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1.  APRESENTAÇÃO

Em cumprimento à legislação do Sistema Único de Saúde, em especial à Lei

Complementar 141/12, a Secretaria Municipal de Saúde vem apresentar a Programação

Anual de Saúde do Município de Guarapari para o exercício de 2021. O presente

documento é um dos instrumentos de gestão exigidos por lei, cuja finalidade precípua é

servir de guia para as ações de saúde a serem implantadas, desenvolvidas e executadas

ao longo do exercício de 2021.

Esta Programação Anual de Saúde – PAS 2021 coaduna-se com as ações previstas no

Plano Municipal de Saúde 2018-2021, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em 22

de fevereiro de 2018 através da Resolução nº 002/2018, publicada no Diário Oficial dos

Municípios do Estado do Espírito Santo em 28/02/2018, pág. 60, levando-se em conta as

propostas apresentadas pela sociedade durante a 3ª Conferência Municipal de Saúde

ocorrida em setembro de 2017.

A PAS 2021, consequentemente, harmoniza-se com o Item 3 do PMS - 2018-2021 que

prevê as prioridades e metas para os exercícios compreendidos na vigência do Plano

Municipal de Saúde.

No rol de diretrizes, objetivos, metas e indicadores, estão contempladas os indicadores

pactuados no Sistema de Pactuação – SISPACTO, bem como os recursos provistos para

o alcance dos objetivos.

Além de integrar o processo geral de planejamento das três esferas de governo numa

perspectiva coerente com os Planos Municipal, Estadual e Nacional de Saúde, a

Programação Anual de Saúde objetiva ainda, a consolidação do papel do gestor na

coordenação da política de saúde e a viabilidade de regulação, controle e avaliação do
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sistema de saúde existente no Município. As ações contidas nesta Programação Anual de

Saúde são as medidas, ou iniciativas concretas a serem desenvolvidas, enquanto as

metas anuais expressam quantitativamente as ações definidas. A Programação Anual de

Saúde é parte importante do Relatório Anual de Gestão e auxilia na confecção dos

relatórios quadrimestrais elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde.

É uma importante ferramenta para atualização e acompanhamento do Plano Municipal de

Saúde e das metas pactuadas com o Estado do Espírito Santo. Espera-se deste

documento, que seja um resumo dos compromissos que o Município firmou com a

sociedade, que seja um manual de consulta diária do gestor do SUS, de seus

coordenadores, do Conselho Municipal de Saúde e dos interessados em geral.

1.2. COVID-19

A Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017 reza que os gestores dos

estados, municípios e Distrito Federal devem registrar no digiSUS Gestor - Módulo

Planejamento (DGMP) as Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores (DOMI) do Plano de

Saúde (PS), bem como proceder à anualização de metas com o registro das ações e

lançamento da previsão orçamentária na Programação Anual de Saúde (PAS) e prestar

contas das metas previstas na PAS no Relatório de Gestão (RG). Já o § 1º do artigo 95

da mesma portaria explicita que esses instrumentos de planejamento do SUS interligam-

se sequencialmente, compondo um processo cíclico de planejamento. Nesse sentido, não

há prestação de contas (RG), sem que antes tenha sido feita a PAS correspondente e

consequentemente, não há PAS sem a construção do PS.

Nesse aspecto, a Nota Técnica nº 007/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS, o item 4.1, relata a

alteração do cenário epidemiológico em todo o mundo ocasionada pela pandemia do

Novo Coronavirus e que, por conta disto, os gestores dos estados, Distrito Federal e
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municípios deveriam proceder conforme o disposto nos itens 3.2, 3.3 e 3.4 da referida

Nota Técnica, isto é, solicitar ajuste no plano para inclusão das metas ou inclusão das

ações na PAS decorrentes da covid-19.

A partir desta Nota Técnica, os técnicos da SEMSA realizaram reuniões no período de

29/07 a 26/08/2020 para a elaboração do documento de Ajustes do Plano Municipal de

Saúde, com a inclusão de meta e ações na Programação Anual de Saúde, conforme

Resolução nº 009/2020 do Conselho Municipal de Saúde.
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Diretriz Municipal I

Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a
integralidade na atenção e a equidade no acesso, com

ênfase nas necessidades de saúde dos territórios
sanitários.

Objetivos Municipais

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de
atenção à saúde, de forma a assegurar a qualidade dos
serviços prestados visando a qualificação das práticas e a
gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme
as necessidades em saúde dos territórios sanitários.
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-1: Aumentar a cobertura de Estratégia de Saúde da Família
em até 70%.

Indicador: Cobertura populacional estimada pelas equipes de
atenção básica.
(Indicador 1 do SISPACTO – Monitoramento Quadrimestral)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Ampliação da Cobertura de
Equipes de Saúde da Família

Solicitar convocação de profissionais
aprovados em concurso público para
compor equipes de ESF

Dezembro 122 Supervisão de Serviços
Ambulatoriais

Reorganização dos processos
de
territorialização/mapeamento e
adscrição de usuários

Realizar a atualização de
territorialização/mapeamento e
adscrição de usuários nos territórios
de abrangência das UBS/USF

Dezembro 122
301

Gerência da Rede de
Atenção Primária
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-2: Aumentar em 10% a cobertura populacional estimada
pelas equipes de saúde bucal.

Indicador: Cobertura populacional estimada pelas equipes
básicas de saúde bucal.
(Indicador 19 do SISPACTO – Monitoramento Quadrimestral)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Ampliação do Atendimento e
da Cobertura de ESB

Implementar duas equipes de Saúde
Bucal com a nomeação de dois
dentistas

Junho 122
301 Gerência de Saúde Bucal

Adquirir equipamentos e material
permanente de atenção à saúde bucal
com recursos de emendas
parlamentares

Junho 122 Gerência de Saúde Bucal

Adquirir equipamentos e material
permanente de atenção à saúde bucal
com recursos próprios

Junho 122 Gerência de Saúde Bucal

Promoção à Saúde Bucal

Realizar ações educativas mensais
objetivando a prevenção da cárie
dentária

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Saúde Bucal

Realizar ações de educação em
saúde voltadas à prevenção do
câncer de boca

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Saúde Bucal

Realizar o acompanhamento do pré-
natal odontológico de 70% das
gestantes acompanhadas pela ESB

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Saúde Bucal
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária, entendendo-
a como parte e ordenadora das redes de atenção à saúde, de forma
a assegurar a qualidade dos serviços prestados visando a
qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-3.1: Organizar e Efetivar as Redes Temáticas: Rede
Cegonha.

Indicador: Proporção de Parto Normal no Sistema Único de Saúde e
na Saúde Suplementar
(Indicador 13 do SISPACTO – Monitoramento Quadrimestral)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Organização e Efetivação da
Rede Cegonha

Elaborar cronograma de reunião anual
para a Manutenção do Grupo Condutor
da Rede Cegonha

Janeiro 122 Gerência da Rede de
Atenção Primária

Realizar 10 reuniões da Rede
Cegonha

Janeiro a
Dezembro

122
301

Gerência da Rede de
Atenção Primária

Identificar e Inscrever as gestantes
residentes nas áreas de abrangência
das ESF no pré-natal,
preferencialmente no primeiro trimestre
da gravidez.

Janeiro a
Dezembro 301 Gerência da Rede de

Atenção Primária

Inscrever as gestantes residentes nas
áreas de abrangência das UBS no pré-
natal.

Janeiro a
Dezembro 301 Gerência da Rede de

Atenção Primária

Monitorar mensalmente o registro e
envio da realização de testes rápidos

Janeiro a
Dezembro

122
301

Sub Gerência de Programas
em Saúde
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nas Unidades de Saúde
Realizar atividades educativas para as
gestantes com abordagem ao
aleitamento materno e cuidados com
RN

Janeiro a
Dezembro 301 Gerência da Rede de

Atenção Primária

Analisar semestralmente a qualidade
da assistência ao parto em hospital
vinculado à Rede Cegonha

Junho e
Dezembro

122 Gerência da Rede de
Atenção Primária

Realizar 6 ações de monitoramento
dos registros de visitas das gestantes à
Maternidade do Município

Janeiro a
Dezembro

122 Gerência da Rede de
Atenção Primária

Realizar o monitoramento semestral
dos registros dos prontuários das
puérperas

Janeiro e Junho
122 Gerência da Rede de

Atenção Primária
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-3.2: Organizar e Efetivar as Redes Temáticas: Rede de
Urgência e Emergência (RUE).

Indicador: Índice de atendimentos por condição de saúde avaliada

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Criação da Coordenação
Municipal de Urgência e
Emergência

Realizar capacitações previstas no
Plano de Ação da Rede de Urgência e

Emergência Municipal
Agosto 122 Diretoria Geral da UPA

Executar ações previstas no Plano de
Ação da RUE Municipal Dezembro 122 Diretoria Geral da UPA

Elaborar cronograma de reuniões
para revisão do Plano de Ação da

RUE Municipal (2022-2023)
Dezembro 122 Diretoria Geral da UPA
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-4: Implementar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a
fim de ampliar o acesso e garantir a atenção integral ao cidadão.

Indicador: Ações de matriciamento realizadas por CAPS com
equipes de atenção básica.
Indicador Municipal – Monitoramento Anual

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Organização do atendimento em
saúde mental do município

Apresentação do fluxograma de
atendimento em saúde mental para
profissionais da AB.

Abril 302 Sub Gerente de Saúde
Mental

Apresentação do fluxograma de
atendimento em saúde mental para

profissionais de Urgência e
Emergência.

Abril 302
Sub Gerente de Saúde

Mental

Apresentação do fluxograma de
atendimento em saúde mental para

Conselhos de Políticas Públicas.
Março 302 Subgerente de Saúde

Mental

Apresentação do fluxograma de
atendimento em saúde mental para

Líderes Comunitários.
Abril 302 Subgerente de Saúde

Mental

Apresentação do fluxograma de Abril 302 Subgerente de Saúde
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atendimento em saúde mental para
profissionais de CRAS e CREAS. Mental

Realizar 10 reuniões da Comissão da
Rede de Atenção Psicossocial

Janeiro a
dezembro 302 Subgerente de Saúde

Mental

Implantar o Protocolo de
Classificação de Risco em Saúde

Mental
Março a Abril 302 Subgerente de Saúde

Mental

Realização de Ações de
Matriciamento junto às Equipes
de ESF.

Realizar 12 ações de matriciamento
com equipes de USF/UBS.

Janeiro a
Dezembro 302 Sub Gerência de Saúde

Mental

Implantação de um CAPS Ad Implantar um CAPS Ad no Município. Dezembro 302 Sub Gerência de Saúde
Mental
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-5: Efetivar as ações de Atenção à Saúde do Homem Indicador: Número de ações voltadas à Saúde do Homem

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Desenvolvimento de ações
voltadas à saúde do homem

Realizar a Conferência Temática de
Saúde do Homem Agosto 301 Sub Gerência Programas

de Saúde
Realizar ações de promoção da
saúde e conscientização do câncer de
próstata junto à Atenção Básica

Novembro 301 Sub Gerência Programas
de Saúde
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-6: Promoção de Ações de Educação em Saúde considerando
as necessidades dos Territórios Sanitários

Indicador: Ações de Educação em Saúde por Território Sanitário

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO
Redução dos índices de
violência

Realizar a Quarta Jornada de Saúde
Mental Setembro 122

301
Sub Gerência de Educação

em Saúde

Promoção da intersetorialidade
com ações de educação em
saúde

Realizar duas ações intersetoriais de
promoção e prevenção de acordo
com as necessidades sanitárias dos
territórios

Junho e
Setembro

122
301

Sub Gerência de Educação
em Saúde

Enfrentamento à Sexualidade
Precoce e Prevenção de
Gravidez na Adolescência

Executar ações (duas por escola
pactuada) do Projeto de
Enfrentamento à Sexualidade
Precoce e Prevenção de Gravidez na
Adolescência em parceria com a
SEMED

Junho a
Novembro

122
301

Sub Gerência de Educação
em Saúde

Qualificação de profissionais no
atendimento em Saúde Mental

Realizar capacitação no manejo e
prevenção ao suicídio Agosto 302 Subgerente de Saúde

Mental
Realizar capacitação em Redução de

Danos para profissionais da rede Agosto 302 Subgerente de Saúde
Mental

Realizar capacitação em Saúde
Mental (Crack, Álcool e Outras

Drogas) para profissionais do CAPS II
e CAPS ad

Setembro 302 Subgerente de Saúde
Mental
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Realizar capacitação em rede para os
cuidados primários em Saúde Mental Junho 302 Subgerente de Saúde

Mental
Realizar capacitação em

Matriciamento em Saúde Mental Abril 302 Subgerente de Saúde
Mental
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-7: Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde Indicador: Número absoluto de unidades de saúde construídas
e/ou reformadas e/ou ampliadas
(Indicador Municipal – Monitoramento Anual)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Construção de Unidades de
Saúde nos Territórios Sanitários
III e VII

Finalizar obra de construção da
Unidade de Saúde de Todos os
Santos

Dezembro 122 Supervisão Técnica de
Administração e
Planejamento

Construir Unidade de Saúde em
Village do Sol Dezembro 122 Supervisão Técnica de

Administração e
Planejamento

Construir Unidade de Saúde para
Instalação do CAPS AD Dezembro 122 Supervisão Técnica de

Administração e
Planejamento

Reforma de Unidades de Saúde
nos Territórios II, III, IV, VII e
VIII

Reformar Unidade de Saúde de São
Miguel Dezembro 122

Supervisão Técnica de
Administração e
Planejamento

Reformar Unidade de Saúde Normília
Cunha (Perocão) Dezembro 122

Supervisão Técnica de
Administração e
Planejamento

Reformar Unidade de Saúde Narbal
de Paula (Setiba) Dezembro 122 Supervisão Técnica de

