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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE - 2022

INTRODUÇÃO

A Programação Anual de Saúde (PAS) é, por definição, o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde a cada ano de sua vigência,
possuindo como base legai para sua elaboração as normas do Ministério da Saúde, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA do
respectivo exercício. Tem como objetivo apresentar as metas propostas para o ano de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde de Loreto-MA. além de servir de referência

construção do Relatório Anual de Gestão (RAG), que deverá apresentar os resultados alcançados com a execução da PAS, apurados com base no conjunto de
indicadores desta, orientando eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao Plano de Saúde e às programações seguintes. No rol de diretrizes,

objetivos, metas e indicadores, estão contempladas também as metas pactuadas no Sistema de Pactuação  - SISPAC fO. E Programa Previne Brasil.

Segundo a Lei Complementar n° 141 de 13 de Janeiro de 2012. a Programação Anual de Saúde - PAS passa  a ter a obrigatoriedade de aprovação pelo respectivo
Conselho de Saúde tendo sua ampla divulgação e acesso público assegurado.

O presente instrumento evidencia-se como um norteador dos trabalhos para o ano de 2022. porém sujeito a ajustes em função da conjuntura e seus eventuais
desdobramentos. Neste sentido, espera-se que o instrumento contribua para melhoria/aperfeiçoamento da gestão  e das ações e serviços prestados à população,
favorecendo também o fortalecimento da Participação e o Controle Social. / /

para a

metas e

er^ rà dos Santos

Sdude de Loreto

Fernandb-

Secretária

.  ̂ >



SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAUDE
DE LORETO-MARANHAO

lO «lOAU Ao 1 *> r>^i «itOOOVH

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE- 2022

OBJETIVO GERAL: Aperfeiçoar o Sistema Municipal de Saúde para que a população tenha acesso integral  a ações e serviços de qualidade e deforma oportuna,
melhoria das condições de saúde, para a redução das iniquidades e para a promoção da qualidade devida  e cidadania dos Loretenses. Ocontribuindo assim para a

alcance desse objetivo cm 2022 será orientado por 11 diretrizes a seguir explicitadas e pelo conjunto de metas e ações estabelecidas.
Objetivo, Diretrizes, Metas e Ações - 2022

i' Indicador '■
HAçõesRecursoIVazoMetas '.

Capacitar os profissionais de saúde do Hospital
Municipal com o curso APH, Humanização nos
serviços e fundamentos de enfermagem.

Promover uma capacitação aos
profissionais de saúde do Hospital
Municipal sobre humanização

Número de profissionais
capacitados

ATENÇÃO
BÁSICA2022

Aumento da cobertura de população nas
equipes de saúde bucal e Aquisição de
equipamentos novos para as UBS

Aumentar a cobertura populacional estimada
pelas equipes de saúde bucal ATENÇAO

BÁSICA
Equipes de saúde bucal cadastradas2022

ATENÇÃO
BÁSICA/

MAC

Aquisição de materiais instrumentais para a
Atenção Básica e Hospital

Aquisição de equipamentos e
instrumentais para a Atenção Básica e
Hospital

Número de materiais adquiridos2022

I  Implantar o Programa Saúde na Hora na
i UBS Buritirana

Implantação do Programa Saúde na Hora na
UBS Buritirana

ATENÇAO
BÁSICA

Programa implantado2022

GESTÃO 1)0 Implantar uma equipe de EMAD e uma
de EMAP no município do Loreto.

Implantação do EMAD/EMAP Equipe implantada2022
SUS
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fazendo parte do planejamento das redes
de urgência e emergência.

Implantar equipe de SRC porte 1 no
município do Loreto, fazendo parte do
planejamento das redes de urgência e
emergência.

Implantação de SRC porte 1
GESTÃO DO Equipe SRC implantada2022

SUS

Viabilizar a implantação da Planificaçào na
Atenção Básica para 100% dos profissionais,
de acordo com a política estadual de atenção
primária

Aquisição de ambulância para o Hospital
Municipal

Número de profissionais
planificados na Atenção Básica

ATENÇÃO
BÁSICA

Planificação da Atenção Básica e
Vigilância em Saúde2022

Adquirir uma ambulância para o
Hospital Municipal

Número de ambulância adquiridaMAC2022

Número de equipamentos para o
setor de lavanderia. Centro

cirúrgico, laboratório, CME, sala
parto, enfermarias e pronto socorro
do Hospital Municipal.

