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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS) 2022 

 

 Nossa programação anual de saúde preza pelo bom funcionamento municipal das 

unidades de saúde do município, de acordo com nosso plano municipal estabelecemos 

diretrizes que cada departamento municipal de saúde vem realizando, trabalhamos de forma 

conjunta, organizamos as metas de acordo com a realidade local e buscamos efetivar ações: 

acompanhando, planejando, reorganizando, para o seu cumprimento. 

Segundo a Portaria 2.135 de 25 de setembro de 2013 em seu artigo 4º A Programação 

Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de 

Saúde e tem por objetivo anualizar suas metas para alocar e prever ações que envolvam 

recursos orçamentários a serem executados. No cenário municipal, detalhamos as metas 

previstas dentro do Plano Municipal de Saúde aprovado, tornando um instrumento de gestão 

importantíssimo para planejarmos as ações anuais da Secretaria Municipal de Saúde. 

Na Programação Anual de Saúde detalhamos as metas anuais alocadas no Plano 

Municipal de Saúde (PMS), dividimos a PAS da mesma forma que dividimos o PMS, 

trabalhamos com diretrizes, objetivos, metas, indicadores e ações, instrumentos de ações 

solicitados por Sistema DIGISUS, só que diferentemente do PMS ao anualizarmos nossas 

diretrizes trabalhamos com 3 relatórios de quadrimestre (RDQA – Relatório Detalhado do 

Quadrimestre Anterior) e um Relatório Anual de Gestão (RAG) que será apresentado ao final 

do 3º RDQA, geralmente no início do no seguinte. 

Nossa programação segue a estrutura do Plano Municipal de Saúde 2022-2025, plano 

já aprovado, que juntamente com a PAS, deve ser lançado no Sistema DIGISUS. 
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Diretriz 1. Fortalecimento da Atenção Primária 

Objetivo 1.1 – Garantir a atenção integral da saúde da mulher. 

 

Meta 2022 - 2025 

 

Indicador 

 

Ações 

2022 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 

Manter o percentual de 

90% de gestantes com 

pelo menos 6 consultas 

pré-natal (PN) 

realizadas, sendo a 

primeira realizada até a 

12ª semana de 

gestação 

 

Proporção de 
gestantes com pelo 
menos 6 consultas pré-
natal (PN) realizadas, 
sendo a primeira 
realizada até a 12ª 
semana de gestação 

1. Busca ativa de 

ACS’s as gestantes 

faltosas nas 

consultas de pré-

natal 

2. Captação 

precoce das 

gestantes 

90% 90% 90% 

Ampliar o percentual 

de gestantes com 

realizações de exames 

de sifilis e HIV para 

90% 

Proporção de 

gestantes com 

realização de exames 

de sifilis e HIV 

1. Busca ativa de 

ACS’s as gestantes 

faltosas nas 

consultas de pré-

natal 

2. Captação 

precoce das 

gestantes 

90% 90% 90% 

Realizar o número de 

coletas de 

citopatologicos – 

mulheres (faixa etária 

de 25 a 64 anos) 350 

exames realizados 

anualmente na APS 

Número de mulheres 

na faixa etaria de 25 a 

64 anos que realizaram 

a coleta de 

citopatológico 

1. Busca ativa 

de ACS’s  

2. Campanhas 

de exames 

citopatológic

os 

3. Atendiment

o em 

horários 

diferenciado

s  

4. Aumento de 

número de 

vagas para 

realização do 

exame 

116 117 117 
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Realizar o número de 

100 mamografias de 

rastreamento em 

mulheres de 50 a 69 

anos anualmente 

Número de 

mamografias 

realizadas em 

mulheres na faixa 

etaria de 50 a 59 anos 

1. Busca ativa 

de ACS’s  

2. Campanhas 

de exames 

citopatológic

os 

3. Atendiment

o em 

horários 

diferenciado

s  

4. Aumento de 

número de 

vagas para 

realização do 

exame 

33 33 34 

 

Objetivo 1.2 – Garantir a atenção integral da saúde das crianças e adolescentes. 