Administração e
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Planejamento

Reformar Unidade de Saúde Pedro
Machado (Bela Vista) Dezembro 122

Supervisão Técnica de
Administração e
Planejamento

Reformar Centro de Saúde Dr.
Roberto Calmon (Centro) Dezembro 122

Supervisão Técnica de
Administração e
Planejamento

b
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-9: Efetivar a Estratificação de Risco Familiar nas Equipes de
Estratégia de Saúde da Família

Indicador: Percentual de Famílias cadastradas nas ESF
estratificadas conforme Escala de Risco Familiar

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO
Classificação das famílias da
área de abrangências das ESF
por Grau de Risco

Manter atualizada a Classificação de
Risco Familiar em 100% das ESF Julho 122

301
Gerência da Rede de

Atenção Primária
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-10: Ampliar a média anual de ações coletivas de escovação
dental supervisionada

Indicador: Média da ação coletiva de escovação dental
supervisionada.
(Indicador Municipal – Monitoramento Quadrimestral)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Realização de ações
educativas de escovação dental
supervisionada nas escolas

Realizar palestras educativas mensais
nas escolas municipais urbanas e
rurais

Fevereiro a
Dezembro 122 Gerência de Saúde Bucal

Realizar mensalmente escovação
dental supervisionada em 27.500
alunos da rede municipal

Fevereiro a
Dezembro

122
301 Gerência de Saúde Bucal

Realizar mensalmente aplicação de
flúor em 27.500 alunos da rede
municipal

Fevereiro a
Dezembro

122
301 Gerência de Saúde Bucal
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-11: Implementação do Projeto de Educação Permanente na
Unidade de Pronto Atendimento UPA-24h

Indicador: Número de ações de educação permanente
implementadas e/ou realizadas

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO
Execução do Projeto de
Educação Permanente na
Unidade de Pronto
Atendimento UPA-24h

Realizar 10 eventos de educação
permanente

Fevereiro a
Novembro 122 Direção Geral da UPA
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-12: Implantação e Implementação de Normas e Rotinas de
Trabalho na Atenção Primária e Secundária do Município

Indicador: Normas e Rotinas Implantadas e/ou Implementadas

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Implementação de Normas e
Rotinas da Atenção Secundária

Revisar e Atualizar Procedimentos
Operacionais Padrão da UPA Julho 122 Direção Geral da UPA

Revisar o Regimento Interno da UPA
conforme necessidade Agosto 122 Direção Geral da UPA
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-13: Manutenção do Serviço de Ortopedia na Unidade de
Pronto Atendimento - UPA-24h

Indicador: Número de procedimentos de ortopedia realizados

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Manutenção do Serviço de
ortopedia da UPA

Realizar procedimentos de
imobilização ortopédica na UPA.

Janeiro a
Dezembro

122
302 Direção Geral da UPA
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-14: Finalizar a Construção do Hospital Maternidade de
Guarapari.

Indicador: Número absoluto de Hospital construído

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO
Finalizar construção do
Hospital Maternidade Finalizar a construção e ampliação do

Hospital Maternidade Março 122 Gabinete da Secretaria
Municipal de Saúde
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-15: Melhoria do Pré-Natal com a captação precoce das
gestantes e oferta de testes rápidos em todas as UBS/CTA/Casa da
Mulher.

Indicador: Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas
etárias 10 a 19 anos
(Indicador 14 do SISPACTO – Monitoramento Anual)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Promoção da melhoria do Pré-
Natal

Realizar ações educativas bimestrais
para mulheres em idade fértil nas
Unidades de Saúde com vistas ao
Planejamento Familiar

Janeiro a
Dezembro 301 Gerência de Atenção

Primária

Realizar 6 reuniões do Grupo Gestor
Municipal de Planejamento Familiar

Janeiro a
Dezembro

122
301

Sub Gerência de
Programas em Saúde

Realizar 6 visitas de apoio técnico
relacionado à Saúde da Mulher nas
US.

Fevereiro a
Dezembro

122
301

Sub Gerência de
Programas em Saúde

Ampliar a realização do teste rápido
de gravidez em 100% das USF Dezembro 301 Sub Gerência de

Programas em Saúde
Realizar o teste rápido no pré-natal
para detecção de sífilis, HIV, hepatite
B e C no primeiro trimestre de
gestação em 100% das gestantes
cadastradas

Janeiro a
Dezembro 301 Sub Gerência de

Programas em Saúde

Realizar campanha de incentivo a
participação de parceiros de
gestantes nas consultas de pré-natal

Agosto 122
301

Sub Gerência de
Programas em Saúde
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-16: Garantir o diagnóstico precoce de lesões pré-
cancerígenas da mama e do colo de útero.

Indicador: Razão de exames citopatológicos do colo útero em
mulheres de 25 a 64 anos e a pop. mesma faixa etária (Indicador
11 do SISPACTO – Monitoramento Quadrimestral).
Razão de exames de mamografia de rastreamento em mulheres de
50 a 69 anos e pop. mesma faixa etária
(Indicador 12 do SISPACTO – Monitoramento Quadrimestral)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Promover a prevenção,
diagnóstico e tratamento de
das lesões pré-cancerígenas
do colo do útero e da mama

Realizar o 10º Simpósio de Saúde da
Mulher Outubro 122

301
Sub Gerencia de

Programas em Saúde

Realizar a divulgação dos locais de
tratamento e formas de prevenção da
Infecção por HPV

Julho 122 Sub Gerencia de
Programas em Saúde

Realizar 100% do tratamento de HPV
através de cauterização nos casos
diagnosticados

Janeiro a
Dezembro 301 Sub Gerencia de

Programas em Saúde

Realizar exames citopatológicos nas
mulheres de 25 a 64 anos na razão
de 0,49

Janeiro a
Dezembro

301
122 Sub Gerencia de

Programas em Saúde

Desenvolver ações semestrais de
prevenção e tratamento do câncer de

Junho e
Dezembro

122
301

Sub Gerencia de
Programas em Saúde
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mama e de colo do útero nos
territórios sanitários
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-17: Assegurar a Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica.

Indicador: Plano de Ação concluído

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Acompanhamento da Melhoria
do Acesso e da Qualidade

Elaborar Plano de Ação para a
Melhoria do Acesso e da Qualidade
com base nos resultados da pesquisa
de satisfação

Julho 122
301

Gerencia de Atenção
Primária

Melhoria do acolhimento do
usuário no processo de
triagem

Supervisionar a realização do
acolhimento com Classificação de
Risco nas Unidades de Saúde

Junho e
Dezembro

122
301

Supervisão de Serviços
Ambulatoriais
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-18: Melhoria dos serviços de saúde das comunidades
rurais, populações tradicionais e vulneráveis de acordo com as suas
especificidades.

Indicador: Número de ações voltadas à saúde das comunidades
rurais, populações tradicionais e vulneráveis realizadas
(Indicador Municipal – Monitoramento Quadrimestral)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Assistência à Saúde da
população quilombola

Realizar uma ação de saúde junto à
comunidade quilombola Junho 122

301
Gerência de Atenção

Primária

Assistência à Saúde da
comunidade rural

Realizar duas ações de saúde junto
às comunidades rurais

Julho e
Dezembro

122
301

Gerência de Atenção
Primária

Assistência à Saúde da
população em situação de rua

Realizar duas ações de saúde junto à
população em situação de rua Setembro 122

301
Sub Gerência Programas

em Saúde

Assistência à Saúde dos
trabalhadores do sexo

Realizar duas ações de saúde junto
aos trabalhadores do sexo Setembro 122

301
Sub Gerência Programas

em Saúde

Promoção da saúde da
população privada de
liberdade

Realizar duas ações educativas
voltadas à população privada de
liberdade conforme perfil
epidemiológico

Novembro 122
301

Sub Gerência Programas
em Saúde
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Realizar a avaliação anual sintomático
respiratório da população privada de
liberdade através do Programa
Municipal de Tuberculose

Novembro 122
301

Sub Gerencia de
Programas em Saúde

Realizar a avaliação de manchas com
alterações de sensibilidade na
população privada de liberdade

Novembro 122
301

Sub Gerencia de
Programas em Saúde

Fortalecer parceria com
escolas locais para o
diagnóstico precoce de
hanseníase

Realizar a avaliação de manchas com
alterações de sensibilidade em
escolares

Agosto 122
301

Sub Gerencia de
Programas em Saúde

Ampliação da atenção à saúde
da criança e do adolescente
na faixa etária de 10 a 14 anos

Desenvolver ações do PSE em 12
escolas municipais

Abril a
Novembro

122
301

Sub Gerência de Educação
em Saúde



Programação Anual de Saúde    -   2021

Secretaria Municipal da Saúde   -   Guarapari/ES    Página 32

Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-19: Reestruturação das Unidades Municipais de Saúde. Indicador: Número absoluto de unidades de saúde reestruturadas

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO
Estruturação da Rede de
Serviços de Atenção Básica de
Saúde.

Adquirir Equipamentos e Materiais
Permanentes Julho 122 Supervisão Técnica de

Administração e
Planejamento

Reestruturação das Unidades
de Saúde da Rede Municipal

Aplicar Insulfilm nos vidros das
Unidades Básicas de Saúde conforme
levantamento de necessidade.

Outubro 122
Supervisão Técnica de

Administração e
Planejamento

Adquirir Equipamentos e Materiais
Permanentes para a UPA conforme
necessidade

Abril 122
302 Direção Geral da UPA

Reformar e ampliar dependências da
Unidade de Pronto Atendimento –
UPAII

Julho 122
302 Direção Geral da UPA
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-20: Melhoria da Atenção às Pessoas com Deficiência e
Pessoas com Doenças e Agravos Crônicos

Indicador: Número de ações realizadas à saúde das pessoas
com deficiência e/ou doenças e agravos crônicos
(Indicador Municipal – Monitoramento quadrimestral)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO
Utilização de protocolos, fluxos
e diretrizes do Ministério da
Saúde

Realizar a capacitação das equipes
para melhor utilização dos protocolos
assistenciais e fluxos de acesso aos
pontos de atenção existentes

Novembro 122
301

Sub Gerência de
Educação em Saúde

Realizar a capacitação de
profissionais de nível superior quanto
a assistência a hipertensos e
diabéticos conforme cadernos 36 e 37
da atenção básica

Novembro 122
301

Sub Gerência de
Educação em Saúde

Implementação do controle
antropométrico de hipertensos
e diabéticos nas USF

Realizar o recadastramento de
hipertensos, diabéticos e
insulinodependentes da AB.

Janeiro a
Dezembro

122
301

Supervisão de Serviços
Ambulatoriais

Realização de atividades
educativas sobre as doenças
endócrinas, nutricionais e
metabólicas

Ampliar a realização de atividades de
promoção da saúde a portadores de
doenças crônicas para as UBS

Julho a
Dezembro

122
301

Supervisão de Serviços
Ambulatoriais

Divulgar informações de prevenção
de doenças endócrinas, nutricionais e
metabólicas

Janeiro a
Dezembro 122 Sub Gerência de

Programas em Saúde
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Organização e Garantia da
assistência aos pacientes
hipertensos e diabéticos

Registrar em prontuários e controlar
as visitas domiciliares a hipertensos e
diabéticos

Janeiro a
Dezembro

122
301

Supervisão de Serviços
Ambulatoriais

Monitoramento de ações
voltadas a hipertensos e
diabéticos e do fluxo aos
demais pontos de atenção

Registrar as ações de saúde
relacionadas a hipertensos e
diabéticos

Janeiro a
Dezembro

122
301

Supervisão de Serviços
Ambulatoriais

Monitorar anualmente o registro do
fluxo de hipertensos e diabéticos a
outros pontos de atenção

Novembro 122
301

Supervisão de Serviços
Ambulatoriais

Desenvolvimento de ações de
supervisão e acompanhamento
do Programa Municipal de
Saúde do Idoso

Realizar palestras educativas que
abordem as doenças e agravos
comuns de pessoas ≥ 60 anos

Janeiro a
Dezembro 301 Sub Gerência de

Programas em Saúde

Manter Grupos de Idosos nas USF Janeiro a
Dezembro 301 Gerência de Atenção

Primária

Realizar capacitação de profissionais
das ESF em saúde do idoso com
ênfase em Saúde Mental

Julho 302 Sub Gerência de Saúde
Mental

Assistência às Pessoas com
Doença Falciforme

Realizar busca ativa dos pacientes
em tratamento de doença falciforme
junto à Instituição de Referência da
SESA-ES

Março 302 Gerência de Atenção
Primária

Realizar busca ativa de Pacientes
com Doença Falciforme nos
Territórios sanitários e vincular às
Unidades de Saúde de referência

Março 302 Gerência de Atenção
Primária

Implantar novas oficinas no
CAPS II como estratégias de

cuidado, autonomia, interação e
ressocialização.

Realizar Oficina de orientação quanto
ao uso de medicação em parceria
com a Assistência Farmacêutica

Abril 302
303

Subgerente de Saúde
Mental
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Oficina de Atividades Físicas Maio 302 Subgerente de Saúde
Mental

Oficina de Educação em Saúde Maio 302 Subgerente de Saúde
Mental

Oficina de Ressocialização e Vínculos Maio 302 Subgerente de Saúde
Mental

Oficina de Alfabetização e Letramento Maio 302 Subgerente de Saúde
Mental

Oficina de Direito e Cidadania Maio 302
Subgerente de Saúde

Mental

Oficinas de Geração de Rendas Maio 302 Subgerente de Saúde
Mental

Oficina de Grupos Familiares –
Tratando o paciente e não a doença

como prioridade
Maio 302 Subgerente de Saúde

Mental
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Oficina de Participação Social
e Protagonismo - Assembleia do

CAPS
Maio 302 Subgerente de Saúde

Mental

Oficina “Grupo de Convivência –
Vivendo Valores” Maio 302 Subgerente de Saúde

Mental

Oficina “Cine CAPS” Junho 302 Subgerente de Saúde
Mental
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-21: Implementar a integração da atenção especializada e
políticas temáticas à Atenção Primária

Indicador: Número de ações de integração entre APS e atenção
especializada
(Indicador Municipal – Monitoramento Anual)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Fortalecer a Rede de Saúde
 Mental nas USF

do município.

