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INTRODUÇÃO
A Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as
intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do
Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem
executados. Sua base legal está na Lei nº 8.080/1990, Lei Complementar nº
141/2012 e Portaria nº 2.135/2013.
De acordo com o Art. 4º da Portaria nº 2.135/2013, a PAS deverá conter:
I - a definição das ações que, no ano específico, garantirão o alcance dos objetivos e
o cumprimento das metas do Plano de Saúde.
II - a identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento da
PAS; e
III - a previsão da alocação dos recursos orçamentários necessários ao cumprimento
da PAS.
As diretrizes, objetivos, metas e indicadores previstos na PAS 2018 foram extraídos
do Plano Municipal de Saúde (PMS) 2018-2021, bem como a sistemática de
monitoramento das ações programadas.
A priorização das ações ocorreu na elaboração do PMS através das oficinas
temáticas que discutiu os problemas levantados e os extraficou segundo a
gravidade, urgência e tendência. A partir dessas informações ocorreu a projeção de
execução para cada exercício.
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1. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE - PAS
Diretriz
1

Aprimoramento do sistema de serviços em Rede de Atenção à Saúde composta por redes temáticas para garantir o atendimento oportuno do usuário e
fortalecer a integralidade na atenção e a equidade no acesso, com foco nas necessidades de saúde do território.

Objetivo Fortalecer a resolutividade da atenção primária, visando à qualificação das práticas e a gestão do cuidado, entendendo-a como parte e ordenadora da
1.1
rede de atenção à saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados.
Id

1.1.1

1.1.2

1.1.3

META 2018

Recursos Orçamentários (R$1,00)

INDICADOR

ÁREA
RESPONSÁVEL

1.1.1.1 Realizar 02
testes rápidos em
gestantes cadastradas
no Sistema Informação

Percentual de testes
rápidos realizado

SAP

-

1.1.1.2 Garantir
tratamento aos casos
de sífilis em 100% das
gestantes notificadas

Percentual de casos de
sífilis congênita em relação
às gestantes notificadas

SAP

-

1.1.1.3 Elaborar 50%
do protocolo municipal
de combate à sífilis

Percentual do Protocolo
elaborado

SAP

-

Intensificação das ações para a realização
de exames citopatológicos nas Unidades
de Básicas de Saúde

1.1.2.1 Atingir a razão
de 0,47 exames
citopatológicos em
mulheres de 25 a 64
anos na população da
mesma faixa etária
(base 2016 = 0,46)

Razão de exames
citopatológico do colo do
útero em mulheres de 25 a
64 anos na população da
mesma faixa etária

SAP

-

Intensificação das ações para a realização
de mamografias de rastreamento

1.1.3.1 Atingir a razão
de 0,41 mamografias
de rastreamento em
mulheres de 50 a 69
anos na população da
mesma faixa etária
(base 2016 = 0,40)

Razão de exames de
mamografia de
rastreamento realizados em
mulheres de 50 a 69 anos
na população residente de
determinado local e
população da mesma faixa
etária

SAP

-

AÇÃO

Intensificação de ações de combate à sífilis
congênita e elaboração do protocolo
municipal

Programada

Realizada

Programado

Realizado
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Id

1.1.4

META 2018

AÇÃO

Intensificações das ações para oferta do
pré-natal para as gestantes

ÁREA
RESPONSÁVEL

Nº absoluto de treinamento
realizados

SAP

-

1.1.4.2 Garantir
consultas em tempo
oportuno a 100% das
gestantes de alto risco

Percentual de gestantes
atendidas

SAP

-

1.1.4.3 Implantar prenatal do parceiro em
50% das unidades
básicas de saúde

Nº absoluto de unidades
implantadas

SAP

-

SAP

-

SAP

-

1.1.5.1 Realizar 02
capacitações dos
profissionais das
unidades de saúde
1.1.5

Fortalecimento
do
Planejamento Familiar

Programa

de

Recursos Orçamentários (R$1,00)