Aquisição de equipamentos para o setor de
lavanderia, Centro cirúrgico, laboratório, CME,
sala parto, enfermarias e pronto socorro do
Hospital Municipal.

Adquirir equipamentos para diversos
setores do Hospital MunicipalMAC2022

Número de profissionais
capacitados da AB, SB e NASF no
Programa Tabagismo através da
SES e cadastrar Unidades de

Atendimento (CNES)

Capacitar profissionais da AB, SB e NASF no
Programa Tabagismo através da SES e
cadastrar Unidades de Atendimento (CNES)

Promover uma capacitação aos
profissionais de saúde sobre o controle
do Tabagismo

ATENÇAO
BÁSICA

2022
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Garantir aos usuários do SUS, o acesso aos

medicamentos contemplados no componente

Básico.

100% dos usuários com acesso aos

medicamentos

Adquirir e fornecer os medicamentos do
componente básico para a população

GESTÃO DO
2022

SUS

■■

m

;  'í'’ Indicador■ Ações :RecursoPrazoMetas
^ ii

Taxa reduzida de incidência de casos

novos de tuberculose pulmonar
bacilífera e hanseniase com a

proporção de cura de 100%

Reduzir a taxa de incidência de casos

novos de Tuberculose e Aumentar a

proporção de cura de casos novos de
Hanseníase( 100%)

Reduzir a taxa de incidência de casos novos de

tuberculose pulmonar bacilífera e hanseniase
com a proporção de cura de 100%

VIGILÂNCIA

EM SAÚDE
2022

Investigar os casos confirmados de
Leishmaniose Visceral e L. Tegumentar e
acompanhar o tratamento dos pacientes

100% dos casos confirmados de LV e

LTA

VIGILÂNCIA

EM SAÚDE

Fazer busca ativa e investigar os
pacientes com suspeitas de LV e LTA2022

Número de imóveis visitados em pelo
menos 4 ciclos para controle da
Dengue

Ampliar o número de imóveis visitados em
pelo menos 4 ciclos para controle da Dengue

VIGILÂNCIA
EM SAÚDE

Visita aos imóveis do município por
pelo menos 4 ciclos2022

Adquirir fardamentos e EPI para os
agentes de endemias e Agente
Comunitário de Saúde

Aquisição de fardamento e equipamentos de
proteção individual para os agentes de
endemias e Agente Comunitário de Saúde

Número de fardamento e

equipamentos adquiridos
VIGILÂNCIA

EM SAÚDE
2022

Construir um centro de Zoonoses.

equipado com um laboratório de
endemias

Construção do Centro de Zoonose e
laboratório de Endemias

VIGILÂNCIA

EM SAÚDE
Número de centro construído2022

^ J\
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Realizar uma busca ativa de
sintomáticos respiratórios em áreas de
riscos

Realizar campanha de mobilização e busca de
sintomáticos respiratórios em áreas/ambientes
de risco

VIGILÂNCIA
EM SAÚDE

Número de campanhas realizadas2022

Implementar os testes rápidos para Hepatites
B, C Sífilis e HIV para todas as gestantes na
Atenção Básica ( De Acordo com o Previne
Brasil) e na Unidade Hospitalar, para atingir
meta do PQAVS

Realização de testes rápidos de
Hepatite B. C, HIV e Sífilis em todas
as gestantes

VIGILÂNCIA

EM SAÚDE
Número de testes rápidos implantados2022

Estruturar a Rede de Doenças Renais
Crônicas, implantando um plano de
tratamento

Implantar o Plano de Tratamento de Doenças
Renais Crônicas na rede de Atenção à Saúde
do município.

VIGILÂNCIA
EM SAÚDE

Número de Plano implantado2022

Ofertar a todo paciente de HIV, o teste
de tuberculose para detecção de casos
novos

Ampliar a proporção de exame Anti-Hl V
realizados entre os casos novos de tuberculose

Percentual de exames anti-HIV
realizados

VIGILÂNCIA

EM SAÚDE2022

RealÍ2:ar uma capacitação de
profissionais de saúde e implementar a
Vigilância Ambiental

Implantar o Programa Vigilância em Saúde
Ambiental e do trabalhador e treinar os
profissionais no programa vigisolo. vigiágua.

