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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

 
A Programação Anual de Saúde é o instrumento que operacionaliza 

as intenções expressas em nosso Plano de Saúde, cujo propósito é determinar 

o conjunto de ações à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como 

da gestão do SUS. A Programação Anual de Saúde deve conter: 

1 – As definições das ações, que no ano especifico irão garantir o 

alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do Plano de Saúde do 

município; 

2 – O estabelecimento das metas anuais relativas a cada uma das 

ações definidas; 

3 – A definição dos recursos orçamentários necessários ao 

cumprimento da Programação. 

 Desta forma, a Programação de Itaguajé foi detalhada para obter 

os melhores resultados possíveis no ano de 2021. 
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DIRETRIZ 01: Fortalecimento da Rede Mãe Paranaense 

Objetivo Ações Metas Prazo de 

Execução 

Recursos 

Ampliar o 
número das 

gestantes do SUS 

com 7 ou mais 

consultas no pré- 

natal 

- Detectar precocemente as gestantes 

em até 12 semanas de gestação  

- Realizar busca ativa de faltosas às 

consultas de pré-natal através das 

ACSs 

- Realizar a estratificação de risco 
conforme o protocolo no primeiro 

atendimento, e assim vincular a 

gestante ao hospital para o parto 

conforme a estratificação. 

- Reduzir o coeficiente de 

mortalidade materno e infantil ao ano 

anterior com qualidade no pré-natal, 

através de reuniões trimestrais para 
orientação com os multiprofissionais, 

realização de todos os exames 

conforme protocolo, orientação sobre 

a qualidade e importância do teste 

rápido, monitoramento efetivo das 

gestantes em situação de risco, 

fortalecimento do vínculo da equipe 

da ESF com as gestante Ampliar o 

acesso a atençao em saúde mental a 

toda população com a estratificação 

de risco. 

- Oferecer ao paciente a realização 

dos cuidados de acordo com a linha 

guia de referência juntamente com a 

equipe multiprofissional. 

- Manter a consulta médica agendada 

semanalmente com o médico e 

enfermeiro da ESF. 

- Implantar grupos de apoio com os 

pacientes para troca de experiências, 

e fortalecer parcerias com os outros 

setores para um trabalho em rede 

-Implantar programas de atenção à 

saúde materno-infantil, incluindo 

orientação para gestantes quanto aos 

cuidados com o bebê, e meios 

90% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 
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específicos para a redução 

de Streptococcus mutans por meio da 

instrução de higiene e orientação da 

dieta. 

-Atendimento prioritário as gestantes, 

com horarios reservados, exclusivo. 

Vincular as 

gestantes SUS ao 

hospital para a 

realização do 

parto conforme 
estratificação de 

risco 

- Realizar a estratificação de risco 

conforme o protocolo. 

- Informar ao SISREG as 

estratificações com os graus de risco 

para que seja encaminhada aos 

hospitais de referência para a 

realização do parto. 

80% 2021 PAB/ 

Recurso 

Próprio 

Reduzir o 

coeficiente de 

mortalidade 

materno e 
infantil em 

relação ao ano 

anterior 

- Realizar um pré-natal de qualidade. 

- Intensificar a busca ativa de 

gestante juntamente com a ESF. 

- Incentivar as gestantes à 

participação das reuniões trimestrais. 

- Monitoramento efetivo das 

gestantes em situações de risco 

5% 2021 PAB/ 

Recurso 

Próprio 

Realizar teste de 

sífilis nas 

gestantes 

- Intensificar a realização do teste 

rápido 

- Orientar as gestantes em relação da 

importância da realização do teste e 

da sua qualidade 

- Realização o VDRL conforme o 

protocolo da Rede Mãe Paranaense, e 

também através de laboratório 

conveniado 

- Monitorar os novos casos 

notificados de sífilis em gestante e 

menor de 1 ano para a avaliação e 

acompanhamento adequado do 

tratamento com busca ativa no 

SINAN 

3 2021 PAB/Recurso 

Próprio 

Aumentar em % 

o número de 

parto normal 
para gestantes do 

SUS 

- Incentivar e orientar através de 

palestras com multiprofissionais. 

-Fortalecimento do vínculo das 

gestante com a equipe de pré -natal  

- Fortalecimento em educação 

permanente aos profissionais. 

2% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 
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DIRETRIZ 02: Fortalecimento da Rede Paraná Urgência 

Objetivo Ação Meta Prazo Recursos 

Reduzir a taxa de 

mortalidade por causa 

externas, exceto violências  

- Intensificar as campanhas de 

orientação para a prevenção de 

mortalidade 

5% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 

Reduzir a taxa de 
mortalidade por doenças 

cardio e cérebro vasculares 

na faixa etária de 0 a 69 

anos 

- Fortalecimento das ações de 
prevenção com a equipe da ESF 

com parcerias de 

multiprofissionais 

- Fortalecimento em educação 

permanente aos profissionais 

- Contratação de profissional 

enfermeiro e técnico de 

enfermagem  

2,5% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 

   

 

DIRETRIZ 03: Fortalecimento da Rede de Saúde Mental 

Objetivo Ação Meta Prazo Recursos 

Implantar e 

implementar a 

atenção a saúde 

mental 

- Ampliar o acesso a atenção em saúde 

mental a toda a população 

- Implementação do Programa a vítima 
de violência, e capacitação dos 

profissionais para a orientação adequada 

em relação a busca de atendimento, tanto 

na Unidade quanto ao Hospital 

- Realizar a estratificação de risco de 

acordo com o protocolo 

- Oferecer ao paciente a realização de 

cuidados de acordo com a linha guia da 

referência juntamente com a equipe 

multiprofissional 

- Aumentar a carga horário do 

profissional Psicólogo 

76% 2021 PAB/ 

Recurso 

Próprio 

Regulamentar o fluxo 

assistencial hospitalar 

em saúde mental 

- Garantir acesso ao componente 

hospitalar e dar melhor resposta possível 

as necessidades dos usuários em situação 

de urgência e emergência em saúde 

mental 

76% 2021 PAB/ 

Recurso 

Próprio 
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- Buscar fortalecimento com os 

municípios menores para que o fluxo de 

regulação seja atendido como segue o 

protocolo 

- Contratar um profissional na área de 

assistência social    

 

DIRETRIZ  04:  Fortalecimento da Rede de Saúde Bucal 

Objetivo Ação Meta Prazo Recursos 

Ampliar as metas de 

escovação supervisionada 

- Investir na melhoria da infra- 

estrutura da clínica odontológica 

 

100% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 

Intensificar o pré- natal 

odontológico 

- Realizar ações em educação e 

saúde para as gestante através de 

palestras com multiprofissionais  

100% 2021 PAB/ 

Recurso 

Próprio 

Manter a cobertura 

populacional estimada pela 

Equipe de Saúde Bucal 

- Manter a agenda mensal 

- Horários para emergência 

- Horários estendidos para 

trabalhadores e para os 

assentamentos 

- Palestras de orientação para a 

população sobre a saúde bucal 

65% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 

Reduzir o percentual de 

exodontia em relação aos 

procedimentos 

restauradores 

- Orientação sobre a importância 

da prevenção em relação a saúde 

bucal 

 

10% 2021 PAB/Recuso 

Próprio 

 

DIRETRIZ 05: Implantação da Rede de Atenção à Saúde do Idoso 

Objetivo Ações Metas Prazo Recursos 

Reduzir a taxa de 

mortalidade prematura ( 

de 30 a 69 anos )  

- Prevenção, promoção, 

educação em saúde para os 

idosos, envolvendo a equipe 

multiprofissional 

1% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 

Diminuir  as internações 

por condições sensíveis a 

APS, na faixa etária acima 

de 60 anos 

- Realizar a classificação de 

risco de acordo com o protocolo 

- Palestras educativas com a 

equipe multiprofissional ( 

fisioterapeuta, nutricionista, 

psicólogo, enfermeiro, médico) 

70% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 
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- Fortalecimento nas ações da 

ESF ( visita domiciliar com ACS 

e médico, orientação aos 

familiares junto com a 

Assistente Social    

Ampliar a implantação e 

implementação de risco 

para a fragilidade dos 

idosos  

- Realizar a estratificação de 

risco de acordo com o protocolo 

- Capacitar e atualizar os 

profissionais para o melhor 

atendimento as necessidades 

- Realizar atividades de 

orientação e prevenção aos 

riscos da idade 

70% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 

Articular com outras áreas 

de atuação para 

atendimento integral das 

demandas da população 

idosa 

- Fortalecer os grupos já 

existente junto a terceira idade 

- Reestruturar e descentralizar o 

setor de fisioterapia   

80% 2021 PAB/Recurso 

Livre 

 

DIRETRIZ 06: Qualificação da Atenção Primária 

Objetivo Ações Metas Prazo Recursos 

Manter a cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes de 

Atenção Primária  

- Fazer o acompanhamento das 

famílias cadastradas pelo E-SUS 

- Finalizar os cadastros 

domiciliares e individuais no 

programa E-SUS 

- Garantir o acompanhamento 

humanizado para todos os 

usuários 

-Capacitar e atualizar todos os 

profissionais da rede de 

acolhimento e atendimento 

humanizado 

- Melhorar as condições de 

trabalho das equipes, oferecendo 

equipamentos e EPI necessários   

- Expandir o horário de 

atendimento para melhor atender 

as necessidades da população 

- Fortalecimento do Programa 

Saúde na Escola  

- Contratar profissionais de saúde 

para atender as necessidades da 

87% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

80% 

 

