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INTRODUÇÃO

A Programação Anual de Saúde é um instrumento básico que norteia as ações e serviços de

saúde do Sistema Único de Saúde - SUS do município de Independência,  para atendimento de

qualidade  no  âmbito  individual  e  coletivo,  abrangendo  a  promoção  e  a  proteção  da  saúde  e

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção de saúde com

melhorias e qualidade de serviço. É uma estratégia de organização do Município na atenção básica e

fortalece as ações de prevenção de doenças e promoção da saúde contínua. 



IDENTIFICAÇÃO

Município: Independência

Região de Saúde: 14ª Coordenadoria Regional de Saúde

Prefeito Municipal: João Edécio Graef

Vice-prefeito: Dirceu Fiorim

Secretária de Saúde: Tania Mousquer Bernardi

Presidente do Conselho Municipal de Saúde: Édio Pinno

Endereço da Prefeitura: Rua Senador Pinheiro, n.º 1348

Endereço da Secretaria de Saúde: Rua Ipiranga, n.º 540



PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 

DIRETRIZ A: Garantir a prevenção e promoção da saúde na atenção Primária em Saúde.

META INDICADOR AÇÕES

Manter o funcionamento com 

cobertura de 100% das 

Unidades de Saúde Estratégia 

Saúde da Familía com saúde 

Bucal.

Relatório dos atendimentos das 

unidades Básicas de Saúde 

(ESF).

*Garantir o funcionamento 

pleno de todas as unidades de 

Básica de Saúde (ESF);

*Atendimento de consultas 

médico, enfermeiro, dentista;

*Realização de grupos e 

oficinas de saúde tabagismo, 

gestante, hipertensos, 

diabéticos, saúde mental, saúde 

da mulher, saúde na 

escola(PSE); 

*Educação Permanente;

*Atendimento domiciliar;

*Manter 100% das unidades de 

ESF cadastratas no CNES; 

*Alimentação do sistema de 

informação – PEC ESUS;

*Capacitação e treinamento 

para servidores;

Manter cadastradas as equipes 

de Estratégia de Saúde da 

Família no Programa de 

Melhoria e Acesso a Atenção de

Qualidade (PMAQ).

Cobertura e melhorias das 

Equipes cadastradas no 

programa PMAQ.

*Manter equipes cadastradas no

Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade;

*Realização de melhorias no 

acesso das unidades de Saúde 

com recurso do PMAQ;

*Pagamento de incentivo às 

equipes de saúde;

Cadastrar equipe do NASF no 

Programa de Melhoria e Acesso

Cadastrar a equipe do Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família no

*Cobertura de equipe do NASF 

no Programa de Melhoria e 



a Atenção de Qualidade 

(PMAQ).

PMAQ. Acesso a Atenção de 

Qualidade;

Manter o Projeto de Atividade 

Física.

Funcionamento de academia de 

saúde.

Relatórios E-SUS

*Manter os recursos necessários

para o funcionamento do 

projeto de atividade física;

*Realizar grupos no interior e 

cidade de atividade física;

* Práticas corporais de 

atividade física de forma 

descentralizada, com objetivo 

de atender um maior número de

participantes (professor se 

desloca);

Promover através da linha do 

cuidado o acolhimento dos 

usuários em todas as unidades 

de saúde.

Reunião de construção e 

avaliação do acolhimento.

Caixa de sugestões.

*Reuniões de equipe para 

discutir a humanização no 

acolhimento;

*Realização de reunião 

semanalde educação 

permanente das equipes de 

saúde;

*Utilizar o TELESSAÚDE 

como ferramenta de apoio;

* Apoio psicóloga NASF;

Fortalecer ações de Saúde na 

Escola – PSE.

Ações Educativa realizado nas 

escolas do Município. 

*Realização de escovação/flúor 

supervisionada e palestras 

educativa nas escolas do 

Município (temas variados);

Próteses dentárias. Adesão ao programa de 

distribuição de próteses 

dentárias.

*Distribuição de próteses 

dentárias;

Avaliar as condições de saúde 

bucal das crianças das escolas 

da rede pública.

Avaliação da saúde bucal nas 

escolas.

*Ação coletiva de 

escovação/flúor 

supervisionadas nas escolas – 

PSE;

*Palestras educativas;



Investigar e encaminhar para 

tratamento especializado lesões 

suspeitas.

Diagnosticar lesões suspeitas. *Garantir tratamento 

especializado para pacientes 

com lesões cancerizáveis;

*Encaminhamento para 

especialistas e biopsiar;

*Investigar casos suspeitos com

lesão bucal;

Prevenção do câncer de mamas 

e colo uterino.

Consultas com ginecologista 

para diagnosticar e 

investigação. 

*Orientação com grupos de 

palestras;

*Outubro Rosa com parceria 

IMAMA;

*Consultas e exames 

especializados;

*Alimentação do sistema 

SISCAN e SISPRENATAL;

* Rastreamento com coleta de 

Papanicolau;

Alimentação Saudável. Palestras nas escolas; *Realização de palestras nas 

escolas com orientação de 

alimentação saudável;

Campanha de doação de 

Sangue.