VIGILÂNCIA

EM SAÚDE
Número de programas implantados2022

.. ';
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100% dos
membros
capacitados

Realizar uma capacitação de novos membros do
Conselho Municipal para Participação no SUS

Capacitar os membros do conselho municipal de saúde
para o controle social e gestão participativa

GESTÃO DO
2022

SüS

100% dos
materiais
adquiridos

Adquirir uniformes e crachás para os membros
do conselho municipal de saúde

Aquisição de uniforme e crachás de identificação dos
membros do conselho municipal de saúde

GESTÃO DO
2022

SUS

Número de
fóruns

organizados
Organizar fóruns nos bairros e povoados do município para

Pré-Conferèncias de Saúdeas

GESTÃO DO Organizar as Pré - Conferências na comunidade2022
SÜS

Ouvidoria
Implantada

Implantar a ouvidoria no município de Loreto,
para melhorar a comunicação com a População.
Criação de site para a divulgação das ações da
Secretaria de Saúde

GESTÃO DOImplantar a ouvidoria do Sus 2022 SUS

GESTÃO DO Site criadoCriar site da secretaria de saúde para divulgação das ações 2022
SUS
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Organiz-ar a realização das ações
pactuadas do PSE

GESTÃO DO Ações reali7.adasRealizar as ações pactuadas no Programa Saúde na
Escola.

2022
SUS
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Prevenir gravidez indesejada e DST/HIV na
adolescência com disponibilização de comraceptivos,
preservativos e palestras educativas para a população
jovem nas redes escolares

Realizar palestras educativas direcionadas à população
idosa com temas específicos sobre saúde

Percentual de gravidez
indesejada

Organizar palestras educativas sobre
educação sexual e reprodutiva nas escolas

GESTÃO DO
2022

SUS

Número de palestras
realizadas

Reunir a população idosa e direcionar
temas específicos em debates ou palestras

Promover ações de prevenção e controle
da Hipertensão Arterial e Diabetes
Mellitus em 100% da população de
Loreto.

GESTÃO DO
2022

SUS

Adesão ao Projeto Viver Mais
GESTÃO DO Programa Aderido2022

SUS

Promover Campanha de conscientização saúde do
homem

Realizar palestras educativas direcionadas
à população masculina, bem como temas
específicos sobre saúde do homem

Palestras e ações

realizadas
GESTÃO DO

2022
SUS

Aquisição de órtese e prótese para os portadores de
necessidades

Órtese e prótese
adquiridos

Distribuição de órteses e próteses para os
portadores de necessidades físicas

GESTÃO DO
2022

SUS

Realizar campanha de capitação de doadores de sangue
e coleta de sangue em parceria com a Hemomar

Promover uma conscientização da
população loretense para a importância da
coleta de sangue para doação de sangue

Número de coletas

realizadas
GESTÃO DO

2022
SUS

Realizar triagem de pacientes com
problemas oflalmológicos, fazendo com
que o paciente tenha qualidade de vida.

Promover ação saúde ocular em parceria com estado
GESTÃO DO Ações promovidas2022

SUS

V
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Realizar capacitação com os profissionais da Atenção Básica
(médicos e enfermeiros) com foco aos cuidados de pacientes
com hanseníase, com ênfase na avaliação dermatoneurológica

80% dos profissionais
capacitados

VIGILÂNCIA

EM SAÚDE

Oferecer treinamento sobre hanseníase para

os profissionais da Atenção Básica2022

.

100% das notificações

de acidentes e

violências doméstica,

sexual e/ou outras

violências(SINAN)

Manter a vigilância de acidentes e violências através da
notificação de violência doméstica, sexual e/ou outras
violêncÍas(SlNAN)

Realizar monitoramento sobre as notificações

de acidentes e violências no SINAN

VIGILÂNCIA

EM SAÚDE
2022

Capacitar os profissionais para a percepção da violência e para
desenvolvimento do trabalho integrado e intersetorial0

100% dos profissionais
capacitados

VIGILÂNCIA

EM SAÚDE

Realizar capacitação de profissionais sobre o
tema Violência2022

Desenvolver ações voltadas para a prevenção da violência com
0 envolvimento da comunidade

Promover no município, ações que possam
prevenir os diversos tipos de violência

VIGILÂNCIA

EM SAÚDE
Ações realizadas2022

Sala de vacina

adequada
Adquirir equipamentos ( geladeira, notebook.
etc) para rede de frio do município, além de
fazer a reestruturação física da sala.

