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Apresentação 
A Programação Anual de Saúde 2022 está em consonância com o Plano 

Municipal de Saúde do período de 2022-2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

e estará com a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022, bem como, atende as 

orientações da Portaria 2.135/2013 e Lei Complementar 141/2012.  

Trata-se de um instrumento de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 

que visa detalhar, a partir dos objetivos, das diretrizes e das metas do Plano 

Municipal de Saúde, as ações, as metas anuais e os recursos financeiros que o 

operacionalizam, identificando também as áreas responsáveis e as parcerias 

necessárias para a execução das ações. 

A Programação Anual de Saúde tem como principal função servir como um 

eixo norteador para a realização de ações durante o ano, buscando orientar as 

equipes e o processo de trabalho, gerando dados para o alcance das metas. Esses 

relatórios são elaborados quadrimestralmente (Relatório Quadrimestral de Gestão -

RDQA) pela Secretaria de Saúde, tratando-se assim, de uma importante ferramenta 

para monitoramento e avaliação da execução do Plano Municipal de Saúde. 

Previsão Orçamentária Anual 

O valor total previsto para o ano de 2022 Fundo Nacional de Saúde e 

Secretária Estadual de Saúde é de R$ 4.103.556,93  que será, alocado dentre as 

diretrizes conforme suas necessidades, sendo que esse detalhamento será 

apresentado na Lei Orçamentária Anual (LOA na tabela a baixo encontram-se as 

divisões dos recursos alocados por programa apresentando um valor total de R$ 

3.026.327,93 federal e R$ 1.077.229,00 estadual.  

A diferença entre os dois valores apontados é de R$ 4.262.867,14 o qual 

refere-se a recursos nos quais o município acrescenta por meios próprios garantindo 

o mínimo dos 15% previstos em lei.  



 

Diretriz 1 – Fortalecimento da gestão, planejamento e financiamento SUS  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 
META 

 
INDICADOR 

Programação  
2021 2022 2023 2024 
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Gerador de energia Evitar perdas de imunizantes na unidade de saúde 100% 100% 100% 100% 

Finalizara obra da ubs 
(nova no setor vila nova) 

 

Melhorar atendimento da comunidade 100% 100% 100% 100% 

Estruturar e adequar (espaço físico 
da farmácia central e da unidade 

de saúde 

Estrururar e adequar as normas do MS 100% 100% 100% 100% 

Mobiliar e equipar os 
Ambientes da nova unidade de 
saúde 

Mobiliar com todos utensílios 
Necessário para o bom 

Andamento da unidade de saúde 

100% 100% 100% 100% 

Ambulância Ter resolutividade nos 
Atendimentos no domicilios 

100% 100% 100% 100% 

Moto 3 unidades Para o atendimento nos 
Domicilios e na zona rural da nova unidade de saúde 

100% 100% 100% 100% 

Implantar I ESF nova 
Número de famílias descobertas 100% 100% 100% 100% 

Adesão ao Programa Saúde na 
Hora 

Famílias com acesso a saúde básica com horário 
estendido 

100% 100% 100% 100% 

Participação pró-ativa nas 
Comissões Intergestores Bipartite 
Estadual e CIR Regional 

 
Consolidar a articulação da SMS com MS, SES e 
outras órgãos de Saúde, 

100% 100% 100% 100% 

Aperfeiçoar o processo de gestão 
participativa 

Institucionalização de instâncias colegiadas de 
gestão, incluindo conselhos gestores de unidades 

de saúde 

100% 100% 100% 100% 



 

Aquisição de Ambulância da UTI. 

Renovação de frota 100% 100% 100% 100% 

Consolidar a articulação da SMS 
com o Planejamento Estratégico da 
PMS 

Participação pró-ativa no processo de 
planejamento municipal. 

