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1. APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE GESTÃO / PAS

Em cumprimento à legislação organizativa 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
Gurupi, 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 coaduna-se com as ações previstas no
Plano

Municipal

de

Saúde

2018-2021,

este

documento,

consequentemente, harmoniza-se com a PAS - 2018-2021 que indica as
prioridades e metas para os exercícios compreendidos no período de
sua vigência. Está também em conformidade com o Plano Plurianual –
PPA 2018-2021 e, portanto, em consonância com a Lei Orçamentária
Anual do Município de Gurupi. Este documento apresenta inicialmente
um resumo do Orçamento Público da Saúde para 2021 e, em seguida, o
rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o referido
exercício. No rol de diretrizes, objetivos, metas e indicadores,
estão contempladas também as metas pactuadas no Sistema de Pactuação
Interfederativa – SISPACTO. No bojo do rol, definido nos parágrafos
acima, também há uma coluna com a previsão de recursos para cada
objetivo

com

a

respectiva

previsão

de

recursos

no

PPA.

Esta

Programação Anual de Saúde, é a terceira realizada pela atual gestão
2017/2020 e tem o PPA 2018-2021 e o Plano Municipal de Saúde da
mesma vigência, tem como sugestão para o orçamento de 2021 o valor
de R$ 60.347.162,94 (sessenta milhões, trezentos e quarenta e sete
mil, cento e sessenta e dois reais e noventqa e quatro centavos). Há
que se ressaltar que essa Programação possui elementos de despesas
que

podem

ou

não

ser

implementados.

Existem

investimentos

que

dependem de recursos de outras esferas de governo, e outros que
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poderão

sair

da

prioridade

do

governo

municipal

por

razões

financeiras.
Outro fator que pode impedir a execução integral desta PAS é a
própria receita municipal. O crescimento insuficiente da receita
municipal, o não atendimento das expectativas de receitas oriundas
do

Estado

e

da

União

também

cumprimento da programação.

se

constitui

fator

impeditivo

do

Não obstante, a Programação Anual de

Saúde é um instrumento que direciona a atenção do controle social e
possibilita

aos

gestores

municipais

monitorar

seu

programa

de

governo anualmente. É ainda parte importante do Relatório Anual de
Gestão

e

auxilia

na

confecção

dos

relatórios

quadrimestrais

elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde.
É um documento elaborado conjuntamente com o Conselho Municipal
de Saúde, que primeiramente por meio de sua Comissão Financeira
analisa

mais

propostas,

detalhadamente

críticas

e

a Programação

ressalvas

à

e

plenária.

em
É

seguida
uma

submete

importante

ferramenta para atualização e acompanhamento do Plano Municipal de
Saúde e das metas pactuadas com o Estado do Tocantins. 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.
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Síntese da previsão orçamentário da saúde para o exercício de 2021

Apoio Administrativo

R$

20.779.111,33

Atenção Básica

R$

16.352.451,61

Assistência Hospitalar e Ambulatorial MAC

R$

18.377.600,00

R$

922.000,00

Vigilância Sanitária

R$

1.404.500,00

Vigilância Epidemiológica -

R$

2.511.500,00

Assitência Farmacêutica - Suporte Profilático e
Terapeutico

Valor Total

R$ 60.347.162,94
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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE DOS
OBJETIVOS/DIRETRIZES/METAS E
AÇÕES 2021

Área Técnica: Atenção Básica
Diretriz Nacional: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao
atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de Atenção Básica e da Atenção Especializada.
Diretriz Municipal: Expandir e consolidar, o modelo de atenção em saúde com uma gestão resolutiva, com manutenção da
rede permitindo o funcionamento adequado, oferta de serviços aos usuários do SUS e investimento na Atenção Básica.
Objetivo Geral: Utilizar mecanismos que propiciem a ampliação do acesso a Atenção Básica.

Objetivo Especifico: Ampliar a cobertura da Estratégia de Saúde da Família/Saúde Bucal, do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família _NASF/AB).
ITEM

1

EIXO
TEMÁTICO

VALORIZAÇÃO
DO SERVIDOR

AÇÃO

PERÍODO

RESULTADO

Implementar padronização de
vestuário dos profissionais que
atuam nas equipes de Estratégia da
Saúde da Família.
Adquirir vestuário mais itens de
identificação e transporte de
materiais de trabalho.
Melhoria salarial, plano de
cargos, carreiras e remuneração
dos servidores públicos,
insalubridade.

Anual

Equipes uniformizadas
(camisetas, jalecos),
identificados, (crachá), com
bolsas para as Agentes
comunitárias de Saúde, para
transporte adequado de
materiais de trabalho.
Promover isonomia salarial
entre categorias.

Contínuo

MEIO DE
VERIFICAÇÃO
Observacional
através de
visitas
técnicas as
unidades.

Acompanhamento
de propostas
do poder
executivo e
legislativo.

2

3

EDUCAÇÃO EM
SAÚDE

GERENCIAMENT
O DE
RISCO

Educação permanente.

Contínuo

Capacitação das equipes de
Estratégia da Saúde da
Família (ESF).

Contínuo

Equipes da Estratégia da Saúde
da Família (ESF) capacitadas
para execução de ações dos
programas de saúde.

Orientar a comunidade de quanto a
organização dos serviços de saúde
através dos meios de comunicação,
redes sociais e publicidade
(banner, panfletos e adesivos).
Ampliar a utilização do protocolo
de classificação de risco na
Atenção Básica, bem como a
ampliação quantitativa dos
atendimentos.

Contínuo

Ampliar o número de informação
da comunidade quanto á
organização dos serviços de
saúde, favorecendo melhorias
nos atendimentos.
Organização do fluxo da Atenção
Básica favorecendo a redução da
demanda nos serviços de media
complexidade.

Ampliar uso de Procedimentos

Contínuo

Operacionais Padrão (POP), visando
padronização de atendimentos e
prestações de serviços nas
unidades.

Contínuo

Buscar parceria com
instituições de ensino
superior para promover
especialização dos
servidores efetivos.

Padronizar protocolos de
serviços nas unidades.

Acompanhamento
de
certificados de
conclusão de
cursos de
especialização.
Através de
certificados
emitidos por
parceiros
(NEP/ETSUS).
Através da
observação do
fluxo de
pessoas
informadas.
Através de
relatórios
emitidos pelo
Sistema de
Gestão em Saúde
(ICS Primus).
Visita técnica.

4

Implementar estratégia de
referência de serviços através do
encaminhamento via formulário
específico entre unidades.

Contínuo

Ampliar o Núcleo interno de
regulação (NIR) para
atendimentos na Atenção
Básica,
média complexidade, exames,
tratamentos fora domicilio, alta
complexidade.

Tele agendamento de atendimentos
nas unidades básicas

Contínuo

Diminuir fila de espera por
atendimento e ampliar o
atendimento de demandas da
Atenção Básica
Garantir acessibilidade a todos
os usuários.

FLUXO DE
DEMANDAS

Através de
formulários
específicos
para
encaminhamen
to,
comunicação
interna via
e-mail
institucional.
Relatório
mensal.

Ampliação da cobertura da equipe de
Estratégia da Saúde da Família
(ESF) e da rede de Estratégia da
Saúde da Família.

Anual

Relatório
mensal

Ampliar o cumprimento de metas da
equipe de Estratégia da Saúde da
Família (ESF), no programa de
melhoria do acesso a qualidade
Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica (PMAQ).
Ampliar o cadastramento da
população do munícipio com o cartão
do Sistema Único de Saúde (SUS).

Contínuo

Atingir metas da equipe de
Estratégia da Saúde da Família
(ESF) no
Programa Nacional de Melhoria
do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ).

Relatório
mensal

Contínuo

Concluir cadastramento dos
usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS).

Relatório
mensal

5

PROMOÇÃO DE
SAÚDE

Promover ações Inter setoriais de
promoção da saúde dos servidores
através de fisioterapia laboral,
palestras motivacionais, entre
outros.

Promover ações de conscientização
da comunidade através de
panfletagem, blitz educativa,
palestras sobre doenças; execução
de ações do projeto
“Sacode na Praça”
Equipar as unidades básicas de
saúde com mobílias (mesas e
6
INFRAESTRUTU cadeiras, ar condicionados),
RA
materiais de trabalho
(oftalmoscópio, estetoscópio),
equipamento de informática
(computadores, impressoras
multifuncional), manutenção e
reformas (pinturas, instalações
elétricas).
População IBGE Estimada: 87.545
Cobertura Populacional: 99.17 %
Cobertura Estimada: 86.819
Cobertura Populacional Estimada ACS: 100%

Contínuo

Contínuo

Continuo

Prevenir patologias
relacionadas ao trabalho.

Prevenir doenças endêmicas no
município e promover a
aproximação da comunidade com
o poder executivo.

Que todas as unidades de saúde
tenham infraestruturas amplas
dando melhores condições de
trabalho e conforto aos
usuários.

Relatório
semestral.

Relatório
Anual.

Relatório
Anual.

Programação Anual 2021 NASF-AB
NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA – NASF-AB

Item
Nº

01

02

Ação da Programação
Anual

Atividades e
Discriminação das ações
da Programação Anual

Ministrar Atividades
físicas/práticas
corporais com grupos de
terceira idade e
comunidade em geral.

Exercícios Físicos
orientados nas
academias de saúde,
praças e Unidades
Básicas de Saúde da
cidade.

Educação Permanente,
com capacitação e
discussão de casos
clínicos.

Promover aos
Profissionais do NASFAB educação permanente
e aprimoramento Técnico
especializado.

Responsáveis

Educador
Físico das
Equipes
NASF-AB
Coord NASF
Fisioterapeu
tas das
UBS´s
Coord NASFAB
Secretário
Municipal de
Saúde
Coordenação
da Atençao
Básica

Parceiros

Prazo

UBSs

12
Meses

Secretaria
Municipal de
Saúde
Núcleo de
Educação
Permanente
Secretaria
Estadual de
Saúde

12
Meses

Meta da
Program
ação
Anual

100%

100%

Indicador

Alcançar o
maior número
de Idosos das
áreas
atendidas e
adesão da
comunidade
Participar de
boa parte da
Educação
Permanente,
Congressos,
Palestras
ofertados pelo
Ministério da
Saúde,
Secretaria
Estadual e
Municipal de
Saúde.

Meta
do PMS
a ser
alcanç
ada em
2021
100%

90%

03

04

05

06

Realizar Atendimento
Domiciliar
Compartilhado pelos
Profissionais da Equipe
do NASF-AB e ESF

Realizar Atendimento ao
usuário referenciado
pelas redes de atenção
Social, psicossocial,
entre outros como o
CRAS, CREA, Conselho
Tutelar, Escolas,
Igrejas entre outros.

Atividades educativas
proporcionadas pelo
NASF-AB para os
usuários do CASP I e
CAPS AD III.

Reabilitar Pacientes
com Problemas Cinesio-

Realização de visitas
domiciliares e
tratamentos
domiciliares
compartilhados por
profissionais de nível
superior lotados no
NASF-AB e ESF´s.
Atendimentos aos
usuários referenciados
pelas diversas Redes de
Atenção aos usuários;
elaboração de PTSProjeto Terapêutico
Singular em casos mais
complexos e
fortalecimento do Apoio
Matricial em conjunto
com essas redes para
melhores orientações e
tratamentos.
Promover palestras,
práticas corporais,
educação em saúde,
orientações e
matriciamentoà estas
redes.

Reabilitação/tratamento
em fisioterapia dos
usuários nas Unidades

Coord NASFAB Equipes
NASF-AB
ESF´s

Departamento
de
Transporte
da Semus
ESF´s

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

Atender toda
demanda de
encaminhamento
s solicitados
pelas ESF´s e
pelos
profissionais
do NASF-AB

12
Meses

100%

100%

CRAS
CREAS
Conselho
Tutelar
Escolas;
Igrejas

12
Meses

100%

Atender toda
demanda
solicitada
pelas Redes de
Apoio.

100%

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

CAPS I
CASP AD III

12
Meses

100%

100%

UNIRG

12
Meses

100%

Coord NASFAB

Atender a
demanda
solicitada
através de um
planejamento
para
realização
dessas ações.
Atender a
maior parte
possível da

100%

funcionais
osteomusculares,
Respiratórios,
circulatórios e
Neurológicos adulto e
Infantil.

07

08

09

Organizar e Programar
Grupos de psicoterapia
Infantil.

Elaborar e Ministrar
Palestras sobre Saúde
mental da
criança/adolescente e
do jovem.

Elaborar e Ministrar
Palestras e orientações
nos grupos de hiperdia
das UBSs

Básicas de Saúde pelos
fisioterapeutas do
NASF-AB; Centro de
Reabilitação
(Policlínica); com
parceria dos acadêmicos
da clínica escola de
fisioterapia da
Universidade Unirg
Atendimentos às
crianças que necessitem
de atenção psicológica
com a formação de
grupos em diversas
faixas etárias pelas
psicólogas das equipes
do NASF-AB
Promover palestras para
crianças e adolescentes
em locais estratégicos
como escolas e UBS
visando a saúde mental
dos mesmos.

Profissionai
s do NASF-AB
Fisioterapeu
tas da Semus

Alcançar todos os
usuários nos dias de
Hiperdias das Unidades
Básicas de Saúde.

demanda de
encaminhamento
s de
fisioterapia
das UBS´s

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s
CREAS
CRAS

12
Meses

100%

Atender boa
parte da
demanda de
psicologia
infantil das
UBS´s

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s
Escolas
municipais
Coord saúde
na escola

12
Meses

100%

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s

12
Meses

100%

Atingir boa
parte das
UBS´s e
algumas
escolas
municipais sob
forte risco de
saúde mental
Conseguir
Ministrar as
palestras aos
usuários em
boa parte das
UBS´s do
Município

90%

100%

100%

10

11

12

Elaborar e Ministrar
Palestras e orientações
nos grupos de saúde da
mulher, saúde do homem,
grupo de tabagismo,
gestantes.

Assistência integral a
família dos usuários em
risco.

Apoiar e dar
Assistência ao Dia
Internacional da
Mulher.

Promover momentos de
educação em saúde
utilizando de palestras
para alertar os grupos
específicos sobre
cuidados em saúde que
deve ter em cada
especificidade.

Promover através da
equipe multidisciplinar
do NASF-AB total apoio
à família dos usuários
em risco através de
terapias,
encaminhamentos de
contra referência,
aconselhamento com
assistente social e
orientações com demais
profissionais da equipe
Promover a assistência
tanto na logística
quanto na realização
das ações da temática
do Dia “D” realizado

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s

ESF´s

ESF´s
CLÍNICA DA
MULHER

12
Meses

12
Meses

12
Meses

100%

100%

100%

Conseguir
Ministrar as
palestras aos
usuários em
boa parte das
UBS´s do
Município em
ações
temáticas,
dias “D” e em
grupos
específicos
sempre que
solicitado
pelas eSF´s
Conseguir
assistir os
familiares de
todos os
usuários em
risco
identificados
nas visitas de
nossa equipe
multidisciplin
ar do NASF-AB

100%

Participar
Dessa
importante
data com
palestras e

100%

100%

13

Apoiar e dar
Assistência ao Dia
Nacional da Luta
Antimanicomial.

14

Apoiar e dar
Assistência ao Dia
Mundial sem Tabaco.

15

Apoiar e dar
Assistência ao Dia
Nacional do Idoso.

pela secretaria
municipal de saúde no
âmbito de suas diversas
ações nas Unidades
Básicas de Saúde,
Setores/Bairros e afins
Promover a assistência
tanto na logística
quanto na realização
das ações da temática
do Dia “D” realizado
pela secretaria
municipal de saúde no
âmbito de suas diversas
ações nas Unidades
Básicas de Saúde,
Setores/Bairros e afins
Promover a assistência
tanto na logística
quanto na realização
das ações da temática
do Dia “D” realizado
pela secretaria
municipal de saúde no
âmbito de suas diversas
ações nas Unidades
Básicas de Saúde,
Setores/Bairros e afins
Promover a assistência
tanto na logística
quanto na realização
das ações da temática

ações de
Educação em
Saúde e
Orientações.

