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1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
Município: Indiara - GO      

Código do IBGE: 5209952 

Área da unidade territorial (2016): 956,475  

Densidade demográfica (2010): 14,31 

Prefeito Municipal: Divino Marques De Sousa 

Endereço da Prefeitura: R. Misael Machado, 2, Indiara – GO 

Telefone: (64) 3547 – 1157   

Site: www.indiara.go.gov.br 

 

1.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

CNPJ Fundo Municipal de Saúde: 11.457.539/0001-90     

Secretário (a) Municipal da Saúde: Pollyana Rodrigues Carvalho Pereira 

Endereço: Rua Mizael Machado, s/n 

Telefone: (64) 3547 – 1157    

E-mail: secretariadesaudeindiara@hotmail.com 

 

1.3 COORDENAÇÕES 

 

➢ Atenção Básica: Letticia Pereira de Almeida 

➢ Vigilância Epidemiológica: Kerly Stefane Silva Oliveira 

➢ Vigilância Sanitária: Daniela Souza Silva Dias 

➢ Endemias: Eudes Ferreira Cardoso 

➢ Regulação: Eline Parreira  

➢ Hospitalar: Renata Rodrigues Barros 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Indiara apresenta a Programação Anual 

de Saúde 2020 considerando a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 e 

a Portaria nº 2.135 de 25 de setembro de 2013, onde a define como “o instrumento 

que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo 

anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos 

orçamentários a serem executados”. 

Ainda de acordo com a Portaria nº 2.135/2013  a PAS deve conter:  

I - a definição das ações que, no ano específico, garantirão o alcance dos objetivos e 

o cumprimento das metas do Plano de Saúde;  

II - a identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento da 

PAS;   

III - a previsão da alocação dos recursos orçamentários necessários ao cumprimento 

da PAS.  

A consolidação da Programação Anual de Saúde tem como propósito 

determinar o conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da 

saúde, bem como da melhoria da gestão do SUS. Nas Programações são definidas 

as metas e ações, no ano específico, o que garantirá o alcance dos objetivos e o 

cumprimento das metas do Plano Municipal de Saúde. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 
Fortalecer a política de promoção da saúde no município e efetivar a atenção 

primária à saúde como espaço prioritário de organização do SUS, adotando a prática 

da vigilância em saúde, bem como assegurar o acesso, de forma racional, ao 

atendimento de média e alta complexidade, buscando, assim, a conformação da 

rede de atenção. 

3.2 Objetivos específicos 
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• Qualificação Permanente do Sistema Único de Saúde 

• Promover a saúde e prevenir as doenças, outros agravos e riscos à 

população. 

• Qualificar o acesso integral a ações e serviços no Sistema Único de 

Saúde 

• Qualificar a gestão para potencializar os resultados da promoção, 

prevenção e da atenção em saúde. 
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4. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2020 

DIRETRIZ Nº 1 - Promover Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS 

OBJETIVO Nº 1.1 - Garantir a população acesso a medicamentos de qualidade, seguros e eficazes, bem como promover o seu uso racional. 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 
Responsável 

Meta 
Prevista 

2020 

Meta Plano 
(2018-2021) 

Unidade 
de Medida 

1.1.1 
Garantir o aumento anual das ações da 
Assistência Farmacêutica de modo a 
atingir ao final 95%. 

Percentual de ações da Assistência 
Farmacêutica realizadas 

Assistência Farmacêutica  90 95 Percentual 

Ação Nº 1 - Elaborar e publicar anualmente a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) 

Ação Nº 2 - Adquirir os medicamentos da REMUME em tempo adequado para atender ao consumo médio mensal 

Ação Nº 3 - Manter na unidade farmacêutica um farmacêutico na totalidade do período de funcionamento. 

Ação Nº 4 - Implantar o sistema HÓRUS garantindo informações e dados reais de Assistência Farmacêutica Municipal. 

Ação Nº 5 - Garantir insumos e medicamentos para os pacientes internados, cirúrgicos e ambulatorial. 