Realizar ações voltadas a temática de
Saúde Mental para 4 Equipes de
Estratégia de Saúde da Família

Junho a
Dezembro 302 Subgerente de Saúde

Mental

Realizar 1 atividade comemorativa ao
Dia da Luta Antimanicomial Maio 302 Subgerente de Saúde

Mental
Fortalecer a Rede de Saúde

Mental com ênfase na
promoção e prevenção à
saúde integral do Idoso

Realizar 3 rodas de conversa sobre
autocuidado e saúde mental do Idoso

em USF

Abril a
Agosto

302
Subgerente de Saúde

Mental

Fortalecer a Rede de Saúde
Mental com ênfase na

promoção e prevenção à
saúde integral do homem e da

mulher

Realizar 3 rodas de conversa sobre
autocuidado e saúde mental da mulher

em USF.
Outubro

302
Subgerente de Saúde

Mental

Realizar 3 rodas de conversa
sobre autocuidado e saúde mental do

homem em USF
Novembro

302
Subgerente de Saúde

Mental

Fortalecer a Rede de Saúde
Mental com ênfase no
desenvolvimento infanto-

Inserção do projeto “Vincule”, com
objetivo de trabalhar o vínculo e
autocuidado com adolescentes

Maio a
dezembro

302
Subgerente de Saúde

Mental



Programação Anual de Saúde    -   2021

Secretaria Municipal da Saúde   -   Guarapari/ES    Página 38

juvenil e fortalecimento do
vínculo no âmbito familiar.

gestantes, através de 6 encontros.

Realizar 6 rodas de conversas sobre
“Desenvolvimento Saudável na 1ª

Infância”.

Abril a
dezembro

302
Subgerente de Saúde

Mental

Realizar 6 rodas de conversas sobre
“Desenvolvimento da Linguagem” na

primeira infância.
Abril a

dezembro

302 Subgerente de Saúde
Mental

Realizar 9 reuniões da rede para
fortalecer a atenção a saúde mental

de crianças e adolescentes

Fevereiro a
dezembro

302 Subgerente de Saúde
Mental

Realizar 9 reuniões, através da
“Comissão Pela Vida”, visando
estratégias de enfrentamento à

violência autoprovocada em crianças e
adolescentes

Fevereiro a
dezembro

302
Subgerente de Saúde

Mental

Fortalecimento dos vínculos
sociais e familiares e a

minimização do sofrimento
psíquico

 de dependentes
químicos.

Realizar 3 Encontros Territoriais com
profissionais/equipamentos sociais
com o tema: Fortalecendo Laços e

Idéias

Março e
Abril

302
Subgerente de Saúde

Mental

Implementar Plano de Ação para
Enfrentamento de Álcool e Outras

Drogas

Abril a
Dezembro

302 Subgerente de Saúde
Mental

Realizar oficina terapêutica
“Atenção aos Usuários de Substâncias

Psicoativas”
Novembro

302
Subgerente de Saúde

Mental
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Realizar 02 Rodas de Conversa em
USF com o tema: “Atenção à Saúde

Mental e as Situações de Crise”
Outubro

302
Subgerente de Saúde

Mental

Realizar acolhimento a familiares de
pacientes AD através de grupo de
apoio como estratégia de cuidado

Outubro
302

Subgerente de Saúde
Mental

Realizar 3 visitas técnicas em clínicas
de reabilitação em dependência

química para fomentar plano de ações
para munícipes internados.

Janeiro à
dezembro

302
Subgerente de Saúde

Mental

Realizar semana municipal de
prevenção e combate às drogas Junho

302
Subgerente de Saúde

Mental

Melhoria da Assistência ao
Serviço de Reabilitação

Convocar profissional de fisioterapia
aprovado em concurso publico para

ampliar a equipe do Ambulatório
Municipal Especializado

Agosto

122
302 Supervisão de Serviços

Ambulatoriais
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Diretriz I: Organizar os serviços de saúde municipais em Rede,
garantindo o atendimento do usuário e fortalecendo a integralidade na
atenção e a equidade no acesso, com ênfase nas necessidades de
saúde dos territórios sanitários.

OBM I - Aprimorar a resolutividade da atenção primária,
entendendo-a como parte e ordenadora das redes de atenção à
saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados
visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.
OBM II - Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as
necessidades em saúde dos territórios sanitários.

Meta 2020-22: Desenvolver ações de conscientização à prevenção,
junto aos trabalhadores do sexo

Indicador: Número absoluto de ações de conscientização
desenvolvidas para os trabalhadores do sexo
(Indicador Municipal – Monitoramento quadrimestral)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO
Conscientização da população
em vulnerabilidade social
quanto à prevenção de
infecções sexualmente
transmissíveis

Realizar três ações de prevenção nos
locais de concentração de
trabalhadores do sexo, orientando-os
quanto à prevenção das IST/HIV/Aids
e Hepatites Virais

Outubro 122
301

Sub Gerência de
Programas em Saúde

Assistência à Saúde dos
trabalhadores do sexo

Realizar duas ações de saúde junto
aos trabalhadores do sexo Outubro 122

301
Sub Gerência de

Programas em Saúde
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Diretriz Municipal II

Implementação e Organização da Assistência
Farmacêutica no âmbito do SUS

OBM – Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos
essenciais definidos na REMUME mediante uso racional e

atenção integral à saúde
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Diretriz II: Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica no
âmbito do SUS

OBM – Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos
essenciais definidos na REMUME mediante uso racional e atenção
integral à saúde

Meta 2020-1: Garantir recurso para Efetivação da utilização de Atas de
Registro de Preços para a aquisição de medicamentos da REMUME.

Indicador: Valor financeiro utilizado na compra de medicamentos
da AB
(Indicador Municipal: Monitoramento Anual)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Adesão a Atas de Preço

Realizar a programação do
quantitativo de medicamentos para
encaminhamento ao SERP

Julho

122
301
303
305
306

Gerência de Assistência
Farmacêutica

Abrir Processo Licitatório para a
realização de Atas de Registro Preços Setembro

122
301
303
305
306

Gerência de Assistência
Farmacêutica
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Diretriz II: Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica
no âmbito do SUS

OBM – Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos
essenciais definidos na REMUME mediante uso racional e atenção
integral à saúde

Meta 2020-2: Garantir e manter com suficiência a distribuição do elenco
de medicamentos da REMUME conforme Instrução Normativa vigente.

Indicador: Número de Relatório\ Movimentação de Estoque -
Quantidade por Lote Analítico impresso

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Manutenção do estoque das
farmácias

Manter o controle do estoque das
farmácias como garantia de
conhecimento real da quantidade de
medicamentos e do estoque mínimo e
estoque de segurança.

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Assistência

Farmacêutica
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Diretriz II: Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica
no âmbito do SUS

OBM – Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos
essenciais definidos na REMUME mediante uso racional e atenção
integral à saúde

Meta 2020-3: Realizar atualizações da REMUME com base na
RENAME

Indicador: Atualização da RENAME

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Manutenção da REMUME de
acordo com a RENAME,
levando em consideração as
necessidades e características
epidemiológica do município

Atualizar a REMUME conforme
RENAME Outubro 122

301
Gerência de Assistência

Farmacêutica

Reavaliar, de acordo com as
características epidemiológicas, o
quantitativo de itens em desacordo
com a RENAME

Outubro 122
301

Gerência de Assistência
Farmacêutica
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Diretriz II: Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica
no âmbito do SUS

OBM – Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos
essenciais definidos na REMUME mediante uso racional e atenção
integral à saúde

Meta 2020-4: Implantação de estratégias para o uso racional de
medicamentos.

Indicador: Número de estratégias implantadas

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Uso racional de medicamentos

Confeccionar folders informativos,
visando orientar sobre a importância
do uso racional e descarte adequado Março 122

301
Gerência de Assistência

Farmacêutica

Realizar capacitação de profissionais
em saúde aprovados em concurso
acerca da dispensação de
medicamentos e Instrução Normativa
do Município

Setembro 122
301

Gerência de Assistência
Farmacêutica

Realizar ações mensais de educação
em saúde sobre o uso racional de
medicamentos

Março a
Novembro

122
301

Gerência de Assistência
Farmacêutica
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Diretriz II: Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica
no âmbito do SUS

OBM – Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos
essenciais definidos na REMUME mediante uso racional e atenção
integral à saúde

Meta 2020-5: Reorganização e reestruturação da Assistência
Farmacêutica

Indicador: Número de ações de reorganização implementadas

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Reorganização e
Reestruturação da AFM

Implantar ponto de dispensação de
medicamentos com vista à ampliação
do acesso dos usuários no Território II

Outubro
122
301
303

Gerência de Assistência
Farmacêutica

Reestruturar o Centro de
Abastecimento conforme RDC
304/2019

Outubro
122
301
303

Gerência de Assistência
Farmacêutica

Promover a participação dos
profissionais da rede em
capacitações, cursos, simpósios,
conferências, congressos e afins.

Março a
Dezembro

122
301

Gerência de Assistência
Farmacêutica

Adquirir equipamentos e material
permanente para melhoria das
condições tecnológicas da AFM

Julho 122
301

Gerência de Assistência
Farmacêutica
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Diretriz 2: Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica
no âmbito do SUS

OBM – Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos
essenciais definidos na REMUME mediante uso racional e atenção
integral à saúde

Meta 2020-6: Efetivar a utilização de sistema informatizado e integrado
de gestão de estoque das farmácias com a Central de Abastecimento
Farmacêutico.

Indicador: Número absoluto de relatórios gerenciais de gestão
farmacêutica

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Treinamento de profissionais de
saúde

Realizar treinamento dos profissionais
de saúde para diminuir erros
operacionais e garantir o uso das
ferramentas oferecidas pelo sistema
de informação existente

Agosto 122 Gerência de Assistência
Farmacêutica

Manutenção do controle do
estoque

Fazer o inventário anual. Dezembro 122
301

Gerência de Assistência
Farmacêutica
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Diretriz II: Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica
no âmbito do SUS

OBM – Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos
essenciais definidos na REMUME mediante uso racional e atenção
integral à saúde

Meta 2020-7: Estruturação do serviço de Farmácia da Unidade de
Pronto Atendimento – UPA 24h

Indicador: Número de ações de estruturação realizadas

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Padronização da dispensação
de insumos

Revisar Procedimentos Operacionais
Padrão Setembro 122

301
Gerência de Assistência

Farmacêutica
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Diretriz II: Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica
no âmbito do SUS

OBM – Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos
essenciais definidos na REMUME mediante uso racional e atenção
integral à saúde

Meta 2020-8: Garantir a atuação da Comissão de Farmácia e
Terapêutica

Indicador: Número absoluto de reuniões ordinárias da Comissão
de Farmácia e Terapêutica (12)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Realização de reuniões
periódicas

Realizar reuniões ordinárias conforme
cronograma

Janeiro a
Dezembro

122
301

Gerência de Assistência
Farmacêutica
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Diretriz Municipal III

Redução dos riscos e agravos à saúde da população
por meio das ações de promoção e prevenção e a

intervenção no risco sanitário, com base nas
necessidades sociais

OBM I - Identificar e analisar os fatores geradores de
ameaças à saúde nos territórios sanitários por meio da
vigilância e controle de agravos e doenças transmissíveis e
não transmissíveis.
OBM II - Identificar e analisar os fatores geradores de
ameaças à saúde nos territórios sanitários por meio da
vigilância e controle de agravos e doenças transmissíveis e
não transmissíveis.
OBM III - Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos
de atenção sujeitos às ações de VISA.
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-1: Ampliar e qualificar as notificações das doenças e
agravos de notificação compulsória e das demais de relevância dos
serviços de saúde.

Indicador: Proporção de casos doenças notificação compulsória
imediata (DNCI) encerradas até 60 dias após notificação (Indicador
5 do SISPACTO – Monitoramento: semana epidemiológica,
mensal, trimestral, semestral )

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Melhoria da qualidade das
informações registradas nas
notificações compulsórias

Realizar 230 visitas de supervisão
para esclarecimentos sobre o
preenchimento de fichas de doenças
e agravos de notificação compulsória

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Vigilância

Epidemiológica

Realizar 4 reuniões com profissionais
enfermeiros acerca das principais
doenças e agravos de notificação
compulsória

Maio a
Outubro

122
305

Gerência de Vigilância
Epidemiológica

Aprimoramento do processo de
informações em saúde de
notificação compulsória.

Registrar 80% das notificações no
ESUSVS em até 7 (sete) dias após a
data de registro à Vigilância
Epidemiológica

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Vigilância

Epidemiológica
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Encerrar até 80% das notificações de
doenças compulsórias imediatas
registradas no ESUSVS, em até 60
dias a partir da data de notificação.

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Vigilância

Epidemiológica

Realizar a revisão e análise das
fichas de notificação de doenças e
agravos compulsórios no âmbito da
vigilância epidemiológica para
garantir a qualidade da informação

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Vigilância

Epidemiológica

Realizar o monitoramento mensal dos
casos de sífilis em gestantes

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Vigilância

Epidemiológica

Realizar 3 ações itinerantes
articuladas entre os Programas em
Saúde (Tuberculose/CTA) nos bairros
de maior incidência epidemiológica de
HIV/Aids/Sífilis e Tuberculose

Outubro 122
301

Sub Gerência de
Programas em Saúde
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-2: Manter atuante a vigilância e investigação do óbito de
mulheres em idade fértil

Indicador: Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF)
investigados (Indicador 2 do SISPACTO – Monitoramento
Quadrimestral);

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Vigilância e investigação dos
óbitos materno, fetal e infantil

Investigar 90% dos óbitos em
menores de um ano

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Vigilância

Epidemiológica

Investigar até 100% dos óbitos
maternos.