Realização de campanhas de 

doação de sangue no 

Município.

* Mês  de junho dedicado à 

campanha – JUNHO 

VERMELHO;

* Manter parceria com 

hemocentro para captação de 

doadores de sangue;

* Levantamento de dados de 

possíveis doadores de sangue 

para criação de cadastro 

municipal de doadores;

Promover a saúde bucal e 

prevenir o tabagismo.

Relatórios das palestras. * Mês de Maio dedicado à 

campanha;

* Palestras para a comunidade 

sobre saúde bucal e combate ao 

tabagismo;



* Treinamento das equipes;

* Pedágio educativo;

Manter 100% das áreas de ESF 

com ACS

Relatórios E-SUS * Capacitar ACS para fortalecer

o elo com a comunidade;

* Manter 100% da população 

cadastrada;

* Busca ativa eficaz;

PROGRAMAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGENCIA

DIRETRIZ B: Fortalecer a rede de atendimento de Urgência e Emergência. 

META INDICADOR AÇÃO

Manter convênio com o 

Hospital São Vicente de Paulo.

Atendimentos de 

procedimentos eletivos e 

urgência e emergências.

*Garantir acesso da população 

com convênio para atendimento

de urgência e emergência;

*Convênio para realização de 

cirurgias eletivas e 

procedimentos;

* Garantir internação hospitalar

quando necessário;

Manter convênio com UPA e 

SAMU

Atendimento de urgência e 

emergências.

*Encaminhamento de pacientes 

para atendimento Unidade de 

Pronto Atendimento – UPA 

Santa Rosa;

*Transferencia e remoção de 

pacientes com unidade móvel 

de SAMU;

Manter atendimento no PADU 

no Município.

Atendimento no Pronto 

Atendimento de urgência e 

emergência.

Relatórios.

Caixa de sugestões.

*Atendimento de urgência e 

emergência e de consultas em 

horário diferenciado;

*Horário de atendimento 18h as

6h todos os dias;



PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

DIRETRIZ C: Fortalecer a rede da atenção a saúde mental. 

META INDICADOR AÇÃO

Manter parcerias com 

instituições para atendimento, 

internação para usuários de 

álcool, drogas e saúde mental.

Prevenção do suicídio.

Trabalhar questões relacionadas

ao luto.

Ampliar convênios para 

atendimento e internação de 

pacientes de reabilitação.

*Estabelecer fluxo de regulação

de internações e comunidades 

terapêuticas;

*Atendimento especializado 

com psiquiatra e psicólogo;

*Realização de grupo de saúde 

mental (grupo terapêutico);

*Capacitar equipe para atender 

pacientes com surtos; 

*Reunião mensal com a rede 

intersetorial(saúde, educação, 

assistência Social, escolas, 

polícia, conselho tutelar) para 

construção de projetos e 

melhorias;

*Programação especial para o 

setembro amarelo;

* Treinamento das equipes;

* Desenvolvimento de grupo de

artesanato para promover a 

saúde mental;

PROGRAMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

DIRETRIZ D: Garantir o desenvolvimento de ações de vigilância Epidemiológica, Sanitária, 

Ambiental e saúde do Trabalhador. 

META INDICADOR AÇÃO

Notificação de agravos 

relacionados ao trabalho.

Promover a saúde do 

Número de notificação com 

RINA em conjunto com o 

CEREST.

* Mês de abril dedicado à saúde

do trabalhador;

* Avaliação epidemiológica dos



trabalhador. boletins (RINAS) de acidentes 

de trabalho;

*Palestra de orientação com 

empresas sobre os possíveis 

acidentes de trabalho e saúde 

emocional;

Construção de fluxos entre a 

vigilância e os ESF's.

Planejamento com dados 

epidemiológicos.

*Monitoramento e avaliação 

dos dados epidemiológicos;

*Construção do planejamento 

de ações com as equipes de 

saúde;

Implantar ações de investigação

de zoonoses.

Cobertura vacinal. *Manutenção das ações e 

serviços de zoonoses;

*Campanha e busca ativa do 

calendário vacinal;

*Notificação reações adversas;

Ações de combate ao Aedes 

aegypti.

Monitoramento e redução de 

índice de mosquito Aedes 

aegypti.

*Comitê ativo;

*Realização de visitas 

domiciliares para identificação 

de larvas e mosquitos;

*Palestras nas escolas sobre o 

combate ao mosquito Aedes 

aegypti;

*Produção de folderes de 

orientação para entregar em 

pedágio educativo;

*Mutirão de vistorias nas 

residências, terrenos baldios e 

borracharias; 

*Alimentação do sistema de 

informação;

*Capacitação e treinamento 

para servidores;

Realização ações pela 

Vigilância Sanitária

Inspecionar os estabelecimentos

e análises de água.

* Número de estabelecimento 

inspecionados com emissão de 



alvará;

* Realização de coleta de água 

para análise da qualidade; 

*Capacitação e treinamento 

para servidores;

Julho Bege – prevenir hepatites Reduzir números de casos;

100% das pessoas vacinadas 

conforme calendário vacinal 

vigente

* Palestras;

* Treinamento das equipes;

* Análise do cartão de vacinas;

Prevenir uso de drogas, 

violência sexual.