INDICADOR

Programada
1.1.4.1 Realizar 04
treinamentos anuais
para qualificação das
equipes da atenção
básica

1.1.5.2 Promover
conscientização de
ações do planejamento
familiar nas escolas
das redes pública e
privada

Realizada

Programado

Índice de gravidez na
adolescência entre as
faixas etárias de 10 a 19
Anos

1.1.6

Intensificação para a detecção de casos
novos de tuberculose através da busca
ativa dos sintomáticos respiratório (SR)

1.1.6.1 Aumentar a
busca dos SR para
25%

Percentual de
baciloscopias realizadas
pelo Laboratório do CMS.

SAP

-

1.1.7

Realização de ações intersetoriais para
enfretamento da tuberculose em moradores
de rua

1.1.7.1 Criar grupo de
trabalho intersetorial

Nº de moradores de Rua
identificados e monitorados

SAP

-

1.1.8

Sensibilização da população por meio de
ação educativa para Tuberculose e
Hanseníase

1.1.8.1 Intensificar as
capacitações em 50%
das unidades

Percentual de unidades
capacitadas

SAP

-

Realizado
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Id

1.1.10

1.1.11

AÇÃO

Estruturação do Programa de Saúde
Mental nas unidades de saúde através do
matriciamento em interface com NASF 1

Realização de campanhas educativa e
busca ativa na APS para melhorar
cobertura vacinal

META 2018

Recursos Orçamentários (R$1,00)

INDICADOR

ÁREA
RESPONSÁVEL

1.1.10.1 Implantar as
metas de matriciamento
em 01 região de saúde

Nº de regiões implantadas

SAP

-

1.1.10.2 Capacitar as
equipes das UBS para
cadastrameto dos
pacientes de Saúde
Mental

Percentual de pacientes
monitorados

SAP

-

1.1.11.1 Ampliar
cobertura de HPV
meninas 72,5%

Percentual de cobertura de
HPV meninas na faixa
etária

SAP

100.000

1.1.11.2 Ampliar
cobertura de HPV
meninos para 29%

Percentual de cobertura de
HPV meninos na faixa
etária

SAP

105.000

1.1.12 Elaborar e
implantar 50% protocolo
municipal de acesso à
atenção em saúde bucal
na estratégia Saúde da
Família

Percentual do protocolo
municipal em saúde bucal
na estratégia Saúde da
Família implantado

SAP

Número de ESB
implantadas

SAP

Programada

1.1.12

Elaboração, implantação e implementação
de protocolos de acesso aos serviços
odontológicos
no
município
nas
estratégias Saúde da Família.

1.1.16

Ampliação do número de equipe de saúde 1.1.16 Ampliar para 05 o
bucal em estratégia saúde da família
número de ESB nas ESF

TOTAL

Realizada

Programado

Realizado

-

250.000

455.000

0

PAS 2018 - Pág.: 9 de 19

Objetivo Garantir o cuidado integral à saúde, em especial para populações vulneráveis, a partir da melhoria na organização do acesso à atenção especializada
1.2
de acordo com as necessidades e prioridades do território.
Id

META 2018

AÇÃO

Recursos Orçamentários (R$1,00)

INDICADOR

ÁREA RESPONSÁVEL

1.2.1

Fortalecimento
da
estrutura
atendimento do CAPSad

1.2.1.1 Qualificar em
25% o número de
profissionais para
fortalecimento do
atendimento do CAPSad

Percentual de novos
profissionais qualificados

SAS

500.000

1.2.2

Elaboração,
implantação
e
1.2.2.1 Elaborar e
implementação do protocolo de acesso
implantar 50% protocolo
ao
serviço
especializado
em
de acesso em fisioterapia
fisioterapia

Percentual do protocolo
elaborado e implantado

SAS

505.550

Programada
de

Realizada

TOTAL

Programado

Realizado

1.005.550

0

Objetivo Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos padronizados com garantia de qualidade, humanização no atendimento, mediante uso racional e
1.3
atenção integral à saúde.
Id