Distribuição de vacinas e insumos nas salas
de vacina cadastradas para atingir coberturas
de vacinação das diversas campanhas,
conforme calendário vacinai do PNI.

Adequação da Sala de vacina municipal VIGILÂNCIA

EM SAÚDE
2022

Manter. Adquirir e Ampliar a cobertura de vacinação de rotina
e campanhas, garantindo imunobiológicos e insumos para
100% ações programadas.

Coberturas de

campanhas atingidas
VIGILÂNCIA

EM SAÚDE
2022

8
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Habilitar junto ao Ministério da
Saúde, o CAPS I para o município de
Loreto para atendimento de pacientes

Habilitar o CAPS I no município de Loreto. GESTÃO DO CAPS habilitado2022
SUS

Espaço
comunitário
criado

Estimular a criação de espaços comunitários e sociais que
permitam a geração de rendas para portadores de transtornos
mentais em tratamento através do Programa Saúde Mental

Criar um espaço comunitário para
realização das ações de saúde mental

GESTÃO DO
2022

SUS

s
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Reduzir a taxa de incidência da sífilis gestacional nas
mulheres que aderirem ao pré-natal

Taxa de incidência
reduzida

Promover a redução da taxa de
incidência de sífilis em gestantes

ATENÇÃO
BÁSICA2022

Exames realizadosRealizar os exames de citopatológicos
na população feminina entre 25 e 64
anos

Aumentar a razão entre exames de rastreamento do colo
uterino na faixa etária de 25 a 64 anos em relação à população
alvo através de campanhas ou mutirões

ATENÇAO
BÁSICA2022

100% dos
profissionais
capacitados

Desenvolver um protocolo das
urgências e emergências em toda rede
de saúde municipal

Implantar e capacitar os profissionais médicos e enfermeiros
sobre o Protocolo das Urgências e Emergências Materno
infantil nas UPS e Hospital Municipal

ATENÇAO
BÁSICA2022

' J
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Ampliar para 80% das gestantes SUS com 7 (sete) ou mais
consultas no prc-natal, conforme Programa Previne Brasil.

Promover ações para captar as
gestantes para acolhimento do pré-
natai no primeiro trimestre da gravidez

80% das gestantes
consultadas

ATENÇAO

BÁSICA
2022

r3?:‘I

Recurso Indicador >'Metas Prazo AçõesA'
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Reorganizar a Atenção Básica, privilegiando a Estratégia
Saúde da Família e desenvolvendo ações integrais voltadas à
melhoria da qualidade de vida da população

Promover a reorganização da Atenção
Básica, desenvolvendo ações e
estratégias para melhoria da qualidade
de vida da população

100% da Atenção
Básica reorganizada

ATENÇAO

BÁSICA
2022

Construção de Unidade Básica de
Saúde Na Zona urbana e rural

Construir 01 Unidade Básica de Saúde na zona urbana e 01 na

Zona Rural

100% das unidades

básicas construídas

ATENÇAO

BÁSICA
2022

Aluguel de novos prédios para colocar

as unidades básicas de saúde

Reestruturação das equipes de saúde, com espaços alocados
separados para melhoria dos atendimentos de saúde

100% da Atenção

Básica reorganizada
ATENÇAO

BÁSICA
2022

Reforma das unidades básicas de

saúde, tanto na zona urbana e zona

rural

Reforma de todos os postos de saúde
100% da Atenção
Básica reorganizada

ATENÇAO

BÁSICA
2022

Colocar em funcionamento o

prontuário eletrônico em todas as
UBS. capacitando os profissionais de
saúde.

Implantar o Prontuário Eiletrônico em todas as UBS.
adquirindo computadores para todas as UBS e Tablets para os
ACS.