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Vigilância

Epidemiológica

Investigar 100% dos óbitos em
mulheres em idade fértil (MIF)

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Vigilância

Epidemiológica

Alimentar 95% de registro de
nascidos vivos no SINASC em até 60
dias do final do mês de ocorrência.

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Vigilância

Epidemiológica
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Redução da morbimortalidade
infantil

Realizar a III Campanha “Semana do
Bebê” Agosto 122

301
Sub Gerência de

Programas em Saúde
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-3: Ampliar e implementar a Gestão da Vigilância em Saúde
fortalecendo suas ações.

Indicador: Proporção de análises realizadas em amostras de água
para consumo humano (CT, Cl livre e turbidez)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Vigilância da Qualidade da água
para consumo humano

Realizar mensalmente 53 coletas de
água para vigilância de sua qualidade

Janeiro a
Dezembro

122
305

Gerência de Vigilância
Ambiental

Realizar coleta anual de água em
todas as escolas municipais e
Unidades de Saúde

Janeiro a
Dezembro

122
305

Gerência de Vigilância
Ambiental
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2018-4: Reestruturação e Organização dos Laboratórios públicos
que realizam análises de interesse em saúde pública.

Indicador: Laboratório Estruturado

AÇÕES E METAS PARA 2018 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Reestruturação do laboratório
público do Programa de
Tuberculose

Adequar espaço físico para instalação
do laboratório público do Programa
de Tuberculose

Dezembro 122 Sub Gerente de
Programas em Saúde

Adquirir equipamento para análise
laboratorial para diagnóstico de
tuberculose

Dezembro 122 Sub Gerente de
Programas em Saúde
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-5: Implementar ações voltadas à Vigilância em Saúde da
população afetada pela intoxicação exógena.

Indicador: Número de Ações de Vigilância em Saúde no combate à
Intoxicação Exógena
(Indicador Municipal – Monitoramento Quadrimestral)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Redução da Mortalidade por
Intoxicação Exógena

Realizar uma ação de
conscientização junto aos
trabalhadores rurais acerca da
intoxicação exógena por agrotóxicos
no território VII

Abril 304 Gerência de Vigilância em
Saúde

Divulgar material educativo sobre a
intoxicação exógena conforme perfil
epidemiológico

Outubro 122
301

Sub Gerência de
Educação em Saúde

Realizar uma ação de
conscientização junto à população
urbana acerca da intoxicação
exógena

Outubro 304 Gerência de Vigilância em
Saúde
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-6: Reduzir a incidência de casos de AIDS na população em
2,5% ao ano.

Indicador: Número de casos novos de AIDS registrados

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Redução da incidência de AIDS
na população de 10 a 19 anos

Ampliar em 10% a realização do
Projeto “Se Liga no Futuro”

Março a
Novembro

122
301

Sub Gerência de
Educação em Saúde

Realização de ações voltadas à
redução da incidência de AIDS

Fortalecer atividades mensais de
educação em saúde na Sala de
Espera do CTA/SAE

Março a
Dezembro 301 Sub Gerência de

Programas em Saúde

Realizar Encontro Anual de Pessoas
Vivendo com HIV/AIDS Novembro 301

122
Sub Gerência de

Programas em Saúde
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-7: Reduzir em 50% os casos novos de AIDS em crianças
menores de 5 anos.

Indicador: Número de casos novos de AIDS em menores de 5
anos
(Indicador 9 do SISPACTO – Monitoramento Anual)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Ampliação da orientação e
acompanhamento das
gestantes com HIV positivo

Entregar o kit parto (AZT injetável
para as gestantes e AZT oral para
criança) a 90% das gestantes vivendo
com HIV.

Janeiro a
Dezembro 301 Sub Gerência de

Programas em Saúde

Realizar o acompanhamento e
monitoramento de crianças até 2
anos através do CTA, nas US e no
SAE pediátrico do Hospital Infantil

Janeiro a
Dezembro 301 Sub Gerência de

Programas em Saúde
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-8: Reduzir em 2% a mortalidade na população de 30 a 69
anos por doenças crônicas não transmissíveis pelo conjunto das 04
principais DCNT (circulatórias, câncer, respiratórias crônicas e
diabetes).

Indicador: Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto
das 4 principais DCNT
(Indicador 1 do SISPACTO - Monitoramento Anual)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Ações de redução da
mortalidade por DCNT

Realizar ação referente ao Projeto
Piloto “Cuidando de Quem Cuida”
com abordagem em DCNT

Agosto 122
306

Gerência de Vigilância
Epidemiológica

Ações de redução da
mortalidade por hipertensão e
diabetes

Realizar ações de promoção e
prevenção ao tabagismo em eventos
programados pela SEMSA

Março a
Novembro 304 Gerência de Vigilância em

Saúde

Realizar campanha referente ao Dia
Mundial do Diabetes Novembro 122

301
Sub Gerência de

Programas de Saúde
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-9: Organização e avaliação da atenção nutricional com
vistas ao controle da obesidade e sobrepeso na população
acompanhada.

Indicador: Cobertura de acompanhamento das condicionalidades
de saúde do PBF
(Indicador 18 do SISPACTO – Monitoramento Semestral)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Monitoramento das
condicionalidades do Programa

Bolsa Família

Realizar ações de matriciamento
através do profissional nutricionista
com vistas ao controle da obesidade
e sobrepeso

Junho e
Dezembro

122
301
306

Gerência da Rede de
Atenção Primária

Realizar duas supervisões das
equipes de saúde da família para
discussão dos resultados alcançados

Junho e
Dezembro

122
301

Supervisão de Atenção à
Saúde



Programação Anual de Saúde    -   2021

Secretaria Municipal da Saúde   -   Guarapari/ES    Página 62

Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-10: Reduzir a prevalência de hanseníase em 2% ao ano com
ênfase na faixa etária em menores de 15 anos.

Indicador: Proporção de cura dos casos novos de hanseníase
diagnosticados nos anos das coortes

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Realização de Campanha de
Prevenção e Tratamento de
Hanseníase

Realizar uma campanha de
orientação, prevenção, tratamento e
cura de hanseníase nas escolas da
Rede Pública Municipal.

Setembro 122
301

Sub Gerência de
Programas de Saúde
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-11: Proporção de 75% das vacinas do Calendário Básico de
Vacinação da Criança com cobertura vacinal alcançada.

Indicador: Proporção de vacinas do calendário básico de
vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas
(Indicador 4 do SISPACTO – Monitoramento Anual)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Manutenção da cobertura
vacinal do calendário básico

Garantir a realização das campanhas
anuais de vacinação do calendário
básico

Janeiro a
Dezembro

122
301

Sub Gerência de
Programas em Saúde

Melhoria do Processo de
Trabalho em Imunização

Capacitar técnicos e enfermeiros da
Atenção Básica e do Hospital
Maternidade em aplicação da vacina
de BCG

Julho 122
301

Sub Gerência de
Programas em Saúde

Realizar a capacitação de
profissionais das salas de vacinação
para manuseio do SI-PNI

Junho 122
301

Sub Gerência de
Programas em Saúde

Realizar a capacitação de técnicos e
enfermeiros acerca do Fluxo da
imunização

Outubro 122
301

Sub Gerência de
Programas em Saúde
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-12: Alcançar no mínimo 80% de cobertura da vacina
antirrábica canina.

Indicador: Proporção de cães vacinados na campanha de
vacinação antirrábica canina

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Manutenção da cobertura
vacinal antirrábica canina

Capacitar ACE’s para realização da
campanha anual de vacinação
antirrábica

Agosto 122
305

Gerência de Vigilância
Ambiental

Realizar campanha anual de
vacinação antirrábica em todo o
território municipal

Setembro 122
305

Gerência de Vigilância
Ambiental
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-13: Implementar ações de combate às doenças transmitidas
por vetor (Dengue, Zika-V, Chikungunya).

Indicador: Proporção de imóveis visitados em pelo menos 4 ciclos
de visitas domiciliares para controle da dengue.
(Indicador 22 do SISPACTO – Monitoramento Anual)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Redução do índice de
infestação do mosquito Aedes

aegypti

Realizar 3 supervisões mensais de
monitoramento por agente de
combate a endemias

Janeiro a
Dezembro

122
305

Gerência de Vigilância
Ambiental

Redirecionar as operações de UBV
Leve priorizando áreas com
comprovada transmissão conforme
perfil epidemiológico

Janeiro a
Dezembro

122
305

Gerência de Vigilância
Ambiental

Realizar anualmente 4 LIRAa
(levantamento de índice rápido para o
Aedes aegypti)

Janeiro a
Dezembro

122
305

Gerência de Vigilância
Ambiental
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-14: Reduzir em 10% ao ano os casos de sífilis congênita em
menores de 1 ano de idade.

Indicador: Número de casos novos de sífilis congênita em menores
de um ano de idade
(Indicador 8 do SISPACTO – Monitoramento Anual)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Monitoramento dos casos de
sífilis congênita

Promover a realização de busca ativa
dos casos de sífilis congênita para
investigação através das ESF

Janeiro a
Dezembro

122
301

Gerência de Atenção
Primária em Saúde

Realizar o monitoramento dos
serviços notificantes de sífilis

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Vigilância

Epidemiológica
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-15: Promoção da saúde e redução de riscos ambientais do
trabalho através de ações voltadas à Vigilância em Saúde do
Trabalhador.

Indicador: Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas
notificações de agravos relacionados ao trabalho.
(Indicador 23 do SISPACTO – Monitoramento Mensal)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Redução de riscos ambientais
do trabalho através de ações
voltadas à Vigilância em Saúde
do Trabalhador

Realizar II Fórum sobre prevenção de
acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho

Agosto 304 Gerência de Vigilância em
Saúde

Capacitar e Atualizar Agentes
Comunitários em Saúde do
Trabalhador

Junho a
Dezembro 304 Gerência de Vigilância em

Saúde

Capacitar Profissionais Médicos e
Enfermeiros da Atenção Básica em
Saúde do Trabalhador em conjunto
com a Educação em Saúde

Setembro 304 Gerência de Vigilância em
Saúde

Realizar uma ação de
conscientização junto aos
trabalhadores de serviços de limpeza
urbana e catadores acerca da
prevenção de acidentes com material

Novembro 304 Gerência de Vigilância em
Saúde
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perfuro-cortante
Realizar uma ação de
conscientização com a população
sobre o descarte de material perfuro-
cortante

Novembro 304 Gerência de Vigilância em
Saúde
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-16: Execução de forma integrada das ações da VISA
definidas no PDVISA.

Indicador: Percentual de municípios que executam as ações de
vigilância sanitária (estadual)
(Indicador do SISPACTO - Monitoramento Anual)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO
Atender e comportar a demanda
de estabelecimentos sujeitos a
Vigilância Sanitária em nosso
município.

Inspecionar e/ou licenciar os
estabelecimentos em atividade
cadastrados e/ou novos cadastros.

 Janeiro a
Dezembro

122
304

Gerência de Vigilância
Sanitária
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-17: Fazer a gestão do risco sanitário em 85% dos serviços,
produtos e ambientes de trabalho cadastrados e em atividade no
município.

Indicador: Percentual de Estabelecimentos Sujeitos à Vigilância
Sanitária Inspecionados

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Notificação de riscos sanitários
identificados durante inspeção
sanitária nos estabelecimentos.

Retornar aos estabelecimentos para
verificação do cumprimento da
notificação.

 Janeiro a
Dezembro

122
304

Gerência de Vigilância
Sanitária
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-18: Promover ações de formação continuada para os
técnicos e fiscais envolvidos nas ações de Vigilância em Saúde.

Indicador: Percentual da equipe que participou do total de
capacitações ofertadas pelo estado e ou município durante o ano
vigente.

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO
Inserção e garantia de
formação continuada e
Permanente da equipe de
Vigilância Sanitária nas
diversas áreas de atuação
pactuadas, respeitando e
identificando o perfil individual
dos profissionais nas
capacitações ofertadas pelo
Estado e Município.

Garantir a participação de 50% da
Equipe de VISA dos processos
educativos ofertados.

Janeiro a
Dezembro

122
304

Gerência de Vigilância
Sanitária
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-19: Promover ações de regularização dos serviços e
estabelecimentos pertinentes à saúde não cadastrados.

Indicador: Número de cadastros de estabelecimentos sujeitos à
Vigilância Sanitária

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Implementação do setor de
Vigilância Sanitária

Inspecionar e Licenciar 50% de
cadastros novos conforme demanda
espontânea em atendimento às
solicitação de novos cadastros.

Janeiro a
Dezembro

122
304

Gerência de Vigilância
Sanitária

Buscar estabelecimentos informais e
cadastrados irregulares.

Janeiro a
Dezembro

122
304

Gerência de Vigilância
Sanitária
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-20: Implementar as atividades de educação em saúde e
mobilização social para a redução dos riscos e agravos relacionados à
vigilância em saúde.