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s
CAPS

12
Meses

100%

Participar
Dessa
importante
data com
palestras e
ações de
Educação em
Saúde e
Orientações.

100%

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s
PROGRAMA DE
TABAGISMO

12
Meses

100%

Participar
Dessa
importante
data com
palestras e
ações de
Educação em
Saúde e
Orientações.

100%

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s
COORDENAÇÃO
E SAÚDE DO
IDOSO

12
Meses

100%

Participar
Dessa
importante
data com

100%

16

17

18

Apoiar e dar
Assistência ao Dia
Mundial da Saúde
Mental.

Apoiar e dar
Assistência ao Dia
Mundial de Luta Contra
a AIDS e doenças
sexualmente
transmissíveis.

Apoiar e dar
Assistência ao Janeiro
Roxo.

do Dia “D” realizado
pela secretaria
municipal de saúde no
âmbito de suas diversas
ações nas Unidades
Básicas de Saúde,
Setores/Bairros e afins
Promover a assistência
tanto na logística
quanto na realização
das ações da temática
do Dia “D” realizado
pela secretaria
municipal de saúde no
âmbito de suas diversas
ações nas Unidades
Básicas de Saúde,
Setores/Bairros e afins
Promover a assistência
tanto na logística
quanto na realização
das ações da temática
do Dia “D” realizado
pela secretaria
municipal de saúde no
âmbito de suas diversas
ações nas Unidades
Básicas de Saúde,
Setores/Bairros e afins
Promover a assistência
tanto na logística
quanto na realização

AÇÃO SOCIAL

palestras e
ações de
Educação em
Saúde e
Orientações.

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s
CAPS

12
Meses

100%

Participar
Dessa
importante
data com
palestras e
ações de
Educação em
Saúde e
Orientações.

100%

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s
SAE POLICLÍNICA

12
Meses

100%

Participar
Dessa
importante
data com
palestras e
ações de
Educação em
Saúde e
Orientações.

100%

Coord NASFAB
Profissionai

ESF´s

12
Meses

100%

Participar das
principais
ações

100%

19

Apoiar e dar
Assistência ao Setembro
Amarelo.

20

Apoiar e dar
Assistência ao Outubro
Rosa.

21

Apoiar e dar
Assistência ao Novembro

das ações da temática
do mês realizado pela
secretaria municipal de
saúde no âmbito de suas
diversas ações nas
Unidades Básicas de
Saúde, Setores/Bairros
e afins
Promover a assistência
tanto na logística
quanto na realização
das ações da temática
do mês realizado pela
secretaria municipal de
saúde no âmbito de suas
diversas ações nas
Unidades Básicas de
Saúde, Setores/Bairros
e afins
Promover a assistência
tanto na logística
quanto na realização
das ações da temática
do mês realizado pela
secretaria municipal de
saúde no âmbito de suas
diversas ações nas
Unidades Básicas de
Saúde, Setores/Bairros
e afins.

s do NASF-AB

Promover a assistência
tanto na logística

temáticas de
saúde
propostas pelo
mês da
campanha

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s

12
Meses

100%

Participar das
principais
ações
temáticas de
saúde
propostas pelo
mês da
campanha

100%

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s
SAÚDE
DA MULHER

12
Meses

100%

Participar das
principais
ações
temáticas de
saúde
propostas pelo
mês da
campanha

100%

Coord NASFAB

ESF´s
SAÚDE

12
Meses

100%

Participar das
principais

100%

Azul.

22

Fomentar e dar
assistência aos grupos
de idosos nas UBSs e
Academias da Saúde.

23

Implantar Grupos
especiais de prevenção
e tratamento nas
afecções de Coluna e
Ombro

24

Realizar Periodicamente
reuniões de Equipe
NASF-AB,
Fisioterapeutas e
Equipe de Saúde da
Família.

quanto na realização
das ações da temática
do mês realizado pela
secretaria municipal de
saúde no âmbito de suas
diversas ações nas
Unidades Básicas de
Saúde, Setores/Bairros
e afins
Promover assistência
física e psicossocial
pelos profissionais
fisioterapeutas e do
NASF-AB a todos os
usuários dos grupos de
idosos
Montar grupos de
pacientes com
patologias semelhantes
em afecções de ombro e
coluna, de modo a dar
celeridade na fila de
espera nas Unidades
Básicas de Saúde.

Profissionai
s do NASF-AB

DO HOMEM

ações
temáticas de
saúde
propostas pelo
mês da
campanha

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s
UNIRG
Secretaria
de Esporte e
Cultura

12
Meses

100%

Fisioterapeu
tas

ESF´s
UNIRG

12
Meses

100%

Questões
administrativas /
funcionamento,
Processos de trabalho,
Diagnóstico do
território /
monitoramento do

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s
12
Meses

100%

Estar presente
e prestar os
atendimentos
em boa parte
dos encontros
dos idosos
semanalmente
Conseguir
montar em
todos os
locais onde
tenha
fisioterapeuta
s atendendo os
grupos de
Coluna e Ombro
Realizar as
reuniões em
todas as
Unidades
Básicas de
Saúde

90%

100%

100%

25

26

27

Promover qualidade de
vida aos idosos dos
diversos grupos da
cidade.

Implantar o grupo de
combate à obesidade e
ao sobre peso pela
equipe multidisciplinar

Cine saúde

território,
Planejamento /
monitoramento das ações
da equipe, Discussão de
caso / projeto
terapêutico singular,
Educação permanente.
Promover Praticas
cosporais e atividade
física, Práticas
integrativas
complementares,
momentos sócioculturais aos idosos.
Prevenção e implantação
do grupo de combate à
obesidade e ao sobre
peso pela equipe
multidisciplinar pelos
profissionais do NASFAB e a atenção
especializada da
Policlínica
Promover momentos de
descontração,
socialização e saúde
mental com os grupos de
idosos das diversas
UBS´s e academias de
saúde levando-os ao
cinema para assistirem
filmes/documentários

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB
NUTRÓLOGA

Coor. NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

Secretaria
de Esportes
UNIRG

12
Meses

Policlínica

12
Meses

100%

12
Meses

100%

DEPARTAMENTO
DE
TRANSPORTE
SEMUS
SESC
SENAC

100%

Obter a maior
quantidade
possível de
dados dos
usuários dos
grupos
Atender o
máximo
possível das
demandas
advindas de
encaminhamento
s das Unidades
Básicas de
Saúde
Atingir um
número
expressivo de
Idosos a
participarem
do evento

100%

90%

100%

28

Realizar Periodicamente
reuniões com Equipes
Inter setoriais como
CREAS, CRAS, CTG,
UNIRG, ESCOLAS entre
outros.

educativos.
Promover reuniões e
rodas de conversa sobre
Questões
administrativas /
funcionamento,
Processos de trabalho,
Diagnóstico do
território /
monitoramento do
território,
Planejamento /
monitoramento das ações
da equipe, Discussão de
caso / projeto
terapêutico singular e
Educação permanente.

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

CREAS - CRAS
CTG
UNIRG
ESCOLAS

12
Meses

12
Meses

29

Realizar diagnóstico
situacional da
prevalência de
pacientes acamados em
nosso município.

Levantar junto a cada
Equipe de estratégia de
saúde da família dados
quantitativos e
qualitativos referente
aos pacientes acamados
em nosso município com
reuniões a cada 3 meses
para atualização dos
dados.

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

Profissionai
s do NASF-AB
ESF´s

30

Assistência ao
pacientes com sequela
pós COVID

Reabilitação/tratamento
em fisioterapia dos
pacientes pós covid nas

Coord NASFAB
Profissionai

UNIRG

100%

90%
Realizar
reuniões em no
mínimo
trimestralment
e

100%
12
Meses

Atingir o
número total
de todos os
pacientes
acamados no
nosso
município.

100%

Atender a
maior parte
possível da

100%

Unidades Básicas de
Saúde pelos
fisioterapeutas do
NASF-AB; e acadêmicos
da clínica escola de
fisioterapia da
Universidade Unirg

s do NASF-AB
Fisioterapeu
tas da Semus

demanda de
encaminhamento
s de
fisioterapia
das UBS´s

31

Oficina artesanal

Oferecer aprendizagem
teórico e pratica de
técnicas artesanais
variadas aos
adolescentes ,jovens e
idosos por meio da
oficina

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s
AÇÃO SOCIAL
CREAS
CRAS

12
Meses

100%

32

Oficina da memória

Oferecer aprendizagem
teórico e pratica de
técnicas de memória
variadas aos
adolescentes ,jovens e
idosos por meio da
oficina

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s
AÇÃO SOCIAL
CREAS
CRAS

12
Meses

100%

Estimular
aprendizagem
de técnico que
possa além de
trazer
momentos de
descontração
ainda trazer
oportunidade
para geração
de renda e de
emprego

Estimular
aprendizagem
de técnico que
possa além de
trazer
momentos de
descontração
ainda trazer
oportunidade
para geração
de renda e de

100%

100%

emprego

33

Oficina de culinária

Oferecer aprendizagem
teórico e pratica de
técnicas de culinária
variadas aos
adolescentes ,jovens e
idosos por meio da
oficina

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s
AÇÃO SOCIAL
CREAS
CRAS

34

Combate a exploração
sexual

Promover a assistência
tanto na logística
quanto na realização
das ações da temática
do Dia “D” nas Unidades
Básicas de Saúde,
Setores/Bairros e afins

Coord NASFAB
Profissionai
s do NASF-AB

ESF´s
AÇÃO SOCIAL
CREAS
CRAS

12
Meses

12
MESES

100%

Estimular
aprendizagem
de técnico que
possa além de
trazer
momentos de
descontração
ainda trazer
oportunidade
para geração
de renda e de
emprego

100%

100%

Participar
Dessa
importante
data com
palestras e
ações de
Educação em
Saúde e
Orientações.

100%

Plano de Ação 2021 do Programa Bolsa Família
Objetivo do Plano de ação do Programa Bolsa Família na Saúde (2021): O programa busca garantir as famílias em
situação de pobreza e de extrema pobreza o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde, de modo que
consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.
Meta: Planejar e sistematizar as ações desenvolvidas em UBS/UBSF, visando o monitoramento da execução do Plano
de Ações e o alcance das metas pactuadas pelo município.
Área
Responsável
Pelo
PBF/Cadastro
Único

Ações

Meta

Programa Bolsa
Família na Saúde

Aumentar a taxa de
acompanhamento dos
beneficiários e melhorar
o índice das
condicionalidades

Registrar o
acompanhamento da
agenda de saúde de
pelo menos 90% das
famílias com perfil
Saúde.

Programa Bolsa
Família na Saúde

Sensibilizar beneficiários
do Programa Bolsa
Família para a realização
do acompanhamento
semestral através dos
profissionais da atenção
básica.

Alcançar 100% dos
beneficiários.

Palestras com as
famílias nas UBS duas
vezes ao ano

Materiais de divulgação.

[ X] sim [ ]
não

Programa Bolsa
Família na Saúde

Fortalecer a rede.

Ampliar em 100% o
alcance das metas

Fortalecer e divulgar as
ações da equipe.

Confecção de camisetas

[ X ] sim [ ]
não

Capacitar mais de 2
(dois) digitadores nos 2
turnos.

Quantidade/Materiais

Recursos Do
IGD/PBF

Objetivo

 Capacitação e acesso ao
Sistema de cadastro.
 Mesa, computador,
impressoras, datashow.
 Anúncio de carro de som
para divulgação dos mutirões
e para alertar.

[X] sim [ ]
não

Programa Bolsa
Família na Saúde

Participar das
capacitações promovidas
para o uso do Sistema
PBF para Servidores.

Alcançar o maior
número de
beneficiários

Programa Bolsa
Família na Saúde

Realizar Mutirões do
Programa Bolsa Família

Alcançar o maior
número de
beneficiários

Programa Bolsa
Família na Saúde

Fornecer material de
consumo.

Fornecer material a
100% UBS

Capacitação para os
Servidores.
Capacitação para
Agentes Comunitários
de Saúde.
Capacitação para
Enfermeiras das
Unidades Básicas de
Saúde.
Peso;
Altura;
Atualização de
vacinas;
Citologia;
Palestras
Fornecer materiais de
consumo para as UBS.

Materiais de divulgação

 Balança,
 Fita métrica,
 Balança adulto e infantil,
 Esfignamometro adulto e
infantil.
 Formulário do Bolsa Família.

Material de consumo – papel,
caneta, lápis, borracha,
apontador, grampeador, clips,
grampos para grampeador.

[ X] sim [ ]
não

[ X] sim [ ]
não

[X] sim [ ]
não

Plano de Ação Programa Saúde do Homem 2021
Objetivo do Plano de ação da política do Programa Saúde do Homem: A Política Nacional de Saúde do Homem, em
por objetivo facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos Serviços de Saúde sendo uma resposta à
observação de que as doenças que afetam o sexo masculino são um problema de saúde pública.
Meta: Qualificar e aumentar o acesso dos homens ás UBS, efetuando o acolhimento deles às Ações e aos serviços
de Assistência Integral, contribuindo de modo efetivo para redução da morbidade e da melhoria das condições de
saúde deste grupo.
Nº

AÇÃO

01

Implantação da
Política Nacional de
Atenção Integral à
Saúde do Homem nas
UBS

02

Promoção de saúde com
foco na elaboração de
estratégia para
aumentar a demanda
dos homens aos
serviços de saúde nas
UBS.

ATIVIDADE
Fazer levantamento da população masculina cadastrada nas
UBS/PSF
Realizar atendimento em horário especial para população
masculina.
(Ex: Sábado ou prolongar horário de atendimento das UBS).
Realizar rastreamento em Hipertensão e Diabetes da população
masculina na faixa etária de 20 a 59 anos.
Capacitar equipes do PSF, no combate ao tabagismo, drogas,
violência de trânsito e outros agravos inerentes à saúde do
Homem.

RESPONSÁVEL
Gestores
Equipe PSF
Área
Técnica
NASF

PRAZO
12 meses

META
100%

12 meses

100%

12 meses

100%

12 meses

100%

Gestores
Equipe PSF

Incentivar a participação masculina nas campanhas de vacinação.

12 meses

100%

12 meses

100%

Área
Técnica
Divulgação das ações de Politica de Saúde do Homem em rádios,
Câmara dos Vereadores, Conselhos Municipal de Saúde,
Associações, Igrejas.

NASF

03

Ações da Saúde do
Homem em Comemoração
ao novembro Azul

Inserir os Homens nas
Ações e Atividades
04 educativas para o
Planejamento
Familiar.

Dia D nas UBS com Atendimentos noturnos com consultas médicas,
Testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C,
Orientações saúde bucal e aplicação de flúor.
Palestra sobre prevenção de câncer de Próstata, Doenças
sexualmente transmissíveis e outros temas inerentes à saúde do
Homem.
Atividades de grupo, promoção da saúde, controle de hipertensão
arterial e diabetes mellitus, temas relacionados à sexualidade,
doenças sexualmente transmissíveis e AIDS.
Ampliar a participação paterna no Pré Natal.
Sensibilizar através de palestras e reuniões, focando a
paternidade responsável.
Garantir oferta da contracepção cirúrgica voluntária masculina
nos termos da legislação especifica.

12 meses
Gestores
Equipe PSF
Área
Técnica
NASF
Gestores
Equipe PSF
Área
Técnica
NASF

100%

12 meses

100%

12 meses

100%

12 meses

100%

12 meses

100%

12 meses

100%

Plano de Ação – Programa Saúde do Idoso 2021
Objetivo do Plano de Ação do Programa Saúde do Idoso: O Programa consiste em viabilizar uma política de
Atenção Integral a Saúde do Idoso, tendo como objetivo a promoção de saúde, qualidade de vida, assistência e
reabilitação. Objetivando o envelhecimento ativo e saudável e contribuir para que as pessoas alcancem a
terceira idade com o melhor estado de saúde possível
Meta: Promover e reativar ações que contribuem para um envelhecimento saudável. Aprimorar, manter e recuperar
a capacidade funcional, valorizando a independência física e mental da pessoa idosa, redescobrindo
possibilidades de viver sua própria vida como também a fase do ciclo vital, com a melhor qualidade possível.
Nº

OBJETIVO

META

01

Diagnóstico
situacional da
população idosa

Conhecer 100% das
necessidades da população
idosa.