Prontuários

eletrônicos

implantados

ATENÇAO

BÁSICA
2022

10
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50% de

escovódromos

construídos

Construir escovódromos em todas as redes escolares públicas
Construção de escovódromos nas

escolas municipais
ATENÇAO

BÁSICA
2022

Construir um Laboratório de Prótese

Dentária ( LRPD), realizando serviços

de prótese dentária

Implantar Laboratório de Prótese Dentária (LRPD)
Laboratórios

implantados
ATENÇAO
BÁSICA

2022

Processo seletivo

realizado

Realizar a contratação de ACS através
de processo seletivo

Implementar o processo seletivo para os agentes comunitários
de saúde

ATENÇAO

BÁSICA
2022

Aquisição de veículos para Atenção
Básica

Adquirir veículos para transporte de profissionais da Atenção
Básica, suprindo as necessidades do setor

ATENÇAO

BÁSICA
Veículo adquirido2022

100% dos usuários

com acesso aos

medicamentos

Garantir aos usuários do SUS. o acesso aos medicamentos

contemplados no componente Básico.
ATENÇAO
BÁSICA

Ofertar os medicamentos do

componente básico à população
2022

lUl;

IndicadorAçõesPrazo RecursoMetas

Número de

ambulâncias

adquiridas

Adquirir ambulância para o transporte de pacientes a longas
distâncias

Aquisição de ambulância para uso do
Hospital Municipal

MAC2022

Adquirir máquinas novas no setor de
Lavanderia hospitalar

Máquinas
adquiridas

Aquisição de máquinas novas no setor de Lavanderia
Hospitalar

2022 MAC

O hospital municipal irá garantir uma melhor
qualificação do serviços de urgência e
emergência, de acordo com as redes

Qualificar os Serviços de Pronto Atendimento de Urgência e
Emergência da rede municipal

% de Serviços
qualificados2022 MAC

11
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pactuadas de forma regional e integrada ao
Estado do Maranhão

Contratação de profissional Nutricionista e Técnico em
Segurança do Trabalho para a Unidade Hospitalar

Número de

profissionais
contratados

Contratação de Nutricionista para o Hospital
e Técnico em Segurança do Trabalho

2022 MAC

Implantação da Academia de saúde Implantar uma Academia de Saúde,
priorizando grupos prioritários

Academia

implantada
GESTÃO

DO SUS
2022

Implantar CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar Instalar uma equipe de Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar

CCIH implantada2022 MAC

Treinar profissional técnico para atuar em laboratório de
análises clínicas e endemias

Capacitar um profissional de saúde para atuar
no laboratório de análises clínicas e endemias

Profissional

treinado
2022 MAC

Implantar a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME)
da Atenção Básica

Relação de
medicamentos

Implantada

Elaborar e implantar a REMUME na
Atenção Básica

2022 MAC

Implantação de um Centro de Reabilitação - Implementar um Centro de Reabilitação
tipo 1. com contratação de profissionais para
funcionamento do Centro;

- Aquisição de órteses e próteses para os

portadores de necessidades

MAC CER implantado2022

Realizar atividades de acordo com o calendário da saúde Realizar atividades de acordo com calendário

da Saúde ( Outubro Rosa, Novembro Azul,

etc) nas UBS e Unidade mista

Atividades

realizadas

GESTÃO

DO SUS
2022

Implantar o SAMU no município de Loreto.
adquirindo uma Ambulância (Unidade

Implantação do SAMU SAMU

Implantado
GESTÃO

DO SUS
2022

12
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Básica) e capacitando profissionais para o
atendimento do SAMU

Adequação do Sistema Hórus. reativando
dentro da rotina da Farmácia Básica

Sistema !-fórus

Adequado
GESTÃO

DO SUS

Adequação do Sistema Hórus
2022

Criação do Programa: Cuidando do
Educador, promovendo consultas, exames e
medicamentos para os Profissionais da
Educação

Criação do Programa: Cuidando do Educador
GESTÃO

DO SUS
Programa Criado2022

Implantar o Centro de Parto Normal no
município de Loreto, adquirindo os
profissionais que irão compor a rede cegonha
municipal

Implantação do Centro de Parto Normal
Centro de Parto

Normal Implantado
GESTÃO

DO SUS
2022

Contratar médicos especialistas para a saúde
de Loreto

GESTÃO

DO SUS

Contratação de médicos especialistas: Pediatra, Ortopedista,
Ginecologista, Cardiologista, Urologista e Otorrino.

Médicos contratados2022

Ampliar os exames de laboratório e de
imagem na Unidade Mista, para ajudar na
elucidação do diagnóstico das doenças que
acometem a população loretense

Ampliação dos exames de laboratórios e de imagem na
Unidade Mista Nanu Costa GESTÃO

DO SUS
Exames ampliados2022

Realização de exames de imagem
(Tomografia e Raio X), bem como utilizar
consultas especializ^adas, afim de ajudar na
resolução de problemas de saúde

Firmar parceria com os municípios da Microrregião de Saúde
de São Raimundo das Mangabeiras Exames e consultas

realizadas

(í ESTÃO

DO SUS
2022

Sistema de

Informatização
implantado

Implantar um sistema informatizado na
Unidade Mista, integrando os diversos
setores e qualificando o setor de regulação.