Ação Nº 6 - Garantir ao pacientes meios de acesso aos medicamentos da Farmácia Especializada 

DIRETRIZ Nº 2 - Aprimoramento da Atenção Primária como porta de entrada do SUS, com maior aporte de recursos estaduais, para as áreas de 
vazios assistenciais e municípios que organizem suas redes de atenção, facilitando o acesso da população as ações e serviços de saúde. 

OBJETIVO Nº 2.1 - Implantar, expandir e qualificar os serviços da Atenção Básica 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 
Responsável 

Meta 
Prevista 

2020 

Meta Plano 
(2018-2021) 

Unidade 
de Medida 

2.1.1 
Garantir que 100% da população tenha 
acesso aos serviços da Atenção 
Básica. 

Cobertura populacional estimada 
pelas equipes de Atenção Básica 

Atenção Básica 100 100 Percentual 

Ação Nº 1 - Controle do Diabetes e Hipertensão, realizando o Hiperdia mensal, orientação em grupos e atividades físicas. 

Ação Nº 2 - Buscar prevenção e promoção da saúde da população através do Núcleo de Apoio a Estratégia Saúde da Família - NASF 

Ação Nº 3 - Garantir os serviços de Prevenção e Controle dos Agravos Nutricionais 

Ação Nº 4 - Garantir as ações e serviços da Academia da Saúde 

Ação Nº 5 - Ofertar visitas domiciliadas aos pacientes incapacitados de ir ao PSF 

OBJETIVO Nº 2.2 - Reduzir o número de óbitos no município. 
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Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 
Responsável 

Meta 
Prevista 

2020 

Meta Plano 
(2018-2021) 

Unidade 
de Medida 

2.2.1 
Reduzir anualmente 1% de óbitos no 
município 

Percentual de redução de óbitos no 
município 

Atenção Básica 1 1 Percentual 

Ação Nº 1 - Reduzir o número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (aparelho 
circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas). 

Ação Nº 2 - Reduzir a taxa de mortalidade infantil 

Ação Nº 3 - Reduzir o número de óbitos maternos em determinado período e local de residência 

Ação Nº 4 - Ampliar o número de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a 
população da mesma faixa etária 

Ação Nº 5 - Ampliar o número de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos. 

Ação Nº 6 - Garantir mobilização para reduzir casos de depressão 

Ação Nº 7 - Promover campanhas anuais à saúde do homem para detecção de câncer de próstata 

OBJETIVO Nº 2.3 - Organizar e fortalecer as ações voltadas a saúde da mulher, do homem, do idoso, rede materno e infantil, adolescente, pessoa com 
deficiência e saúde mental. 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 
Responsável 

Meta 
Prevista 

2020 

Meta Plano 
(2018-2021) 

Unidade 
de Medida 

2.3.1 
Garantir 100% das ações voltadas para 
saúde da população 

Percentual de ações voltadas para 
saúde da população 

Atenção Básica 100 100 Percentual 

Ação Nº 1 - Promover campanhas anuais à saúde do homem para detecção de câncer de próstata 

Ação Nº 2 - Acompanhamento das crianças de risco até um ano de vida 

Ação Nº 3 - Garantir a avaliação nutricional das crianças menores de 7 anos nas Unidades de Saúde 

Ação Nº 4 - Realizar ações voltadas a saúde ao jovem envolvendo ergonomia em sala de aula, análise postural, nutricional, oftalmológica, saúde oral, 
acuidade auditiva, sexualidade e cidadania; 

Ação Nº 5 - Encaminhar os Usuários aos Centros de Recuperação e a implantação de comunidades terapêuticas, para o apoio ao tratamento dos usuários 
de álcool e drogas 

Ação Nº 6 - Manter através de pactuação com outros municípios o Centro Assistência Psicossocial - CAPS. 

Ação Nº 7 - Acesso ao idoso ao sistema de saúde, a serviços especializados de nutrição, sexualidade na terceira idade, combate e prevenção a dor. 
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Ação Nº 8 - Promover campanhas anuais à saúde do homem para detecção de câncer de próstata; 

Ação Nº 9 - Atuação de equipe multiprofissional voltada as pessoas com deficiência. 