02

Oferecer atenção
especial aos idosos
em condições
fragilidades.

Criar instrumentos para
obter informações dos
casos de violência em
pessoas idosas

03

Prevenção ao
controle de agravos
crônicos não
transmissíveis

Campanhas educativas sobre
Diabetes Mellitus,
Hipertensão Arterial,
Tabagismo e a Obesidade

04

Promover o
envelhecimento

Maior adesão de idosos
independentes a atividade

ESTRATÉGIA / AÇÃO
Avaliar a real necessidade desta
população.
Formação de Grupo de Idosos nas UBS.
Palestras nas UBS sobre prevenção de
violência
e/ou
maus
tratos
intrafamiliares.
Fazer denúncias de maus tratos através
do Disc- Denúncias, Ministério
Públicos, e Serviços Sociais.
Capacitação dos profissionais através
do NEP.
 Grupo de debates, danças, dinâmicas
e caminhadas.

PRAZO

RESPONSÁVEIS

12 meses

Gestores
Equipes PSF
Área Técnica
NASF

12 meses

Gestores
Equipes PSF
Área Técnica
NASF

12 meses

12 meses

Gestores
Equipes PSF
Área Técnica
NASF
NEP
Gestores
Equipes PSF

ativo e saudável

05

06

07

Implantar e
Implementar a
caderneta da pessoa
idosa.

Aumento da
cobertura de
vacinação através
de maior divulgação
e esclarecimentos.
Diagnosticar
precocemente as
lesões bucais dos
idosos a fim de
Realizar a
Prevenção do câncer
bucal

física

Implantar 80 % das
cadernetas dos idosos.

 Buscar novos participantes nos
projetos.
 Conscientizar o idoso, a família e
seu cuidador para o uso contínuo da
Caderneta do Idoso.
 Implantar ou Implementar a
caderneta do Idoso em todas a UBS.
 Capacitação dos profissionais para
acolhimento dos idosos e
preenchimento das cadernetas.

Vacinar 90% da população
idosa.

 Redução de internação e de mortes
em pessoas idosas por complicações
relacionadas à doenças
respiratórias.

Avaliação bucal de 80% dos
idosos.

 Realizar a avaliação bucal durante
a campanha de vacinação.
 Sensibilização da equipe
multidisciplinar quanto a
importância da avaliação bucal em
dias anteriores a campanha.

12
meses

12
meses

12
meses

Área Técnica
NASF
Gestores
Equipes PSF
Área Técnica
NASF

Gestores
Equipes PSF
Área Técnica
NASF

Gestores
Equipes PSF
Área Técnica
NASF
Saude Bucal

Área Técnica: Saúde da Criança e do Adolescente
Programa Nacional de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente
Objetivo do Plano de ação (2021):
Promover a atenção integral à saúde da criança e do adolescente e apoiar a implementação das redes de atenção à saúde
em seu componente específico, com especial atenção as áreas e populações de maior vulnerabilidade e desenvolver um
conjunto de ações com o propósito de atender a adolescentes e jovens, enfatizando a promoção à saúde, prevenção de
agravos, diagnostico precoce, tratamento e recuperação, buscando a melhoria da qualidade de vida deste grupo, bem como
a redução de danos e de riscos sociais.
META (2021): Realizar e fortalecer ações que visem contribuir para a promoção da saúde da criança e dos adolescentes,
no que tange ao atendimento, destacando o vinculo de confiança entre a equipe da ESF, o adolescente e sua família e sua
inserção acolhedora na sociedade.
Saúde da Criança

Ação da Programação
Anual

Promover atenção
integral à saúde da
criança nos
primeiros meses de
vida

Atividades da Programação
Anual

Monitorar e acompanhar
todas as crianças menores
de 1 ano usuárias do SUS.

Responsáveis

EQUIPE ESF
Atenção
Básica

Parceiros

SEMUS
UBS

Prazo

12
Meses

Meta da
Programação
Anual

100%

Indicador

Meta do
PMS a ser
alcançada
em 2020

Números de
Crianças
cadastradas
e atendidas.
Número de
entrega da
caderneta
saúde da
criança.

80%

Acompanhamento do
crescimento e
desenvolvimento das
crianças de 0 a 7
anos (peso, altura,
vacinação) e da
saúde das mulheres
de 14 a 44 anos
(peso, altura, prénatal e aleitamento
materno).
Promover informações
direcionadas as
gestantes sobre
importância da
realização do prénatal e teste do
Pezinho.
Acompanhamento das
crianças com
Microcefalia
cadastradas no
município

Informações sobre
exames
complementares em
RN.

Fita métrica, balança
adulto e infantil,
Esfignamometro adulto e
infantil

Equipe ESF
Agentes
comunitários
saúdes

Divulgar através da
mídia, cartazes, e
palestras sobre a
importância da realização
do pré-natal e teste do
Pezinho.

Atenção
Básica
Equipe ESF
NASFs

Fisioterapia
Exames. Apoio
psicológico.

Atenção
Básica
Equipe ESF
NASFs

Palestras informativas no
dia da gestante nas UBS
sobre exames
complementares que poderá
ser solicitado a ser
realizado no RN após
nascimento.. EX:
hiperplasia adrenal.
BIOT: Biotinidase.

Atenção
Básica
Equipe ESF
Laboratórios
credenciados
ao município.
APAE
Araguaína
Policlínica

UBS

UBS
Compras
Almoxarif
ado

UBS

12
meses

12
meses

12
meses

100%

100%

100 %

Números de
Gestantes e
Crianças
Cadastradas
e atendidas

80%

Quantidade
de Palestras
e entregas
de material
educativo

100%

Números
crianças
Cadastradas
com
microcefalia

100%

100%

SEMUS UBS

12
meses

100%

Mães de RN

Capacitação
Teste do Pezinho

Semana Nacional de
Prevenção à Gravidez
na Adolescência

Realizar Capacitação do
Teste do pezinho para
profissionais das UBS
Como Enfermeiros e
técnicos de enfermagem

Sensibilização dos
adolescentes quanto às
consequências e
responsabilidades de uma
gestação na adolescência,
além de promover o
autoconhecimento do
corpo.

Atenção
Básica
Equipe ESF
Laboratórios
credenciados
ao município.
APAEAraguaína
Policlínica

ESF
NASFs

SEMUS
UBS

SMS
ESF
NASFs

01
ano

01
ano

100%

Números de
Profissionai
s
capacitados

100%

90%
Adolescentes
e Jovens
cadastrados
nas UBS

100%

90%
Adolescente
E Jovens
Cadastrados
Nas UBS

SEDUC

Realizar palestras com
caráter informativos e
educativas voltadas para
os adolescentes e Jovens
nas unidades escolares
Atenção integral à
saúde de
adolescentes e
jovens na promoção,
e prevenção da
saúde.

Grupos de Adolescentes e
Jovens nas unidades de
Saúde para debater temas
importantes. Ex; Gravidez
adolescência, prevenção
álcool e drogas.

ESF

SESAU
SEDUC
SEMED
UNIRG
UBS

NASFs
CAPS AD

01
ano

100%

100%

100%

Plano de Ação – Programa Saúde na Escola 2021
Objetivo do Programa Saúde na Escola: Tem por objetivo o desenvolvimento das ações de promoção e atenção à saúde e de
prevenção das doenças e agravos relacionados à saúde dos alunos do Programa Saúde na Escola. A Semana de Saúde na Escola,
marca o início das ações do Programa Saúde na Escola, e é quando é lançado o tema em favor de uma causa nacional importante.
Meta: Atender os 5.956 alunos das 17 Escolas Pactuadas no Programa em 2019/2020.

Nº

01

02

AÇÃO

OBJETIVO

Ações de
combate
ao
mosquito
Aedes
aegypti;

Realizar Palestra, Atividade lúdica e ações
educativas para o combate do mosquito Aedes
aegypti com os alunos das escolas pactuadas. Com
atividades práticas, exibição de vídeos educativos.
Incentivando para que a educação possa contribuir
no combate do mosquito dentro e fora do
ambiente escolar.

Promoção
das
práticas
Corporais,
da
Atividade
Física e do
lazer nas
escolas;

Momento de atividade física com práticas corporais
orientadas como minipalestras, jogos, brincadeiras
e dança.
Realizar palestras conjuntas com a participação dos
alunos, dos pais ou de pessoas de referência sobre
a importância da prática de atividade física como
componente importante na prevenção de doenças.
Realização de recreio ativo com a disponibilidade
de materiais esportivo, acesso ao pátio, quadras ou
ginásios da escola.
Implantar ginástica laboral para os funcionários da
escola.

QTDADE DE
EDUCANDOS
PACTUADOS

2.936

2.936

METAS

PARCEIROS/
COLABORADORES

- CCZ
- Coordenação da Dengue
- Coordenação do PSE na
Nas 10 escolas
Saúde
pactuadas no PSE no
- Coordenação do PSE na
ciclo 2021/2020
Educação
- Coordenação da Criança e
Adolescente

- NASF
- Coordenação do PSE na
Nas 10 escolas
Saúde.
pactuadas no PSE no - Coordenação do PSE na
ciclo 2021/2020
Educação
- Coordenação da Criança e
Adolescente

INSTRUMENTOS DE
APOIO
- Marcar reunião com o
coordenador da Dengue para
definir das ações.
- Solicitar o agendamento das
Ações nas Escolas.
- Solicitar o envio do relatório
das Ações para o registro no
sistema ESUS - AB.
- Marcar reunião com a
coordenadora do NASF para
definir e organizar as ações.
- Solicitar o agendamento nas
Escolas pelos responsáveis do
PSE.
- Adquirir materiais esportivos
para uso nas atividades
práticas.

PRAZO

12 meses

12 meses

03

Prevenção
ao uso de
álcool,  Realizar atividades/Palestra abordando a temática
tabaco,
dos riscos e danos do uso de álcool, tabaco,
crack e
crack e outras drogas no cotidiano da escola.
outras
drogas;

04

Promoção
da Cultura  Realizar atividades/Palestra abordando as
de Paz,
temáticas da diversidade sexual, do bullying, da
Cidadania
homofobia, da discriminação e do preconceito
e Direitos
da família no cotidiano da escola.
Humanos;

05

Prevenção
das
 Realizar atividades/Palestra abordando as
violências
temáticas Prevenção das violências e dos
e dos
acidentes no cotidiano da escola
acidentes;

06

Identificaç
ão de
 Palestra sobre possíveis sinais de doenças em
educandos
eliminação prevalentes na região (hanseníase,
com
tuberculose, malária, esquistossomose, geopossíveis
helmintíases,
tracoma),
considerando
sinais de
indicadores epidemiológicos locais, e propor
agravos de
medidas de controle e de eliminação.
doenças

222

533

- Enfermeiro da UBS
- Estagiários da Unirg
- CAPS ADIII
Ensino
- Coordenação do PSE na
Fundamental II
Saúde.
(Escola Estadual
- Coordenação do PSE na
Waldir Lins)
Educação
- Coordenação da Criança e
Adolescente
- NEP/Planejamento
- Enfermeiros da UBS
- Estagiários da Unirg
Escola de Ensino
- Coordenação do PSE na
Fundamental II
Saúde
(Escola Lenival
- Coordenação do PSE na
Correia)
Educação
- Coordenação da Criança e
Adolescente

- Marcar reunião com os
enfermeiros, para articular as
ações.
- Solicitar o agendamento na
Escola pelos responsáveis do
PSE

- Solicitar o agendamento na
Escola pelos responsáveis do
PSE
- Articular com as
coordenações as proposta das
ações

12 meses

12 meses

317

- AMTT
- Coordenação do PSE na
Ensino
Saúde
Fundamental II - Coordenação do PSE na
(Escola Municipal Educação
Ilsa Borges)
- Coordenação da Criança e
Adolescente

- Solicitar parceria com a
Agência Municipal de Trânsito.
- Solicitar o agendamento na
Escola pelos responsáveis do
12 meses
PSE
- Articular com as
coordenações as proposta das
ações

317

- Coordenação do SAE
- Coordenação do PSE na
(Ensino
Saúde
Fundamental II) - Coordenação do PSE na
Escola Ilsa Borges Educação
- Coordenação da Criança e
Adolescente

- Solicitar parceria com a
coordenação do SAE
- Solicitar o agendamento na
Escola pelos responsáveis do
PSE

12 meses

em
eliminação

07

08

09

 Palestra sobre Saúde Bucal.
 Escovação dental supervisionada
Promoção e  Avaliação e aplicação de flúor em todos os alunos.
Avaliação de  Encaminhamento para atendimento na UBS dos
Saúde bucal
casos mais críticos.
e aplicação  Promover e avaliar o estado de saúde bucal dos
tópica de
educandos e identificar aqueles com
flúor;
necessidade de cuidado em saúde bucal.
 Entrega de kit de escovação para todos os alunos

 Realizar a verificação da carteira de vacinação dos
escolares.
Verificação
 Atualizar os cartões de vacina dos alunos
da situação
autorizados.
vacinal;
 Direcionar educando sem autorização dos pais,
para atualização na sua Unidade Básica de
Saúde.

Promoção da  Palestra com Nutricionista da Educação.
segurança  Realizar atividade educativa sobre promoção da
alimentar e
alimentação e modos de vida saudáveis com a
nutricional e
comunidade escolar, considerando os alimentos
da
regionais.
alimentação  Organizar Mesa de frutas para os educandos
saudável e  Avaliação antropométrica (Pesar e medir) de

1.864

Creches e Escolas
- Coordenação de Saúde Bucal
com educandos na
e Equipe das UBS
pré – escola e
- Coordenação do PSE na
Fundamental I.
Saúde
(Escola Joel Ferreira
- Coordenação do PSE na
/ Jose Pereira /
Educação
Elizeu / Agripino /
- Coordenação da Criança e
Oneide / Lenival /
Adolescente
Tania Scotta / Valnir
/ Soares)

2.936

Nas 10 escolas
pactuadas

2.936

Nas 10 escolas
pactuadas

- - Solicitar parceria com a
coordenação da Saúde Bucal.
- Solicitar o agendamento na
Escola pelos responsáveis do
PSE
- Solicitar 2.000 kits de
escovação para todos os
alunos.

12 meses

- Reunião com a coordenadora
de Imunização.
- Definir faixa etária dos alunos
- Coordenação de Imunização que podem ser imunizados.
- Equipes das UBS (Técnicas de - Solicitar o agendamento na
vacina e ACS)
Escola pelos responsáveis do
- Coordenação do PSE na
PSE.
Saúde
- Encaminhar comunicado aos 12 meses
- Coordenação do PSE na
pais, solicitando autorização
Educação
para realizar a vacina.
- Coordenação da Criança e
– Materiais de campanhas
Adolescente
sistemáticas nacionais de
vacinação.
– Caderneta de Saúde da
Criança/Adolescente MS.
- Nutricionista da Educação
- Fazer reunião com a
- Nutricionista da Saúde
coordenação do PSE na
- Policlinica
Educação para agendar com as
- Equipe da UBS (ACS /
Nutricionistas
12 meses
Enfermeiros)
- Solicitar o agendamento na
- Coordenação do PSE na
Escola pelos responsáveis do
Saúde
PSE

prevenção da
todos os alunos.
obesidade  Encaminhar os alunos com obesidades para
infantil;
consultas na UBS.
 Avaliar o estado nutricional e de hábitos
alimentares dos escolares;
 Oferecer
práticas
corporais
orientadas,
relacionadas à realidade da comunidade,
incluídas no cotidiano escola.