 

Meta 2022 - 2025 

 

Indicador 

 

Ações 

2022 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 

Ampliar o percentual de 

crianças de 01 ano de 

idade vacinadas na APS 

contra difteria, tétano, 

coqueluche, Hepatite B, 

infecções causadas por 

haemophilus influenza 

tipo B e Poliomielite 

Proporção de crianças 

de 01 ano de idade 

vacinadas na APS contra 

difteria, tétano, 

coqueluche, Hepatite B, 

infecções causadas por 

haemophilus influenza 

tipo B e Poliomielite 

1. Busca ativa 

das 

crianças 

faltosas 

2. Promover 

campanha

s de 

atualização  

de 

caderneta 

de saúde 

de 

vacinação 

95% 95% 95% 

Realizar ao menos 01 

visita técnica da equipe 

Multiprofissional da 

APS para teste de 

Número de visitas 

técnicas de equipe 

multiprofissional da APS 

para teste de acuidade 

1. Realizar 

visita 

técnica nas 

escolas 

00 00 01 
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acuidade visual nas 

escolas municipais e 

estaduais  

visual nas escolas 

municipais e estaduais 

municipais 

e estaduais 

do 

municipio  

 

Objetivo 1.3 – Garantir a atenção integral da saúde nutricional da população 

 

Meta 2022 - 2025 

 

Indicador 

 

Ações 

2022 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 

Ampliar o número de 

crianças com estado 

nutricional (peso e 

altura) avaliado no ano 

Número de crianças com 

estado nutricional (peso 

e altura) avaliado 

1. Busca ativa 

nas escolas 

2. Programa 

leite das 

crianças  

3. Programa 

Auxilio 

Brasil 

36 37 37 

Ampliar número de 

crianças com praticas 

alimentares 

(marcadores de 

consumo alimentar) 

avaliados no ano 

Número de crianças com 

praticas alimentares 

(marcadores de 

consumo alimentar) 

avaliados  

1. Busca ativa 

nas escolas 

2. Programa 

leite das 

crianças  

3. Programa 

Auxilio 

Brasil 

16 17 17 

Ampliar o número de 

atendimentos 

individuais para 

problemas ou 

condições avaliada 

obesidade em crianças 

Número de 

atendimentos 

individuais para 

problema ou condição 

avaliada obesidade em 

crianças  

1. Busca ativa 

nas escolas 

2. Programa 

leite das 

crianças  

3. Programa 

Auxilio 

Brasil 

3 3 4 

 

Objetivo 1.4 – Garantir a atenção integral as doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) hipertensão e diabetes  
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Meta 2022 - 2025 

 

Indicador 

 

Ações 

2021 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 

Ampliar a proporção de 

pessoas com 

hipertensão com 

consulta e pressão 

arterial aferida no 

semestre para 70%  

Proporção de pessoas 

com hipertensão, com 

consulta e pressão 

arterial aferida no 

semestre 

1. Manter os 

cadastros 

atualizado

s dos 

pacientes 

com 

condições 

de saúde 

ativa 

2. Busca ativa 

dos 

pacientes 

que não 

tiveram 

atendimen

to 

registrados 

55% 55% 55% 

Ampliar a proporção de 

pessoas com diabetes, 

como a consulta e 

hemoglobina glicada 

solicitada no semestre 

para 70% 

Proporção de pessoas 

com diabetes, com 

consulta e hemoglobina 

glicada solicitada no 

semestre 

1. Manter os 

cadastros 

atualizado

s de 

pacientes 

com 

condições 

de saúde 

ativa 

2. Busca ativa 

dos 

pacientes 

que não 

tiveram 

atendimen

to 

registrados 

62% 62% 62% 
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Objetivo 1.5 – Garantir a atenção integral a saúde do homem  

 

Metas 2022-2025 

 

Indicador 

 

Ações 

2022 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 

Realizar ao menos 01 

campanha de 

prevenção relacionada 

a saúde do homem 

durante o ano 

Número de 

campanhas realizadas 

durante o ano 

1. Levantament

o número de 

homens no 

municipio em 

idade de 

rastreamento 

de cancer de 

prostata  

2. Realizar 

atendimento 

com médico 

urologista no 

município 

0 0 1 

 

Objetivo 1.6 – Acompanhamento a saúde bucal da população 

 

Meta 2022 - 2025 

 

Indicador 

 

Ações 

2022 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 

Realizar a distribuição 

em 100% das escolas 

municipais e estaduais 

de kits bucais contendo 

escovas dentárias e 

cremes dentais 

Percentual de escolas 

que receberam os kits 

bucais  

A entrega será 

realizada pelas 

dentistas e tecnicas 

de saúde bucal nas 

escolas municipais 

e estaduais, os 

profissionais de 

saúde vão de sala 

em sala nas escolas 

explicando sobre a 

higienização bucal  

100% 100% 100% 

Encaminhar 100% das 

amostras biológicas dos 

animais que apresentem 

sintomatologia suspeita 

para raiva animal no 

Percentual de amostras 

encaminhadas 

Encaminhar ao  

Laboratório Central 

do Estado (LACEN) 

as amostras 

biológicas dos 

100% 100% 100% 
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municipio ao LACEN animais 

