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IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL
1. Identificação
UF: São Paulo
Município: Lavínia

1.2 Secretaria de Saúde
Razão Social da Secretaria de Saúde

Departamento Municipal de Saúde
de Lavínia

CNPJ

44.437.820/0001-10

Endereço do Departamento Municipal de Saúde

Rua Hintz Brandão n°80

Telefone

(18) 3698-1284

E-mail da Secretaria

saude@pmlavinia.sp.gov.br

1.3 Gestor Geral de Saúde em Exercício
Nome: Paula Siriani Francisco Terçariol
Data da Posse: 01 de junho de 2017.

1.4 Informações do Fundo Municipal de Saúde
Instrumento legal de criação do FMS

Lei n° 595/91

Data

24 de julho de 1991.

CNPJ

11.859.666.0001/16

O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?

Sim

Nome do Gestor do FMS

Paula Siriani Francisco Terçariol

Cargo do Gestor do FMS

Gestor Geral da Saúde

1.5 Informações do Conselho de Saúde
Instrumento legal de criação do CMS

Lei 594/91

Data

24 de Julho de 1991.

Nome do Presidente do CMS

Clarice Alves Silvero Benitez

Segmento

Trabalhador

Data da última eleição do Conselho

27 de junho de 2017

Telefone

18 36981284
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1.6 Conferência de Saúde
24 de julho de 2017

Data da última Conferência de Saúde

1.7 Plano de Saúde
A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde?

SIM

Vigência do Plano de Saúde

2018-2021

Status

Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde

13 de abril de 2018.

1.8 Plano de Carreira, Cargos e Salários
O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários
(PCCS)?

NÃO

1.9 Informações sobre regionalização
O município pertence à Região de Saúde

DRS II ARACATUBA

O município participa de algum consórcio?

Sim, CIENSP.

O município está organizado em regiões intramunicipal?

NÃO
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INTRODUÇÃO
O Governo Municipal de Lavínia, por intermédio do Departamento Municipal de
Saúde, apresenta a Programação Anual de Saúde - PAS 2019, no intuito de apresentar o
planejamento das principais atividades da gestão municipal de saúde para o exercício 2019.
A PAS é um instrumento de planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS,
interligado com o Plano de Saúde, o Relatório Detalhado Quadrimestral e o Relatório de
Gestão, constituindo uma ferramenta que possibilita a qualificação das práticas gerenciais do
SUS e a resolubilidade da sua gestão. A PAS é o desdobramento anual do Plano de Saúde, e
está regulamentada pelo Art. 4º, da Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que versa: a
PAS é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por
objetivo anualizar as metas do Plano e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem
executados.
Este documento está estruturado conforme Portaria acima, que menciona que a PAS
deve conter: I - A definição das metas que, no ano especifico, garantirão o alcance dos
objetivos e o cumprimento do Plano de Saúde; II - A identificação dos indicadores que serão
utilizados para o monitoramento da PAS; e III - A previsão da alocação dos recursos
orçamentários necessários ao cumprimento da PAS.
O presente documento foi elaborado a partir da consolidação de relatórios setoriais,
onde foram destacadas as principais metas a serem executadas na saúde em 2019. Além dos
projetos priorizados pela gestão municipal para 2019 como o plano de governo e o Plano
Plurianual.
O Governo Municipal de Lavínia, apresenta a PAS 2019, em cumprimento à
legislação vigente do SUS, a Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012 e para
deliberação do Conselho Municipal de Saúde.
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1. Programação Anual de Saúde - 2019
EIXO: ATENÇÃO BÁSICA
(Saúde da Família, Saúde Bucal, ACS, PMAQ, NASF E OUTROS)

Diretriz: Garantia de acesso a serviços de qualidade mediante aprimoramento da política de Atenção
Básica.
Objetivo: Utilizar mecanismos que propiciem a ampliação do acesso a Atenção Básica.
Diretriz: Implantação da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), e
implementação de padrões de interoperabilidade e de informação em saúde para sistemas de
informação em saúde no âmbito do SUS
Objetivos: Alimentação de forma qualificada os dados (mensal e sistemática) dos Bancos de Dados
Nacionais dos Sistemas:
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), Sistema de Informação Ambulatorial
(SIA/SUS), Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), Sistema de Informação em Saúde
para a Atenção Básica (SISAB), Sistemas de informação em vigilância em saúde (SINAN), SARGSUS /
SIOPS 8 Sistemas de Informação.
Previsão orçamentária LOA 2019 -7.181.000,00
Meta