Indicador: Ações de educação em saúde e mobilização social
implementadas
(Indicador Municipal – Monitoramento Anual)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Realização de atividades de
educação em saúde e
mobilização social para a
redução dos riscos e agravos

Realizar a capacitação de
profissionais acerca dos riscos
sanitários em parceria com órgãos
intersetoriais

Junho 122
304

Gerência de Vigilância
Sanitária

Divulgar material educativo em
formato áudio visual através das
mídias sociais conforme necessidade
epidemiológica

Março a
Dezembro

122
301

Gerência de Vigilância em
Saúde

Realizar ações educativas conforme
perfil epidemiológico de endemias
dos bairros em 20% das escolas
municipais

Março a
Dezembro

122
305

Gerência de Vigilância
Ambiental

Promover a prevenção das
IST/HIV/Aids e Hepatites Virais
nas escolas públicas,
faculdades e comunidades
rurais do município cobertas

Realizar seis ações educativas
voltadas à prevenção de
IST’s/AIDS/Hepatites Virais para
alunos de escolas públicas e
faculdades

Março a
Novembro

122
301

Sub Gerência de
Programas em Saúde
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pelas ESF.

Realizar duas ações educativas
voltadas à prevenção de
IST’s/AIDS/Hepatites Virais para
comunidades rurais do município
cobertas pelas ESF.

Agosto 122
301

Sub Gerência de
Programas em Saúde
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-21: Implementar ações que visam reduzir a incidência de
doenças e agravos de notificação compulsória de maior relevância.

Indicador: Número absoluto de ações implementadas (Indicador
Municipal – Monitoramento Quadrimestral)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Monitoramento do índice de
infestação/infecção e
transmissão das doenças de
notificação compulsória.

Elaborar planilhas mensais de
monitoramento de doenças
transmissíveis de notificação
compulsória, com ênfase nas
contempladas no plano municipal de
saúde (Tuberculose, hanseníase,
AIDS, sífilis, hepatites virais e
dengue).

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Vigilância

Epidemiológica

Redução da incidência de sífilis Expandir o tratamento de sífilis para
as Unidades de Saúde Dezembro

122
301
303

Supervisão de Serviços
Ambulatoriais

Redução da incidência de
tuberculose e hanseníase

Realizar a capacitação de
Profissionais da Área de Saúde sobre
a Prevenção e Tratamento de
Tuberculose e Hanseníase

Outubro 122
301

Sub Gerência de
Programas em Saúde
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças
à saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e
controle de agravos e doenças transmissíveis e não
transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-22: Promover a divulgação em mídias e redes sociais de
doenças e agravos de relevância de serviços de saúde.

Indicador: Número de ações de divulgação em mídias e redes
sociais realizadas

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Promoção da saúde através da
divulgação de doenças e
agravos

Publicar em mídias sociais e outros
meios de comunicação informações e
orientações sobre a prevenção e
combate à dengue, zika-v,
chikungunya

Março a
Dezembro

122
301

Gerência de Vigilância
em Saúde
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Diretriz III: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por
meio das ações de promoção e prevenção e a intervenção no risco
sanitário, com base nas necessidades sociais.

OBM I – Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à
saúde nos territórios sanitários por meio da vigilância e controle de
agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis.
OBM II – Direcionar as ações e serviços de saúde para a
integralidade do cuidado.
OBM III – Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a
prevenção de doenças e fiscalização constante dos pontos de
atenção sujeitos às ações de VISA.

Meta 2020-23: Promoção e Implementação de Ações e Medidas para
enfrentamento às situações de emergência de saúde pública.

Indicador: Média Móvel de Óbitos por COVID-19 dos Últimos 14
Dias  – Indicador Municipal

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Orientação e Qualificação dos
Profissionais de Saúde

Orientar os profissionais da atenção
primária sobre o manejo clínico,
classificação de risco e notificação
diante de um caso suspeito de
infecção humana pelo COVID-19

Março 122
305

Gerência de Vigilância
Epidemiológica

Orientar os profissionais da Upa
sobre manejo clínico e classificação
de risco diante de um caso suspeito
de infecção humana pelo COVID-19

Março 122
302

Supervisão de
Enfermagem da UPA

Orientar (em serviço) os profissionais
das Unidades Básicas de Saúde
quanto ao fluxo de atendimento às
situações de urgência e emergência

Março 301 Supervisão de Serviços
Ambulatoriais
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relacionadas ao COVID-19

Orientar os profissionais de saúde
quanto ao acolhimento, cuidado,
medidas de isolamento, limpeza e
desinfecção de superfícies,
higienização das mãos na atenção
primária

Março 122
301

Gerência de Atenção
Primária

Orientar os profissionais de saúde
quanto ao acolhimento, cuidado,
medidas de isolamento, limpeza e
desinfecção de superfícies,
higienização das mãos na UPA

Março 122
302

Supervisão de
Enfermagem da UPA

Orientar a equipe de transporte
sanitário sobre transporte de usuários
suspeitos e higienização do veículo e
uso adequado de EPI

Março 122
301

Supervisão de Atenção à
Saúde

Ofertar curso de atualização e
aperfeiçoamento da equipe em Saúde
Mental e Atenção Psicossocial na
Covid-19

Abril
301
302
303

Sub Gerência de Saúde
Mental

Intensificar identificação de casos
potencialmente suspeitos de infecção
pelo COVID-19

Abril 122
305

Gerência de Vigilância
Epidemiológica

Orientar os profissionais da Atenção Maio 122 Gerência de Atenção
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Primária sobre o monitoramento de
casos de SG e SRAG nos serviços de
saúde

301 Primária

Capacitar os profissionais médicos da
Atenção Primária quanto ao protocolo
de uso dos medicamentos utilizados
no tratamento da COVID-19 caso
haja atualizações do Protocolo
utilizado

Julho
122
301
303

Gerência de Assistência
Farmacêutica

Acolhimento, reconhecimento
precoce e controle de casos
suspeitos para a infecção
humana pelo COVID-19

Ofertar atendimento multidisciplinar
via telefone para usuários do CAPS
pertencentes ao grupo de risco
garantindo o tratamento sem
prejuízos a saúde mental.

Janeiro
301
302
303

Sub Gerência de Saúde
Mental

Ofertar agendamento de consultas e
acolhimento no CAPS via telefone,
com a finalidade de evitar
aglomeração e garantir o tratamento
dos pacientes do grupo de risco.

Janeiro
301
302
303

Sub Gerência de Saúde
Mental

Realizar investigação dos casos
confirmados pela infecção humana da
doença pelo Coronavírus 2019
(COVID-19).

Janeiro a
Dezembro

122
305

Gerência de Vigilância
Epidemiológica

Realizar a coleta de amostra de
secreções respiratórias para exame
laboratorial, conforme orientação do
LACEN

Janeiro a
Dezembro

122
302

Supervisão de
Enfermagem da UPA
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Capacitar profissionais do serviço de
fisioterapia em reabilitação
respiratória

Abril 302 Supervisão de Serviços
Ambulatoriais

Ofertar atendimento não presencial
em fisioterapia nas modalidades de
teleconsulta e telemonitoramento aos
pacientes do grupo de risco.

Junho 302 Supervisão de Serviços
Ambulatoriais

Monitoramento das Instituições
de Longa Permanência

Realizar visitas técnicas em
Instituições de Longa Permanência
cadastradas no Município conforme
demanda

Janeiro a
Dezembro

122
304
305

Gerência de Vigilância
Sanitária

Verificação da Capacidade
Instalada

Quantificar estoques de insumos
padrão, incluindo medicamentos e
EPI´s

Janeiro 122
302

Gerência de Controle e
Estoque

Reforçar provisão de insumos,
materiais de higiene e limpeza e EPI Janeiro 122

302
Gerência de Controle e

Estoque

Elaboração de Fluxogramas e
Protocolos de Atendimento

Monitorar o fluxo para o envio de
amostras para o laboratório de
referência

Janeiro 302 Supervisão de
Enfermagem da UPA
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Apoiar e garantir o transporte das
amostras ao laboratório de referência. Janeiro 122

303
Gerencia de Transporte

Sanitário

Apoiar o laboratório de referência na
realização de diagnóstico de RT-PCR
em tempo real para a infecção
humana pelo COVID-19 de acordo
com os procedimentos e
recomendações do LACEN

Janeiro 122
302

Supervisão de
Enfermagem da UPA

Monitorar os resultados de
diagnóstico laboratorial para o
COVID-19 e outros vírus respiratórios

Janeiro 122
305

Gerência de Vigilância
Epidemiológica

Monitorar o uso de Equipamentos de
Proteção Individual pelos
profissionais da unidade

Fevereiro 122
301

Supervisão de Serviços
Ambulatoriais

Elaboração e Desenvolvimento
de Estratégias de
Enfrentamento da COVID-19

Definir periodicidade de reuniões do
Comitê Técnico Municipal para
Supervisão e Monitoramento dos
Impactos da COVID-19

Março 122 Gabinete da Secretária

Conduzir investigação epidemiológica
e rastrear contatos de casos
suspeitos e confirmados da infecção
humana da doença pelo novo
Coronavírus (COVID19)

Janeiro 122
305

Gerência de Vigilância
Epidemiológica
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Disponibilizar informação preventiva e
educativa nas barreiras sanitárias do
município

Janeiro 304 Gerência de Vigilância
Sanitária

Comunicação de Riscos

Divulgar informações epidemiológicas
e de prevenção e controle da infecção
humana da doença pelo novo
Coronavírus 2019 (COVID-19) no site
da Prefeitura Municipal de Guarapari
e para a imprensa

Janeiro 122
305

Gerência de Vigilância
Epidemiológica

Divulgar informações sobre a
infecção humana da doença pelo
novo Coronavírus 2019 (COVID-19)
nas redes sociais

Janeiro 122 Gabinete da Secretária

Divulgar material desenvolvido pelas
áreas técnicas do Ministério da Saúde
e Secretaria Estadual de Saúde
(protocolos, manuais, guias, notas
técnicas e informativas)

Março 122 Gerência de Assistência
Farmacêutica

Garantia da assistência
farmacêutica no enfrentamento
à COVID-19 conforme
disponibilidade existente

Fazer levantamento de
medicamentos para o tratamento de
infecção humana pelo COVID-19

Janeiro 122
303

Gerência de Assistência
Farmacêutica

Adquirir medicamentos indicados
conforme disponibilidade e orientar Janeiro 122

303
Gerência de Assistência

Farmacêutica
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sobre organização do fluxo de serviço
farmacêutico

Manutenção do estoque de
medicamento específico para
os casos de SG e SRAG

Monitorar o estoque de medicamento
específico para os casos de SG e
SRAG que compreendem a definição
clínica para uso do fosfato de
oseltamivir.

Janeiro 122
303

Gerência de Assistência
Farmacêutica

Solicitar ao Estado o medicamento
específico para os casos de SG e
SRAG que compreendem a definição
clínica para uso do fosfato de
oseltamivir.

 Janeiro 122
303

Gerência de Assistência
Farmacêutica

Manutenção do estoque de
medicamentos e materiais
hospitalares

Monitorar o estoque de
medicamentos e materiais
hospitalares no âmbito municipal

Janeiro 122
303

Gerência de Assistência
Farmacêutica

Monitorar o estoque estratégico de
medicamentos e insumos
laboratoriais para atendimento
sintomático dos pacientes

Janeiro 122
303

Gerência de Assistência
Farmacêutica

Rever e estabelecer logística de
controle, distribuição e
remanejamento de medicamentos e
materiais hospitalares, conforme
demanda

Março 122
303

Gerência de Assistência
Farmacêutica
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Promoção de apoio psicologico
para pessoas contaminadas
com a COVID-19 e familiares
enlutados

Ofertar o acolhimento em saúde
mental para pessoas infectadas e
enlutadas por vítimas da Covid-19

Janeiro
301
302
303

Sub Gerência de Saúde
Mental

Sensibilização da Rede de
Serviços

Manter a Rede de vigilância e
atenção à saúde organizada sobre a
situação epidemiológica do município

Janeiro 122
305

Supervisão de Atenção à
Saúde

Comunicação e Notificação
imediata de Casos Suspeitos

Elaborar Boletins Epidemiológicos,
intensificando a disseminação de
informes sobre a situação
epidemiológica da Infecção Humana
pelo COVID-19

Janeiro 122
305

Gerência de Vigilância
Epidemiológica

Ampliação de orientação aos
comerciantes sobre medidas
para prevenção e controle para
a doença

Inspecionar os estabelecimentos
quanto ao cumprimento dos decretos
vigentes mediante demanda

Janeiro 304 Gerência de Vigilância
Sanitária

Realização de atividades junto
aos estabelecimentos
comerciais para verificação da
adoção das medidas de
contenção estabelecidas para o
período de emergência em
saúde pública

Orientar tecnicamente em relação aos
decretos do Município e Estado
conforme demanda

Janeiro 304 Gerência de Vigilância
Sanitária

Verificar as denuncias recebidas
sobre os comércios irregulares
quanto aos decretos vigentes

Janeiro 304 Gerência de Vigilância
Sanitária
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Promoção de ações integradas
entre vigilância epidemiológica
e vigilância sanitária, e outros
órgãos

Verificar denúncias de
descumprimento do isolamento social
de pessoas notificadas

Janeiro 304 Gerência de Vigilância
Sanitária

Prestar apoio técnico às ações de
Vigilância Epidemiológica
desenvolvidas pelas equipes dos
Territórios Sanitários sempre que
necessário.

Janeiro 122
305

Gerência de Vigilância
Epidemiológica

Divulgação de material
informativo e distribuição de
máscaras para orientar os
habitantes

Mobilizar e orientar motoristas e
passageiros de veículos particulares Janeiro 304 Gerência de Vigilância

Sanitária
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Diretriz Municipal IV

Aprimorar os mecanismos de regulação que fortaleçam
a gestão municipal sobre a prestação de serviços no

âmbito do SUS

OBM I - Qualificar as ações e serviços de saúde, mediante
processos capazes de garantir o acesso, equidade e a

integralidade na atenção à saúde.
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Diretriz IV: Aprimorar os mecanismos de regulação que fortaleçam a
gestão municipal sobre a prestação de serviços no âmbito do SUS.