 

Realizar o fornecimento 

de 120 proteses 

dentárias anualmente 

Número de proteses 

totais  

Mensalmente os 

Centros 

Odontológicos 

separarão um dia 

para realizar o 

encaminhamento 

dos pacientes ao 

serviço tercerizado 

de proteses 

dentárias 

40 40 40 

 

Diretriz 2. Promoção da Vigilância em Saúde 

Objetivo 2.1 – Desenvolver ações relacionadas a vigilância epidemiológica  

 

Meta 2022-2025  

 

Indicador 

 

Ação 

2022 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 

Investigar 100% dos 

agravos notificados no 

SINAN 

 

Percentual de 

notificações 

investigadas 

Capacitar e 

orientar a equipe 

quanto a 

obrigatoriedade 

da notificação 

dos agravos de 

notificação 

compulsória 

100% 100% 100% 

Investigar 100% dos 

casos de óbitos 

materno e infantil que 

possam ocorrer no 

municipio 

Percentual de casos 

de obitos materno 

infantil investigados 

Realizar reunião 

com equipe 

multiprofissional 

para análise e 

investigação das 

possíveis causas 

dos obitos 

100% 100% 100% 

 

Objetivo 2.2 – Desenvolver ações relacionadas a vigilância ambiental  

 

Meta 2022 – 2022  

 

Indicador 

 

Ações 

2022 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 
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Realizar 06 analises 

mensais de cloro 

residual livre, turbidez 

e fluor conforme 

diretriz nacional 

Numeral de analises 

realizadas para cloro 

residual livre, turbidez 

e fluor  

As coletas serão 

realizadas no 

sistema de 

abastecimento de 

agua (SAA) e as 

amostras coletadas 

serão analisadas 

pela VISA municipal 

 

24 24 24 

Realizar 06 analises 

mensais para 

coliformes totais e E. 

Coli 

Número de amostras 

coletadas e analisadas 

para coliformes totais e 

E. Coli 

As coletas 

realizadas pela VISA 

municipal e 

analisadas pelo 

laboratório de agua 

da 18ª regional de 

Saúde 

24 24 24 

Realizar seis LIA 

(Levantamento do 

Indice de Infestação 

por Aedes aegypti) ao 

ano 

Número de LIAa 

(Levantamento do 

Indice de Infestação 

por Aedes aegypti) 

realizados ao ano 

Realizar 6 LIAa 

(Levantamento do 

indice de Infestação 

por Aedes aegypti) 

ao ano 

2 2 2 

 

Objetivo 2.3 – Desenvolver ações relacionadas a vigilância sanitária 

 

Meta 2022 – 2025  

 

Indicador 

 

Ações 

2022 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 

Atender 100% das 

denuncias/reclamaçõe

s que forem 

responsabilidade da 

secretaria municipal 

de saúde  

Percentual de 

denuncias recebidas e 

percentual de 

denuncias atendidas 

Verificar todas as 

denuncias e 

reclamações em 

prazo de 30 dias  

 

100% 100% 100% 

 

Objetivo 2.4 – Desenvolver ações relacionadas a saúde do trabalhador 

 

Meta 2022-2025 

 

Indicador 

 

Ações 

2022 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 



Secretaria Municipal de Saúde de Leópolis – Programação Anual de Saúde de 2022 

Investigar 100% dos 

acidentes referentes 

a saúde do 

trabalhador 

Percentual de agravos 

notificados e 

investigados 

Investigar os 

agravos notificados 

referentes a saude 

do trabalhador 

 

100% 100% 100% 

 

Diretriz 3.0 – Promoção do trabalho de gestão e monitoramento de ações  

Objetivo 3.1 – Desenvolver ações relacionadas a inspeção de serviços e humanização 

do trabalho da equipe da saúde  

 

Meta 2022-2025 

 

Indicador 

 