Implantar sistema de informatização hospitalar, melhorando a
regulação do município.

GESTÃO

DO SUS
2022
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iV IndicadorAçõesRecursoPra»)Metas

Realizar capacitação dos
profissionais na área de
humanização e atendimento ao
público

Capacitar técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, bem
como todos os profissionais que atuam no atendimento direto à
população.

Técnicos capacitadosGestão do SUS2022

Fazer o levantamento de recursos
humanos para realização de
concurso público

Estimar a necessidade de contratação de recursos humanos
necessários através de concurso público Necessidade estimadaGestão do SüS2022

Implantar o PCCS no município PCCS ImplantadoGestão do SUS2022Implantar o PCCS no município

Adquirir computadores mais modernos e ágeis com pontos de
internet para o setor de digitação em programas específicos

Aquisição de computadores para
todos os programas da Secretaria
de Saúde

Computadores
adquiridosGestão do SUS2022

T

-'■lis.: i-v:í 1' }
£Mi

rxyj' .■T

n s^b‘5mTç;'«;<íe'^aude a.ygRt) mifÃ acues pãrã [itnvMção,fã: C í.n'»u.:v{ro'^,.promjaácB»r?ri^^r. r»‘> í.W- sdüí>itr O eirfrw)t»turtí
cont!’olèj^eouú' í%.
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■'í
í

Meta I - Atuar junto ao Comitê Municipal de Gestão de Crise durante a pandemia.
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Vr
-íPrazo I Recurso ’ Indicador 'Metas V\Ações 5 'i,f lí.L

- Manter a participação de representantes da Secretaria de Saúde no Comitê Municipal de
Gestão de Crise;
-Colaborar na organização de ações intersetoriais. durante a Pandemia;
-Auxiliar os demais setores da Prefeitura Municipal de Loreto

Percentual da
participação nas

reuniões do Comitê

Gestão

do SUS
100%2022

rrr V/.•í. f • t*Meta 11 -Criar e implementar a Comissão Técnica da Secretaria Municipal de Saúde para atuar no enfrentaraento ao COVID-19 ,ji
•i

M
1 • N"

Prazo IndicadorMetaRecursoAções

- Implementar Comissão com representantes do serviço de saúde da SMS para respaldar as
ações de combate a pandemia;
- Analisar e implementar as orientações divulgadas pelos órgãos superiores (SESA,
Ministério da Saúde, OMS).

Número de reuniões
realizadas pela

Comissão.

24 Reuniões
/Ano

Gestão

do SUS
2022

Meta TIl - Realizar capacitação/orientação para as equipes de saúde para enfrentamento da pandemia

IAções IndicadorMetaRecursoPrazo

- Capacitar e orientar os funcionários da SMS quanto a prevenção, controle e enfretamento
ao Coronavírus (Uso correto de EPIS);
-Instituir fluxo diferenciado de atendimento para sintomáticos nas Unidades Básicas de
Saúde.

Número de cursos e
capacitações
realizadas.

09 Capacitações
/Ano

Gestão

do SUS
2022

Meta IV — Fiscalizar o recebimento e correto tiso de EPUs nas UBS do município

I IndicadorMetaRecursoPrazoAções

- Aplicar instrumentos de fiscalização sobre o recebimento e uso de EPfs pelos servidores,
nos serviços de saúde municipal;
- Orientar equipes sobre a importância e correto uso de EPfs;
- Notificar profissionais que estão em inconformidade com uso de EPFs.

Número de

fiscalizações
realizadas

09 Capacitações
/Ano

Atenção
Básica

2022
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Meta V - Divulgar para a população e outros serviços, medidas de prevenção, controle e enfretamento, através dos diversos canais de comunicação.

I IndicadorRecurso MetaPrazoAções ! ' . t •

Percentual de

informativos diários

divulgados a partir do
1° caso positivado.