OBM – Qualificar as ações e serviços de saúde, mediante
processos capazes de garantir o acesso, equidade e a integralidade
na atenção à saúde.

Meta 2020-1: Aprimorar a contratualização dos serviços de saúde da
rede complementar ao SUS.

Indicador: Numero de foruns realizados

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO
Aprimoramento da
contratualização dos serviços
de saúde complementares

Elaborar proposta de criação do
Fórum Municipal de Contratualização
dos serviços de saúde
complementares

Agosto 122
Supervisão Técnica de

Administração e
Planejamento



Programação Anual de Saúde    -   2021

Secretaria Municipal da Saúde   -   Guarapari/ES    Página 88

Diretriz IV: Aprimorar os mecanismos de regulação que fortaleçam a
gestão municipal sobre a prestação de serviços no âmbito do SUS.

OBM – Qualificar as ações e serviços de saúde, mediante
processos capazes de garantir o acesso, equidade e a integralidade
na atenção à saúde.

Meta 2020-2: Aprimorar o Controle e a Avaliação da produção das
unidades de saúde sob gestão municipal.

Indicador: Número de relatórios quadrimestrais realizados

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO
Implantação do
Monitoramento, Controle e
Avaliação sistematizada da
produção ambulatorial das
unidades de saúde

Elaborar relatórios quadrimestrais de
monitoramento dos serviços
ambulatoriais do município

Fevereiro,
Maio e

Setembro
122 Gerência de Planejamento,

Controle e Avaliação
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Diretriz IV: Aprimorar os mecanismos de regulação que fortaleçam a
gestão municipal sobre a prestação de serviços no âmbito do SUS.

OBM – Qualificar as ações e serviços de saúde, mediante
processos capazes de garantir o acesso, equidade e a integralidade
na atenção à saúde.

Meta 2020-3: Implementar melhorias no monitoramento e
acompanhamento do processo produtivo dos serviços.

Indicador: Procedimentos ambulatoriais inseridos no sistema de
informados

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Atualização dos Sistemas de
Informação em Saúde

Manter envio atualizado dos sistemas
de informação

Janeiro a
Dezembro 122 Sub Gerência de Avaliação

dos Serviços em Saúde

Manter atualizado o Sistema de
Informação em uso para
monitoramento dos serviços
laboratoriais, serviços de imagem e
serviços de consórcio

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Planejamento,

Controle e Avaliação

Melhoria das Atividades de
Planejamento, monitoramento
e avaliação das equipes de
saúde

Realizar o monitoramento e a
avaliação das metas estabelecidas na
Programação Local de Saúde das
UBS

Dezembro 122 Supervisão de Serviços
Ambulatoriais
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Diretriz IV: Aprimorar os mecanismos de regulação que
fortaleçam a gestão municipal sobre a prestação de serviços no
âmbito do SUS.

OBM – Qualificar as ações e serviços de saúde, mediante processos
capazes de garantir o acesso, equidade e a integralidade na atenção à
saúde.

Meta 2020-4: Ampliar a regulação das consultas e exames
especializados no âmbito do Município

Indicador: Número de consultas e exames especializados inseridos no
SISREG

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Manutenção do Fluxo de
Regulação

Manter a atualização diária do
Sistema de Regulação
Municipal

Janeiro a Dezembro 122
302

Sub Gerência de Controle
dos Serviços em Saúde

Manter a atualização diária do
Sistema de Regulação
Estadual

Janeiro a Dezembro 122 Sub Gerência de Controle
dos Serviços em Saúde

Ampliação da regulação de
consultas e exames
especializados

Manutenção da Lista/Fila de
Espera no módulo municipal
nas Unidades de Saúde que
possuem sistema de
informação em
uso/equipamento

Janeiro a Dezembro 302

Sub Gerência de Controle
dos Serviços em Saúde

Implementar o novo modelo do
sistema de regulação formativa
em conjunto com a Atenção
Primária em Saúde

Janeiro a Dezembro 122

Sub Gerência de Controle
dos Serviços em Saúde



Programação Anual de Saúde    -   2021

Secretaria Municipal da Saúde   -   Guarapari/ES    Página 91

Diretriz IV: Aprimorar os mecanismos de regulação que fortaleçam a
gestão municipal sobre a prestação de serviços no âmbito do SUS.

OBM – Qualificar as ações e serviços de saúde, mediante
processos capazes de garantir o acesso, equidade e a integralidade
na atenção à saúde.

Meta 2020-5: Efetivar a gestão da base municipal dos sistemas de
informação SIA e CNES.

Indicador: Número de envios da base SIA e CNES à Esfera
Federal

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Gestão da base municipal do
sistema de informação CNES

Manter a atualização mensal do
Sistema de Cadastro de
Estabelecimento

Janeiro a
Dezembro 122 Gerência de Planejamento,

Controle e Avaliação
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Diretriz IV: Aprimorar os mecanismos de regulação que fortaleçam a
gestão municipal sobre a prestação de serviços no âmbito do SUS.

OBM – Qualificar as ações e serviços de saúde, mediante
processos capazes de garantir o acesso, equidade e a integralidade
na atenção à saúde.

Meta 2020-6: Implantação de monitoramento, gestão e fiscalização
estratégicos dos contratos dos prestadores de serviços ambulatoriais no
município.

Indicador: Número de Relatórios Semestrais elaborados

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Monitoramento e Avaliação  dos
contratos dos prestadores de
serviços ambulatoriais

Elaborar planilhas de monitoramento
de serviços contratados

Junho e
Dezembro 122 Gerência de Planejamento,

Controle e Avaliação

Elaborar Relatórios Semestrais de
Acompanhamento das Ações e
Serviços de Saúde

Junho e
Dezembro 122 Gerência de Planejamento,

Controle e Avaliação

Realizar reuniões com equipes
gerenciais para avaliação dos
resultados alcançados após as
apresentações dos Relatórios
Quadrimestrais.

Quadrimestral 122 Gerência de Planejamento,
Controle e Avaliação
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Diretriz Municipal V

Implementar ações estratégicas de gestão objetivando
melhores resultados para o usuário

OBM - Aumentar a eficiência na gestão dos recursos
disponíveis, implementando práticas de gestão estratégica
e de gerenciamento de processos.
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Diretriz V: Implementar ações estratégicas de gestão objetivando
melhores resultados para o usuário.

OBM – Aumentar a eficiência na gestão dos recursos disponíveis,
implementando práticas de gestão estratégica e de gerenciamento
de processos.

Meta 2020-1: Instituir processo de monitoramento estratégico do Plano
Municipal de Saúde.

Indicador: Reuniões de monitoramento do PMS

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Monitoramento do Plano
Municipal de Saúde

Realizar reuniões anuais de
monitoramento das metas previstas
no Plano Municipal de Saúde

Agosto 122 Gerência de Planejamento,
Controle e  Avaliação
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Diretriz V: Implementar ações estratégicas de gestão objetivando
melhores resultados para o usuário.

OBM – Aumentar a eficiência na gestão dos recursos disponíveis,
implementando práticas de gestão estratégica e de gerenciamento
de processos.

Meta 2020-2: Garantir a avaliação e monitoramento dos resultados das
políticas públicas através dos indicadores de saúde do município.

Indicador: Relatórios de Monitoramento do SISPACTO

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Monitoramento e avaliação dos
resultados das políticas públicas

Elaborar relatórios de monitoramento
dos indicadores municipais Março 122

Gerência de
Planejamento, Controle e

Avaliação
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Diretriz V: Implementar ações estratégicas de gestão objetivando
melhores resultados para o usuário.

OBM – Aumentar a eficiência na gestão dos recursos
disponíveis, implementando práticas de gestão estratégica e de
gerenciamento de processos.

Meta 2020-3: Informatização dos Prontuários com disponibilização on-line
visando a integração dos sistemas.

Indicador: Número de Unidades de Saúde com prontuário
eletrônico implantado

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS

RESPONSABILIDA-
DEMETAS AÇÕES PRAZO

Informatização das Unidades de
Saúde

Interligar Unidades de Saúde via satélite
nas UBS do Território VII Outubro 122

Supervisão Técnica de
Administração e
Planejamento

Ampliação dos recursos
tecnológicos da SEMSA

Adquirir computadores, periféricos e
impressoras Junho

122 Supervisão Técnica de
Administração e
Planejamento

Adquirir Equipamentos de Informática Outubro 122
Supervisão Técnica de

Administração e
Planejamento
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Diretriz V: Implementar ações estratégicas de gestão objetivando
melhores resultados para o usuário.

OBM – Aumentar a eficiência na gestão dos recursos
disponíveis, implementando práticas de gestão estratégica e de
gerenciamento de processos.

Meta 2020-4: Implantação de Coleta Informatizada de dados familiares
pelos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, por
meio de computadores portáteis.

Indicador: Percentual de coleta informatizada

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS

RESPONSABILIDA-
DEMETAS AÇÕES PRAZO

Implantação da Coleta de
Dados Informatizada

Realizar a locação de equipamentos
móveis de informática para ACS Junho 122 Gerência de Atenção

Primária
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Diretriz V: Implementar ações estratégicas de gestão objetivando
melhores resultados para o usuário.

OBM – Aumentar a eficiência na gestão dos recursos disponíveis,
implementando práticas de gestão estratégica e de gerenciamento
de processos.

Meta 2020-5: Implementar a padronização de metodologias e processos
das rotinas de trabalho da SEMSA.

Indicador: Número de Protocolos criados e/ou implementados

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Implementação de protocolos de
atendimento à saúde

Atualizar o Protocolo de Planejamento
Familiar conforme necessidade Maio 301 Gerência de Atenção

Primária

Atualizar o Protocolo de Liberação de
Exames Laboratoriais Setembro 301 Supervisão Técnica de

Atenção à Saúde

Diagnostico de Situação do
Controle de Materiais e Insumos
da SEMSA

Realizar 4 reuniões bimestrais para
diagnóstico de situação dos materiais
e insumos da SEMSA

Fevereiro
a

Agosto
122

Supervisão de
Administração e
Planejamento

Elaborar relatório de diagnóstico
situacional do consumo real de
materiais e insumos disponíveis

Setembro 122
Supervisão de

Administração e
Planejamento
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Diretriz V: Implementar ações estratégicas de gestão objetivando
melhores resultados para o usuário.

OBM – Aumentar a eficiência na gestão dos recursos disponíveis,
implementando práticas de gestão estratégica e de gerenciamento
de processos.

Meta 2020-6: Aprimoramento do gerenciamento do serviço de transporte
sanitário, visando otimização dos recursos.

Indicador: Relatório Gerencial elaborado

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Melhoria do Serviço de
Transporte da SEMSA

Elaborar relatório gerencial semestral
de usuários não atendidos pelo Setor

Junho e
Dezembro 122 Gerente de Transporte

Sanitário

Encaminhar Diagnóstico de usuários
não atendidos pelo Setor à chefia
imediata

Junho e
Dezembro 122 Gerente de Transporte

Sanitário
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Diretriz V: Implementar ações estratégicas de gestão objetivando
melhores resultados para o usuário.

OBM – Aumentar a eficiência na gestão dos recursos disponíveis,
implementando práticas de gestão estratégica e de gerenciamento
de processos.

Meta 2020-7: Ampliação do serviço de transporte sanitário. Indicador: Número de veículos adquiridos

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Ampliação da Frota de Veículos
da SEMSA

Adquirir 4 (quatro) veículos de
passeio para transporte da equipe da
atenção básica

Junho 122
Supervisão Técnica de

Administração e
Planejamento

Adquirir 2 (duas) ambulâncias A e 1
(uma) ambulância B Junho 122 Gerente de Transporte

Sanitário

Realizar a locação de veículo de
transporte sanitário conforme
necessidade apontada em Relatório
Gerencial do Setor

Novembro 122 Gerente de Transporte
Sanitário

Adquirir veículo utilitário para
atendimento ao serviço de
almoxarifado

Novembro 122 Gerente de Transporte
Sanitário
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Diretriz V: Implementar ações estratégicas de gestão objetivando
melhores resultados para o usuário.

OBM – Aumentar a eficiência na gestão dos recursos
disponíveis, implementando práticas de gestão estratégica e de
gerenciamento de processos.

Meta 2020-8: Promover a intersetorialidade na execução das Políticas
Públicas com outros órgãos e entidades.

Indicador: Ações intersetoriais implementadas

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Promoção da Intersetorialidade
Implementar parcerias com
Secretarias Municipais para realizar
ações de saúde afins

Março a
Dezembro

122
301

Sub Gerente de
Educação em Saúde



Programação Anual de Saúde    -   2021

Secretaria Municipal da Saúde   -   Guarapari/ES    Página 102

Diretriz Municipal VI

Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores
da SEMSA e do sistema municipal de saúde

OBM – Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do
trabalho e da educação em saúde.
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Diretriz VI: Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores da
SEMSA e do sistema municipal de saúde.

OBM –  Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do
trabalho e da educação em saúde.

Meta 2020-1: Aprimorar a qualificação profissional identificada pelas
áreas temáticas das redes de atenção à saúde.