10

11

Promoção
da saúde
auditiva e
identificaçã  Palestra com o enfermeiro da UBS sobre
o de
prevenção de agravos à audição;
educandos  Avaliar e identificar os escolares com dificuldade
com
de audição.
possíveis
sinais de
alteração.
Direito
 Realizar Atividade/Palestra abordando as
sexual e
temáticas da saúde sexual, da saúde
reprodutivo
reprodutiva e da prevenção das DSTs/AIDS e
e prevenção
hepatites virais no cotidiano da escola.
de DST/AIDS;

- Coordenação do PSE na
Educação
- Coordenação da Criança e
Adolescente

296

533

- Preencher ficha de consumo
alimentar dos alunos com sinal
de obesidade
- Avisar as UBS que os alunos
com obesidades serão
encaminhados para consulta.
– Manual Operacional para
Promoção da Alimentação
Saudável nas Escolas para
profissionais da Saúde e da
Educação.
- Providenciar modelo de
encaminhamento dos alunos
obesos para a UBS.
- Solicitar frutas
- Solicitar o agendamento na
Escola pelos responsáveis do
- Equipe da UBS (Enfermeiro,
PSE
Médicos, ACS)
Ensino Pré-escola e
- Identificação de educandos
- Coordenação do PSE na
Fundamental I
com possíveis sinais de
Saúde
(Escola Municipal
alteração na audição
12 meses
- Coordenação do PSE na
Valnir Soares)
(optativa).
Educação
- Identificação de educandos
- Coordenação da Criança e
com possíveis sinais de
Adolescente
alteração da linguagem oral
(optativa).
- Equipe da UBS
- Solicitar parceria com a
Ensino Fundamental - Coordenação do SAE
coordenação do SAE
II
- Coord. do PSE na Saúde
- Solicitar o agendamento na
12 meses
(Escola Municipal - Coord. do PSE na Educação Escola pelos responsáveis do
Lenival Correia)
- Coordenação da Criança e PSE
Adolescente

12

Promoção da
saúde ocular
e
 Palestra sobre uso correto dos equipamentos
identificação
eletrônicos. E quais os sintomas que a
de
exposição demasiada pode causar.
educandos  Realizar a triagem de acuidade visual dos
com
escolares e identificar escolares com problemas
possíveis
visuais.
sinais de
alteração.

530

 Confeccionar os cartões SUS para os alunos com
pendência.
Confecção do
13
 Atualizar os cartões SUS desatualizados.
Cartão SUS
 Enviar os cartões para Sec. de Educação OU para
cada as Escolas.

2.936

 Orientações para a prevenção da transmissão da
Covid-19 com informações sobre a doença,
higiene das mãos, uso e descarte correto das
Prevenção À
máscaras, etiqueta respiratória e medidas de
Covid-19 Nas
proteção individuais e coletivas;
Escolas
 Entrega de material de proteção para os
professores e servidores que estão em contato
com os alunos.

2.936

14

- Equipe da UBS
- Estagiários da Unirg
Ensino Fundamental - Coordenação do PSE na
I
Saúde
- Coordenação do PSE na
(Escola Joel Ferreira) Educação
- Coordenação da Criança e
Adolescente

Nas 10 escolas
pactuadas no PSE

Nas 10 escolas
pactuadas no PSE

- Solicitar instalação do
sistema CADUS Web em mais
um computador do PSE.
- Solicitar para a Educação a
lista completa dos alunos
- Coordenação PSE na Saúde
matriculados nas 10 escolas.
- 06 resmas de papel Chamex
- 06 Toner para impressora
Multifuncional
- Kit de material de proteção
contra Covid para os
professores e servidores que
- ESF (Enfermeiros das UBS)
estão em contato com os
- Vigilância Epidemiológica
alunos.
- Coordenação do PSE na
- Kit de prevenção ao Covid
Saúde
para as Escolas com medidor
de temperatura corporal,
álcool em gel.

12 meses

12 meses

12 meses

ÁREA Técnica: Saúde da Mulher
Indicador: Redução do número de consultas durante o pré-natal, sendo o ideal 7 ou mais .

Objetivos
/Resultados
Esperados

Elevar o número de
atendimentos de
consulta pré
natal, para mínimo
de 7 atendimentos
por gestante.

Atividade

Levantamento
quantitativo de
usuárias com as
equipes de UBS
Conferencia de
prontuário
digital,
eletrônico e
caderneta da
gestante e
respectivos
registros.
Orientação nas
visitas
domiciliares e
grupos de
gestantes

População
alvo
Gestantes

Recursos
 Data Show
Caderno da
gestante
 Folders

Responsável

Meta e
prazo

Saúde da Mulher
Equipe da ESF

9 meses

Parcerias
SEMUS
UBS
ACS
HMI

Indicador: Redução do número de mamografia de rastreamento realizado em mulheres de 50 a 69 anos e a
população da mesma faixa etária.

Objetivos
/Resultados
Esperados

Atividade

Campanhas
educativas.
Divulgação de modo
massivo.
Ampliar e executar
exames de mamografia
em mulheres de 50 a
69 anos de idade
conforme protocolo do
MS.

Melhorar avaliação
clínica e abordagem
à paciente por parte
das equipes AB para
solicitação ao
público alvo.
Incentivar e
orientar as
pacientes na faixa
etária da
importância da
realização deste
exame, bem como o
acompanhamento e
manutenção
periódica.

População alvo

Recursos

Responsável

Meta e
prazo

Parcerias

Mulheres na
faixa etária
de 50 a 69
anos

Mídias
digitais
Cartazes
Folders
Data Show

Saúde da
mulher
AB

6 meses

HRG
ACS
SEMUS

Profissionais
da saúde da
Protocolos
Atenção Básica
MS

Mulheres na
faixa etária
de 50 a 69
anos

AB

AB

Indicador: Redução do numero de sífilis em gestantes

Objetivos
/Resultados
Esperados
Identificar o
agravo através da
testagem rápida e
exames
laboratoriais
para sífilis nas
gestantes
usuárias do SUS,
no inicio e na
28º semana do
pré-natal,
conforme
estabelecido pelo
MS

Atividade

Testagem massiva ao
público alvo
(UBS, SAE)

Orientações Educativas
no ato da consulta da
gestante em todas as
UBS
Capacitação de
profissionais para
realização de coleta de
teste rápido de sífilis
(TELESSAUDE)
Adequação da UBS para
realização de coleta de
teste rápido de sífilis

População
alvo

Recursos

Responsável

Meta e
prazo

Parcerias

Gestantes
Mulheres em
idade fértil
e parceiros

Teste Rápido
Exames
laboratoriais
Panfletos
Folders
Data Show

Saúde da
Mulher
AB
SMS

Médio
prazo

UBS
SAE
ACS
SESAU

Indicador: Diminuição do numero de parto normal

Objetivos
/Resultados
Esperados

Aumentar o
percentual de
parto normal

Intensificar as
orientações nas
consultas de Pré
Natal sobre tipos
de parto

Atividade

Orientação sobre
os mecanismos de
parto natural e
cesariana
(risco/
benefício)
Ações educativas
em sala de
espera de UBS
eclínica da
mulher sobre
benefícios do
parto normal e
humanização no
parto.
Esclarecimentos
as gestantes no
ato das visitas
domiciliares

População
alvo

Gestantes, e
familiares.

Gestantes, e
familiares.

Recursos

Responsável

Meta e prazo

Parcerias

Folders
Data Show

Saúde da
Mulher.
AB

Imediato

HRG(rede
Cegonha)
UBS
SMS
AB

Data show
Folders

Equipe de ESF

Imediato

SMS
UBS
Saúde da
Mulher

Indicador: Redução do numero de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres da faixa etária alvo
(25a a 64a).

Objetivos
/Resultados
Esperados

Conscientizar e
orientar as
mulheres sobre a
importância de
realizar o exame
conforme
orientação do MS.
Aumentar o numero
de exames
realizados dentro
da faixa etária

Atividade

População alvo

Recursos

Responsável

Meta e
prazo

Parcerias

Campanhas de
coletas de
citologia,
conforme
disponibilidade
de cada UBS e
horários.

Mulheres na
faixa etária 25
a 64 anos e as
demais fora da
faixa etária,
que tem vida
sexual ativa.

Folders
Cartazes
Data Show
Insumos
necessários
para
realização dos
exames

Saúde da
Mulher
AB

Mensalmente

UBS

Palestras com
grupos da
população em
geral
Palestras com
as ACS.

População em
geral

Data show

Equipe de
ESF

Mensalmente

AB
SMS
Saúde da
Mulher

ÁREA Técnica: Centro de Atenção Psicossocial Drª Sandra Nascimento de Oliveira - CAPS III

Fortalecimento das Ações e Serviços de Saúde Mental de Gurupi direcionado a sua área de abrangência.
Descrição: Acolher e oferecer atendimento a indivíduos com transtornos mentais relativamente graves e severos da sua área de
abrangência do município de Gurupi e adjacências realizando acompanhamento psicossocial através de a tendimento psicológico,
psiquiátrico, farmacoterapêutico e terapêutico ocupacional.

Objetivo Geral: Fortalecimento das Ações e Serviços de Saúde
Mental de Gurupi direcionado a sua área de abrangência.

Meta: Tratar a saúde mental de forma adequada promovendo a
reinserção social do usuário pelo acesso ao trabalho, lazer,
exercícios dos direitos civis e fortalecer laços familiares e
comunitários.

Cronograma do Plano de Ação 2021 - CAPS III
Ação da
Programação
Anual

Atividades da Programação
Anual

Responsáveis

Parceiros

Prazo

Meta da
Program
ação
Anual

Indicador

Meta do PMS a
ser alcançada
em 2019

Janeiro Branco
“Cuidar da
MENTE é cuidar
da saúde”
25 a 29/01

Palestras rápidas sobre
educação emocional e cuidado
com saúde mental para
servidores da SEMUS e
CAPSs.*

Coordenação
CAPS e NASF

SEMUS,
Janeiro
NASF

100%

Movimento de promoção
ao cuidado com saúde
mental, através da
educação emocional.

100%

Carna “Caps”
(ação mensal)

Dia da Mulher
(08/03)

Páscoa

Comemoração
Dia das Mães

Dia Mundial da
Luta
Antimanicomial
(18/05)

Visitas
domiciliares
aos
usuários
do regime
de
convivência intensivo, levando
alegria e descontração do
carnaval para regaste de
valores culturais.*
Oficina
educativa
de
autocuidado;
Roda de conversa sobre “Tipos
de Violência contra mulher”;
Loja solidária 3º edição;
Desfile para escolha da Beleza
Caps 2021.*

Almoço de confraternização da
páscoa.
Liturgia ecumênica. *

Ação de confraternização para
as usuárias e para seus
familiares.*

Movimento Social: PARADA
MALUCA
carreata
na
principal avenida da cidade
fazendo um chamamento à
cerca da Reforma Psiquiátrica
- Saída da Praça Matriz de
Santo Antônio até a Rua 04

Equipe CAPS

SEMUS

Equipe CAPS

SEMUS,
UNIRG,
Centro de
Integração da
Mulher

Equipe CAPS

SEMUS
Igrejas da
comunidade

Equipe CAPS

Equipe CAPS

SEMUS

SEMUS
/UBS’s/NASF/
SAE e Ligas
Acadêmicas da
Universidade
de Gurupi
(UNIRG)

100%

Festa de resgate cultural e
interação
entre
os
usuários e comunidade.

100%

Março

100%

Valorizar a identidade
feminina, trazer a
comunidade para junto
dos pacientes da unidade
meio de prevenção de
saúde da mulher.

100%

Abril

100%

Festa de resgate cultural e
interação
entre
os
usuários e comunidade.

100%

Maio

100%

Comemorar a data e
mostrar a importância da
afetividade e do vínculo
materno.

100%

Maio

100%

Movimento em memória
à trajetória da Reforma
Psiquiátrica Brasileira.

100%

Março

retornando ao Espaço Cultural
ou Praça da Abadia.*
Festa Junina
(ação mensal)

Arraiá de confraternização
para regaste de valores
culturais.*

Equipe CAPS

SEMUS

Junho

Setembro
Amarelo
(ação mensal)

Realizar
mobilização
principais
escolas
município.*
.

Equipe CAPS

SEMUS
/NASF/ESF

Setembro

Dia Mundial da
Saúde Mental
(10/10)
Ação 2º ou
3ºsemana do mês

nas
do

Workshop (ciclo de debates
sobre experiências em saúde
mental, entidades de classe,
serviços de saúde, comunidade
acadêmica)*.

Equipe CAPS

Confraternização
Natal

Festa de Natal*

Equipe CAPS

Capacitação

Capitação em saúde mental e
equipes da SAMU/Policia
Militar/ HRG/CMS/SEMUS.*

Equipe CAPS

SEMUS

SEMUS

SEMUS, Rede
RAPS e
GRAPS

100%

Festa de resgate cultural e
interação
entre
os
usuários e comunidade.

100%

100%

Conscientização,
prevenção e combate ao
suicídio.

100%

100%

Comemoração do serviço
em saúde mental com
inserção dos usuários a
comunidade com palestras
e atividades no CAPS.

100%

Dezembro

100%

Comemoração
natalina
com
os
usuários,
familiares e servidores.

100%

1º Semestre

100%

Capacitar os servidores de
saúde na área de saúde
mental.

100%

Outubro

Supervisão
Clínica
Institucional

Supervisão clínica para equipe
CAPS.

Matriciamento na
Atenção Básica

Articulação em rede e apoio
matricial as Unidades Básicas
de Saúde.*

Práticas corporais
e expressivas

Passeios, clubes, cinema,
leitura, práticas esportivas.*

Equipe CAPS

Equipe CAPS

Equipe CAPS

SEMUS

SEMUS

SEMUS

1º e 2º Semestres

1º e 2º Semestres

1º e 2º Semestres

100%

Orientação e apoio ao
serviço a fim de encontrar
soluções adequadas para a
manutenção clínica do
serviço.

100%

100%

Interação entre equipe
especializada e equipe de
atenção básica a fim de
incluir demandas de saúde
mental.

100%

100%

Para efetivar a promoção
de qualidade de vida dos
usuários com o objetivo
de reinserção social.

100%

ÁREA Técnica: Centro de Atenção psicossocial álcool e outras Drogas - CAPS AD III

AÇÃO
(o que fazer?).

PÚBLICO
(para
quem?)

METODOLOGIA
(como fazer?)

 Confraternização dos
pacientes.
Dinâmica para
 Comemoração
Elaboração de
dos
Pacientes Projetos do ano
aniversariant
da Unidade (Capsula do tempo)
es do mês.

PERÍODO
(Mês)

 CAPS AD
III

JANEIRO
Branco

 Dia de Clube

 Celebrar e felicitar
os aniversariantes
do mês agregando
valor pessoal e
fortalecendo a
autoestima.
 Passar o dia no
UNICLUBE
Jogos (aquáticos,

ONDE
(local)

 UNICLUBE

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
MATERIAIS


Jantar,
suco,
refrigerante.
Equipe
Camisetas
Multidiscipli
Brancas,
nar
Balões
brancos,
dourados e
Pratas.
Pote de
plástico,
Papel,
Canetinha,
Caneta.
 Bolos,
Refrigerantes
e Salgados.

PARCEIROS

UNICLUBE

Maria de
Lurdes

 Galinhada,
frutas,
sucos,
refrigerantes
, bolos.

futebol, karaokê,
dança)

 Bexiga,
karaokê,
bola,
chocolate.

 Oficina
de
Máscaras
 Carnaval
- Baile
de
Máscaras
 Pequi
nique no
Parque
 Comemoraç
ão dos

Papel cartão

 Produção De Máscaras
 Festa com músicas de
carnaval
 Levar os pacientes
no período matutino,
para realizar
atividades físicas e
Pacientes lanches no parque
da Unidade mutuca.

 Celebrar e felicitar
os aniversariantes
do mês agregando
valor pessoal e

 CAPS AD
III
FEVEREIR
O

 Parque
Mutuca

Equipe
Multidisciplin
ar

Lantejoulas
Cola gliter
Cola quente
Penas
EVA
Cola
 Bolos, sucos,
água,
salgados,
sanduíches e
frutas
Material

UNICLUBE

aniversar
iantes do
mês.

esportivo
Bolos,
Refrigerantes
e Salgados.

fortalecendo a
autoestima


Celebrar e
felicitar os
aniversariantes do
mês agregando valor
pessoal e
fortalecendo a
autoestima.

 Comemoração
dos
aniversariant
es do mês.