100% 100% 100% 100% 

Ampliação e reforma do Hospital 
municipal 

Melhorar o atendimento da 
população 

100% 100% 100% 100% 

Elaborar/ implementar a proposta 
de mudança do modelo de atenção 
à saúde no SUS municipal 
acompanhar o processo de 
humanização do SUS 

Apoio ao processo de elaboração e  
implementação do projeto assistencial das 

unidades de saúde 

100% 100% 100% 100% 

Regularizar o 
abastecimento de materiais/ 
medicamentos nas Unidades 
de Saúde. 

Formulação e implementação a política de 
medicamentos do município, definindo a logística 
da distribuição de forma regular e oportuna para 
a prevenção do desabastecimento e de perda dos 
prazos de validade. 

100% 100% 100% 100% 

Reestruturar o sistema de 
informação em saúde no SUS 
municipal. 

Integração, compatibilização e descentralizado 
dos sistemas de informação em saúde 

100% 100% 100% 100% 

Implantação do centro de 
especialidade odontológicas CEO 

Percentual de pessoas atendidas 100% 100% 100% 100% 

Contratação de especialidades 
para atendimento no município Ofertar especialidades medicas a população 

100% 100% 100% 100% 

Aquisição de 
equipamentos de informática ra 
SMS. 

 

Renovação informática 100% 100% 100% 100% 



 

Aperfeiçoamento das 
metodologias, processos e 
instrumentos de planejamento,
programação e 
acompanhamento. 

Realizar a ações e programação anual de saúde  

 

100% 100% 100% 100% 

  
Ampliação e da farmácia básica. 

 
Pouco espaço para armazenando  

100% 100% 100% 100% 

  
Ampliação da farmácia 
hospitalar  

 
Pouco espaço para armazenamento 

100% 100% 100% 100% 

Computador impressora  Melhorar o atendimento  100% 100% 100% 100% 

Prateleiras, mesa, armários para 
duas farmácias básicas  

Melhorar o local de armazenamento  100% 100% 100% 100% 

  
Aquisição de duas câmeras frias 
grande  

Melhorar o armazenamento de insumos da unidade 
básica de saúde  

100% 100% 100% 100% 

Prateleira, armários, 
computador e impressora para a 
farmácia hospitalar  

Melhorar o local de armazenamento  100% 100% 100% 100% 

 

 



 

 

Diretriz 2 – Aprimoramento da atenção primária a saúde como porta 
preferencial de entrada no SUS  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 
META 

INDICADOR Programação  
2021 2022 2023 2024 
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Ampliar para 90% das gestantes 
SUS com sete ou mais consultas de 
pré natal garantir o acesso das 
gestantes a no mínimo 6 consultas 
de pré-natal no decorrer da 
gestação  

 

Percentual de gestantes com sete ou mais consultas 
atendidas no pré natal   

100% 100% 100% 100% 

Aumentar  ao ano adesão a 
partos normais na rede pública, 

Proporção de partos normais no SUS e saúde 
suplementar 

100% 100% 100% 100% 

Reduzir em 5% os índices de 
gravidez na adolescência 

 

Proporção de gravidez nas adolescentes (10 a 19 
anos de idade) 

100% 100% 100% 100% 

Fortalecer o planejamento família 
 

Gestantes e mulheres acompanhadas n ESF 100% 100% 100% 100% 
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Ampliar serviços especializados em 
saúde mental 

Numero de pacientes atendidos com transtornos 
mentais 

100% 100% 100% 100% 

Reorganizar a atenção aos 
portadores de Hipertensão 
arterial sistêmica 

Percentual de portadores de hipertensão 
cadastrados no ESUS AB e acompanhados por suas 
respectivas equipes ESF 

100% 100% 100% 100% 

Reorganizar a atenção aos 
portadores de Diabetes 

 
 

Percentual de portadores de diabetes cadastrados 
no ESUS AB e acompanhados por suas respectivas 
equipes ESF 
 

100% 100% 100% 100% 



 

Ampliar a cobertura populacional 
pela Equipe de Saúde Bucal -ESB em 
100%. 
 

Porcentagem de Cobertura populacional estimada 
de saúde básica na atenção básica. 
 