Indicador: Número de profissionais qualificados

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Qualificação dos profissionais
da UPA em Urgência e
Emergência

Realizar curso de suporte básico de
vida para motoristas de ambulância
da UPA

Julho 122
302 Diretoria Técnica da UPA

Realizar curso de atualização do
Protocolo de Manchester para
enfermeiros efetivos

Novembro 122
302 Diretoria Técnica da UPA

Qualificação de profissionais do
Transporte Sanitário

Realizar curso de atendimento
humanizado aos profissionais do
transporte sanitário

Agosto 122 Gerência de Transporte
Sanitário

Qualificação dos profissionais
administrativos

Realizar capacitação em elaboração
de Termo de Referência conforme Lei
8666/93, Lei 9784/99 e Instruções
Normativas Municipais

Julho 122
Supervisão Técnica de

Administração e
Planejamento

Qualificação dos profissionais
da Atenção Primária em Saúde

Realizar capacitação de médicos e
dentistas de acordo com os
indicadores do novo financiamento da
AB

Maio 122
301

Supervisão de Serviços
Ambulatoriais

Apresentar fluxograma estadual de
atenção a pacientes ostomizados aos
profissionais de enfermagem

Maio
122
301
303

Gerência de Assistência
Farmacêutica
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Realizar capacitação de enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem
de acordo com os indicadores do
novo financiamento da AB

Junho 122
301

Supervisão de Serviços
Ambulatoriais

Realizar capacitação de Agentes
Comunitários de Saúde e Atendentes
de acordo com os indicadores do
novo financiamento da AB

Julho 122
301

Gerência de Atenção
Primária
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Diretriz VI: Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores da
SEMSA e do sistema municipal de saúde.

OBM –  Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do trabalho
e da educação em saúde.

Meta 2020-3: Desenvolver a gestão da educação permanente e
profissional em saúde no Município.

Indicador: Atividades de educação permanente implementadas

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Atividades de educação em
saúde para redução dos riscos
e agravos relacionados à
Vigilância em Saúde

Fazer o levantamento de série
histórica das doenças e agravos
transmissíveis e não transmissíveis.

Março 122 Gerência de Vigilância
Epidemiológica

Encaminhar ao setor de Educação em
Saúde o levantamento de série
histórica para realização de
capacitação sobre as três principais
doenças e agravos do município.

Março 122 Gerência de Vigilância
Epidemiológica

Realização de capacitações
sobre biossegurança

Capacitar 20% dos profissionais da
SEMSA que atuem em áreas e
atividades insalubres.

Abril 122 Gerência de Vigilância
Sanitária
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Diretriz VI: Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores da
SEMSA e do sistema municipal de saúde.

OBM –  Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do
trabalho e da educação em saúde.

Meta 2020-4: Realizar estudos de dimensionamento da força de
trabalho existente e necessária da SEMSA.

Indicador: Relatórios realizados

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Atualização do Plano de
Cargos e Salários (Gestao)

Inserir a função de Auxiliar de Saude
Bucal no cargo de Agente de

Atendimento I
Dezembro 122 Gerência de Saúde Bucal

Verificação do
dimensionamento da força da
SEMSA

Atualizar o Mapeamento da Força de
Trabalho existente e necessária na

SEMSA
Outubro 122 Gerência Administrativa

Verificação das Causas de
Desligamento de Profissionais
da SEMSA

Realizar levantamento das causas de
desligamento de profissionais da

SEMSA
Novembro 122 Gerência Administrativa

Elaborar relatório acerca das causas
de desligamento de profissionais da

SEMSA
Dezembro 122 Gerência Administrativa
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Diretriz VI: Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores da
SEMSA e do sistema municipal de saúde.

OBM –  Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do
trabalho e da educação em saúde.

Meta 2020-5: Implementação e uniformização dos procedimentos
operacionais padrão dos serviços de saúde.

Indicador: Procedimento Operacional Padrão criado

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Implantação de Procedimento
Operacional Padrão – POP na
Secretaria de Saúde

Criação de POP de Processos de
Trabalho da SEMSA Setembro 122

Supervisão Técnica de
Administração e
Planejamento
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Diretriz VI: Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores da
SEMSA e do sistema municipal de saúde.

OBM –  Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do
trabalho e da educação em saúde.

Meta 2020-6: Implantação do Componente Municipal do Sistema
Nacional de Auditoria do SUS.

Indicador: Auditoria implantada ou implementada

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Implantação do Componente
Municipal do Sistema Nacional
de Auditoria

Aprovar legislação para implantação
do componente municipal do SNA Junho 122 Gabinete da Secretaria

Municipal de Saúde

Elaborar Plano de Ação de Auditoria
conforme levantamento de

necessidade
Setembro 122 Gabinete da Secretaria

Municipal de Saúde
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Diretriz VI: Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores da
SEMSA e do sistema municipal de saúde.

OBM –  Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do
trabalho e da educação em saúde.

Meta 2020-7: Realização permanente de estudos diagnósticos dos
serviços em Saúde necessários à população municipal.

Indicador: Estudos realizados

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Estudo de Diagnóstico dos
Serviços de Saúde

Elaborar relatório de Diagnóstico dos
Serviços de Saúde Necessários à

Guarapari
Dezembro 122 Supervisão de Atenção à

Saúde
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Diretriz VI: Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores da
SEMSA e do sistema municipal de saúde.

OBM –  Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do trabalho
e da educação em saúde.

Meta 2020-8: Implantação da Comissão de Licitação na Secretaria de
Saúde.

Indicador: Comissão implantada

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Implantação da Comissão de
Licitação

Solicitar publicação de Decreto
nomeando Comissão de Licitação Julho 122 Gabinete da Secretária
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Diretriz VI: Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores da
SEMSA e do sistema municipal de saúde.

OBM –  Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do
trabalho e da educação em saúde.

Meta 2020-10: Capacitar os profissionais de saúde para atendimento em
respeito ao uso do nome social transgênero e travestis em serviço de
saúde

Indicador: Capacitações realizadas

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Fortalecer a Rede de Saúde
 Mental nas USF
do município.

Realizar formação para profissionais
da rede no atendimento e acolhimento

a população transgenero no SUS.
Abril 302 Subgerente de Saúde

Mental
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Diretriz Municipal VII

Ampliação da participação social visando a promoção
da equidade em saúde

OBM – Ampliar a participação social com vistas ao
aprimoramento do SUS.
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Diretriz VII: Ampliação da participação social visando a promoção da
equidade em saúde.

OBM – Ampliar a participação social com vistas ao aprimoramento
do SUS.

Meta 2020-1: Garantir o Fortalecimento da política de Educação
Permanente para o controle social no Município.

Indicador: Conselheiros  capacitados

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Fortalecimento da Educação
Permanente do Controle Social

Elaborar Plano de Educação
Continuada dos Conselheiros
Municipais de Saúde

Setembro 122 Secretaria Executiva do
CMS
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Diretriz VII: Ampliação da participação social visando a promoção da
equidade em saúde.

OBM – Ampliar a participação social com vistas ao aprimoramento
do SUS.

Meta 2020-2: Fomentar a criação e implantação dos Conselhos Locais
de Saúde Garantir parcerias para estruturação das atividades externas
do conselho municipal de saúde

Indicador: Atividades externas do CMS

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Implementação de atividades
externas do CMS

Realizar Reunião Itinerante do
Conselho no Território I em parceria
com a Associação de Moradores
Local.

Novembro 122 Secretaria Executiva do
CMS
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Diretriz VII: Ampliação da participação social visando a promoção da
equidade em saúde.

OBM – Ampliar a participação social com vistas ao aprimoramento
do SUS.

Meta 2020-3: Garantir a realização das Conferências Municipais de
Saúde e a participação dos delegados nas etapas Estaduais e Nacionais

Indicador: Conferências realizadas

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Realização da Conferência
Municipal para Elaboração do
Plano Municipal de Saúde

Realizar a 4º Conferência Municipal
de Saúde para Elaboração do PMS
2022-2025

Junho 122 Secretaria Executiva do
CMS



Programação Anual de Saúde    -   2021

Secretaria Municipal da Saúde   -   Guarapari/ES    Página 116

Diretriz VII: Ampliação da participação social visando a promoção da
equidade em saúde.

OBM – Ampliar a participação social com vistas ao aprimoramento
do SUS.

Meta 2020-4: Implantar Estratégia de Comunicação para o Controle
Social através de mídias sociais.

Indicador: Comunicação do Controle Social implantada

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Comunicação do Controle
Social

Atualizar composição da Comissão de
Comunicação para o Controle Social Abril

122
Secretaria Executiva do

CMS

Elaborar calendário de reuniões
bimestrais da Comissão para fomento
de estratégias de comunicação do
Conselho Municipal de Saúde

Abril

122
Secretaria Executiva do

CMS

Apresentar Relatórios Quadrimestrais
de Atividades da Comissão de
Comunicação do CMS

Janeiro, Maio
e Setembro

122
Secretaria Executiva do

CMS
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Diretriz VII: Ampliação da participação social visando a promoção da
equidade em saúde.

OBM – Ampliar a participação social com vistas ao aprimoramento
do SUS.

Meta 2020-5: Garantir a Expansão, acessibilidade e fortalecimento da
Ouvidoria Municipal de Saúde

Indicador: Número de demandas registradas no sistema Ouvidor
SUS

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO
Reestruturação da Ouvidoria
Municipal conforme Politica
Nacional de Gestão Estratégica
e Participação do SUS

Reestruturar Ouvidoria Municipal de
Saúde conforme Plano de Ação Novembro 122 Gabinete da Secretária

Avaliação da Satisfação dos
Usuários dos Serviços de
Saúde

Unificar formulário de Pesquisa de
Satisfação de usuários (APS e
Ouvidoria)

Março 122
301

Supervisão de Serviços
Ambulatoriais

Realizar a divulgação dos canais de
comunicação à disposição dos
usuários

Julho 122 Sub Gerente do Sistema
de Ouvidoria SUS

Monitorar semestralmente os
resultados da Pesquisa de Satisfação
aplicada em conjunto com a Ouvidoria

Junho e
Dezembro 122 Gerência de Atenção

Primária

Avaliar os resultados da Pesquisa de
Satisfação dos Usuários dos Serviços
de Saúde

Julho 122
301

Supervisão de Serviços
Ambulatoriais
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Diretriz VII: Ampliação da participação social visando a promoção da
equidade em saúde.

OBM – Ampliar a participação social com vistas ao aprimoramento
do SUS.

Meta 2020-6: Promover a atualização da legislação do Conselho
Municipal de Saúde.

Indicador: Legislação do Conselho Municipal de Saúde atualizada

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Atualização do Regimento
Interno do Conselho

Publicar Resolução que Aprova o
Regimento Interno Maio 122 Secretaria Executiva do

CMS
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Diretriz VII: Ampliação da participação social visando a promoção da
equidade em saúde.

OBM – Ampliar a participação social com vistas ao aprimoramento
do SUS.

Meta 2020-7: Efetivar a criação, implantação e implementação dos
conselhos locais de saúde, nas UBS dos territórios, UPA e afins.

Indicador: Conselhos Locais de Saúde implantados

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Criação dos Conselhos Locais
de Saúde

Atualizar composição da Comissão
para Instituição dos Conselhos Locais
de Saude

Abril 122 Secretaria Executiva do
CMS

Elaborar Plano de Ação de criação e
implantação dos Conselhos Locais de
Saúde

Junho 122 Secretaria Executiva do
CMS

Aprovar Plano de Ação de Criação
dos Conselhos Locais junto ao
Conselho Municipal de Saúde

Junho 122 Secretaria Executiva do
CMS
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Diretriz VII: Ampliação da participação social visando a promoção da
equidade em saúde.

OBM – Ampliar a participação social com vistas ao aprimoramento
do SUS.

Meta 2020-8: Garantir a realização de seminários e fóruns temáticos de
saúde

Indicador: Seminários e fóruns realizados
(Indicador Municipal – Monitoramento  Oportuno)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Realização de seminários e
fóruns temáticos em saúde

Realizar 3 Fóruns Temáticos de
Saúde

Julho
Setembro
Novembro

122
301

Sub Gerência de
Programas em Saúde
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Diretriz VII: Ampliação da participação social visando a promoção da
equidade em saúde.

OBM – Ampliar a participação social com vistas ao aprimoramento
do SUS.

Meta 2020-9: Garantir a realização a cada 2 anos das Conferências
Temáticas de Saúde

Indicador: Conferência Temática realizada
(Indicador Municipal – Monitoramento  Bienal)

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Realização de conferência
temática em saúde

Definir Grupo Técnico para
Realização da Conferencia Temática

de Saúde
Abril 122 Secretaria Executiva do

Conselho

Realizar 01 Conferência Temática em
Saúde conforme Perfil Epidemiológico

Municipal
Junho 122 Secretaria Executiva do

Conselho
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Diretriz VII: Ampliação da participação social visando a promoção da
equidade em saúde.

OBM – Ampliar a participação social com vistas ao aprimoramento
do SUS.

Meta 2020-10: Garantir a efetivação do plano de capacitação dos
conselheiros municipais de saúde

Indicador: Ações do Plano de Capacitação dos Conselheiros
Implementadas

AÇÕES E METAS PARA 2021 RECURSOS
PREVISTOS RESPONSABILIDADE

METAS AÇÕES PRAZO

Implementação do Plano de
Capacitação dos Conselheiros
Municipais de Saúde

Elaborar Plano de Ação para
Capacitação dos Conselheiros
Municipais de Saúde

Março 122 Secretaria Executiva do
CMS

Executar Plano de Capacitação dos
Conselheiros Municipais de Saúde

Julho a
Novembro 122 Secretaria Executiva do

CMS
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RELAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS, POR CÓDIGOS

122 - Administração Geral

301 - Atenção Básica

302 - Assistência Hospitalar e
Ambulatorial

303 - Suporte Profilático e
Terapêutico

304 - Vigilância Sanitária

305 - Vigilância Epidemiológica

306 - Alimentação e Nutrição
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1. DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DO QUADRIÊNIO 2018-2021

1.1. Diretriz Municipal I

Organizar os serviços de saúde municipais em Rede, garantindo o atendimento do

usuário e fortalecendo a integralidade na atenção e a equidade no acesso, com ênfase

nas necessidades de saúde dos territórios sanitários.

1.1.1. Objetivo Municipal I

Aprimorar a resolutividade da atenção primária, entendendo-a como parte e ordenadora

das redes de atenção à saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados

visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado.