Celebrar o dia
das mulheres com o
dia da beleza no
centro de integração
da mulher e entrega
de rosa vermelhas.

 Dia da Mulher

 Dia da Saúde
e Nutrição
Pacientes
Da Unidade


palestra e
oficinas
(preparação e
exposição de
alimentos saudáveis)
com equipe de saúde

 Bolos,
Refrigerantes
e Salgados.
 CAPS Ad
III
MARÇO
 Centro
de
integraç
ão da
Mulher

 Rosas
Vermelhas
 Mídia Áudio
Equipe
Visual.
Multidisciplin
Panfletos
ar
Faixas
Cartazes
Frutas,
verduras,
legumes,
cereais
Aparelhos de
PA, Aparelho
de Glicemia,
fitas de
glicemia,
agulhas,
balança, fita
métrica,

Secretaria
de Saúde

Universidad
e

álcool,
algodão,
lanceta, tese
rápido de
HIV,
adpômetro.

Produção De
Mascaras, Cartazes
Ilustrativos.
Distribuição De
Bombons.

 Páscoa

 Noite de
Pizza

Pacientes
da Unidade

 Comemoração
dos
aniversariant
es do mês.

 Celebração do Pacientes
Dia das
da Unidade
Mães


Jantar com
pizzas com sabores
variados.

Celebrar e
felicitar os
aniversariantes do
mês agregando valor
pessoal e
fortalecendo a
autoestima.

 Apresentação do
Coral formado pelos
Pacientes do CAPS
AD em homenagem às

ABRIL

 CAPS Ad
III

Equipe
Multidisciplin
ar


Bolos,
Refrigerantes
e Salgados


Pizzas
(sabores)

 Mídia Áudio
Visual.
 Confecção de

mães.
 Celebração do
Dia Mundial
da Luta
Antimanicom
ial
 Comemoração
dos
aniversaria
ntes do
mês.
 Noite de
Massas

Famílias
dos
pacientes

 Celebrar e
felicitar os
aniversariantes do
mês agregando valor
pessoal e
fortalecendo a
autoestima.
 Jantar com
massas variadas e
músicas italiana.

Cartões Com
Mensagens
para as mães.

MAIO

CAPS Ad III

 Produção de
Lembranças
Equipe
para as mães
Multidisciplin
confeccionado
ar
s pelos
pacientes.
 Bolos,
Refrigerantes
e Salgados.
 Massas
variados,
molhos
variados e
refrigerante
 Som e músicas
italianas

 Festa Junina

 Dia


Realização de
Confraternização com
Regaste de Valores e
Cidadania


Comidas
Típicas
(pipoca,
pamonha,
bolos,

internacional
de combate as
drogas


Realização de
palestras

 Comemoração
dos
aniversariant
es do mês.


Resgate AutoEstima e Valor da
Identidade

Pacientes
da Unidade


Celebrar e
felicitar os
aniversariantes do
mês agregando valor
pessoal e
fortalecendo a
autoestima.

JUNHO

 Salão
CAPS Ad
III

 Refeitó
rio do
CAPS Ad
III

Equipe
Multidisciplin
ar

refrigerantes)

Papel
Crepom/Seda
(Cores: Verde,
Amarelo,
Branco, Azul,
Vermelho E
Preto)

Cartolinas
(cores
sortidas)

Cola
Branca

TNT
(Cores: Verde,
Amarelo,
Branco, Azul,
Vermelho e
Preto)
 Balões (cores
mistas) bolos,
refrigerantes
e salgados.

 Visita na UFT
/ Agronomia
para
orientação
da
construção
da horta
Construção
da horta


Proporcionar
aos Pacientes um
maior conhecimento
na realização da
construção da
horta.


Possibilitar um
autoconhecimento
através da leitura
e uma forma de
entretenimento.

 Montar uma
biblioteca

 Comemoração
dos
aniversaria
ntes do
mês.

 Cinema

Pacientes
da Unidade


Celebrar e
felicitar os
aniversariantes do
mês agregando
valor pessoal e
fortalecendo a
autoestima.

 UFT

JULHO

 Veículo da
Unidade

 Compras e
doações de
livros,
armário de
exposição.

 Salão do
CAPS ad
III

 Refeitór
io do
CAPS ad
III

Equipe
Multidisciplin
ar

 . Bolos,
Refrigerantes
e Salgados.

 Entretenimento
com os pacientes.



Mídia

 Comemoração
do dia dos
pais.

 Apresentação do
Coral formado
pelos Pacientes
do CAPS AD em
homenagem aos
pais e confecção
de lembrancinhas.

 Tarde do
Sorvete.

 Comemoração
dos
aniversaria
ntes do
mês.
 Varal
Solidário
 Assistência a
informação
a Saúde.


 Tarde de lazer
com interação com
Pacientes
da Unidade

Famílias
dos
pacientes

 Refeitór
io do
CAPS Ad
III

 Arrecadar

peças


Confecção
de Cartões Com
Mensagens para
as pais.

AGOSTO
 Salão do
CAPS Ad
III
 Uniclub

colegas e equipe.

 Celebrar
e
felicitar
os
aniversariantes do
mês
agregando
valor
pessoal
e
fortalecendo
a
autoestima.

Áudio Visual.
Pipoca,
Refrigerante

 Parque
Mutuca
 Auditóri
o
SESC/SEN
AC

 Av.
Goiás

Equipe
Multidisciplin
ar


Corte de
cabelo


Produção
de Lembranças
para os pais
confeccionados
pelos
pacientes.

 Bolos,
Refrigerantes
e Salgados

de roupas doadas
pela comunidade.

Encontros
semanais abordando
uma
determinada
patologia
a
ser
abordada
mensalmente,
procurando
esclarecer
os
pacientes sobre a
doença.

es. c/
Rua 5
(calçada
da
Caixa)

 CAPS
AD
III



Tenda 4x4

 Folhetos,
folders,
imagens,
vídeos.



 Prevenção ao
suicídio.

 Comemoração
dos
aniversaria
ntes do
mês.

Pacientes
da Unidade

Famílias
dos
pacientes

Palestras

 Dinâmicas,
tendo em vista
conscientizar a
respeito da
problemática e
valorização da vida
 Celebrar e
felicitar os
aniversariantes do
mês agregando
valor pessoal e
fortalecendo a
autoestima.

 Faixas
 Cartazes
 Panfletos
SETEMBRO

Amarelo

 CAPS
ad III
com a
participa
ção da
sociedade

Equipe
Multidisciplin  Bolos,
Refrigerantes
ar

e Salgados

Pacientes 
 Conscientizaç da Unidade
ão do

câncer de
mama.
Famílias
dos
 Dia das
pacientes
crianças.


Aniversár
io da cidade
de Gurupi


Confecção
de mural com
fotos dos
pacientes com

Trabalhar com os
pacientes e
familiares a
importância do
vínculo familiar.

OUTUBRO 
CAPS
ad III com
ROSA
interação
da
sociedade

 Faixas
Equipe

População
de Gurupi

 Cachorro
quente,
pipoca, suco e
pula pula
 Bolos,
Refrigerantes
e Salgados

 Palestra de
prevenção do
câncer de próstata

Local a
definir
NOVEMBRO

 Trabalhar com os
Pacientes
pacientes e
da Unidade
familiares a
importância do
Famílias
vínculo familiar
dos

 Cartazes
 Camisetas

Multidisciplin
 Panfletos
ar

 Celebrar e
felicitar os
aniversariantes do
mês agregando
valor pessoal e
fortalecendo a
autoestima.
 Ação conjunta com
o Caps I

 Comemoração
dos
aniversaria
ntes do mês


Combate
ao câncer de
próstata

Palestras

AZUL
CAPS ad III
com
interação
da



Faixas



Cartazes

 Panfletos
Equipe
Multidiscipli Bolos,
nar
Refrigerantes e
Salgados
E
Pacientes

a família.

pacientes


Comemoraç
ão dos
aniversariant
es do mês.

 Comemoração
dos
aniversariant
es do mês.

 Aniversário
do CAPS AD
III

sociedade


Valorização da
data festiva,
fechamento do ano e
confraternização dos
pacientes e
familiares.
Valorização da
identidade
Amigo secreto (faça
você mesmo)

 Confraterniza
ção de natal

 Luta contra a
AIDS

 Celebrar e
felicitar os
aniversariantes do
mês agregando
valor pessoal e
fortalecendo a
autoestima.

Pacientes
da Unidade


Oficina do Amigo
secreto

Celebrar e
felicitar os
aniversariantes do mês
agregando valor
pessoal e fortalecendo
a autoestima.

Palestra,
caminhada em
conscientização e

DEZEMBRO

CAPS ad III

 Jantar, sucos,
refrigerantes
 EVA (cores
sortidas)
 Cartolinas
(cores
sortidas)

Cola
Branca, cola
instantânea,
cola quente,
cola de isopor
Equipe
TNT (Cores:
Verde, marelo,
Multidisciplin
Branco, Azul,
ar
Vermelho e
Preto)
Tintas (cores
variadas)
Fitas (cores
variadas)
Barbante (cores
variadas)
Papel crepom
(cores variadas

combate a AIDS

Papel de seda(
cores
variadas)lá
Isopor( bolas,
folha)
Tesoura
Pistola de cola
quente
Garrafas PET
Árvore de Natal
Bolas de Natal
Pisca Pisca
Lã Palito de
picolé, Palito
de churrasco
Copos
descartáveis
Agulhas de
crochê e tricô
Panos de prato
Bolos,
Refrigerantes e
Salgados
Teste rápido de
HIV
Panfletos
Faixas Camiseta
Cartazes Bolos,
Refrigerantes
e Salgados

SAMU 192

Janeiro
Fevereiro
Março

Abril
Maio
junho
Julho
Agosto

Treinamento com profissionais, capacitação dos profissionais do SAMU.
Projeto
Projeto
algumas
mês nas

carnaval conciente (Blitz educativas nos bares e locais movimentados da cidade)
samuzinho nas escolas (projeto piloto onde orientamos as crianças a respeito de
doenças, como identificar e como acionar o SAMU) este será realizado uma vez por
escolas.

Aniversário do SAMU (Olimpíadas do SAMU, entre profissionais, festa em comemoração aos 16
anos).
Projeto SAMU nos bairros
Continuação do projeto SAMU nos bairros
Projeto SAMU nas empresas (oficinas de interpretação e reconhecimento para elogios).
SAMU no trânsito, blitz educativa sobre acidentes.

Setembro
Participação nas ações outubro ROSA
Outubro
Participação nas ações do novembro azul
Novembro
Capacitação de profissionais.
Dezembro

Programação Anual Centro de Controle Zoonoses – CCZ - Cronograma de Execução
das Ações

MESES
Ações

Divulgação à população
sobre a ocorrência da LV na
região, alertando sobre os
sinais clínicos e os serviços
para o diagnóstico e
tratamento.

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT NOV

DEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Capacitação das equipes,
englobando conhecimento
técnico,
os
aspectos
psicológicos e a prática
profissional em relação à
doença e aos doentes


 Adoção

de
medidas
preventivas considerando o
conhecimento da doença,
atitudes e práticas da
população, relacionada às
condições de vida e
trabalho das pessoas;

X

X

 Estabelecimento

de
relação dinâmica entre o
conhecimento
do
profissional e a vivência
dos diferentes estratos
sociais
através
da
compreensão global do
processo saúde/doença, no
qual
intervêm
fatores
sociais,
ambientais,
econômicos, políticos e
culturais
 Desenvolvimento
de
atividades de educação em
saúde junto à comunidade,
através de palestras em
Unidades Educacionais do
Município
 Blitz Educativas sobre a
temática da LV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-
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Programação Anual HANSENÍASE E TUBERCULOSE
Aprimorar, orientar e qualificar o atendimento integral a pessoa acometida pela hanseníase e tuberculose no âmbito da
estratégia de saúde da família.
Programa do Plano Plurianual (PMS – 2020) hanseníase/ tuberculose
Ação da Programação Anual
Responsáveis
Materiais/equipamentos
Parceria
Prazo de execução
necessários

Palestras educativas nas Ubs em comemoração
ao janeiro roxo.
- Busca-ativa de contatos de paciente com
hanseníase.
- Mutirão para detecção de casos novos
hanseníase (Ponto estratégico)
- Blitz educativa sobre hanseníase pontos
estratégicos da cidade.
- Reuniões com o grupo das UBS sobre
atualização semanal do SINAN
1 etapa da busca dos sintomáticos respiratórios

Blitz educativa referente ao dia D da tuberculose
Palestras educativas nas escolas

Recursos Humanos
Profissionais de Saúde

Meta da Programação
Anual

Referencia
Atenção Básica

Impressos

Referência
Policlínica
Atenção Básica

Impressos
Data Show

Referência
Policlínica
Atenção Básica

Janeiro

100% dos contatos
examinados

Fevereiro

100% das famílias
pesquisadas

Março

100% de orientações
para população em
transito

Reunião com os profissionais médicos para
orientação e facilitar no diagnóstico precoce

Recursos Humanos
Profissionais Médicos
Data Show

Palestra de Tuberculose no Semi Liberdade
Palestra sobre tuberculose
na CPP

Visita nas UBS para fiscalizar prontuários e
orientar profissionais
Segunda etapa da busca- Ativa dos Sintomáticos
respiratórios

Mutirão para detecção de casos novos
hanseníase (Ponto estratégico)

Blitz educativa no Comercio sobre tuberculose e
hanseníase

Busca- ativa de contatos de pacientes com
hanseníase

Palestra

Recursos Humanos

Impressos

Referência
Policlínica
Atenção Básica

Abril

100% dos médicos
orientados

Referência
Policlínica
Ubs Sevilha

Maio

100% de orientação
para os internos

Julho

100% dos profissionais
orientados

Referência
Policlínica
Referência
Policlínica/
Atenção Básica

Transporte
Carro de som
Transporte

Referência
Policlínica/ Atenção
Basica

Transporte
Folder
Água

Referência
Policlínica/ atenção
Básica

Recursos Humanos

Referência
Policlínica/ atenção
Básica

Profissionais de Saúde

Agosto

100% das famílias
pesquisadas

Setembro

80% de detecção de
casos novos

Outubro

100% de orientações
para população em
transito

Novembro

80% de detecção de
casos novos

Palestra sobre tuberculose e Hanseníase nas Ubs
Confraternização equipe Hanseníase/Tuberculose

Referência
Policlínica
Atenção Básica

Data Show
Transporte
Folder

Dezembro

100% de orientação
para os pacientes

Programação Anual SERVIÇO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA – SAE
Promoção, prevenção e proteção/ Diagnóstico, tratamento e assistência.
Ampliação do diagnóstico HIV, sífilis, hepatites virais, e demais IST (clamídia, gonorreia e HPV).