Indicador

2019

Manter e qualificar o acolhimento com
classificação de risco

Classificação de risco mantida e
qualificada

100%

Manter o percentual de cobertura populacional
estimada pelas equipes de saúde da família;

Percentual de 100% de cobertura
Populacional Estimada mantida pelas
Equipes de Saúde da Família

100%

Aumentar o percentual de cobertura de
acompanhamento das condicionalidades de
saúde do Programa Bolsa Família;

Percentual de Cobertura de
acompanhamento das condicionalidades
de saúde do programa bolsa família

79%

Aumentar o percentual de cobertura
populacional estimada pelas equipes de saúde
bucal;

Percentual de cobertura populacional
estimada de saúde bucal na atenção básica

41,37%

Diminuir a proporção de gravidez na
adolescência (10 a 19 anos);

Proporção de gravidez na adolescência
entre as faixas etárias de 10 a 19 anos

10,63%

Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de
25 a 64 anos com um exame citopatológico a
cada três anos;

Razão de exames citopatológicos do colo
do útero em mulheres de 25 a 64 anos na
população residente da mesma faixa

0,63%

Fortalecer, ampliar, divulgar e oferecer o
atendimento para exame de papanicolaou
horários alternativos bimestralmente;

Número de dias e horários alternativos
disponibilizados para a realização de
exames citopatológicos

06
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Realizar divulgação para a coleta de exame
citopatológico com o objetivo de atingir a
quantidade pactuada

Número de divulgações realizadas

06

Manter vínculo com o Hospital do Amor de
Barretos para a análise dos exames
citopatológicos

Percentual de análise dos exames
mantidos com o Hospital do Amor de
Barretos

100%

Reorganizar agendas de atendimentos médicos,
para que não só seja contemplada a demanda de
atendimento eletivo, mas também as demandas
espontâneas e de urgência e emergência

Número de Agendas médicas
reorganizadas

03

Estabelecer um fluxo de atendimento para
pacientes psiquiátricos, incluindo atendimento
médico adequado por especialista,
acompanhamento dos usuários do serviço,
incluindo controle de medicamento,
fortalecimento de vínculo, desenvolvimento de
grupos específicos

Número de fluxo estabelecido

01

Estender o atendimento médico para área rural
do município especificamente para o
Assentamento Primavera para melhorar a
acessibilidade da população rural

Posto de atendimento implantado no
Assentamento Primavera para
atendimento da população rural

01

Manter o PEC – Prontuário Eletrônico do
Cidadão - ESUS AB nas UBS;

Número de UBSs com o PEC implantado

02

Aumentar em percentual o número de Testes
Rápidos para HIV, sífilis e Hepatite B.

Percentual de testes rápidos aumentado

5%

Reimplantar, reorganizar e realizar
atendimentos em 6grupos, são eles: hipertensos
e diabéticos, tabagistas, gestantes, saúde mental,
terapia comunitária e atividades físicas
estendendo esses atendimentos às áreas rurais
do município e Assentamento Primavera.

Número de grupos reimplantados e
reorganizados

06

Manter o PSE – Programa de Saúde na Escola

Número de programa mantido

01

Manter 4 (quatro) campanhas: setembro
amarelo, outubro rosa, novembro azul e
dezembro vermelho

Número de campanhas mantidas e
realizadas

04

Realizar capacitações para os profissionais da
recepção para o atendimento ao público

Número de Capacitações realizadas

01

Aperfeiçoar e implementar a humanização junto
as equipes de trabalho por meio de 3

Número de capacitações realizadas

03
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capacitações
Realizar 3 atividades de educação permanente
para os trabalhadores da Unidade

Número de atividades de educação
permanente

03

Manter mensalmente nas unidades avaliação do
atendimento pelo usuário

Número de avaliações realizadas

12

Fazer gestão para aquisição de 01 (uma)
academia proveniente de emenda parlamentar
federal