Ações 

2022 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 

Realizar ao menos 02 

visitas anuais nas 06 

unidades de saúde do 

municipio (UBS Maria 

Odília Trombini, UBS 

Cleuza Rodrigues dos 

Santos, UBS Geralda 

Mattos de Almeida, 

Vigilancia Sanitária, 

Centro Odontológico e 

Academia de Saúde 

Número de visitas 

realizadas anualmente 

nas unidades de saúde  

1. Verificação 

de 

cumprime

nto de 

metas 

2. Verificação 

de 

relatórios 

e-SUS, 

entre 

outros 

sistemas  

3. Duvidas 

necessária

s dos 

servidores 

e 

sugestões 

a gestão 

 

0 1 1 

Realizar 01 vez ao ano, 

SAUDEDAY, uma 

confraternização entre 

os funcionários da 

saúde para 

Número de eventos 

realizadas ao ano 

A ação busca a 

integração e 

melhoramento da 

equipe de trabalho 

00 00 01 
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proporcionar um 

momento de 

divertimento entre a 

equipe de trabalho 

Implantar nas 06 

unidades de saúde a 

caixa de Ouvidoria da 

Saúde referente a 

sugestões e 

reclamações 

Número de caixas 

implantadas 

Com a implantação 

da caixa de 

sugestão e 

reclamação 

teremos uma ideia 

de como podemos 

melhorar nosso 

serviço a população 

02 02 02 

Realizar ao menos 01 

capacitação com os ACS 

e ACE do municipio 

anualmente  

Número de capacitações 

realizadas no ano 

A capacitação tem 

como objetivo a 

alimentação correta 

dos sistemas 

integrados da 

saúde  

00 00 01 

Realizar ao menos 01 

concurso/processo 

seletivo para as vagas 

necessárias na 

Secretaria Municipal de 

Saúde 

Número de 

concursos/processo 

seletivo realizados para 

Secretaria Municipal de 

Saúde  

Preenchimento de 

100% das vagas 

conforme plano de 

cargos e salários 

municipal 

00 00 01 

 

Objetivo 3.2 – Desenvolver ações relacionadas a melhoria infraestrutura física e dos 

equipamentos  

 

Meta 2022-2025 

 

Indicador 

 

Ações 

2022 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 

Realizar 1 

levantamento anual 

das necessidades de 

reforma (ampliação, 

pintura, verificação 

de depreciações) 

Realizar 01 

levantamento anual 

para as melhorias em 

infraestrutura fisica 

Levantamento 

realizado pela 

gestão da 

Secretaria 

Municipal de Saúde 

 

00 00 01 
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Realizar ao menos 1 

manutenção e 

limpeza dos ares-

condicionados da 

secretaria municipal 

de saúde ao ano 

Número de 

manutenções de ares 

condicionados 

Limpeza e 

manutenção dos 

ares condicionados 

00 00 01 

Realizar ao menos 01 

licitação para 

aquisição de 

materias médicos e 

hospitalares para 

enfrentamento de 

agravos em surto, 

epidemia ou 

pandemia quando 

necessário 

Número de licitações 

para aquisição dos 

materiais médicos e 

hospitalares 

conforme 

necessidade do 

agravo 

Plenajamento de 

compra de 

materiais conforme 

plano de 

contigencia ao 

agravo 

00 00 01 

Realizar ao menos 01 

licitação para 

aquisição de 

materias médicos e 

hospitalares ao ano 

Número de licitações 

para aquisição de 

materiais médicos e 

hospitalares 

Planejamento para 

compra anual de 

materiais médicos e 

hospitalares 

00 00 01 

Realizar ao menos 01 

licitação para 

aquisição de 

materiais de 

expediente ao ano 

Número de licitações 

para aquisição de 

materiais de 

expediente 

Planejamento para 

compra anual de 

materias de 

expediente 

00 00 01 

Realizar ao menos 01 

licitação para compra 

de EPI’s ao ano 

Número de licitações 

para compra de EPI’s 

Levantamento da 

quantidade de EPI’s 

necessárias durante 

ao ano 

00 00 01 
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Realizar ao menos 01 

licitação para compra 

de uniformes ao ano 

Número de licitações 

para compra de 

uniformes 

Levantamento de 

quantidades de 

uniformes 

necessários 

00 00 01 

Realizar 100% da 

manutenção dos 

veículos oficiais 

quando for 

necessário 

Percentual de 

manutenção 

realizadas nos 

veículos oficiais 

Realização de 100% 

da manutenção dos 

veículos oficiais 

conforme a 

demanda 

100% 100% 100% 

Realizar a compra de 

05 veículos para a 

frota da Secretaria 

Municipal de Saúde 

Número de veículos 

adquiridos no período 

Compra de veículos 

quando for 

necessário 

00 01 00 

Realizar a compra de 

02 Ambulancias 

conforme 

necessidade 

municipal 

Número de 

ambulancias 

adquiridas no periodo 

Licitação e compra 

de ambulancias 

00 01 00 

 