Ações/ Atividades

Responsáveis pela ação

Treinamento de profissionais no
TELELAB para realizarem parte prática
dos Testes Rápidos

SAE

Reunião de acolhimento dos novos
profissionais do SAE

SAE

Palestra sobre pacientes portadores de
HIV/ AIDS para os profissionais do SAE

SAE

Sensibilizar equipe técnica das UBS

SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE

Cronograma das Atividades
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

x

SET

OUT

NOV

DEZ

x

X

x

X

x

x

X

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

Oferecer TR para a população que
procuram a UBS por demanda
espontânea ou agendada
Divulgar amplamente nos meios de
comunicação do município a oferta de
TR pela UBS
Testar todas as pessoas que
comparecerem a UBS/ Serviço se
saúde com alguma IST instalada
Realizar Testagem rápida em ações
coletivas com a população
Notificar na UBS todos os casos de IST
diagnosticado pela equipe
Confeccionar folders, cartazes,
informativos para a comunidade em
geral
Realizar testes rápidos na população
carcerária, bombeiros, policiais Civis e
Militares, profissionais de saúde, Casas
de Assistência ao idoso e etc

SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE /UBS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE

X

x

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

SAE/UBS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE
UBS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

x

X

x

X

X

x

X

X

x

X

SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE E ATENÇÃO
BÁSICA

Sensibilizar os profissionais quanto às
notificações, através de reuniões nas
Unidades a respeito das ISTs
Realizar palestras em instituições de
ensino com foco na prevenção, no
tratamento e agravos referentes às IST’s
Comemorar o Dias de luta contra as
Hepatites Virais, a sífilis e a AIDS
Realizar atividades coletivas de
prevenção/diagnóstico das infecções
sexualmente transmissíveis nas
temporadas de praia, carnaval e/ou
festividades locais
Elaborar e reproduzir Boletim
Epidemiológico Hepatites Virais, Sífilis e
HIV/AIDS;
Confeccionar faixas com frases de efeito
para serem afixadas em pontos
estratégicos na cidade;
Fazer um levantamento juntamente
com os profissionais da Atenção Básica,
das áreas que possuem casas noturnas
(prostíbulos), para oportunizar
vacinação, fornecer insumos de
prevenção, orientações e realização de
testes rápidos;
Realizar mapeamento das manicures e
pedicures e promover atividades de
educação e saúde para orientações
sobre os riscos de contaminação das
Hepatites entre alicates, esmaltes,
acetonas entre outros;

SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE E ATENÇÃO
BASICA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE E ATENÇÃO
BÁSICA
SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE
E ATENÇÃO BÁSICA

-

-

-

-

-

-

x

-

-

X

-

x

-

x

-

-

-

x

x

-

-

-

-

X

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

x

SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE
UBS E ATENÇÃO BÁSICA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

UBS E SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

Realizar mapeamento dos tatuadores e
colocadores de piercing e promover
atividades de educação e saúde para
orientações sobre os riscos de
contaminação por Hepatites dos
utensílios utilizados;
Fortalecer a vacinação nas escolas
contra o HPV e quando houver casos
vacinar as pessoas vivendo com
HIV/Aids segundo protocolo;

SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE, SEMUS,
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

SEMUS E
SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

Diagnóstico e tratamento da gestante com sífilis na AB
Ações/ Atividades
Captar precocemente todas as gestantes através dos
ACS e equipe;
Realizar TR na 1ª e 7ª consulta de pré-natal (1º
trimestre/3º trimestre);
Utilizar o fluxograma de tratamento preconizado pelo
MS e Estado para manejo dessa gestante (ver
documento em anexo);
Realizar VDRL quantitativo mensalmente até o final da
gestação para verificar eficácia do tratamento;
Notificar na UBS o caso como sífilis em gestante;

Responsáveis pela
ação

Cronograma das Atividades
JAN
x

FEV
x

MAR
x

ABR
x

MAI
x

JUN
x

JUL
x

AGO
x

SET
x

OUT
x

NOV
x

DEZ
x

UBS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UBS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UBS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UBS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UBS

Disponibilizar medicamentos para tratamento
IMEDIATO da sífilis em gestante e adquirida na UBS;
Fazer busca ativa dos parceiros de gestantes com sífilis
para tratamento IMEDIATO da sífilis;
Realizar o tratamento da gestante com Penicilina
Benzatina pela equipe de enfermagem de acordo com
a Nota Técnica COFEN/CTLN Nº 03/2017.

UBS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UBS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UBS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cronograma das Atividades
ABR MAI JUN JUL AGO SET
x
x
x
x
x
x

OUT
x

NOV
x

DEZ
x

Promoção, prevenção e proteção/ Diagnóstico, tratamento e assistência.
Sub Eixo 3: Redução da transmissão vertical: Sífilis e HIV
Ações/ Atividades

Responsáveis pela ação

JAN
x

FEV
x

MAR
x

Testar e tratar adequadamente todas as
gestantes com sífilis e parceiros sexuais
acompanhadas pelas equipes de PSF;

SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE E UBS

Testar adequadamente todas as gestantes
com e os casos positivos para HIV
encaminhar para a referência;

SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE E UBS

x

x

x

Adquirir e oferecer fórmula infantil para as
crianças expostas ao HIV (essa oferta
poderá ser nos primeiros 6 meses ou até
completar 1 ano de vida) de acordo com a
Portaria 3.276 26/12/2013.

SERVIÇO DE ASSISTENCIA
ESPECIALIZADA – SAE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PLANO DE AÇÕES E INTESIFICAÇÕES DAS ATIVIDADES DENGUE PARA O ANO DE 2021

Ação de Programa
Anual
1
Mutirões de Limpeza

2
Visitas nos Pontos
Estratégicos

3

Reduzir focos em
vegetais passíveis de
acumular água.

Atividades da Programação
Anual
Mutirões de limpeza
objetivando a eliminação de
materiais inservíveis passíveis
de se transformar em
criadouros do mosquito da
Dengue “Ação Quintal Limpo”
Visitar os Pontos estratégicos
NO ciclo de 15 dias
Diminuir a presença do vetor
nos pontos estratégicos
Desenvolver ações especificas
para o cultivador de bromélias
ou outros vegetais que possam
acumular água entre as folhas

Responsáveis

Parceiros

Coordenação de Infraestrutura
Supervisão Geral
Supervisores de Campo
Agentes de Combate as
Endemias

Ace supervisor dos Pontos
Estratégicos

Supervisão Geral;
Supervisores de Campo;
Agentes de Combate as

Coordenação de Vigilância
Epidemiológica
Coordenação de Vigilância
Sanitária

Metas

Realizar os mutirões em setores
distintos de 15 em 15 dias e no
período chuvoso 1x por
semana, com objetivo de cobrir
todos os setores da cidade
CRONOGRAMA EM ANEXO

Proprietários das oficinas,
borracharias, hortas, funerárias
responsáveis pelos cemitérios,
Coordenação do Meio
Ambiente.

100% dos P.E’s trabalhados

Cultivador de bromélias ou
outros vegetais que possam
acumular água entre as folhas

Orientar todos os proprietários
ao manuseio correto para que
se evite a proliferação do vetor
em bromélia.

Endemias
Cultivadores
4
Retirada dos criadouros
das margens dos
córregos

Limpeza sistemática das
margens dos córregos

Supervisão Geral;

Coordenação de Infraestrutura

Supervisores de Campo;

Coordenação de Epidemiologia

Agentes de Combate as
Endemias

Coordenação de Vigilância
Sanitária

01 ação/semestre

População

Ação de Programa Anual

5
Realizar
bloqueio
de
transmissão
em
tempo
oportuno após a notificação

6

Atividades da Programação Anual

Manter os insumos necessários em
estoque;

Responsáveis
Sesau ( responsável
Inseticidas)

Parceiros
pelos

Sesau

Equipe do Bloqueio químico

Revisar a cada 02(dois) meses os
equipamentos;

Dispor de local com cobertura Reuniões com os borracheiros no
para armazenar os pneus.
intuito de orientá-los a armazenar os

Secretaria Municipal de Saúde;
Reverso Reciclagem empresa

Coordenação de
Infraestrutura Reverso

Metas
Realizar
bloqueio
químico em todas
as residências de
casos
suspeitos
notificados
de
Dengue, Zika Vírus e
Chikungunya
Recolher todos os
pneus inservíveis das

pneus em locais cobertos;
Caminhão para coleta de pneus todos
os dias da semana
Armazenar
específico.

os

pneus

no

responsável pela recolhimento Reciclagem
dos pneus.

Redução de pendências casas
fechadas - Articular com as
imobiliárias a liberação das
chaves.

Visita dos supervisores a cada ciclo
Supervisores de Campo;
nas imobiliárias para liberação das
chaves das casas fechadas disponíveis Agentes de Combate as Endemias
para aluguel.
Supervisão Geral;

8

Redução de pendências de
Supervisores de Campo;
casas fechadas, abandonadas e Ação que permite a entrada dos
as disponíveis para aluguel Agentes nos imóveis fechados e sem Agentes de Combate as Endemias
com auxílio da polícia militar e acesso para realização das inspeções.
chaveiro.

9

Articular com a Vigilância
Sanitária e Ministério Público
para adoção de medidas legais
em relação aos imóveis com
reincidência de focos;

e

galpão
Supervisão Geral;

7

borracharias
oficinas.

Supervisão Geral;
Repassar a VISA relação dos imóveis
com reincidência de focos para Supervisores de Campo;
adoção e aplicação de sanções
Agentes de Combate as Endemias
previstas na Lei 6473/77;

Imobiliárias

Vistoriar 80% das
residências as quais
as imobiliárias são
responsáveis.

Chaveiro

Vistoriar 80% das
residências
Polícia Militar
desalugadas e ou
Coordenação do Código abandonadas que a
de Posturas
equipe não consegue
contato
com
proprietário
Coordenação de Vig.
Sanitária;
Ministério Público

Diminuir
proliferação
Mosquitos

a
dos

10

LIRAa, Levantamento de
índice rápido
OBS: Para o Exercício de
2020, aguardando agenda do
Estado.

● Execução de 04 LIRAa, Sendo nas Supervisão Geral;
seguintes datas:
Supervisores de Campo;
✔ 1º LIRAa – Aguardando agenda do
Agentes de Combate as Endemias
Estado
✔ 2º LIRAa –. Aguardando agenda do
Estado

SESAU
Laboratório
Policlínica

da

Realizar todos os
liraA
no
prazo
estipulado
pela
SESAU.

Responsável
por
analisar as coletas de
larvas

✔ 3º LIRAa – Aguardando agenda do
Estado
✔ 4º LIRAa – Aguardando agenda do
Estado

EDUCAÇÃO EM SAÚDE (MOBILIZAÇÃO SOCIAL)

Ação de Programa Anual
Despertar para o risco de
Dengue
Capacitação para os agentes
e toda a equipe.

Atividades da Programação Anual

Responsáveis

Realização de BLITZ educativa no Supervisão Geral;
transito.
Supervisores de Campo;
Agentes de Combate as Endemias
Cursos de aperfeiçoamento com a Secretaria Municipal de Saúde
área técnica
Secretaria Estadual de Saúde

Parceiros
ACS
Vigilância Epidemiológica
CCZ
SESAU
Vigilância Epidemiológica

Metas
Trabalhar toda a sociedade
1 ação a cada 3 meses
Capacitar em 100% toda
equipe

CRONOGRAMA DE MUTIRÕES DE LIMPEZA:
DATA

ZONA

BAIRRO

05/03/2021

08

Centro

12/03/2021

13

Centro

19/03/2021

15

Alto dos Buritis

26/03/2021

17

Jd. Tocantins I

04/04/2021

17

Jd. Tocantins II

11/04/2021

18

Jd. Boulevard/ Vale do Sol/ Muniz Santana

18/04/2021

19

P.R São José

25/05/2021

20

Aeroporto III/ Vila Nova

01/06/2021

25

Jd. Dos Buritis

08/06/2021

31

Pq. Das Acácias

15/06/2021

33

Waldir Lins I

22/07/2021

33

Waldir Lins II/Vila dos Funcionários/ Paulo de Tarso

06/08/2021

36

Novo Horizonte/ Jardim das Palmeiras/ Pq. Primavera

13/08/2021

40

Bela Vista

20/08/2021

40

Santa Rita/ Alvorada I/ Alvorada II

27/08/2021

42

João Lisboa da Cruz

03/09/2021

43

Campo Belo

10/09/2021

45

Nova Fronteira

02/10/2021

44

Trevo da Praia

09/10/2021

---

Jd. Guanabara

16/10/2021

41 e 42

Atalaia/ Vila Independencia

23/10/2021

33

Vila dos Funcionários/ Canadense/ Jd das Bandeiras

30/10/2021

31

Parque das Acácias

07/11/2021

25

Jd. dos Burutis

14/11/2021

19

Vila São José

SAÚDE DO TRABALHADOR
Ação

Meta

Responsável/Parceria

Prazo de
Execução

Realizar

inspeções

recebidas

pela

Secretaria

Estadual

Saúde

SES,

Ministério

Público

-

e

investigações

100% das inspeções e

Secretaria Municipal

de

investigações

de Saúde/Saúde do

dezembro

do

solicitadas.

Trabalhador/Vigilânc

de 2021

Trabalho – MPT ou outras entidades.

Realizar
dos

encerramento

agravos

Acidente

de

de

das

acidente

Trabalho

com

trabalho,

Exposição

a

Realizar

encerramento

acompanhamento

e
das

notificações em andamento as

Material Biológico – ATEMB, intoxicação

quais

exógena,

Hospital Regional de Gurupi,

provocada
violência
doméstica,

violência

interpessoal/auto-

(negligência
física

e

tentativa

acidente de trânsito.

e

a

ia Sanitária

notificações
de

Janeiro

são

providas

do

abandono,

UPA, Unimed e UBSs, média de

sexual,

violência

100 notificações/mês.

de

suicídio),

Saúde do Trabalhador

Janeiro a
dezembro
de 2021

Realizar

encerramento

das

notificações

Realizar

encerramento

das

Saúde do

aberto

às

Trabalhador/ Atenção

encaminhadas

da

Básica/Vigilância

Epidemiológica

do

Epidemiológica

com casos em aberto no banco de dados

notificações

Estadual

quais

do

Sistema

de

Informação

de

são

em

Agravos de Notificação – SINAN, através

Vigilância

da busca ativa em contato via telefone,

município em 90%.

quando

este

ativa será

não

for

possível á

em conjunto com a

Janeiro
a
dezembro
2021

busca

Atenção

básica em contato com enfermeiro/ACS e/ou
visita

da

coordenação

no

endereço

do

paciente fornecido na ficha de
notificação.
Janeiro
Realizar buscar ativa das notificações as

Realizar

quais

encerramento das notificações

não

foram

fechadas/encerradas

busca

através

não terem sido realizadas com sucesso,

paciente

devido a números inexistentes, números

notificações em conjunto com a

que

e/ou

Atenção Básica, em contato com

números

enfermeiros/ACSs em tentativa

parentes

pertencem
ou

aos

pacientes

conhecidos,

inexistentes, números na caixa postal.

de

endereço

disponibilizado

visita

dezembro

para

devido contato via telefone com paciente

não

do

ativa

do
nas

domiciliar.

Encerrar 85% das notificações.

de 2021
Atenção
Básica/Saúde do
Trabalhador

a

Produzir e divulgar os boletins

Disponibilizar 02 boletins

epidemiológicos das notificações

epidemiológicos a cada

dezembro

relacionadas à saúde do trabalhador.

semestre em 2019.

de 2021

Entregar luvas de latéx, botas de
borracha e
aventais para Auxiliar de Serviços Gerais
- ASGs das UBSs.
Incentivar as reuniões da CISTT (Comissão

Realizar entrega dos EPIs para
funcionários das UBSs do cargo
de ASG (Auxiliar de Serviços
Gerais). 100% dos funcionários
Participação em 90% das
reuniões da CISTT.

Intersetorial da Saúde do Trabalhador e

Saúde do Trabalhador

Janeiro

Saúde do
Trabalhador/Almoxari
fado

Janeiro
dezembro
2021

Saúde do Trabalhador

Janeiro

a

a

a

Trabalhadora) Municipal.

dezembro
2021

Realizar
Básicas

blitz
de

educativa

Saúde

com

nas

o

Unidades

objetivo

de

orientar quanto ao uso de Equipamentos de

Realizar uma (1) palestra em

Secretaria Municipal

Janeiro

cada UBS, totalizando 12

de Saúde/Saúde do

dezembro

palestras.

Trabalhador/UNIRG

de 2021

a

Proteção Individual (EPIs) e averiguar a
utilização dos mesmos.
Realizar

palestra

com

temas

para

Realizar uma (1) palestra em

Secretaria Municipal

Janeiro

automotivação e atendimento à população

cada UBS, totalizando 12

de Saúde/Saúde do

dezembro

para os servidores das UBSs.

palestras.

Trabalhador/UNIRG

de 2021

Realizar palestras nas empresas da cidade

Realizar orientações quanto à

orientando

prevenção

os

trabalhadores

quanto

à

de

acidentes

importância do uso dos Equipamentos de

trabalho

enfatizando

Proteção

utilização

dos

Individual

e

palestras

com

EPIs

de
a

e

a

Saúde do
Trabalhador/NASF

Janeiro
dezembro
de 2021

a

a

orientações posturais e fortalecimento de

importância

tronco,

corporal

finalizando

com

exercícios

posturais.

da

postura

no

ambiente

de

os

postos

de

Saúde do Trabalhador

orientar

os

/Secretaria

dezembro

aos

Municipal de

de 2021

o

Saúde/Câmara

trabalho.