1.3.1

1.3.2

1.3.3

AÇÃO

META 2018
Programada

1.3.1.1 Elaborar a
Elaboração da programação anual de
programação até o final do
aquisições de medicamentos da
primeiro quadrimestre de
REMUME da assistência farmacêutica
cada ano
Elaboração
do
instrumento
de
1.3.2.1 Elaborar e publicar
padronização do fluxo e procedimento
portaria do fluxo da
da Assistência Farmacêutica por meio
assistência farmacêutica
de Portaria
1.3.3.1 Elaborar e
Elaboração,
implantação
e
implementar POP's para
implementação
do
Procedimento
todos os processos de
Operacional
Padrão
(POP)
da trabalho realizados na rede
Assistência Farmacêutica
de assistência
farmacêutica

Realizada

Recursos Orçamentários (R$1,00)

INDICADOR

ÁREA RESPONSÁVEL

Programação elaborada e
entregue ao setor de
compras dentro do prazo

SAS

2.262.467

SAS

-

SAS

-

Portaria Publicada

POP elaborado e
implantado para cada tipo
de processo de trabalho

Programado

Realizado
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Id

1.3.4

META 2018

AÇÃO

Readequação
regionalização
Farmacêutica

do
processo
de
da
Assistência

Programada

Realizada

1.3.4.1 Reprogramar o
processo de implantação
das farmácias
descentralizadas em 01
microrregião

INDICADOR

ÁREA RESPONSÁVEL

POP elaborado e
implantado para cada tipo
de processo de trabalho

SAS

TOTAL

Recursos Orçamentários (R$1,00)
Programado

Realizado

10.000

2.272.467

0

Objetivo Aprimorar a Rede de Atenção às Urgências por meio da integração entre as Unidades de Pronto Atendimento, os pontos de atenção e os
1.4
processos operacionais da rede.
Id

AÇÃO

1.4.1

Implantação
e
implementação
da
Classificação de Risco e os protocolos de
atendimento nas Unidades de Pronto
Atendimento

META 2018
Programada
1.4.1.1 Elaborar e
implantar 50% do
protocolo de
classificação de risco
1.4.1.2 Capacitar 50%
dos profissionais
enfermeiros da urgência

TOTAL

Realizada

INDICADOR

ÁREA
RESPONSÁVEL

Recursos Orçamentários (R$1,00)
Programado

Protocolo elaborado e
implantado

SAS

5.000

Percentual de enfermeiros
capacitados

SAS

5.000

10.000

Realizado

0

Redução e prevenção dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção
Diretriz 2 de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento
saudável.
Fortalecer a integralidade do cuidado na prática cotidiana dos serviços de saúde, com ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças e
Objetivo agravos a partir da identificação e análise dos fatores geradores de ameaças a vida nas comunidades, bem como da vigilância e controle de
2.1
doenças transmissíves e não transmissíveis, e a regulação de bens e produtos sujeitos a legislação do SUS.
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Id

2.1.1

AÇÃO

Fortalecimento do Comitê de Investigação
da Sífilis Congênita

META 2018
Programada
2.1.1.1 Aplicar
cronograma de reuniões
mensais do Comitê com
registro de ata
2.1.1.1 Construir o Plano
de Ação Municipal para
enfrentamento da Sifilis
Congênita

2.1.2

Realização de parcerias intersetoriais para
intensificar as ações preventivas e
educativas sobre sífilis congênita

2.1.2.1 Promover
parcerias visando atingir
grupos específicos com
foco em intensificar as
ações preventivas e
educativas sobre sífilis
congênita

2.1.3

Estruturação
das
equipes
visando
qualificar para o enfrentamento de
possível epidemia por dengue, zika ou
chikungunya

2.1.3.2 Capacitar por
meio de curso 100% do
quadro ativo de Agente
de Endemias

2.1.4

Qualificação das equipes da APS para
atendimento do paciente em saúde do
trabalhador através do acompanhamento,
apoio
matricial
e
monitoramento,
aprimorando o fluxo e a interlocução entre
a APS e o CEREST-CI.