Ação Nº 10 - Assegurar orientação de saúde, nutrição e alimentação a grupos populacionais determinados, e assegurar a qualidade biológica, sanitária, 
nutricional e tecnológica dos alimentos e seu aproveitamento. 

Ação Nº 11 - Distribuir kits de higiene bucal nos consultórios e nas escolas e programar ações na saúde bucal infantil 

Ação Nº 12 - Manter agendamento específico para gestantes, idosos, pacientes especiais, realizando atividades educativas, preventivas e curativas. 

Ação Nº 13 - Garantir o atendimento domiciliar multidisciplinar (médico, fisioterapeuta, psicólogo e etc.) aos impossibilitados de deslocar-se até as unidades 
de saúde. 

Ação Nº 14 - Manter o Laboratório Regional de Próteses Dentárias (LRPD) com confecção de próteses dentárias 

DIRETRIZ Nº 3 - Ampliação e qualificação da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 

OBJETIVO Nº 3.1 - Garantir as ações de Média e Alta Complexidade 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 
Responsável 

Meta 
Prevista 

2020 

Meta Plano 
(2018-2021) 

Unidade 
de Medida 

3.1.1 
Garantir 85% as ações de Média e Alta 
Complexidade 

Percentual de ações realizadas de 
Média e Alta Complexidade 

Atenção de Média e Alta 
Complexidade 

85 85 Percentual 

Ação Nº 1 - Atendimentos de casos de Urgências e Emergências 

Ação Nº 2 - Garantir a realização das Cirurgias Eletivas 

Ação Nº 3 - Realização dos Exames de Média e Alta Complexidade. 

Ação Nº 4 - Garantir a realização dos Raios-X 

Ação Nº 5 - Garantir atendimento 24 horas do Hospital Municipal com Médico plantonista 

DIRETRIZ Nº 4 - Redução dos riscos e agravos à saúde por meio de ações de promoção, prevenção e vigilância em saúde. 

OBJETIVO Nº 4.1 - Reduzir os riscos sanitários através da execução de ações de fiscalização e educação sanitária no município. 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 
Responsável 

Meta 
Prevista 

2020 

Meta Plano 
(2018-2021) 

Unidade 
de Medida 

4.1.1 
Garantir 100% das ações de vigilância 
sanitária para diminuição dos riscos 
sanitários 

Percentual de ações de Vigilância 
Sanitária realizadas 

Vigilância Sanitária 100 100 Percentual 

Ação Nº 1 - Análises em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. 
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Ação Nº 2 - Atendimento das denúncias e ou reclamações 

Ação Nº 3 - Elaboração e distribuição de materiais educativos. 

Ação Nº 4 - Controle e investigação de surtos de doenças transmitidas por água, alimentos e produtos. 

Ação Nº 5 - Garantir ações educativas de Vigilância Sanitária junto às equipes dos Programas de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde. 

OBJETIVO Nº 4.2 - Implementar as ações e serviços de Vigilância em Saúde. 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 
Responsável 

Meta 
Prevista 

2020 

Meta Plano 
(2018-2021) 

Unidade 
de Medida 

4.2.1 
Garantir 100% ações de Vigilância em 
Saúde 

Percentual de ações realizadas Vigilância em Saúde 100 100 Percentual 

Ação Nº 1 - Assegurar vacinação em crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª 
dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. 

Ação Nº 2 - Realizar a notificação e investigação de doenças e agravos 

Ação Nº 3 - Execução do plano de Contingência da Dengue 

Ação Nº 4 - Mobilização e orientação para população para desenvolver medida de proteção individual e coletiva, para o controle de vetores, roedores, 
animais peçonhentos e zoonoses. 

Ação Nº 5 - Assegurar a oferta de vacinas de rotina e de campanhas de vacinação 

Ação Nº 6 - Garantir o controle através de ações de tratamento, prevenção, promoção e recuperação dos agravos: hanseníase, tuberculose, chagas e 
DST/AIDS 

DIRETRIZ Nº 5 - Fortalecimento da Gestão do SUS. 