Realizar

ação

voltada

para

os

Visitar

trabalhadores de posto de gasolina, os

combustíveis

quais

funcionários

estão

substâncias
liberada

expostos
tóxicas,

pela

prejudicial

à

a evaporação
como

gasolina
saúde,

o
o

com

de

e

quanto

benzeno,

riscos

qual

servidor, em 90% dos postos

blitz

é
na

de

saúde

para

Janeiro

a

Municipal

de gasolina do município.

avenida Goiás e orientações
para os trabalhadores dos postos de
combustíveis.
Realizar ação promovendo educação para

Realizar

blitz

profissionais

trânsito,

na

conscientizando

de
os

transporte
trabalhadores

e
sobre

acidente de trajeto;

com

educativa

avenida

instruções

e

no

Goiás,

panfletos

orientando

os

condutores/trabalhadores

Saúde

do

Trabalhador/
–

DMT

Departamento

Municipal

Janeiro
dezembro
de 2021

de

Trânsito

quanto a medidas preventivas
de acidente de trânsito.
Realizar

palestra

abordando

o

tema:

Realizar

palestra

Prevenção de acidentes de trabalho, em

empresa

a

reflexão sobre a segurança e saúde do

homenagear

em

se decidir, para
todos

aqueles

de

Saúde do
Trabalhador/UNIRG

Abril
2021

a

trabalhador em

alerta

Memória das Vítimas

ao dia Mundial em
de

Acidentes de

Trabalho, 28/04.

foram vítimas (fatais ou não)
de acidente

de Trabalho, mas

principalmente, usar tal data
para

nos

omissões

mobilizarmos

nas

relacionadas

à

segurança do Trabalho
tanto

refletem

na

e
vida

que
de

todos os trabalhadores.
Realizar ação voltada aos trabalhadores

Realizar

da

motivacional,

Secretaria

Municipal

de

Saúde

em

palestra
enfatizando
do

trabalho

Secretaria Municipal

a

de Saúde/Saúde do

do

Trabalhador / UNIRG

comemoração ao dia do trabalhador, dia

importância

01/05.

servidor público, sorteio de

Maio 2021

brindes.
Realizar palestras,voltadas a prevenção
de tentativas de suicídios.

100%

Secretaria Mucipal
de Saúde/Saúde do
Trabalhador/NASF

Setembro
2021

Vigilância Sanitária

CENTRAL DE RECEBIMENTO DE PROD. DA
AGRICULTURA FAMILIAR

32

-

65

-

02

-

04
07
01
01
26
116
03
22
06
01
16
01
02

-

01

95%

Período de Execução

Responsável

Meio de
Verificação

SIA/SUS (BPA) E PLS

AÇOUGUE (COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES)
AGROPECUÁRIA – ESCRITÓRIO DE
REPRESENTAÇÃO
AMBULATÓRIO
ASSOCIAÇÃO / PROGRAMA ASSISTENCIAL
ATERRO SANITÁRIO
ATIVIDADE DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
ATIVIDADES VETERINÁRIAS
BAR (COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS)
BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS
BORRACHARIA
CANTINA
CASA DE APOIO
CASA DE FESTA E EVENTOS
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
CEMITÉRIO

-

Meta de Inspeção (%)

PROGRAMAS: VISA, PRODNOVA,

CONDICIONAMENTO FÍSICO)

Nº Unid. Cadastradas

BANCO DE DADOS DOS

ACADEMIAS (ATIVIDADES DE

Classificação Grau
De Risco Sanitário

EQUIPE DA VISA/GURUPI

ESTABELECIMENTO

JANEIRO À DEZEMBRO / 2021

ESTABELECIMENTOS PASSÍVEIS DE FISCALIZAÇÃO/LICENCIAMENTO SANITÁRIO

CENTRO DE APOIO A PACIENTES
CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS
CLÍNICA / CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
CLÍNICA / CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA
CLUBES SOCIAL, ESPORTIVO E SIMILARES
COM. AMBULANTE DE ALIMENTOS
COM. ATAC. DE BALAS E BOMBONS
COM. ATAC./VAREJISTA DE GÁS
COM. DE PROD. PARA PANIFICAÇÃO
COM. VAR. DE ANIMAIS VIVOS, ART. E ALIM.
COM. VAREJISTA DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA
COM. VAREJISTA DE PROD. OTICOS - ÓTICA
COM. VAREJISTA/ATACADISTA DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS
COM.VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
COMERCIO ATACADISTA DE LATICINIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAR. DE PLANTAS ORNAMENTAIS E
FRUTIFERAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE
CEREALISTA
COMÉRCIO VAREJISTA/ATACADISTA DE
PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS
CLINICA MÉDICA
CLINICA ODONTOLÓGICA
CONSULTÓRIO MÉDICO
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
CONSULTÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA
CONSULTÓRIO DE OFTALMOLOGIA
COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO
CRECHE
DECORAÇÃO

-

02
02
15
24
03
167
04
39
02
12
43
17

-

04

-

30
06

-

04

-

04
06

-

95%

JANEIRO À

EQUIPE

BANCO

04

DEZEMBRO /

DA

DE

-

33

2021

VISA/G

DADOS

-

43
19
83
89
05
08
01
08
01

URUPI

DOS
PROGR
AMAS:
VISA,
PRODN

DETETIZADORA
DIST. ATAC. DE ACES. E PROD. P/PISCINAS,
SAUNAS E SIMILARES
DISTRIBUIDORA ATAC. DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÃO PIPA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
DROGARIA
ENSINO DE ESPORTES
ENSINO DE MÚSICA
ESTABELECIMENTO PRIVADO DE VACINAÇÃO
ESTADIO DE FUTEBOL
ESTETISCISTA/SALÃO DE BELEZA/CABELEIREIROS/BARBEARIA/MANICURE
ESTUDIO DE TATUAGEM E PIERCING
FABRICAÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E
DERIVADOS
FABRICAÇÃO DE ESPECIARIAS, MOLHOS,
TEMPEROS E CONDIMENTOS
FÁBRICA DE GÊLO
FERRO VELHO (COMÉRCIO DE SUCATAS)
FORMAÇÃO DE CONDUTORES
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
FUNERÁRIA
HOTEL
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS
INSTITUIÇÃO DE ENSINO (FUNDAMENTEAL,

-

04

OVA,

-

06

SIA/SUS

-

01

(BPA) E

-

04
45
30
03
57
06
01
02
01

PLS

-

131

-

95%

JANEIRO À

EQUIPE

BANCO

02

DEZEMBRO /

DA

DE

-

07

2021

VISA/G

DADOS

-

04

URUPI

DOS

-

04
02
08
33
03
20
02

PROGR

-

02

SIA/SUS

-

04
55

AMAS:
VISA,
PRODN
OVA,

(BPA) E

MEDIO, TÉCNICO E SUPERIOR)
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA DE
IDOSOS
INSTITUIÇÃO FINACEIRA, CORREIO E OUTROS
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS
LABORATÓRIO ESCOLA (ENSINO SUPERIOR)
LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA
LANCHONETE
LAVAJATO
LAVANDERIA NÃO HOSPITALAR
LOJA DE CONVENIENCIA COM SERVIÇO DE
ALIMENTAÇÃO
MERCEARIA
MOTEL
OFICINA LANTERNAGEM E PINTURA
PADARIA E CONFEITARIA
PARQUE AGROPECUÁRIO
PARQUE DE DIVERSÕES
POSTO DE COMBUSTÍVEL
PEIXARIA
PIZZARIA
PLANO FUNERÁRIO
POSTO DE COLETA
RESTAURANTE
SALA DE VELÓRIO
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS BUFFET
SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA
SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA
SERVIÇOS DE SOMATOCONSERVAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA
INTERHOSPITALARES EM AMBULÂNCIA DE
SUPORTE AVANÇADO

PLS
-

01

-

08
15
20
12
144
17
03

-

12

-

138
06
03
52
01
02
30
32
09
03
06
97
02

-

02

-

01
02
02

-

01

95%

JANEIRO À

EQUIPE

BANCO

DEZEMBRO /

DA

DE

2021

VISA/G

DADOS

URUPI

DOS
PROGR
AMAS:
VISA,
PRODN
OVA,
SIA/SUS
(BPA) E
PLS

SERVIÇOS ISOLADOS DE RADIODIAGNOSTICO
ODONTOLÓGICO
SERVIÇOS ISOLADOS DE RADIODIAGNOSTICO
MEDICO
SERVIÇOS ISOLADOS DE RADIODIAGNOSTICO
VETERINÁRIO
SORVETERIA
SUPERMERCADO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
TRANSPORTE ESCOLAR
TRATAMENTO DE ÁGUA E LIMPEZA DE
RESERVATÓRIO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

-

81

-

05

-

02

-

17
71
06
01

-

01

AMAS:

-

22

VISA,

JANEIRO À

EQUIPE

BANCO

DEZEMBRO /

DA

DE

2021

VISA/G

DADOS

URUPI

DOS
PROGR

PRODN
OVA,
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

-

SIA/SUS

01

(BPA) E
PLS
2137
TOTAL:

-

2249

-

-

-

QUADRO 02 - AÇÕES ESTRUTURANTES DE INVESTIMENTO – MATERIAIS PERMANENTES E CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
GURUPI-TO
.

ESTRUTURA LEGAL

Ação

Incluir nos instrumentos legais de
gestão da SEMUS: PPA, PAS e RAG
as ações pactuadas na PAVISA.

Atividades

Período de
Execução

Participar junto com a equipe de
planejamento na elaboração dos
instrumentos de gestão da
Secretaria Mun. de Saúde, as Até
atividades e ações descritas na DEZ/2021
PAVISA para garantir nosso
recurso no bloco de custeio do
FNS.

Meta/Res
ultado
Esperado

PAVISA
incluída no.
PPA, PAS e
RAG

Meio de
Verificação
Instrumentos
de gestão
oficial da
Secretaria
Municipal de
Saúde e portal
da
transparência

Responsáv
eis

Recursos
R$

Parceiros

Secretaria
Mun. de
Saúde e
Coordenação
de Vigilância
Sanitária.

-

Conclusão da Revisão do Código
Sanitário Municipal (Lei 1.085/94)
de acordo com as necessidades
locais.

GESTÃO DE PESSOAL

(Portaria Nº 061, de 19 de
Novembro de 2018)

Ampliação do quadro
Administrativo da VISA.

 Submeter
aprovação
da
minuta no Conselho Mun. de
Saúde após apreciação jurídica
pela Procuradoria Geral do
Município;
 Encaminhar
à
Câmara Até
Municipal Projeto de Lei do DEZ/2021
Código Sanitário;
 Acompanhar o processo de
aprovação.

Adequar o quantitativo de
Agentes Administrativos, em Até
função da demanda de serviços DEZ/2021
prestados pela VISA.

Lei que
institui o
Código
Sanitário
aprovada
junto à
Câmara
Municipal.

Secretaria
Mun. de
Lei que institui o Saúde,
Código Sanitário Equipe VISA
Sancionada pelo e

-

Poder Executivo Procuradoria
Geral do
Município.

VISA com
quadro de
Nomeações ou
servidores de
Contratos
acordo com a
necessidade.

Secretaria
Municipal de
Saúde e
Coordenação
de Vigilância
Sanitária.

-

ESTRUTURA FÍSICA

Dotar a VISA de Materiais
Permanentes,
Consumo,
Padronizados e Serviços.

Aquisição de:
 Materiais Gráficos
 Materiais Permanentes
 Materiais
de
Processamento de Dados
 Materiais de Proteção
Individual (EPI’s)
 Materiais de Limpeza e
Higienização
 Materiais
de
Acondicionamento
e
Embalagens
 Equipamentos
de
Processamento de Dados
Até
(Computadores,
Impressoras, HD externo e DEZ/2021
outros)
 Mobiliário em Geral,
 Máquinas e Equipamentos
Diversos,
 Serviços de Limpeza e
Manutenção
de
Ar
Condicionado,
 Serviço de Limpeza e
Manutenção
de
Equipamentos
de
informática,
 Acompanhar o processo
de aquisição dos materiais
e equipamentos.

Solicitações de
Compras e/ou
VISA dotada
Serviços e
de
Pedido de
equipamento
Materiais
s e materiais
liberados pelo
necessários
Departamento
para o
de Compras e
desenvolvime
Almoxarifado
n-to de suas
da Secretaria
ações.
Municipal de
Saúde.

Secretaria
Municipal de
Saúde e
Coordenação
de Vigilância
Sanitária

35.000,00

QUADRO 3 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O GERENCIAMENTO DO RISCO SANITÁRIO ( CUSTEIO )
Ação

EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE

Propiciar a participação em cursos,
capacitações á equipe da VISA em
assuntos da VISA e nas
conferências de saúde e eventos
para disseminar e Fortalecer o
SNVS.

Atividades

Período de
Execução

Curso e treinamento nas ações
de Visa para a equipe da VISA
GURUPI e
Confecção de material
educativo: Folders

Até
DEZ/2021

Ação
contínua

Parceiros

R$

Equipe da VISA
apta a
executarem as
ações de VISA

Relatório das
atividades.
Extrato de
diárias.
Certificado
ou
declaração

Secretaria
Municipal de
Saúde e
Coordenação
de Vigilância
Sanitária

constante
contato entre
as VISAs

Registro no
email,
WhatsApp e
etc..

Coordenação
de Vigilância
Sanitária
Municipal e
DVISA

Faixas

Buscar apoio técnico junto à
VISA Estadual, no sentido de
orientar os responsáveis dos
estabelecimentos sujeitos à
fiscalização sanitária durante as
Inspeções.

Recursos

Meio de
Verificação

Diárias e outros.
Fortalecer O SNVS através da
integração entre a VISA estadual e
a Visa municipal, por meio de
constante contato telefônico, email institucional, grupo de
regiões no WhatsApp, e
solicitações de apoio técnico,
reuniões, parceria.

Responsáveis

Meta Resultado
Esperado

18.000,00

-

Implementar o sistema de
informação do SNVS.
(VISA, PRODNOVA, Moodle,
SIMPLIFICA, SIA/SUS).

Acesso ilimitado à internet para
alimentação / manutenção dos
Sistemas de Informação em
VISA.

Ação
contínua

VISA com
Sistemas de
Inforamação
implementados
/alimentados .

01.02.01.007-2

GERENCIAMENTO DO RISCO SANITÁRIO

Cadastro
de
sujeitos à VISA

Cadastrar os novos Estabelecimentos
estabelecimentos
Sujeitos às fiscalizações sanitárias.
(Aberturas)

Ação
contínua

Ação
contínua

Novos
Estabeleciment
os cadastrados.

Novos
Estabeleciment
os de Serviços
de Alimentação
cadastrados.

PRODNOVA
SIMPLIFICA

Equipe Visa
-

PLS
PRODNOVA

Equipe Visa
-

SIMPLIFICA

01.02.01.027-7
Cadastro instituições de
permanência para idosos

Cadastrar as novas Instituições de
longa Longa Permanência para Idosos
(Aberturas)

8.000,00

PLS

01.02.01.045-5
Cadastrar os novos Estabelecimentos
Cadastro de estabelecimentos de
de Serviços de Alimentação
serviços de alimentação
(Aberturas)

Relatórios
expedidos
pelos
Sistemas de
Informação.

Secretaria
Municipal de
Saúde,
Coordenação
de Vigilância
Sanitária e
DVISA

Ação
contínua

Novas
Instituições de
Longa
Permanência
para Idosos
cadastradas.

PLS
PRODNOVA
SIMPLIFICA

Equipe Visa

-

01.02.01.033-1
Cadastro de serviços de diagnóstico e
tratamento do câncer de colo do
últero e mama.

Cadastrar os novos serviços de
diagnóstico e tratamento do câncer Ação
de colo do últero e mama. contínua
(Aberturas)

01.02.01.016-1

Exclusão
de
cadastro
de
sujeitos
à Ação
Exclusão
de
cadastro
de estabelecimentos
estabelecimentos sujeitos à vigilância vigilância sanitária com atividades contínua
encerradas.
sanitária

01.02.01.017.0
Inspeção
de
sujeitos à VISA

estabelecimentos

01.02.01.046-3
Inspeção de estabelecimentos de
serviços de alimentação

Inspecionar estabelecimentos
sujeitos à VISA.

