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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – 2015 
NÚCLEO: ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA 
 
OBJETIVOS AÇÃO PROGRAMADA PREVISTO (R$) FONTE DO RECURSO 
Fortalecimento da 
Atenção Primária, através da 
ampliação da cobertura da 
Estratégia Saúde da Família. 
 

Aumentar o índice de 
cobertura da E.S.F para 
46,92% segundo Plano 
Municipal de Saúde 

Valor de incentivo pela 
implantação das equipes: 
R$ 20.000 (implantação por 
equipe/ 8 equipes) = R$ 
160.000,00  
Valor mensal pelo 
desempenho das 
equipes: 
R$ 2.980,00 (por equipe)= 
R$ 23.840,00 
 

• VALOR A SER 
RECEBIDO COM A 
IMPLANTAÇÃO 
DAS EQUIPES ESF 

FNS  
Portaria nº 978 de 16 de maio de 2012. 
Piso da Atenção Básica variável para as Equipes 
de Saúde da Família 

Implantar equipe NASF Implantar equipe de apoio 
para a ESF e Unidades de 
Saúde 

R$ 20.000,00/ mês 
R$ 20.000,00 incentivo de 
implantação 

 
• VALOR A SER 

RECEBIDO COM A 
IMPLANTAÇÃO 
DAS EQUIPES 
NASF 

FNS  
Portaria nº 548 de 04 de abril de 2013 
Piso da Atenção Básica Variável para os Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família (NASF)  
 
 
 
 

 



Implantar a política de Atenção 
a Saúde do Homem 

Implantar o programa no 
município e ser referencia 
para o atendimento na 
região.  

R$60.000,00 
 

• VALOR A SER 
RECEBIDO COM A 
IMPLANTAÇÃO DA 
POLÍTICA DE 
ATENÇÃO A 
SAÚDE DO 
HOMEM. 

Portaria nº 2.566 de 09 de novembro de 2012. 
Recursos financeiros de custeio a Municípios 
para a execução de ações de implantação, 
implementação, fortalecimento e/ou 
aperfeiçoamento de iniciativas prioritárias da 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Homem. 
 

 
Capacitação permanente dos 
ACS 
 

Capacitação das equipes 
de ACS, quanto às 
diretrizes da Estratégia. 
Capacitação em relação às 
doenças não transmissíveis 
e hábitos saudáveis de 
vida. 
Capacitação nos 
Programas: 
- Saúde da criança 
- Saúde da mulher 
- Saúde do idoso 
- Saúde do adolescente 
 

R$ 2.160,00 
 
 
 

FNS 
Portaria nº485 de 15 de março de 2012 
Valor do incentivo de custeio referente à 
implantação de Agentes Comunitários de Saúde. 

Capacitação das equipes da 
ESF 

Capacitação das equipes 
de ESF, quanto as 
diretrizes da Estratégia. 

R$ 5.000,00 
 
 

FNS  
Portaria nº  978 de 16 de maio de 2012. 
Piso da Atenção Básica variável para as Equipes 
de Saúde da Família 

Monitoramento e avaliação 
das equipes de ESF, quanto 
ao desenvolvimento das ações 
propostas pela ESF 
 

Monitoramento através da 
análise dos relatórios 
mensais das equipes. 
Reuniões mensais com as 
equipes, para avaliação e 
aprimoramento das ações 
propostas. 
 

Realizado pelos próprios 
servidores SMS 
 
 
 
 

- 



Elaboração de material 
educativo / informativo a 
população sobre o trabalho da 
equipe da ESF 

Entrega de panfletos 
informativos a população 
sobre atividades referentes 
a promoção e prevenção de 
doenças / agravos 

Contratação empresa para 
confecção material gráfico 
pela Prefeitura Municipal de 
Saúde 

- 

Elaboração de Boletim 
Semestral da ESF  

Divulgar as ações 
realizadas pela ESF 

Contratação empresa para 
confecção material gráfico 
pela Prefeitura Municipal de 
Saúde 
 
 
 

- 

Supervisão do trabalho de 
campo realizado pelos ACS 

Supervisionar as visitas 
realizadas pelos ACS 

Realizado pelos próprios 
servidores SMS 
 
 
 

- 

Finalizar a territorialização 
para as US com ESF 

Definição da área de 
abrangência da US e micro-
área de cada ACS 

Realizado pelos próprios 
servidores SMS 
 
 
 
 

- 

Garantir a participação de 
técnicos da Prefeitura 
Municipal do município de 
Almirante Tamandaré em 
seminários, congressos 
relativos a Atenção Primária  

Pagar a despesa de 
passagens, alimentação e 
hospedagem 

R$ 8.000,00 FNS 
Portaria nº 1089 de 28 de maio de 2012. 
valor mensal integral do incentivo financeiro do 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) 

Adquirir veículo próprio da 
ESF 

Compra do veículo próprio 
da ESF para garantir o 
acompanhamento das 
famílias 

R$ 50.000,00 FNS  
Portaria nº  978 de 16 de maio de 2012. 
Piso da Atenção Básica variável para as Equipes 
de Saúde da Família 