100% 100% 100% 100% 

Manter a cobertura populacional 
pelos ACS em 100% em todas as 
micro áreas. 
 

Percentual de população coberta pelos ACS 
 

100% 100% 100% 100% 

Intensificar a realização de 
mamografia de rastreamento 
bilateral nas mulheres de 50 a 69 
anos. 

Razão de exames de mamografia de rastreamento 
realizados em mulheres de 50 a 69 anos na 
população residente de determinado local e 
população da mesma faixa etária. 

100% 100% 100% 100% 

Aumentar em 15% as ações em 
educação permanente, capacitações 
com profissionais da atenção básica 
e hospitalar Numero de capacitações realizadas 

100% 100% 100% 100% 

Manter em até 33% as internações 
por condições sensíveis APS 

Número de diagnósticos precoce na APS 100% 100% 100% 100% 

Aumentar em 20% o número de 
ações relacionas ao diagnostico 

Número de diagnósticos precoce na APS 100% 100% 100% 100% 

Ampliar em 80% o número de ações 
de práticas integrativas e 
complementares com grupos 
voltados a PICS 

 

Estimular os usuários SUS para a pratica do auto 
cuidado promovendo prevenção de doenças, 
diminuindo procedimentos desnecessários e uso 
abusivo de automedicação  

100% 100% 100% 100% 

Aumentar em 20% o numero de 
ações relacionadas ao diagnóstico 
precoce de neoplasias 

Numero de direcionadas a neoplasias 100% 100% 100% 100% 

Assegurar 100% as ações de 
prevenção a saúde bucal conforme 
protocolo municipal de saúde bucal 

Percentual de ações de prevenção em saúde bucal 
realizadas conforme protocolo municipal de saúde 
bucal. 

100% 100% 100% 100% 

Manter em 100% as ações 
relacionadas ao Programa Saúde na 
Escola – PSE e Estratégia Nutrisus 
nas Escolas. 

Percentual de ações relacionadas ao Programa 
Saúde na Escola – PSE e Estratégia Nutrisus. 

100% 100% 100% 100% 

 



 

 

 
Diretriz 3 – Fortalecimento do sistema municipal de vigilância em saúde   

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 
INDICADOR 

 
METAS 

Programação  
2021 2022 2023 2024 
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Alcançar 100% de controle dos 
novos casos de hanseníase 

Proporção de cura dos novos casos de hanseníase 
diagnosticados nos anos das coortes 

100% 100% 100% 100% 

Manter em 100% a proporção de 
cura dos casos de tuberculose 
pulmonar 

Proporção de cura de casos novos 100% 100% 100% 100% 

Realizar 95% de óbitos com causa 
definida 

Proporção de registro de óbitos com causa básica 
definida 

100% 100% 100% 100% 

Encerrar 100% das investigações de 
doenças de notificação 
compulsória imediata (DNCI) com 
até 60 dias após notificação 

Alimentação das áreas técnicas no sistema do 
estado para encerramento oportuno 

100% 100% 100% 100% 

Manter em zero a incidência de 
AIDS em menores de 5 anos 

Numero de casos novos em crianças menores que 5 
anos 

100% 100% 100% 100% 

Busca ativa dos usuários SUS com 
esquema de vacinação incompleto. Proporção de vacinas do calendário nacional . 

100% 100% 100% 100% 

Gerenciamento das informações 
de eventos adversos pós 
vacinação. 

Proporção de reação das vacinas do calendário 
nacional. 

100% 100% 100% 100% 

Monitoramento mensal das doses 
aplicadas inseridas no PNI. Numero de vacinas recebidas e aplicadas . 