Academia implantada

01

Implantar um NASF – Núcleo de Apoio à
Saúde da Família

Número de Nasf implantado

01

Divulgar os serviços existentes e os
atendimentos que são realizados pela Rede
Municipal, por meio dos veículos de
comunicação e movimentos de classe

Número de realização de divulgação anual

06

Estabelecer ações quadrimestrais para
administrar e controlar o uso dos recursos
financeiros, considerando o congelamento
sofrido nos repasses

Número de ações realizadas junto ao
Conselho Municipal de Saúde

03

Cadastrar as famílias itinerantes

Percentual de famílias itinerantes
cadastradas

100%

Realizar agendas de interação e socialização
entre os Conselhos Municipais (encontros
semestrais)

Número de agenda de interação e
socialização realizadas

02

Disponibilizar veículo para a atuação da Equipe
de Saúde da Família na Área Rural

Número de Veículo disponibilizado

01

Disponibilizar veículo para a atuação das
Equipes de Saúde da Família Urbanas e equipe
multiprofissional.

Número de Veículo disponibilizado

01

Garantir em 100% a aquisição de materiais
permanentes para nova UBS através de emenda
parlamentar estadual ou federal e/ou recurso
próprio

Percentual de Materiais permanentes
adquiridos

100%

Manter o Termo de Compromisso com estado
para a realização de atendimentos médicos para
os privados de liberdade enquanto ocorrer o
repasse de recurso financeiro do Estado para o
Município.

Número de Termo de Compromisso
mantido

01
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Fazer gestão para oferecer assistência em saúde
para o CDP – Centro de Detenção Provisória a
ser inaugurado por meio do Termo de
Compromisso a ser efetuado junto as
Secretarias de Estado da Saúde e Segurança
Penitenciária, conforme repasse efetuado do
Estado para o Município

Número de Termo de Compromisso

01

EIXO: ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
(Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de
Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças
Crônicas, Sistema de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Programa Saúde Itinerante, e
outros).

Diretriz: Garantia de acesso da população a serviços de qualidade de atenção ambulatorial
especializada e de urgência e emergência
Objetivo: Ampliar o acesso a serviços de diagnóstico, tratamento (quimioterapia, radioterapia,
cirurgias oncológicas) e acompanhamentos dos casos de câncer na Região de Saúde ou RRAS; ampliar
o acesso às ações de reabilitação das Pessoas com Deficiência.
Diretriz: Garantia de acesso da população a serviços hospitalares de qualidade;
Objetivo: Utilizar mecanismos que propiciem a ampliação do acesso a Atenção Hospitalar em tempo
adequado ao atendimento das necessidades de saúde da população do município.
Diretriz: Garantia do acesso e acompanhamento dos pacientes psiquiátricos na rede substitutiva de
saúde mental, conforme as diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial
Objetivo: Investir no processo de desinstitucionalização dos pacientes moradores de hospitais
psiquiátricos.
Previsão orçamentária LOA 2019 R$ 475.000,00

Meta

Indicador

2019

Garantir a realização de mamografia de
rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos

Razão de exames de mamografia de
rastreamentos realizados em mulheres de
50 a 69 anos

0,50

Participar do Pró-Santa Casa Andradina e
Ilha Solteira enquanto estiver vigente o
programa

Participação mantida

Manter participação nas ações e serviços
com o CIENSP a fim de suprir as demandas
reprimidas de média e alta complexidade
dentro das possibilidades do orçamento
municipal

Participação mantida

01

01
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Manter parcerias para que a espera por
exames e consultas seja diminuída: Hospital
Estadual de Mirandópolis, Ame Andradina,
Hospital de Ilha Solteira, Santa Casa de
Andradina e Araçatuba, Unesp de Araçatuba,
Hospital do Amor de Barretos, Hospital de
Buritama.