1.1.2. Objetivo Municipal II

Fortalecer as redes de atenção à saúde conforme as necessidades em saúde dos

territórios sanitários.

METAS DO QUADRIÊNIO 2018-2021

MM 1 Aumentar a cobertura de Estratégia de Saúde da Família em até 70%.

MM 2 Aumentar em 10% a cobertura populacional estimada pelas equipes de saúde
bucal.

MM 3 Organizar e Efetivar as Redes Temáticas: Rede de Urgência e Emergência
(RUE) e Rede Cegonha.

MM 4 Implementar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a fim de ampliar o acesso
e garantir a atenção integral ao cidadão.

MM 5 Efetivar as ações de Atenção à Saúde do Homem

MM 6 Promoção de Ações de Educação em Saúde considerando as necessidades dos
Territórios Sanitários
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MM 7 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde

MM 8 Implantação de Equipes de Apoio à Saúde da Família (NASF) com ações de
matriciamento, objetivando a melhoria dos serviços.

MM 9 Efetivar a Estratificação de Risco Familiar nas Equipes de Estratégia de Saúde
da Família

MM 10 Ampliar a média anual de ações coletivas de escovação dental supervisionada

MM 11 Implementação do Projeto de Educação Permanente na Unidade de Pronto
Atendimento Sub Gerência de Educação em Saúde -24h

MM 12 Implantação e Implementação de Normas e Rotinas de Trabalho na Atenção
Primária e Secundária do Município

MM 13 Manutenção do Serviço de Ortopedia na Unidade de Pronto Atendimento - UPA-
24h

MM 14 Finalizar a Construção do Hospital Maternidade de Guarapari.

MM 15 Melhoria do Pré-Natal com a captação precoce das gestantes e oferta de testes
rápidos em todas as UBS/CTA/Casa da Mulher.

MM 16 Garantir o diagnóstico precoce de lesões pré-cancerígenas da mama e do colo
de útero.

MM 17 Assegurar a Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica.

MM 18 Melhoria dos serviços de saúde das comunidades rurais, populações tradicionais
e vulneráveis de acordo com as suas especificidades.

MM 19 Reestruturação das Unidades Municipais de Saúde.

MM 20 Melhoria da Atenção às Pessoas com Deficiência e Pessoas com Doenças e
Agravos Crônicos

MM 21 Implementar a integração da atenção especializada e políticas temáticas à
Atenção Primária

MM 22 Desenvolver ações de conscientização à prevenção, junto aos trabalhadores do
sexo.
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1.2. Diretriz Municipal II

Implementação e Organização da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS.

1.2.1. Objetivo Municipal

Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos essenciais definidos na REMUME

mediante uso racional e atenção integral à saúde.

METAS DO QUADRIÊNIO 2018-2021

MM1 Garantir recurso para Efetivação da utilização de Atas de Registro de Preços
para a aquisição de medicamentos da REMUME.

MM 2 Garantir e manter com suficiência a distribuição do elenco de medicamentos da
REMUME conforme Instrução Normativa vigente.

MM 3 Realizar atualizações da REMUME com base na RENAME

MM 4 Implantação de estratégias para o uso racional de medicamentos.

MM 5 Reorganização e reestruturação da Assistência Farmacêutica

MM 6 Efetivar a utilização de sistema informatizado e integrado de gestão de estoque
das farmácias com a Central de Abastecimento Farmacêutico.

MM 7 Estruturação do serviço de Farmácia da Unidade de Pronto Atendimento – UPA
24h

MM 8 Garantir a atuação da Comissão de Farmácia e Terapêutica
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1.3. Diretriz Municipal III

Redução dos riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção e

prevenção e a intervenção no risco sanitário, com base nas necessidades sociais.

1.3.1. Objetivo Municipal I

Identificar e analisar os fatores geradores de ameaças à saúde nos territórios sanitários

por meio da vigilância e controle de agravos e doenças transmissíveis e não

transmissíveis.

1.3.2. Objetivo Municipal II

Direcionar as ações e serviços de saúde para a integralidade do cuidado.

1.3.3. Objetivo Municipal III

Aprimorar as ações da Vigilância Sanitária com a prevenção de doenças e fiscalização

constante dos pontos de atenção sujeitos às ações de VISA.

METAS DO QUADRIÊNIO 2018-2021

MM 1 Ampliar e qualificar as notificações das doenças e agravos de notificação
compulsória e das demais de relevância dos serviços de saúde.

MM 2 Manter atuante a vigilância e investigação do óbito materno, fetal e infantil.

MM 3 Ampliar e implementar a Gestão da Vigilância em Saúde fortalecendo suas
ações.
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MM 4 Reestruturação e Organização dos Laboratórios públicos que realizam análises
de interesse em saúde pública.

MM 5 Implementar ações voltadas à Vigilância em Saúde da população afetada pela
intoxicação exógena.

MM 6 Reduzir a incidência de casos de AIDS na população em 2,5% ao ano.

MM 7 Reduzir em 50% os casos novos de AIDS em crianças menores de 5 anos.

MM 8
Reduzir em 2% a mortalidade na população de 30 a 69 anos por doenças
crônicas não transmissíveis pelo conjunto das 04 principais DCNT (circulatórias,
câncer, respiratórias crônicas e diabetes).

MM 9 Organização e avaliação da atenção nutricional com vistas ao controle da
obesidade e sobrepeso na população acompanhada.

MM 10 Reduzir a prevalência de hanseníase em 2% ao ano com ênfase na faixa etária
em menores de 15 anos.

MM 11 Proporção de 75% das vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança
com cobertura vacinal alcançada.

MM 12 Alcançar no mínimo 80% de cobertura da vacina anti-rábica canina.

MM 13 Implementar ações de combate às doenças transmitidas por vetor (Dengue, Zika-
V, Chikungunya).

MM 14 Reduzir em 10% ao ano os casos de sífilis congênita em menores de 1 ano de
idade.

MM 15 Promoção da saúde e redução de riscos ambientais do trabalho através de ações
voltadas à Vigilância em Saúde do Trabalhador.

MM 16 Execução de forma integrada das ações da VISA definidas no PDVISA.

MM 17 Fazer a gestão do risco sanitário em 85% dos serviços, produtos e ambientes de
trabalho cadastrados e em atividade no município.
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MM 18 Promover ações de formação continuada para os técnicos e fiscais envolvidos
nas ações de Vigilância em Saúde.

MM 19 Promover ações de regularização dos serviços e estabelecimentos pertinentes à
saúde não cadastrados.

MM 20 Implementar as atividades de educação em saúde e mobilização social para a
redução dos riscos e agravos relacionados à vigilância em saúde.

MM 21 Implementar ações que visam reduzir a incidência de doenças e agravos de
notificação compulsória de maior relevância.

MM 22 Promover a divulgação em mídias e redes sociais de doenças e agravos de
relevância de serviços de saúde.

1.4. Diretriz Municipal IV

Aprimorar os mecanismos de regulação que fortaleçam a gestão municipal sobre a

prestação de serviços no âmbito do SUS.

1.4.1. Objetivo Municipal

Qualificar as ações e serviços de saúde, mediante processos capazes de garantir o

acesso, equidade e a integralidade na atenção à saúde.



Programação Anual de Saúde    -   2020

Secretaria Municipal da Saúde   -   Guarapari/ES    Página 130

METAS DO QUADRIÊNIO 2018-2021

MM 1 Aprimorar a contratualização dos serviços de saúde da rede complementar ao
SUS.

MM 2 Aprimorar o Controle e a Avaliação da produção das unidades de saúde sob
gestão municipal.

MM 3 Implementar melhorias no monitoramento e acompanhamento do processo
produtivo dos serviços.

MM 4 Ampliar a regulação das consultas e exames especializados no âmbito do
Município

MM 5 Efetivar a gestão da base municipal dos sistemas de informação SIA e CNES.

MM 6 Implantação de monitoramento, gestão e fiscalização estratégicos dos contratos
dos prestadores de serviços ambulatoriais no município.

1.5. Diretriz Municipal V

Implementar ações estratégicas de gestão objetivando melhores resultados para o

usuário.

1.5.1. Objetivo Municipal

Aumentar a eficiência na gestão dos recursos disponíveis, implementando práticas de

gestão estratégica e de gerenciamento de processos.

METAS DO QUADRIÊNIO 2018-2021
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MM 1 Instituir processo de monitoramento estratégico do Plano Municipal de Saúde.

MM 2 Garantir a avaliação e monitoramento dos resultados das políticas públicas
através dos indicadores de saúde do município.

MM 3 Informatização dos Prontuários com disponibilização on-line visando a integração
dos sistemas.

MM 4
Implantação de Coleta Informatizada de dados familiares pelos Agentes
Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, por meio de computadores
portáteis.

MM 5 Implementar a padronização de metodologias e processos das rotinas de
trabalho da SEMSA.

MM 6 Aprimoramento do gerenciamento do serviço de transporte sanitário, visando
otimização dos recursos.

MM 7 Ampliação do serviço de transporte sanitário.

MM 8 Promover a intersetorialidade na execução das Políticas Públicas com outros
órgãos e entidades.

MM 9 Assumir a Gestão Própria (Comando Único) das unidades de serviços do
Município.

1.6. Diretriz Municipal VI

Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores da SEMSA e do sistema

municipal de saúde.

1.6.1. Objetivo Municipal

Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do trabalho e da educação em saúde.
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METAS DO QUADRIÊNIO 2018-2021

MM 1 Aprimorar a qualificação profissional identificada pelas áreas temáticas das redes
de atenção à saúde.

MM 2 Contribuir para o desenvolvimento científico-epidemiológico, viabilizando
pesquisas no âmbito da SEMSA e instituições de ensino.

MM 3 Desenvolver a gestão da educação permanente e profissional em saúde no
Município.

MM 4 Realizar estudos de dimensionamento da força de trabalho existente e
necessária da SEMSA.

MM 5 Implementação e uniformização dos procedimentos operacionais padrão dos
serviços de saúde.

MM 6 Implantação do Componente Municipal do Sistema Nacional de
Auditoria do SUS.

MM 7 Realização permanente de estudos diagnósticos dos serviços em Saúde
necessários à população municipal.

MM 8 Implantação de Comissão de Licitação na Secretaria de Saúde

MM 11 Capacitar os profissionais de saúde para atendimento em respeito ao uso do
nome social transgênero e travestis em serviço de saúde

1.7. Diretriz Municipal VII

Ampliação da participação social visando a promoção da equidade em saúde.

1.7.1. Objetivo Municipal

Ampliar a participação social com vistas ao aprimoramento do SUS.
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METAS DO QUADRIÊNIO 2018-2021

MM 1 Garantir o Fortalecimento da política de Educação Permanente para o controle
social no Município.

MM 2
Fomentar a criação e implantação dos Conselhos Locais de Saúde garantindo
parcerias para estruturação das atividades externas do conselho municipal de
saúde

MM 3 Garantir a realização das Conferências Municipais de saúde e a participação dos
delegados nas etapas Estaduais e Nacionais

MM 4 Implantar Estratégia de Comunicação para o Controle Social através de mídias
sociais.

MM 5 Garantir a Expansão, acessibilidade e fortalecimento da Ouvidoria Municipal de
Saúde

MM 6 Promover a atualização da legislação do Conselho Municipal de Saúde.

MM 7 Efetivar a criação, implantação e implementação dos conselhos locais de saúde,
nas UBS dos territórios, UPA e afins.

MM 8
Garantir a realização de seminários e fóruns temáticos de saúde

MM 9
Garantir a realização a cada 2 anos das conferencias temáticas de saúde

MM 10 Garantir a efetivação do plano de capacitação dos conselheiros municipais de
saúde



Programação Anual de Saúde    -   2020

Secretaria Municipal da Saúde   -   Guarapari/ES    Página 134

GLOSSÁRIO DE SIGLAS
 AMQ: Avaliação da melhoria da qualidade de serviços das equipes de Estratégia Saúde da Família
 ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
 CAPS – Centro de Atenção Psicossocial
 CCZ – Centro de Controle de Zoonose
 CRM – Central de Regulação Municipal
 DATASUS – Banco de Dados do Sistema Único de Saúde
 DST – Doença Sexualmente Transmissível
 ESF – Estratégia de Saúde da Família
 HABF – Hospital Antonio Bezerra de Faria
 HDS – Hospital Dório Silva
 HIMABA – Hospital Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves
 HINSG – Hospital Infantil Nossa Senhora da gloria
 HIPERDIA – Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos
 HSCM – Hospital Santa Casa de Misericórdia
 HSL – Hospital São Lucas
 LACEN – Laboratório Central
 MS – Ministério da Saúde
 PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde
 PCCS – Plano de Cargos, Carreira e Salários
 PDI – Plano Diretor de Investimento
 PDR – Plano Diretor Urbano
 PESE – Programa Especial em Saúde do Escolar
 PESMS – Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social
 PNI – Programa Nacional de Imunização
 PPI – Programação Pactuada Integrada
 PSF - Programa de Saúde da Família
 REMEME - Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Medicamentos Excepcionais
 REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais
 RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
 SAE – Serviço de Assistência Especializada
 SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
 SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde
 SIA – Sistema de Informação Ambulatorial
 SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica
 SIM – Sistema de Informação de Mortalidade
 SINAN – Sistema de Informação de Agravos Notificáveis
 SINASC – Sistema de Informação de Nascido Vivos
 SISCLO – Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero
 SISMAMA – Sistema de Monitoramento do Câncer de Mama
 SISPRÉNATAL – Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-Natal e

Nascimento
 SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
 SNS – Sistema Nacional de Saúde
 SUS – Sistema Único de Saúde
 UBS – Unidade Básica de Saúde
 UDM – Unidade de Dispensação de Medicamentos
 VIGIEP – Vigilância Epidemiológica
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
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