2.1.5

Intensificar ações preventivas relacionadas
à Política Nacional de Alimentação e
Nutrição

2.1.4.1 Capacitar 25%
das equipes da APS para
atendimento do paciente
em saúde do trabalhador
através do
acompanhamento, apoio
matricial e
monitoramento,
aprimorando o fluxo e a
interlocução entre a APS
e o CEREST-CI.
2.1.5.2 Construir o Plano
para Educação
Preventiva relacionada à
alimentação e nutrição
com parceria da
Vigilância em Saúde e
Atenção Primária em
Saúde.

Realizada

INDICADOR

ÁREA
RESPONSÁVEL

Recursos Orçamentários (R$1,00)
Programado

Número de casos novos de
sífilis congênita em
menores de um ano

SAS / SAP
-

Parcerias firmadas

SAS / SAP

Percentual de ACE's
capacitados

SAS

Percentual de equipes da
APS capacitados

SVS

Parcerias firmadas

SVS

-

61.734

-

20.000

Realizado
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Id

AÇÃO

2.1.6

Implementação e monitoramento dos
programa
Vigidesastre,
conforme
normativas vigentes

2.1.7

Elaboração de instrumento de verificação
(check-list) para os seguimentos sujeitos a
inspeção sanitária

2.1.8

Estruturação do Programa de Educação
em Saúde e Mobilização Social (PESMS)

2.1.10

Estruturar e qualificar a Unidade de
Vigilância de Zoonoses (UVZ)

2.1.11

Implantação do serviço de Profilaxia PósExposição ao HIV (PEP) no município

2.1.12

Implantação de projetos intersetoriais
relacionados a morbimortalidade por
causas externas com foco em acidentes
motociclisticos

TOTAL

META 2018
Programada
2.1.6.1 Estabeler
parceria com a Defesa
Civil Municipal e definir
fluxo das ações a serem
desempenhadas
2.1.7.1 Formular o
instrumento de
verificação (check-list)
para os seguimentos
sujeitos a inspeção
sanitária.
2.1.8.1 Compor o grupo
de trabalho
multiprofissional com
foco na elaboração e
implantação de um
cronograma de ações do
PESMS e PSE
2.1.10.1 Instruir os
profissionais da
Vigilância em Zoonoses
conforme as normativas
do MS
2.1.11.1 Implantar um
serviço na rede municipal
2.1.12 Construir plano de
enfrentamento para a
morbimortalidade por
meio de causas externas
com foco em acidentes
motociclisticos em
parcerias com as
secretarias afins para o
município de Cachoeiro
de Itapemirim

Realizada

INDICADOR

ÁREA
RESPONSÁVEL

Parceria firmada

SVS

Número de check-list
elaborados

SVS

Grupo de trabalho criado

SVS

Percentual de profissionais
capacitados

SVS

Serviço Implantado

SAS

Parcerias firmadas

SVS/CEREST

Recursos Orçamentários (R$1,00)
Programado

Realizado

-

132.000

-

540.000

-

753.734

0
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Diretriz 3

Fortalecimento da gestão estratégica dos processos organizacionais e inovação com foco em resultados para o usuário, sustentados nos princípios
da administração pública.

Objetivo Utilizar mecanismos de gestão estratégica, gerenciamento de projetos e processos orientados para resultados, visando potencializar os serviços
3.1
entregues à população com eficiência na gestão dos recursos disponíveis.
Id

AÇÃO

3.1.1

Elaboração do protocolo de acesso e
regulação das consultas, exames e
cirugias, conforme normativas vigentes

3.1.2

Elaboração de protocolos para qualificar o
atendimento administrativo dos serviços,
materiais e medicamentos fora da relação
municipal

3.1.3

Criação de fórum permanente de
discussão entre a Secretaria Municipal de
Saúde, Procuradoria Geral Município,
Ministério Público, Defensoria Pública,
Poder Judiciário, OAB e demais atores
sobre as demandas judiciais