 

2021 PAB/Recurso 

Próprio 
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Atenção Primária por meio de 

concurso púbico 

Reduzir as internações 
por causas sensíveis da 

atenção primária 

- Sensibilizar a população através 
de palestras, materiais educativos, 

divulgação na mídia falada e 

escrita e campanhas, dos riscos 

envolvidos 

- Fortalecer as reuniões dos 

grupos de doenças crônicas- 

degenerativas 

2% ao 

ano 

 

100% 

 

2021 

 

2021 

PAB/Recurso 

Próprio 

Aumentar os exames 

citopatológicos do colo 

do útero na população 

alvo ( 25 a 64 anos) 

- Incentivar as mulheres em idade 

fértil para realizar o preventivo 

através de busca ativa em toda a 

área de abrangência da ESF 

- Realizar a busca ativa de exames 

alterado e marcar a consulta 

especializada na referência 

- Realizar campanhas de coleta de 

preventivo em horário e dias 

diferenciados 

- Palestras de prevenção do câncer 

de colo do útero, destacando a 
importância do uso de 

preservativo  

- Estimular mulheres de 9 a 26 

anos para a vacinação contra o 

HPV 

 

5% ao 

ano 

 

100% 

 

 

 

Mensal 

 

80% 

2021 PAB/Recurso 

Próprio 

Aumentar os exames de 

mamografia realizados 

na população alvo ( 50 a 

69 anos) 

-Estimular o auto exame através 

de educação em saúde pela ESF 

-Garantir o exame de mamografia 

para as mulheres na faixa etária de 

50 a 69 anos 

- Fornecer o exame de ultrassom 

das mamas de acordo com a 

indicação médica 

- Garantir a referência cirúrgica se 

necessário 

- Transformar em rotina a prática 

do exame da mama antes da 

realização do Papanicolau 

- Realizar palestras educativas de 

prevenção do câncer de mama  

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

2021 PAB/Recurso 

Próprio  
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- Campanha de prevenção contra 

o câncer de mama (Outubro Rosa 

) 

Aderir ao Processo de 

Tutoria 

Estruturar as equipes e unidades 

de acordo com o protocolo 
100% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 

 

DIRETRIZ 07: Fortalecimentos das Ações de Promoção da Saúde 

Objetivo Ações Metas Prazo Recursos 

Manter o 

acompanhamento das 

condicionalidades do 

Programa Bolsa 

Família 

- Garantir medidas antropométricas 

das famílias cadastradas 

 - Alimentação e atualização do 

SISVAN 

- Realizar reunião semestral com os 

participantes do programa 

80% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 

Acompanhar crianças 
beneficiárias do 

Programa Leite das 

Crianças  

- Busca ativa nutricional das crianças 

de 0 a 7 anos 

- Palestras educativas 

- Alimentação e atualização do 

SISVAN 

-Acompanhar as condicionalidades 

do programa bolsa família das 

famílias cadastradas, por meio das 

medidas antropométricas, busca ativa 

nutricional, palestras educativas, 

reuniões com os participantes dos 

programas 

- Fortalecer o Programa Saúde na 

Escola, buscando atingir as metas 

- Intensificar as ações de incentivo ao 

aleitamento materno e mais 

divulgações com os 

multiprofissionais 

-Alcançar a cobertura vacinal 

pactuada, através de busca ativa das 

crianças faltosas, conscientizaçao das 

gestantes desde o pré-natal sobre a 

importância da vacinação, divulgação 

das campanhas através das mídias 

escrita e falada e a correta 

alimentação do SIPNI 

70% 

100% 

 

100% 

2021 PAB/Recurso 

Próprio 

 

DIRETRIZ 08: Fortalecimento do desenvolvimento regional da Atenção à Saúde 
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Objetivos Ações Metas Prazo Recursos 

Implantar o 

modelo de 

atenção às 

condições 

crônicas por 

meios das linhas 

de cuidado 

- Estratificar os pacientes de acordo com o 

protocolo 

- Encaminhar para a devida referência 

- Realizar a contra referência  

- Capacitar e qualificar a equipe 

multiprofissional   para atender nas LC 

- Manter os convênios intermunicipais 

- Capacitação das equipes de profissionais 

da Atenção Básica em Saúde para o 

atendimento, acolhimento e cuidado da 

pessoa idosa e de pessoas com condições 

crônicas. 

- Criação de campanhas que incentivem a 

prática de atividade física e hábitos 

saudáveis, articulando com grandes 

eventos; 

- Ampliação das ações de prevenção e de 

cessação do tabagismo, com atenção 

especial aos grupos mais vulneráveis 

- Ampliação do acesso gratuito aos 

medicamentos e insumos estratégicos 

previstos nos Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas das DCNT e 

tabagismo. 