Inspecionar estabelecimentos de
serviços de alimentação.

Ação
contínua

Ação
contínua

Novos serviços
de diagnóstico e
tratamento do
câncer de colo
do últero e
mama
cadastrados
Estabeleciment
os sujeitos à
VISA com
atividades
encerradas
excluídos

PLS
PRODNOVA
Equipe Visa

-

Equipe Visa

-

SIMPLIFICA

PRODNOVA
Relatório
SIA/SUS

Estabeleciment
os sujeitos à
VISA

PLS

Inspecionados

Relatório
SIA/SUS

Estabeleciment
os de serviços
de alimentação
Inspecionados

PLS

*168.000,00

PRODNOVA
Equipe Visa

PRODNOVA
Relatório
SIA/SUS

Equipe Visa

01.02.01.034-0
Inspeção de serviços de diagnóstico e
tratamento do câncer de colo do
últero e mama.

01.02.01.028-5
Inspeção de instituições de longa
permanência para idosos

Inspecionar os Serviços de
diagnóstico e tratamento do câncer
de colo do últero e mama.

Inspecionar as Instituições de Longa
Permanência para Idosos.

Fiscalização do uso de produtos
01.02.01.048-0
fumígenos derivados do tabaco em
Fiscalização do uso de produtos ambientes coletivos fechados,
fumígenos derivados do tabaco em públicos ou privados.
ambientes

Ação
contínua

Serviços de
diagnóstico e
tratamento do
câncer de colo
do últero e
mama
Inspecionados.

Ação
contínua

Instituições de
Longa
Permanência
para Idosos
inspecionados.

Ação
contínua

01.02.01.018-8

Licenciamento sanitário dos
Licenciamento
sanitário
dos estabelecimentos sujeitos à
estabelecimentos sujeitos à vigilância vigilância sanitária.
sanitária

Ação
contínua

Ambientes
livres da fumaça
e controle dos
derivados do
tabaco
Estabelecimentos
licenciados de
acordo com
Legislação
Sanitária vigente

PLS
PRODNOVA
Relatório
SIA/SUS

Equipe Visa

PLS
PRODNOVA
Relatório
SIA/SUS

Relatório
SIA/SUS

Equipe Visa

Equipe Visa

PLS
PRODNOVA
SIMPLIFICA
Relatório
SIA/SUS

Equipe Visa

01.02.01.047-1
Licenciamento
sanitário
de
estabelecimentos de serviços de
alimentação

Licenciamento sanitário de
estabelecimentos de serviços de
alimentação.

Ação
contínua

01.02.01.029-3
Licenciamento de instituições de
longa permanência para idosos

Licenciamento das Instituições de
Longa Permanência para Idosos.

PLS
PRODNOVA

Equipe Visa

SIMPLIFICA
Relatório
SIA/SUS

Ação
contínua

Serviços de
diagnóstico e
tratamento do
câncer de colo
do últero e
mama dentro
das normas
licenciados

Ação
contínua

Instituições de
Longa
Permanência
para Idosos
dentro das
normas
licenciadas

01.02.01.035-8

Licenciamento dos Serviços de
Licenciamento de serviços de diagnóstico e tratamento do câncer
diagnóstico e tratamento do câncer de colo do últero e mama.
de colo do últero e mama.

Estabelecimentos
licenciados de
acordo com
Legislação
Sanitária vigente

PLS
PRODNOVA
SIMPLIFICA
Relatório
SIA/SUS

Equipe Visa

PLS
PRODNOVA
SIMPLIFICA
Relatório
SIA/SUS

Equipe Visa

01.02.01.022-6

Atividade educativa para a
população sobre as ações e
atribuições da VISA,

COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Atividade educativa para a população
Confecção de material educativo,
sobre as ações e atribuições da VISA
faixas, folders e camisetas.

Atividade educativa para o setor
regulado sobre as normas e
legislações, Realização de palestras
02.01.005-6
sobre legislações da Visa (com
Atividade educativa para o setor relação ao consumo de sódio, açúcar
regulado sobre as normas e e gorduras, rotulagem, temática da
legislações
dengue, BPM e BPF entre outras que
sejam de interesse da vigilância
sanitária).
01.02.01.050-1
Atividades educativas sobre a
temática da dengue para população

Participar, em parceria com á área
técnica responsável se necessário,
das atividades educativas sobre a
temática da dengue, realizadas para
população.

População
esclarecida

contínua

Material
educativo,
lista de
presença,
fotos,
certificados

Ação
contínua

Material
educativo,
lista de
presença,
fotos,
certificados.

Ação

Ação
contínua

Setor regulado
capacitado

População
esclarecida

Lista de
presença,
fotos,

Equipe Visa

**15.000,00

Equipe Visa

Equipe VISA e
Equipe da
Epidemiologia

-

01.02.01.023-4

Recebimento e registro das
denúncias em formulário.

Recebimento denúncias

Ação
contínua

Apuração das
Denúncias

PAD,
PRODNOVA e
Relatório
SIA/SUS

Equipe Visa

-

PAD,
Atendimento denúncias - registro
das providencias adotadas e/ou
encaminhadas em formulário.

01.02.01.024-2
Atendimento denúncias

Ação
contínua

Denúncia
Sanada

PRODNOVA e
Relatório
SIA/SUS

Equipe Visa
*Custo já
estimado

PAS,
01.02.01.052-8
Instauração
de
administrativo sanitário

01.02.01.053-6

processo

Instauração de processo
administrativo sanitário

Conclusão de processo
Conclusão de processo administrativo administrativo sanitário
sanitário

Ação
contínua

Ação
contínua

PAS instaurado

PAS concluído

PRODNOVA e
Relatório
SIA/SUS
PAS,
PRODNOVA e
Relatório
SIA/SUS

Equipe Visa

-

Equipe Visa

-

Investigar surtos de doenças
transmitida por alimentos (DTAs) em
01.02.01.020-0
conjunto com a Vigilância
Investigação de surtos de doenças Epidemiológica, com ações de
comunicação, coleta de amostra de
transmitida por alimentos
alimentos para análise laboratorial e
inspeção.

Ação
contínua

Realização ou participação em
Investigação de surtos de infecção
Investigação de surtos de infecção em
em serviços de saúde com ações de
serviços de saúde
notificação, coleta de amostra para
análise laboratorial e Inspeção

Ação
contínua

Surtos
investigados

Ação
contínua

Eventos e
queixas
investigadas

Surtos
investigados

01.02.01.021-8

01.02.01.015-3

Investigar eventos adversos e/

Investigação de eventos adversos e
ou queixas técnicas
queixas técnicas

01.02.01.051-0
Atividades educativas com relação a
alimentação saudável

Atividades educativas com relação a
alimentação saudável

Ação
contínua

Atividade
realizada

Relatório
SIA/SUS

Equipe Visa e
Coordenação
de Vigilância
Epidemiológica

*Custo já
estimado

Relatório
SIA/SUS

Equipe Visa

Relatório
SIA/SUS

Equipe Visa

*Custo já
estimado

Equipe da AB

**Custo já
estimado

NOTIVISA
Lista de
presença
programação
e fotos

*Custo já
estimado

AÇÕES INTEGRAIS

INTERSETORIAIS

Realizar,
quando
necessário,
inspeções com setores afins

Realizar inspeções, investigações
e/ou notificações, em conjunto com
as vigilâncias epidemiológica,
ambiental, saúde do trabalhador e
assistência.

Estabelecer parcerias com órgãos de
atividades afins: Procon,
M.P., Propor parcerias com os órgãos afins
Ruraltins, Adapec Agricultura, para execução de atividades de
Educação,
Meio
Ambiente
e intervenção no risco sanitário
Saneamento.

Ação
contínua

Ação
contínua

Ação conjunta
realizada.

Parcerias
estabelecidas

Relatórios
técnicos
da ação
conjunta
realizada.

Equipe Visa

Relatórios
técnicos

Equipe Visa

E parceiros

*Custo já
estimado

E parceiros
-

de Atividades
_
REPASSE FNS ANVISA E MS

52.527,00

CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA

191.473,00

TOTAL

244.000,00

Área Técnica: Vigilância Epidemiológica

Plano de Ação (PMS – 2021) - DCNT: INSULINAS
Ação da Programação
Anual

Atividades da programação
anual

Responsáveis

Parceiros Prazo

Garantir a dispensação de
Insulinas para pacientes
Diabéticos

Respeita os prazos de entrega
do Relatório trimestral de
Diabetes, assegurando assim a
continuidade do tratamento
aos pacientes diabéticos, para
o controle da glicemia.

Coordenador SESAU
VE: Halex
Farmacêuticos
das UBS,
Almoxarifado

12 M

Meta da
Indicador
Programação

100%

Meta do PMS
a ser
alcançada em
2021

Número
100%
de
diabéticos
atendidos
pelas UBS

Plano de Ação (PMS – 2021)
Ação da programação Anual

Registro de Nascidos vivos

Atividades da programação anual

Realizar registro das Declarações
de Nascidos Vivos na base federal
(SINASC) até 60 dias após o final
do mês de ocorrência

- DNV: Nascidos Vivos

Responsáveis

Coordenador
VE: Halex

Digitador VE:
Andreia

Parceiros

Prazo

Meta da
Indicador
Programação

Meta do PMS a
ser alcançada
em 2021

SESAU

12 M

100%

100%

HRG
HP

Número
Total de
nascidos
em
Hospitais
e outros

Plano de Ação (PMS – 2021)
Ação da programação
Anual

Investigação de óbitos de
mulheres em idade Fértil
(MIF - 10 a 49 anos)

- Óbito

Atividades da programação
anual

Responsáveis

Parceiros

Prazo

Meta da
Indicador
Programação

Meta do PMS
a ser
alcançada em
2021

Realizar as investigações de
óbito de mulheres em idade
fértil em tempo oportuno;

Coordenador VE;

SESAU

12 M

100%

100%

Digitação e
Investigação: Enf.
Cleusa;

UBS

Preencher a ficha de
investigação de óbito
corretamente observando
todos os campos;
Monitorar o SIM quanto aos
prazos estabelecidos e óbitos
pendentes para investigação
(externos).

UBS: Enfermeiros

Número de
óbitos
registrados
no SIM

Investigação de óbitos
com causa básica definida

Disponibilizar formulário D.O
e digitar no SIM (DATASUS)
todas as declarações de
óbitos emitidas pelo HRG,
UPA, UBS, SAMU, IML e
Hospitais Particulares.

Coordenador VE;

SESAU

Digitação e
Investigação: Enf.
Cleusa

HRG

12 M

100%

HP

Número de
D.O
recebidas
pelas áreas
emitentes

100%

UPA

Médicos

UBS
SAMU
IML
Plano de Ação (PMS – 2021)

- NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Ação da programação
Anual

Atividades da programação
anual

Responsáveis

Parceiros

Prazo

Meta da
Indicador
Programação

Coordenador VE: Halex

SESAU

12 M

85%

Doenças de notificação
compulsória imediata
DNCI

Acompanhar todos os casos
de notificação compulsória
imediata recebida pelas
unidades notificantes para
encerramento dentro do
prazo (60 dias) preconizado
pelo MS

Digitador VE: Talyton

UPA
UBS
NHVE
HRG
HP

Meta do PMS
a ser
alcançada em
2021

Total de
85%
notificações
digitadas
no SINAN

Plano de Ação (PMS – 2021)
Ação da programação
Anual

Desenvolver Ações
de Prevenção e
Controle de
Epidemias das
Arboviroses

- Arboviroses: Chikungunya, Dengue e Zika – Plano de Contingência

Atividades da
programação anual

Responsáveis

Parceiros

Prazo

Meta da
Indicador
Programação

Meta do PMS
a ser
alcançada em
2021

Mutirões de limpeza
(Cronograma CV)

Coordenação VE

SESAU
UBS
UPA
Hospitais
Secretarias:
SECOM, Educação,
Meio Ambiente,
Infraestrutura,
Coordenação de
Postura.
Bombeiros
PM
SESAU

12 M

Reduzir em
50% os casos
de
notificação
compulsória
das
arboviroses
em relação
ao ano de
2019

Plano de
Contingência e
Monitoramento
semanal através
de dados do
SINAN

Reduzir em
50% os casos
de
notificação
compulsória
das
arboviroses
em relação
ao ano de
2019

80% das
notificações

Quantidade de
Atendimentos
notificados

80% dos
casos
notificados

Palestras (escolas e
Empresas)
Blitz Educativa

Coordenação CV
ACE
ACS

Visitas Domiciliares
(ACE e ACS)

Assistência ao Paciente

Fornecer de forma
gratuita exames
laboratoriais para
todos os pacientes
que foram notificados

Coordenação VE
Coordenação AB
UBS
UPA
HRG
Laboratório
Policlínica

LACEN

12 M

Plano de ação (PMS 2021) - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO
Objetivo: Coordenar as ações de imunizações desenvolvidas rotineiramente na rede e oferecer todas as vacinas com qualidade a todas as
crianças que nascem anualmente, tentando alcançar coberturas vacinais de 95% de forma homogênea.

Atividades da

Ação da Programação Anual

Responsáveis Parceiros

Prazo

Programação Anual

Meta da

Indicador

Programação
Anual

Campanhas de vacinação
contra HPV, Influenza,
Poliomielite Sarampo e
Multivacinação

Vacinação nas:











Unidades de Saúde
Zona Rural
Hospitais
Casai
Casa do Idoso
IML
CPP
Centro Universitário
UFT
ESCOLAS CRECHES
ETC

Coordenação
VE;
Chefia de
Imunização;
UBS

SESAU
Transporte

12 meses

Vacinar 95% do
publico alvo

Reduzir complicações e
mortes decorrentes das
infecções pelo vírus da
influenza; Poliomielite
e Sarampo. Atingir a
cobertura preconizada
e assegurar a vacinação
em tempo oportuno de
todas as crianças de 0 a
menores de 5 anos.

Atividades da
Programação Anual

Ação da Programação Responsáveis
Anual

Parceiros

Prazo

Meta da

Indicador

Programação
Anual

Unificar todos os
cadastros dos usuários
do ICS PRIMUS

Informatizar as doses de
vacinas aplicadas em
um único cadastro nas
situações de
duplicidades

Coordenação VE;

Manter os profissionais
de saúde informados
sobre as possíveis
mudanças no calendário
básico vacinação 2021

Capacitar os
profissionais de saúde
(Enfermeiros, Técnicos e
ACS

Coordenação VE;

Aumentar o
conhecimento dos
pacientes sobre a
importância de manter as

Realizar palestras nas
unidades básicas de
saúde e escolas,
divulgação através da

SESAU

12 meses

Unificar 100% dos
cadastros

Melhorar nossas
coberturas vacinais,
através da correção de
cadastros com erro de
registro.

12 meses

Capacitar 100%

Equipes orientadas
sobre as mudanças no
Calendário Nacional de
Imunização 2020 com
intuito de vacinar a
população em tempo
oportuno.

Chefia de
Imunização;
UBS

Chefia de
Imunização;

SESAU

dos profissionais

UBS

Coordenação VE;
Chefia de
Imunização;

SESAU

12 meses

100%

Aprimorar o
conhecimento da
população sobre a
prevenção de doenças

vacinas atualizadas

comunicação e redes
sociais.

UBS

MONITORAMENTO
RAPIDO DE COBERTURA
VACINAL) em crianças
de 6 meses a menores de
5 anos.

Realizar visita e
vacinação domiciliar
para crianças de 6
meses a menores de 05
anos.

Chefia de
Imunização;
UBS

imunopreveníveis.

Transporte

12 meses

Monitorar em 100%

Avaliar Cobertura das
vacinas de rotinas
conforme o calendário
de Vacinação, após
campanha vacinal.

É O RELATÓRIO ANUAL DE 2021

Zander Luis Guimarães Nascimento
Secretario Municipal de Saúde de Gurupi
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