3.1.5

Estruturação
do
planejamento
de
aquisições com indicação de cronograma
de cada processo

3.1.6

Criação
de
grupo
de
trabalho
interdisciplinar para padronização dos
itens de consumo

META 2018
Programada
3.1.1.1 Elaborar 50% do
protocolo de acesso e
regulação das consultas,
exames e cirurgias, conforme
normativas vigentes
3.1.2.1 Elaborar 01 protocolo,
de Medicamentos para
atendimento administrativo
dos serviços e medicamentos
fora da relação municipal
3.1.3.1 Criar 01 fórum
permanente de discussão
entre a Secretaria Municipal
de Saúde, Procuradoria Geral
Município, Ministério Público,
Defensoria Pública, Poder
Judiciário, OAB e demais
atores sobre as demandas
judiciais no segundo semestre
do decorrente ano
3.1.5.1 Implementar a
Instrução Normativa de
Compras e Licitações do
Muniípio de Cachoeiro na
SEMUS
3.1.6.1 Formar Grupo de
trabalho para padronização
dos itens de consumo e
estabelecimento de
cronograma de ações por
meio de Portaria.

Realizada

Recursos Orçamentários (R$1,00)

INDICADOR

ÁREA
RESPONSÁVEL

Protocolo implantado

SAP

-

Número de protocolos
elaborados

SAS

-

Fórum realizado

SEMUS/Jurídico

Percentual de
execução do
cronograma

SFMS

Nº de grupo de trabalho
criado

Programado

10.000

-

-

Realizado
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Objetivo
Aprimorar a Rede de Atenção à Saúde por meio de infraestrutura física e tecnológica com foco no acesso qualificado e humanizado.
3.2
META 2018

INDICADOR

ÁREA
RESPONSÁVEL

CAF instalado

SAS

Número de unidades
mantidas

SE

3.2.10.1 Concluir reforma
do Centro de Saúde
Paulo Pereira Gomes

Percentual de unidade
reformada

SE

3.2.11.1 3.2.11.1
Aparelhar/reaparelhar 11
unidades de saúde

Nº absoluto de unidades
aparelhadas/reaparelhadas

Subsecretarias / SFMS

Id

AÇÃO

3.2.4

Instalação da CAF/GEFAR em local
adequado legislação sanitária vigente.

3.2.5

Manutenção
da
infraestrutura
das 3.2.5.1 Implantar o Plano
unidades de saúde, em conformidade com
de Manutenção de
o Plano de Manutenção das Unidades de
infraestrutura das
Serviço
unidades de saúde

3.2.10

Reforma de Pronto Atendimento

3.2.11

Aparelhamento e reaparelhamento
unidades de saúde

Programada

de

Realizada

3.2.4.1 Instalar da
CAF/GEFAR em local
adequado legislação
sanitária vigente

TOTAL

Recursos Orçamentários (R$1,00)
Programado

Realizado

15.000

-

202.996

2.276.401

2504.397

0

Objetivo Fortalecer o vínculo entre o cidadão e as instituições de saúde, com ênfase na corresponsabilidade, através do aperfeiçoamento dos mecanismos de
3.3
participação social no SUS.
Id

3.3.1

3.3.2

META 2018

Recursos Orçamentários (R$1,00)