Percentual de parcerias mantidos

100%

Aumentar o percentual de parto normal;

Proporção de parto normal no SUS e na
saúde suplementar

21%

Adquirir ambulâncias através de emenda
parlamentar estadual ou federal e/ou recurso
próprio

Número de ambulâncias adquiridas

Adquirir micro-ônibus através de emenda
parlamentar estadual ou federal

01
Número de Micro-ônibus adquirido

01

EIXO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
(Ações Integradas das Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Zoonose).
Diretriz: Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de
vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis,
acidentes e violências e na promoção do envelhecimento saudável.
Objetivo: Contribuir para o monitoramento da morbimortalidade por doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT).
Diretriz: Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança
Objetivo: Detectar casos de óbitos maternos não declarados ou descartar, após investigação, a
possibilidade desses óbitos terem sido maternos, independente da causa declarada no registro original;
monitorar a assistência pré-natal, a vinculação da gestante ao local de ocorrência do parto as boas
práticas durante o atendimento ao parto e nascimento e a qualidade da atenção hospitalar ofertada a
crianças menores de 1 ano.
Diretriz: Identificar e prevenir agravos relacionados à saúde coletiva e individual por meio das ações
de vigilância sanitária.
Objetivo: Fortalecer a promoção e a vigilância em saúde.
Diretriz: Identificar, controlar e prevenir agravos a saúde da população com estratégias pertinentes a
vigilância de zoonoses.
Objetivo: Desenvolver e executar ações, atividades e estratégias de vigilância de zoonoses, para
prevenção e controle de relevância para a saúde pública.
Previsão orçamentária LOA 2019 R$ 85.000,00
Meta

Indicador

2019

Reduzir o número de óbitos prematuros (30 a
69 anos) por doenças do aparelho

Número de óbitos prematuros pelo conjunto
das 4 principais DCNT (Doenças do

10
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circulatório, câncer e óbitos por causas
violentas;

aparelho circulatório, câncer, diabetes e
doenças respiratórias crônicas)

Reduzir o número de óbitos maternos;

Número de óbitos maternos em
determinado período e local de residência

0

Reduzir mortalidade infantil

Taxa de mortalidade infantil

01

Aumentar a proporção de registro de óbitos
com causas básica definida;

Proporção de registro de óbitos com causa
básica definida

74%

Aumentar (%)de casos de doenças de
notificação compulsória encerrados em até
60 dias após notificação;

Proporção de casos de doenças de
notificação compulsória imediata
encerradas em até 60 dias após notificação

100%

Diminuir o número de casos novos de sífilis
congênita em menores de um ano;

Número de casos novos de sífilis congênita
em menores de um ano de idade

01

Diminuir o número de casos novos de AIDS
em menores de 5 ano;

Número de casos novos de AIDS em
menores de 5 anos

0

Alcançar as coberturas vacinais adequadas
do calendário básico de Vacinação da
Criança;

Proporção de vacinas selecionadas do CNV
para crianças menores de 02 anos.

95%

Manter a sala de vacina com o SI PNI
implantado.

Número de Sala de vacina com sistema PNI
mantido.

01

Realizar campanha de vacinação contra a
influenza a população alvo, nos meses de
abril e maio com o apoio das ESF’s e escolas
no período da campanha e mobilização no
dia ‘D’

Campanha realizada

01

Realizar campanha de multivacinação para
crianças e adolescentes no mês de setembro
com o apoio das ESF’s e escola no período
da campanha e mobilização no dia “D”.

Campanha realizada

01

Notificar e Investigar 100% dos casos de
acidentes graves e fatais relacionados ao
trabalho com propostas de intervenção em
cada situação;

Percentual de notificações e investigações
de casos de acidentes graves e fatais
relacionados ao trabalho com propostas de
intervenção

100%

Realizar visitas domiciliares para o controle
do Aedes Aegypti

Número de ciclos que atingiram mínimo de
80% de cobertura de imóveis visitados para
controle vetorial da dengue

06

Manter Reunião de Sala de Situação
Municipal para analisar a situação
epidemiológica das arboviroses urbanas e

Número de reuniões ocorridas - Sala de
Situação Municipal

12

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVÍNIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Hintz Brandão nº 82 - Fone/fax: 18 3698 1284/3698 1744 - Emergência: 192
CEP: 16.850-000 – Lavínia – Estado de São Paulo
CNPJ:- 44.437.820/0001-10
E-mail: saude@pmlavinia.sp.gov.br

monitorar a ocorrência de casos no
município;
Garantir fornecimento de equipamento de
proteção individual para os profissionais de
saúde