100% 100% 100% 100% 
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Realizar no mínimo 06 ciclos de 
visitas domiciliares em 80% dos 
domicílios 

Número de ciclos necessários para 100% 100% 100% 100% 

Realizar analises em amostra de 
água para consumo humano com 
os parâmetros para coliformes 
totais, cloro   residual e turbidez 

Parâmetro de água potável 
ara consumo 

100% 100% 100% 100% 

Atingir a 6 ações anuais de 
vigilância sanitária necessárias ao 
controle de vigilância 

Atingir 100% das ações de vigilância sanitária 
necessárias no município anual 

100% 100% 100% 100% 
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 Observação clinica dos animais 
agressores e suspeita de raiva e 
encaminhar ao LACEN . Número de ações realizadas 

100% 100% 100% 100% 

Amostragem de animais com 
suspeita de raiva Número de ações realizadas 

100% 100% 100% 100% 

Realizar analises em amostra de 
água para consumo humano com 
os parâmetros para coliformes 
totais, cloro residual e turbidez. Parâmetro de água potável para consumo 

100% 100% 100% 100% 

 
Atingir a 6 ações anuais de 
vigilância sanitária necessárias ao 
controle de vigilância  

Atingir 100% das ações de vigilância sanitária 
necessárias no município anual  

100% 100% 100% 100% 

 

  



 

 

Diretriz 4 - Assistência farmacêutica – Manutenção da assistência farmacêutica e 
suprimentos de outros serviços  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 
INDICADOR 

 
METAS 

Programação  
2021 2022 2023 2024 
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Atualização da equipe de 
farmacoterapia  

Implementar equipe 
de farmacoterapia, 
comporta por médico, 
enfermeiro, 
farmacêutico, 
cirurgião dentista, 
vigilância sanitária e 
núcleo de 
epidemiologia 

100% 
 
 

100% 100% 100% 

Ampliar acesso da população a 
medicamentos eficazes e de 
qualidade 

Compras periódicas a 
cada dois meses  

100% 100% 100% 100% 

Percentual de usuários 
atendidos na rede municipal de 
Farmácia Básica. 

Fornecer anualmente 
85% dos 
medicamentos do 
componente básico da 
assistência 
farmacêutica para 
usuários do SUS no 
município. E ainda 
garantir os 
medicamentos em 
100%, provenientes 
de decisão judicial 
evitando o aumento 
dessa demanda.  

100% 100% 100% 100% 



 

Garantir assistência 
farmacêutica individualizada aos 
pacientes tabagistas  

Promover assistência 
farmacêutica aos 
paciente d programa 
antitabaco. 

100% 100% 100% 100% 

Garantir assistência 
farmacêutica aos pacientes com 
hanseníase  

Regulamentar 
receituários e 
solicitação de 
talidomida para o 
acompanhamento dos 
pacientes com 
hanseníase  

100% 100% 100% 100% 

Garantir tratamento e controle 
de agravos das doenças DCNT 
bem como  vigilâncias em saúde 
e tratamento das doenças 
transmissíveis como 
tuberculose, leishmaniose, HIV 
entre outras 

Assegurar acesso e 
acompanhamento dos 
pacientes que 
necessitam dos 
medicamentos 
componentes 
Estratégicos da 
assistência 
farmacêutica  

100% 100% 100% 100% 

 REMUNE estabelecido e 
atualizado 

Criar a relação 
complementar 
específica municipal 
de medicamentos 
publicada no portal de 
transparência  

100% 100% 100% 100% 

Infraestrutura da Farmácia 
Básica adequada aos padrões da 
VISA. 

Reformar a Farmácia 
Básica e Ampliar a 
Farmácia Básica. 

100% 100% 100% 100% 

Processo de Educação 
Permanente para profissionais 
da Farmácia Básica 

Realizar 1 Seminário 
sobre assistência 
farmacêutica com os 
trabalhadores da 
saúde do município. 

100% 100% 100% 100% 

Práticas Alternativas 
implantadas 

Implantar o Programa 
Municipal Farmácia 
Viva (produção e 
fornecimento de 

100% 100% 100% 100% 



 

produtos 
fitoterápicos). 

Sistema HORUS implantado. Aprimorar 100% 
funcionamento do 
programa HÓRUS, 
controle de estoque e 
ampliar ações do 
QUALIFAR-SUS. 