INDICADOR

ÁREA
RESPONSÁVEL

Organização dos Conselhos Locais nas
unidades de saúde

3.3.1.1 Instalar
Conselhos Locais em
25% das unidades de
saúde

Percentual de unidades
com Conselhos Locais
instalados

Conselho Municipal de
Saúde

78.300

Elaboração do programa de formação
permanente para os Conselheiros

3.3.2.1 Programar 02
formações no ano para
os Conselheiros,
inclusive os Conselhos
Locais, sendo uma em
cada semestre

Número de formações
realizadas

Conselho Municipal de
Saúde

13.000

AÇÃO

Programada

Realizada

Programado

Realizado
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META 2018

Id

AÇÃO

3.3.4

Realização das Conferências Temáticas,
conforme normativas vigentes

Programada

Realizada

3.3.4.1 Realização das
Conferências
Temáticas, conforme
normativas vigentes

INDICADOR

ÁREA
RESPONSÁVEL

Conferências temáticas
realizadas

Conselho Municipal de
Saúde / SEMUS

Recursos Orçamentários (R$1,00)
Programado

5.000

TOTAL

Diretriz
4

Realizado

96.300

0

Promoção da formação e desenvolvimento dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde, em consonância com os princípios e diretrizes das
políticas nacionais de educação permanente e de humanização.

Objetivo Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do trabalho e da educação em saúde e valorizar os profissionais da
4.1
saúde.
Id

4.1.1

AÇÃO

Implementação da educação permanente
em saúde que contemple todos os
serviços da SEMUS, visando melhoria da
qualidade do atendimento aos usuários.

TOTAL

META 2018

Recursos Orçamentários (R$1,00)

INDICADOR

ÁREA RESPONSÁVEL

4.1.1.1 Elaborar a Política
de Educação Permanente
da Secretaria Municipal de
Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim

Política Educação
Permanente Municipal
implantada

Comissão Educação
Permanente

4.1.1.2 Elaborar
anualmente o
Levantamento de
Necessidades de
Treinamentos (LNT)

LNT elaborado

Comissão Educação
Permanente

-

4.1.1.3 Realizar parcerias
com 02 instituições de
ensino e SESA para apoiar
as capacitações dos
colaboradores.

Instituições de ensino com
parcerias formalizadas

Comissão Educação
Permanente

-

Programada

Realizada

Programado

Realizado

641.950

641.950

0
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Quadro Resumo – Programação Anual de Saúde 2018
Diretriz

Objetivos

Ações

Metas

1

4

19

27

Recurso Orçamentário
(R$1,00)
3.743.017

2

1

11

12

753.734

3

3

12

12

2.600,697

4
TOTAL

1
9

1
43

3
54

641.950
7.739.398

Nota: As ações que não possuem recursos orçamentários programados ,representam metas que serão absorvidas pela manutenção das demais atividades da Secretaria Municipal de Saúde ou que façam
parte de alguma outra ação já prevista no orçamento 2018.
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2. PROCESSO DE MONITORAMENTO
O monitoramento da PAS 2018 seguirá o modelo estabelecido para o Plano
Municipal de Saúde 2018-2021, a saber:
〉

Designação de Grupo de Trabalho (GT) intersetorial com a participação do
Controle Social, que terá com o objetivo principal avaliar a evolução das metas
programadas para o ano.

〉

GT deverá se reunir nos meses de abril e agosto do exercício de execução da
PAS para análise dos resultados e formulação de realinhamento, se necessário
(vide diagrama abaixo). A avaliação periódica compreende também a análise
das mudanças solicitadas pelo controle social e pelas áreas finalísticas
responsáveis pela execução das ações previstas na PAS.

〉

Consolidação de propostas das mudanças e/ou alterações para apreciação e
deliberação do Conselho Municipal de Saúde por meio de Resolução. A
divulgação das atualizações de versão da PAS será via site da prefeitura
municipal na área da Secretaria Municipal de Saúde.
Diagrama Avaliação da PAS
Exercício (ano atual)
ABR

MAR

1º TRIM

MAI

JUN

JUL

Avaliação
GT

Avaliação
GT

CMS –

Alteração
s

AGO

NÃO

SIM

CMS– º T

Continua

Alteração
s
1º SEMESTRE

NÃO

SIM
Apreciação
CMS

Conclusão

Conclusão

Conselho Municipal de Saúde (CMS)

AVALIAÇÃO
3º TRIM

DELIBERAÇÃO

Apreciação
CMS

Secretaria de Saúde

ST

GT = Grupo de Trabalho

Continua
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APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
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