Relatórios das palestras * Palestras nas escolas;

* Treinamento nas equipes;

Prevenir Câncer de Pele Analisar busca por especialista 

e número de biópsias de lesão 

de pele.

* Distribuição de folder;

* Capacitação das equipes;

* Divulgar o cadastramento  de 

filtro solar para agricultores 

através do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais e 

AME/PROCERGS.

Prevenir DST'S Relatórios epidemiológicos * Palestras;

* Capacitação equipes ESF;

* Mês de Fevereiro dedicado 

exclusivamente;

* Ofertar/incentivar os testes 

rápidos;

* Distribuição preservativos nos

Q'G dos blocos de carnaval;

* Fácil acesso aos preservativos

nas ESF;

PROGRAMAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA   

DIRETRIZ E: Garantia da Assistência Farmacêutica no SUS. 

META INDICADOR AÇÃO

Garantir os medicamentos da Distribuição e dispensação de *Aquisição de medicação com 



lista básica do Município. medicamentos básicos. agilidade e menor custo;

*Reunião mensal da comissão 

da Farmácia;

*manter convênio para 

aquisição de medicamentos 

através do CISMISSÕES;

Garantir acesso aos usuários do 

SUS com relação aos 

medicamentos REMUME.

Atualização dos dados e mapear

casos prioritários.

*Manter lista atualizada de 

medicamentos;

*Promover o uso racional de 

medicamentos;

* Divulgar informações no 

CMS;

PROGRAMAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO MUNICÍPIO    

DIRETRIZ F: Garantia e fortalecer a participação social. 

META INDICADOR AÇÃO

Fortalecer o controle social no 

município.

Participação do CMS no 

planejamento e avaliação das 

ações e serviço de saúde.

*Reuniões mensal com 

Conselho Municipal de Saúde;

*Apresentação de relatórios e 

prestação de contas da saúde do

Município;

*Realização de audiências 

públicas para discutir os 

relatórios de gestão;

Fortalecer os grupos de saúde e 

oficinas.

Manter oficinas e grupos de 

saúde.

*Realização de grupos e 

oficinas de saúde com parceria 

do NASF e ESF;

Promover Educação 

permanente aos servidores da 

saúde.

Curso de qualificação para os 

trabalhadores de saúde.

*Participação dos trabalhadores

em curso de qualificação;

*Realizar reunião institucional;

*Realizar cursos para 

qualificação;

Garantir o acompanhamento Acesso facilitado para o pré- *Cobertura para a realização 



das gestantes, com  no mínimo 

sete consultas de pré-natal e 1 

de puerpério.

natal. dos exames e consultas com 

obstetra no pré-natal;

*Pagamento de exames para 

gestantes;

*Encaminhamento de gestante 

de alto risco para a referência;

*Grupo de Gestantes;

Reduzir óbitos infantis. Investigação óbitos infantis. *Taxa de mortalidade infantil;

Acompanhamento de 80%das 

famílias beneficiadas do bolsa 

família.

Número de famílias 

acompanhadas semestralmente.

*Acompanhamento com 

nutricionista para os 

beneficiários do programa bolsa

família;

*Alimentação do sistema 

informação do bolsa famílias 

conforme preconizado pelo 

programa;

Assistência as Crianças.  Atendimento especializado para

as crianças. 

*Atendimento de consulta 

especializado por pediatra no 

município;

*Encaminhamento do teste do 

pezinho, orelhinha, olhinho;

Fortalecer ações estratégicas de 

saúde para população negra, 

pessoa com deficiência, saúde 

do homem. 

Realizar ações integrais em 

saúde do homem. Manter 

rasteamento da anemia 

falciforme e convênio com 

centro de especialidades;

*Realizar exames de 

rastreamento;

*Palestras de orientação;

*Encaminhamento para centro 

de reabilitação de Giruá;

*Educação permanente para 

servidores para atendimento 

desta população;

Garantir acesso aos usuários 

encaminhados pela atenção 

básica e as situações de 

urgência às especialidades 

clinicas e cirúrgicas com 

equidade classificados com 

Manter contrato com prestação 

de serviços.

*Encaminhamento para 

atendimento para média e alta 

complexidade;



média e alta complexidade  

PROGRAMAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS     

DIRETRIZ G: Garantia acesso da população aos serviços de atenção especializados.

META INDICADOR AÇÃO

Manter convênios com serviços

complementares de média e alta

complexidade.

Avaliar serviços 

complementares  de prestação 

de serviços.

*Manter contrato e convênios 

com hospitais e clínicas 

especializados;

Manter convênio com consórcio

de saúde.

Encaminhamento para 

especialista através do 

consórcio.

* Agendamento de consulta e 

exames especializados;

* Transporte de pacientes para 

outros Municípios;

Manter convênio com 

laboratório de análise clínicas e 

patológicas.

Contratação de laboratório para 

realização de exames.

*Posto de coleta de exames 

laboratórias no Município;

 