Diretriz 4.0 – Acesso à assistência farmacêutica no âmbito do SUS 

Objetivo 4.1 – Promover o acesso da população municipal aos medicamentos 

contemplados nas políticas públicas e ao cuidado farmacêutico 

 

Meta 2022-2025 

 

Indicador 

 

Ações 

2022 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 

Realizar ao menos 01 

licitação de 

medicamentos  

Número de licitações 

para compra de 

medicamentos  

Levantamento da 

quantidade de 

medicamentos 

gastos no ano 

anterior e 

planejamento para 

compra anual 

 

01 00 00 
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Atender 100% do 

fornecimento de 

demandas judiciais, 

adquiridos em tempo 

adequado para o seu 

atendimento 

Percentual de 

medicamentos 

solicitados por 

determinações 

judiciais 

1. Realização 

de 

licitações 

anualment

e 

2. Realizar 

pedido de 

medicame

ntos 

mensalme

nte 

100% 100% 100% 

 

Objetivo 4.2 – Estruturar a farmácia central 

 

Meta 2022-2025 

 

Indicador 

 

Ações 

2022 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 

Implantar 01 central 

de abastecimento 

farmaceutico 

Número de central de 

abastecimento 

farmaceutico  

Realizar o projeto 

de implantação 

 

00 00 00 

Adquirir 01 geladeira 

para vacina utilizada 

no 

acondicionamento 

dos medicamentos 

refrigerados 

Número de geladeiras 

para vacinas 

adquiridas 

1. Realizar o 

pedido de 

licitação 

00 00 01 

Adquirir 01 

computador para 

farmacia central 

Número de 

computadores 

adquiridos 

1. Realizar a 

compra do 

computad

or 

conforme 

necessário 

00 01 00 

 

Objetivo 4.3 – Qualificar a Assistência Farmacêutica  

 

Meta 2022-2025 

 

Indicador 

 

Ações 

2022 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 
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Manter em 100% a 

adesão ao Sistema 

Nacional de Gestão 

da Assistencia 

Farmaceutica – 

HORUS 

Percentual de 

utilização do sistema 

HORUS 

1. Manter os 

computad

ores 

atualizado

s para 

acesso ao 

sistema  

2. Manter em 

dia o 

lançament

o de 

entrada/sa

ída de 

medicame

ntos e 

correlatos 

 

100% 100% 100% 

Atualizar a REMUME 

ao menos 01 vez ao 

ano 

Número de 

atualização da 

REMUME 

1. Verificaçõe

s de 

atualizaçõ

es nas 

tabelas 

RENAME e 

REMUME 

2. Verificação 

dos itens 

de pouca 

demanda e 

novas 

solicitaçõe

s 

00 00 01 

 

Diretriz 5.0 – Linha de cuidado do Paciente com COVID 19 

Objetivo 5.1 – Manter, reestruturar a linha de cuidado do Paciente com COVID 19 

 

Meta 2022-2025 

 

Indicador 

 

Ações 

2022 

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 



Secretaria Municipal de Saúde de Leópolis – Programação Anual de Saúde de 2022 

Manter cobertura 

vacinal contra COVID 

19 acima de 95% 

(percentual de doses 

aplicadas 1ª dose) 

Percentual de doses 

aplicadas da 1ª dose 

 Campanhas de 

vacinação 

 

95% 95% 95% 

Manter cobertura 

vacinal contra COVID 

19 acima de 95% 

(percentual de doses 

aplicadas 2ª dose) 

Percentual de doses 

aplicadas da 2ª dose 

Campanhas de 

vacinação 

 

95% 95% 95% 

Manter cobertura 

vacinal contra COVID 

19 acima de 95% 

(percentual de doses 

aplicadas dose única) 

Percentual de doses 

aplicadas dose única 

Campanhas de 

vacinação 

95% 95% 95% 

Manter cobertura 

vacinal contra COVID 

19 acima de 95% 

(percentual de doses 

aplicadas dose 

reforço) 

Percentual de doses 

aplicadas dose 

reforço 

Campanhas de 

vacinação 

95% 95% 95% 

 

 

 