Fortalecer o “Programa Saúde 
nas Escolas”, aquisição de 
materiais para apoiar o 
programa 

Realizar ações preventivas 
na área da saúde 
diretamente com as 
crianças e adolescentes do 
município 

R$ 9.960,00 
 
 
 

FNS  
Portaria Interministerial nº 1413 de 10 de julho de 
2013. 
Adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE) 
  

Aquisição de uniformes para 
os ACS (camisetas, coletes, 
bolsas) 

Facilitar a identificação dos 
ACS e padronizar o 
uniforme no município 

R$6.000,00 FNS 
Portaria nº485 de 15 de março de 2012 
Valor do incentivo de custeio referente à 
implantação de Agentes Comunitários de Saúde. 

Ações no dia de combate a 
Mortalidade Materna, Outubro 
Rosa, Agosto Azul, Semana 
Mundial da Amamentação, Dia 
de Combate a Violência e Dia 
de combate ao tabagismo 

Promover ações nas 
escolas,  instituições 
públicas e privadas sobre 
as temáticas de prevenção 
e promoção a saúde 

R$100.000,00 para todas 
as ações do ano  

Recurso Estadual  
Resolução SESA Nº747/2013 – APSUS 
Incentivo Financeiro de Custeio do Programa de  
Qualificação da Atenção Primária à Saúde – 
APSUS 
 

Atualização coleta de 
citopatólogico do câncer de 
colo de útero  

Capacitação dos 
enfermeiros (as) para 
realizar adequadamente a 
coleta do exame 
citopatologico 

R$ 1.200,00 Recurso Estadual  
Resolução SESA Nº747/2013 – APSUS 
Incentivo Financeiro de Custeio do Programa de  
Qualificação da Atenção Primária à Saúde – 
APSUS 
 

Reuniões técnicas com equipe Atualização e Educação 
Permanente com as 
equipes das Unidades de 
Saúde  

R$ 3.500,00 Recurso Estadual  
Resolução SESA Nº747/2013 – APSUS 
Incentivo Financeiro de Custeio do Programa de  
Qualificação da Atenção Primária à Saúde – 
APSUS 

Grupo de Gestantes Promover momento de 
aprendizado e troca de 
experiências entre os 
profissionais de saúde e 
gestantes 

R$ 3.000,00 Recurso Estadual  
Resolução SESA Nº747/2013 – APSUS 
Incentivo Financeiro de Custeio do Programa de  
Qualificação da Atenção Primária à Saúde – 
APSUS 
 



Implantação Protocolo de 
Saúde da Mulher 

Promover melhora na 
assistência de enfermagem 
com as mulheres e 
gestantes do município 

Realizado pelos próprios 
servidores SMS 
 

- 

Coleta de citopatológico do 
colo de útero em horários 
alternativos 

Oportunizar que mais 
mulheres tenham acesso a 
coleta do exame 
citopatológico do útero 

Realizado pelos próprios 
servidores SMS 
 

- 

Implantar protocolo de 
puericultura 

Promover melhora na 
assistência de enfermagem 
com as crianças do 
município.  

Realizado pelos próprios 
servidores SMS 
 

- 

 
 
TOTAL: R$ 188.820,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – 2015 
NÚCLEO: SAÚDE MENTAL 
 
OBJETIVO AÇÃO PROGRAMADA AÇÃO REALIZADA RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

Propiciar atendimento 
terapêutico de qualidade 
 

Ampliação ou mudança de 
prédio do CAPS II para 
atendimento adequado aos 
pacientes 

 R$20.000,00 (aluguel) 

Realização de visita domiciliar 
e/ou atendimento domiciliar 

Aquisição veículo próprio  R$- 

Atender os pacientes que 
encontram em regime 
transitório (CAPS e UBS) para 
atendimento especializado 

Implantação do ambulatório 
de saúde mental 

 R$ - 

Atendimento especializado 
aos portadores de 
dependência química  

Implantar CAPS AD  R$- 

Ter responsável pela Saúde 
mental no município 

Nomear um coordenador 
municipal de saúde mental 

 R$- 



Fortalecimento da Rede de 
Saúde Mental  

Propiciar o matriciamento 
nas UBS com ESF.Criação 
de um protocolo 

 R$- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – 2015 
NÚCLEO: SAÚDE BUCAL 
 
OBJETIVO AÇÃO PROGRAMADA AÇÃO REALIZADA RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

Melhora da saúde bucal das 
crianças matriculadas na rede 
municipal de ensino 

Entrega de kits de higiene 
bucal em escolas 
municipais 

 R$102.000,00 

Maior número de atendimento 
a população 

Implantação de ESB na 
Estratégia Saúde da 
Família 

 R$- 

Diminuição de cáries em 
crianças matriculadas na rede 
municipal de ensino 

Realizar bochechos 
semanais nos alunos das 
escolas municipais 
  

 R$- 

Realização de atividade de 
promoção de Saúde Bucal 

Realizar palestras, 
atividades lúdicas e 
aplicação tópica de flúor 
  

 R$- 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – 2015 
NÚCLEO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR 
 