100% 100% 100% 100% 

 

  



 

 

Diretriz 5 – Média e alta complexidade – Garantir, ampliar e aprimorar o 
acesso da população aos serviços especializados    

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 
Meta 

Indicador Programação  
2021 2022 2023 2024 
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Avaliar, tratar e acompanhar 
crianças e recém nascidos do 

Município  

Médico Especialista em Pediatria 100% 100% 100% 100% 

Tratar as condições relacionadas ao 
metabolismo nas diversas fases da 
vida, da infância 

Médico Especialista em Endocrinologia 100% 100% 100% 100% 

Acompanhar gestantes de alto 
risco, e mulheres em idade fértil, 
Realizar partos e 
Acompanhamento no puerpério  

Médico especialista em 
Ginecologia e obstetrícia 

100% 100% 100% 100% 

Sensibilizar profissionais da 
atenção especializada, bem como 
inserir os profissionais da atenção 
primária na fase final da gestão 
junto ao médico do hospital 
municipal que realiza a última ultra 
sonografia e marca o parto para a 
importância do parto normal e real 
necessidade de cesariana.  

Proporção de parto normal no SUS e na Saúde 
Suplementar     

50% 50% 50% 50% 

Contratação de médicos 
especializados para atendimento 
das necessidades da populaçao  

 100% 100% 100% 100% 

Atualizar os planos essenciais do 
hospital 

Atualizar o NSP, CCIH, PGRS, Protocolo de queda, 
regimento interno, POP 

100% 100% 100% 100% 

Implantar o sistema de 
informatização PEC no hospital 

Informatização das áreas especificas do hospital 100% 100% 100% 100% 

Aumentar a produção de AIH  Numero de pacientes atendido  100% 100% 100% 100% 
 



 

 

 

Diretriz 6 – Enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 
pandemia do COVID 19   

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 
INDICADOR 

 
METAS 

Programação  
2021 2022 2023 2024 
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Manter referencia para 
atendimento aos pacientes 
suspeitos e confirmados de 
COVID 19 e suas variantes 

Unidade de atendimento mantida até o 
controle de contaminação e riscos de 
infecção ao Coronavírus 

100% 100% 100% 100% 

Atingir 100% vacinação 
contra o COVID 19 

 

Realizar a vacinação na população elegível 100% 100% 100% 100% 

Manter o Centro de Enfrentamento 
a Covid - 19s em funcionamento Número de atendimentos/mês 

100% 100% 100% 100% 

Aperfeiçoar  a triagem clínica dos 
sintomas gripais Número de identificação. Testagem e rastreamento  

100% 100% 100% 100% 

Ampliar a cobertura vacinal para o 
COVID-19, Seguir as orientações do 
PNI como diretriz municipal para 
aplicação das vacinas para o COVID-
19.  

Ampliar a cobertura vacinal para o COVID-19 

100% 100% 100% 100% 

Assegurar a proteção sanitária dos 
profissionais e trabalhadores da 
Secretaria Municipal de Saúde e 
demais funcionários das outras 
secretarias municipais se necessário. 
(EPI, ALCOOL GEL...) 

Valor executado 

100% 100% 100% 100% 



 

Garantir atendimento para as 
complicações e/ou sequelas 
decorrentes do pós COVID19. 

Número de atendimentos 
100% 100% 100% 100% 

Habilitar as equipes das vigilâncias 
para melhor desempenho e 
resultados no enfrentamento da 
pandemia decorrente do COVID-19. 

Número de capacitações 
100% 100% 100% 100% 

Conservar o  planejamento e 
monitoramento sistemático para a 
condução de normas e rotinas, bem 
como de assistência em saúde para 
o combate ao COVID-19. 

COE ativo (100%) 

100% 100% 100% 100% 

Aquisição de testes rápidos  Valor Executado 100% 100% 100% 100% 

Acompanhamento 
médico, no Centro de 
Atendimento para o 
Enfrentamento à COVID-
19, no período matutino e 
vespertino. 

Atendimento do pte positivado com corona 
vírus, orientar, medicar, realizar visitas 
domiciliar,  passar confiança com a presença 
medica. 