Percentual de EPI’s fornecidos

100%

Aumentar a proporção de cura nas coortes de
casos novos de Hanseníase

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

100%

Manter o percentual de preenchimento do
campo “ocupação” nas notificações de
agravos relacionados ao trabalho

Proporção de preenchimento do campo
"ocupação" nas notificações de agravos
relacionados ao trabalho

100%

Notificar os casos de Violência, suspeitos e/
ou confirmados de pessoas atendidas nos
serviços de saúde.

Percentual de casos notificados

100%

Realizar ações estratégicas de orientações
sobre escorpiões

Número de ações estratégicas de
orientações realizadas

01

Realizar (i)cadastro de estabelecimentos
sujeitos à Visa; (ii) inspeção em
estabelecimentos sujeitos à Visa; (iii)
atividades educativas para população; (iv)
atividades educativas para o setor regulado;
(v) recebimento de denúncias; (vi)
atendimento de denúncias; e (vii) instauração
de processo administrativo sanitário

Percentual mínimo 6 ações no grupo de 7
dessas ações de vigilância Sanitária
consideradas necessárias a todos os
municípios no ano

100%

Realizar coletas de amostras de água do
Sistema Público de abastecimento de água
para consumo humano quanto aos
parâmetros coliformes totais, cloro residual
livre e turbidez.

Proporção de análises realizadas em
amostras de água para consumo humano
quanto aos parâmetros coliformes totais,
cloro residual livre e turbidez

75%

Realizar a campanha de vacinação
antirrábica e vacinar anualmente pelo menos
80% da população canina/felina estimada até
2017

Percentual de animais vacinados no
município contra a raiva

80%

Realizar Exame Sorológico para
investigação de LVA em População canina
no Município de Lavínia em Inquérito
canino

Número de exames sorológicos realizados/
número de cães existentes no município

02%

Investigar casos de leishmaniose Visceral
Americana canina notificados ao CCZ

Números de casos notificados/ número de
casos investigados

100%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVÍNIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Hintz Brandão nº 82 - Fone/fax: 18 3698 1284/3698 1744 - Emergência: 192
CEP: 16.850-000 – Lavínia – Estado de São Paulo
CNPJ:- 44.437.820/0001-10
E-mail: saude@pmlavinia.sp.gov.br

Realizar e Atualizar Censo canino e felino
com dados de números de machos e fêmeas.

Censo realizado e Atualizado

01

Realizar castração canina e felina para
controle de natalidade de acordo com
Legislação Municipal de Controle de
Natalidade, a qual está em construção e
entrará em vigor a partir de 2018

Número de cães e gatos castrados que se
enquadram na legislação municipal/Número
de cães e gatos cadastradas que se
enquadram na legislação municipal

20%

Adquirir veículo para centro de controle de
zoonoses através de emenda parlamentar
estadual/federal

Número de Veículo Adquirido para Equipe
Centro de Controle de Zoonoses

01

EIXO: ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA
(Medicamentos e Produtos para Saúde - PPS, Farmácia Popular do Brasil)
Diretriz: Garantia da Assistência Farmacêutica no município;
Objetivo: Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica no Município;
Previsão orçamentária LOA 2019 R$ 53.000,00

Meta

Indicador

2019

Garantir estrutura física adequada para o
funcionamento

Número de Estrutura física adequada

01

Garantir a solicitação trimestral de
medicamentos do Dose Certa mediante
articulação do COSEMS com a SES na CIB
para que seja fornecida com regularidade;

Numero de solicitações de
medicamentos

04

Garantir a solicitação mensal de
medicamentos especializados mediante
articulação do COSEMS com a SES na CIB
para que seja fornecida com regularidade

Numero de solicitações de
medicamentos garantida

12

Implantar/atualizar anualmente a REMUME;

Número de atualização anual

01

Garantir o funcionamento efetivo do sistema
de informação.

Número de Sistema informatizado
em funcionamento

01
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