OBJETIVO AÇÃO PROGRAMADA AÇÃO REALIZADA RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

Completar equipe técnica 
 

Incluir na equipe da 
Vigilância Sanitária um 
odontologo e uma 
enfermeira 

 R$- 

Cadastrar o setor regulado Levantamento e 
cadastramento das 
empresas fornecedoras de 
serviços ou produtos de 
interesse a saúde 
 

 R$- 

Adotar a SINAVISA Adoção da ferramenta 
SINAVISA 
 

 R$- 

Fiscalizar empresas 
fornecedoras de produtos ou 
serviços a saúde 

Fiscalizar 75% das 
empresas fornecedoras de 
serviços ou produtos de 
interesse a saúde 
 

 R$- 

Vistoriar empresas 
fornecedoras de produtos e 
serviços de interesse a saúde 

Atender 100% da demanda 
gerada pelo setor regulado 
 

 R$- 



Implantar o SNGPC Exigir de todos os 
estabelecimentos 
farmacêuticos a 
implantação do controle de 
produtos controlados pelo 
SNGPC 
 

 R$- 

Elaborar suporte jurídico Elaborar o Código de 
Saúde Municipal e o 
Regimento Interno da 
Vigilância Sanitária 
 

 R$- 

Vigilância Ambiental – 
VIGIÁGUA 

Conforme pactuado, 
realizar 45% das análises 
determinadas pela Diretriz 
Nacional do Ministério da 
Saúde 
 

 R$- 

Vigilância Ambiental – 
SIGISOLO 

Cadastrar uma área de 
risco ao ano 
 

 R$- 

Vigilância do Trabalhador - 
Investigar óbitos e 
amputações relacionadas ao 
trabalho 

Realizar 100% das 
investigações 
encaminhadas pelo 
CEIOART (Comitê Estadual 
de Investigação de Óbitos e 
Amputações Relacionados 
ao Trabalho) 
 

 R$- 

Vigilância do Trabalhador - 
Cadastrar empresas de risco 

Cadastrar 100% das 
empresas classificadas 
como riscos I, II e III e 
verificar a efetiva 
implementação do PCMSO 

 R$- 



(Programa de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional) e PPRA 
(Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – 2015 
NÚCLEO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 
OBJETIVO AÇÃO PROGRAMADA AÇÃO REALIZADA RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

Capacitar profissionais das 
UBS 
 

Capacitações específicas 
com conteúdo da vigilância 
em saúde (mencionar o 
curso, número de 
servidores e carga horária) 
Capacitação sala de vacina 
para 80 servidores com 
carga horária de 16 horas 

 R$ 5.000,00 

Capacitar os profissionais da 
vigilância em saúde 

Diárias 
(para deslocamento de 
servidores de atividades 
e/ou para participar de 
eventos de vigilância em 
saúde) 

 R$ 10.000,00 

Local adequado para as 
necessidades da Vigilância 
Municipal 

Aluguel de imóveis para a 
Vigilância em Saúde 
Municipal 

  

VIGIAGUA Compra de serviços 
laboratoriais para análises 
de interesse em vigilância 
em saúde  
(Sanitária, epidemiológica 
ou ambiental. Ex.: 
VIGIAGUA) 

 R$  15.000,00 



Materiais Educativos e 
técnicos 

Confecção e reprodução de 
material informativo 
educativo e técnico 
(folders, cartazes, cartilhas, 
faixas, banners, manuais, 
guias de vigilância 
epidemiológica, etc). 

 R$30.000,00 

Manutenção corretiva e 
preventiva 

Manutenção de veículos e 
equipamentos da Vigilância 
em Saúde 
(Ex.: rede de frio, 
geradores, turbidímetro, 
etc.) 
Manutenção rede de frio 
Manutenção de veículos 

 R$ 40.000,00 

Melhora do acondicionamento 
e transporte de material 

Bobinas de gelo reciclável 
(para manter temperatura 
adequada das amostras de 
água para consumo 
humano e vacinas); 

 R$- 

 

Bolsas para agentes de 
endemias 

 R$ 2.000,00 

Identificação e Proteção dos 
profissionais 

Equipamento de proteção 
Individual - EPI’s para 
agentes de endemias e 
Vigilância Saniária 

 R$22.000,00 

Aprimoramento profissional 

Compra de livros/periódicos 
da Vigilância em Saúde 

 R$1.250,00 



Equipamentos de para 
estruturar a Vigilância em 
Saúde 
 

Aquisição de Notebook; 
Impressora multifuncional; 
Câmera fotográfica; 
Computadores desktop 

 R$49.500,00 

Promover as ações de 
vigilância 

Aquisição de veículos 

  

R$174.000,00  
 
 