OBJETIVO Nº 5.1 - Fortalecer a gestão e o desenvolvimento dos trabalhadores da saúde. 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 
Responsável 

Meta 
Prevista 

2020 

Meta Plano 
(2018-2021) 

Unidade 
de Medida 

5.1.1 Garantir 100% as ações de Gestão Percentual de ações executadas Gestor 100 100 Percentual 

Ação Nº 1 - Realizar capacitação dos profissionais da saúde 

Ação Nº 2 - Garantir material expediente para os cursos, oficinas, palestras, seminários, etc. 

Ação Nº 3 - Implementar o programa Saúde do Trabalhador com ações voltadas à proteção, promoção e recuperação dos servidores públicos do município 

Ação Nº 4 - Realizar mensalmente as Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Saúde 

DIRETRIZ Nº 6 - Ampliação dos investimentos na rede de serviços de saúde. 
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OBJETIVO Nº 6.1 - Garantir investimentos na rede de serviços de saúde. 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 
Responsável 

Meta 
Prevista 

2020 

Meta Plano 
(2018-2021) 

Unidade 
de Medida 

6.1.1 
Garantir 100% de investimento na 
saúde municipal 

Percentual a ser alcançado de 
investimento no município 

Gestor 100 100 Percentual 

Ação Nº 1 - Adquirir aparelhagem moderna para o Laboratório Municipal, garantindo assim maior confiança nos exames realizados no Município 

Ação Nº 2 - Manutenção da Sala de Estabilização 

Ação Nº 3 - Manutenção da Base descentralizada para receber o SAMU. 

Ação Nº 4 - Manutenção de Veículos da saúde 

Ação Nº 5 - Manutenção dos insumos necessários nas Unidades Básicas de Saúde 

DIRETRIZ Nº 7 - Combate ao coronavírus 

OBJETIVO Nº 7.1 - Orientar o Sistema de Vigilância em Saúde e a Rede de Unidades de Saúde do município para atuação na identificação, 
notificação e investigação de casos suspeitos de Doença Respiratória Aguda pelo 2019 - nCoV, de modo a evitar e/ou mitigar os riscos de 
transmissão.  

Nº Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 
Responsável 

Meta 
Prevista 

2020 

Meta Plano 
(2018-2021) 

Unidade 
de Medida 

7.1.1 
Garantir 100% das realizações das 
ações 

Percentual de ações realizadas 
Gestor/ 

Vigilância Sanitária/ 
Vigilância Epidemiológica 

100 100 Percentual 

Ação Nº 1 - Elaborar, por escrito, e manter disponíveis as normas e rotinas dos procedimentos adotados na prestação de serviços de assistência à saúde 
aos pacientes suspeitos de infeção pelo 2019-nCoV; 

Ação Nº 2 - Organizar o fluxo de atendimento aos pacientes suspeitos, com fornecimento de máscaras cirúrgicas ao paciente sintomático ou identificado 
como suspeito, desde o momento em que chegam na unidade; 

Ação Nº 3 - Estabelecer medidas administrativas como capacitação dos profissionais de saúde e garantia de suprimentos de equipamentos de proteção 
individual (EPI) aos pacientes e profissionais envolvidos no atendimento; 

Ação Nº 4 - Isolamento hospitalar em quarto privativo com porta fechada e bem ventilado, com a entrada sinalizada alertando isolamento respiratório para 
gotículas e contato; 

Ação Nº 5 - Reforçar as medidas de precaução padrão, principalmente a higienização das mãos e a etiqueta respiratória; 

Ação Nº 6 - Garantir a ventilação em todas as áreas dos serviços de saúde e higiene ambiental adequada; 

Ação Nº 7 - Articular com o LACEN estadual o fluxo de realização de exames; 
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Ação Nº 8 - Acompanhar os dados epidemiológicos sobre a circulação de doença respiratória aguda (2019-nCoV); 

Ação Nº 9 - Notificar imediatamente casos suspeitos; 

Ação Nº 10 - Informar constantemente a população sobre as medidas de prevenção/higiene. 
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5. QUADRO DETALHADO DE DESPESAS 2020 
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Indiara, 29 de maio de 2020 

 

 

Pollyana Rodrigues Carvalho Pereira  

Secretária Municipal de Saúde 