100% 100% 100% 100% 

Ofertar em maior 
escala o suporte aos 
grupos de riscos. Com 
realização de testes SWAB 
nasal No mínimo a cada 15 
dias por mês  

Controle no mapeamento dos grupos de riscos, 
e tranquilidade à população, e familiares.  

100% 100% 100% 100% 

Facilitar os exames 
complementares assim 
que  pte se identificar que 
positivou para Corona 
vírus. 

Evitar constrangimentos, aglomeração e 
proporcionar tranquilidade ao pte.  
 

100% 100% 100% 100% 

Disponibilizar transporte 
para atendimento domiciliar 
com medico, enfermeiro, 
técnico de enfermagem e 
psicólogo para pte positivado 
para corona Vírus. 

Dando recurso para a equipe do centro de 
atendimento e enfrentamento à   Covid-19, 
para a realização das visitas domiciliares.  

100% 100% 100% 100% 



 

DESCRIÇÃO DE PREVISÁO ORCAMENTÁRIA 2022 POR PROGRAMA 
FONTE RECEITA FEDERAL ESTADUAL  MUNICIPAL CONVÊNIOS 

Outros recursos 
destinados a 
receita 

210 INFORMATIZA APS R$ 48.000,00         
210 AÇOES ESTRATEGICAS R$ 58.872,00         
210 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO  R$ 77.400,00         
212 AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE R$ 186.000,00         
208 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS PONDERADA  R$ 328.158,96         
260 CORONAVIRUS  R$ 720.000,00         
215 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 13.924,80         
216 VG ENDEMIAS R$ 18.600,00         
215 VG SANITÁRIA  R$ 12.000,00         
213 FARMÁCIA BÁSICA R$ 24.639,00         
217 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE R$ 166.786,20         
283 SAUDE DA FAMILIA - ESTADO   R$ 68.370,00       
286 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - ESTADO   R$ 8.859,00       

102 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL           

210 CUSTEIO PAB – INCREMENDO FEDERAL R$ 797.329,39 R$ 500.000,00       

217 CUSTEIO MAC – INCREMENTO FEDERAL R$ 74.617,58  R$ 500.000,00        

  ESTRUTURAÇÃO UNIDADES – GOV FEDERAL  R$ 500.000,00         

  TOTAL  R$ 3.026.327,93 R$ 1.077.229,00       
 

 



 

Previsão orçamentária 2022 

Receita Federal Estadual  Municipal  

ATENÇÃO BÁSICA R$ 1.418.430,96 R$ 68.370,00   

MAC R$ 166.786,20    

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO R$ 24.639,00 R$ 8.859,00   

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12.000,00    

VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA R$ 32.524,80    

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO      
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL    
INCREMENTO PAB FEDERAL (CUSTEIO) R$ 797.329,39   
INCREMENTO MAC FEDERAL (CUSTEIO) R$ 74.617,58   
INCREMENTO PAB ESTADUAL (CUSTEIO)  R$ 500.000,00  
INCREMENTO MAC ESTADUAL 
(CUSTEIO) 

 R$ 500.000,00 
 

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES FEDERAL R$ 500.000,00   

TOTAL R$ 3.026.327,93 
R$ 
1.077.229,00  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Firma-se por meio do presente documento os compromissos de trabalho da 

secretaria municipal de saúde bem como de todos os seus colaboradores para o setor saúde 

do município de Santa Tereza de Goiás - Goiás. 

A participação ativa dos profissionais de saúde, do Conselho Municipal de Saúde e 

usuários colaborou para a definição das ações aqui elencadas. 

Destacamos ainda a necessidade de acompanhamento das metas estabelecidas 

bem como dos ajustes a serem realizados nos processos de trabalho para que essas se 

concretizem. 

 

 

Santa Tereza de Goiás – GO 11 de agosto de 2021  

 

 

______________________________  

Léia Mendonça dos Reis Borges 

Secretaria Municipal de Saúde 

 