- Conscientizar e informar a população sobre as medidas de prevenção e controle do
Coronavírus;

- Divulgar Boletim Diário de casos confirmados, recuperados e óbitos no município:
- Divulgar os Protocolos criados para prevenção, combate e enfrentamento da pandemia;

Meta VI - Realizar capaciíações/oricntações intersetoriais e externas para instruir sobre a prevenção, controle e combate a pandemia

Atenção

Básica
90%2022

.W.'.-.'.» V
(

Ações Indicador.MetasRecursoPrazo

- Capacitar e orientar funcionários e servidores quanto a protocolos e cuidados no
enfrentamento da pandemia por SARS- COV2;
- Capacitar e orientar instituições lotadas no município nos cuidados e fluxos de proteção ao
COVID-19;

- Fiscalizar o cumprimento das medidas adotadas nas instituições lotadas no município.

Número de

capacitações
realiz-adas

18
Gestão

do SUS
Capacitações/
Orientações /ano

2022

Meta VII - Formular plano de contingência direcionado ao enfrentamento do C()VÍD-19.

I ' Indicador .MetaPrazo RecursoAções

- Formular plano para respaldar as ações das SMS  e da Prefeitura no enfrentamento a
pandemia atual;
- Reavaliar o Plano conforme mudanças no cenário sanitário e
epidemiológico.

Meta VIII - Criar protocolo de testagem dos sen idores da saúde do município.

Plano de Contingência
Municipal elaborado.

Gestão

do SUS
1  (um)2022

.Ações Meta IndicadorRecursoPrazo

16

J



Ií̂ ) SAUDEde loreto-maranhAo

Aooo v«

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE - | 2022

- Monitorar a exposição/contaminação dos servidores da saúde do município;
- Realizar testagem em massa dos servidores da saúde visando quantificar a exposição dos
mesmos ao COVID-! 9;

- Afastar precocemente servidores contaminados, evitando surtos epidemiológicos;
- Reavaliar protocolo segundo insumos disponíveis.

Protocolo de testagem
criado

Gestão

do SUS
1 (um)2022

n
T

-  .Ti
1 i

7i
A

Meta IX - Manter leitos de internamento na Unidade Mfeta.
•A

I
5?

:  . Indicador '1
MetaRecurso •' Prazo/ Ações •í

Percentual de

aumento de leitos e

Hospital de
Campanha criado

- Instituir protocolos de funcionamento da Unidade Mista com base na taxa de leitos
ocupados;
-Viabilizar aditivos contratuais, se necessário, para manutenção do serviço;

30%2022 MAC

mm
T

Meta: X- Acompanhar e monitorar os casos diagnosticados e suspeitos de Corònavírus no município •v’1

■j; V, .
Meta IndicadorRecursoPrazo

'átLi*ii

- Informar ao paciente resultado do exame positivo e/ou negativo;
- Realizar testagem rápida de contatos próximos aos casos confirmados, conforme
disponibilidade de insumos;
- Realizar, quando necessário, visita domiciliar para acompanhamento e/ou monitoramento
dos casos positivados;
- Realizar acompanhamento e monitoramento dos casos em isolamento domiciliar

Percentual de casos

acompanhados e
notificados pela SESAU

Gestão do

SUS
90%2022

Meta: XI- Acompanhar c monitorar pacientes internados diagnosticados de COVID-19 com SRAG, enquanto houver pandemia
MetaITRecursoPrazoAções T Indicador
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Percentual de casos

graves internados por
CÜVID-19

acompanhados pela SMS.

- Realizar acompanhamento e monitoramento dos casos na Unidade Luizinha Pires;
- Manter as Unidades de saúde com estoques adequados para as sintomatologias
apresentadas pelos pacientes com COVID-19.

Gestão do

SUS
90%2022

Meta: XII- Realizar no âmbito municipal o Plano Nacional dc Qpçracionali^ção da Vacina Contra a COVID-19

IndicadorPra»> Recui^o . MetaAções

- Desenvolver estratégias de vacinação para atingir público alvo (Veiculação de propaganda
nas redes sociais, Divulgação pela Rádio, etc);
- Escolher locais adequados para serem utilizados como pontos de vacinação (Escolas,
Praças. Igrejas, etc);
- Disponibilizar profissionais de saúde, insumos  e todos os materiais de logística necessários
para a aplicação das vacinas contra a Covid-19 para as faixas etárias preconizadas.

Percentual de pessoas
do público alvo
imunizado.

Gestão

do SUS
100%2022
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