- Capacitação das equipes da Atenção 
Básica em Saúde, como cursos a distância, 

qualificando a resposta às DCNT 

- Ampliação do atendimento a pessoas 

com dificuldades de locomoção ou que 

precisem de cuidados regulares, mas não 

de hospitalização, por meio de um 

conjunto de ações de Promoção à Saúde, 

prevenção e tratamento de doenças e 
reabilitação prestadas em domicílio com 

garantia de continuidade de cuidados e 

integradas às Redes de Atenção à Saúde 

- Fortalecer as ações de prevenção e 

qualificação do diagnóstico precoce e 

tratamento dos cânceres do colo de útero e 

de mama; garantir acesso ao exame 

preventivo e à mamografia de rastreamento 
de qualidade a todas as mulheres nas faixas 

etárias e periodicidade preconizadas 

80% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 
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DIRETRIZ 09: Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica 

Objetivos Ações Meta Prazo Recursos 

Manter o 

Incentivo à 
Organização 

Farmacêutica 

- Disponibilizar os medicamentos 

contidos na REMUME de acordo com 

a necessidade da população 

- Buscar, por meio de equipe 

multidisciplinar, atender os usuários 

com doenças e agravos específicos, 

para garantir a adesão dos mesmos ao 

tratamento 

- Programar a quantidade de consumo 

da população para garantir a aquisição 

do componente básico da Assistência 

Farmacêutica 

-Contratação de mais um profissional 

farmacêutico por meio de concurso 

público para atingir a necessidade dos 

usuários 

- Disponibilizar capacitações para a 

área da Assistência Farmacêutica 

- Garantir o acesso a medicamento do 

componente especializado da 

Assistência Farmacêutica 

- Acompanhamento do paciente, 

juntamente com a ESF 

- Adequar o sistema de informatização 

do estoque da farmácia 

- Utilizar o incentivo financeiro 

(IOAF) para adequar a Assistência 

Farmacêutica. 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

2021 Municipal, 

Estadual e Federal 

 

Estadual/Federal 

 

 

Municipal, 

Estadual e Federal 

 

 

Recurso Próprio 

 

IOAF 

 

Federal 

 

 

 

IOAF 

 

IOAF 

 

 

    DIRETRIZ 10: Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde 

Objetivos Ações Metas Prazo Recursos 

Investigar os óbitos 

infantis e fetais, 

óbitos maternos e 
óbitos em mulheres 

de idade fértil 

- Busca ativa de óbitos no módulo 

SIM Web 

- Realizar a investigação o mais breve 

possível para não perder o prazo 

oportuno pactuado 

- Participar da reunião do Comitê 

Regional para a discussão dos óbitos  

93% 

95% 

100% 

97% 

2021 Vigilância em 

Saúde/ 

Recurso 

Próprio 
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Monitorar os novos 

casos notificados de 

sífilis em menor de 1 

ano 

- Busca ativa no SINAN dos casos 

notificados 

- Avaliação do tratamento se está 

sendo adequado 

- Acompanhamento com o pediatra da 

unidade de saúde 

100% 2021 Vigilância em 

Saúde/ 

Recurso 

Próprio 

Alcançar a cobertura 

vacinal do 
Calendário de 

Vacinação 

- Conscientizar as mães desde o pré-

natal sobre a importância da 

vacinação 

- Alimentar o sistema de vacinação 

- Atualizar o cartão do Sus das 

crianças  

- Realizar juntamente com a ESF a 

busca ativa das crianças faltosas  

- Divulgar as Campanhas através da 

mídia escrita, falada.  

75% 2021 Vigilância em 

Saúde/ 
Recurso 

Próprio 

Manter a proporção 

de cura de casos 

novos de tuberculose 

pulmonar com 

confirmação 

laboratorial  

- Acompanhamento da ESF  

- Acompanhamento das doses 

supervisionadas (TDO) 

- Orientação da importância do 

tratamento para o paciente 

85% 2021 Vigilância em 

Saúde/ 

Recurso 

Próprio/PAB 

Manter a proporção 

de testagem para 

HIV nos casos novos 

de tuberculose 

- Manter a testagem através do teste 

rápido e o convencional (LEPAC) 

- Orientação da equipe 

multidisciplinar de acordo com o 

protocolo 

- Capacitar mais profissionais para a 

realização do teste rápido 

90% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 

Manter a proporção 

de registro de óbitos 

com causa básica 

definida  

- Avaliar todos os óbitos residentes 

- Fazer a codificação e notificar no 

SIM 

96% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 

Encerrar a 

investigação dos 

casos de notificação 

compulsória 

imediata em até 60 

dias a partir da data 

de notificação 

- Avaliar todas as notificações no 

SINAN e o fluxo de retorno 

semanalmente 

- Encerrar a investigação no prazo de 

acordo com o protocolo 

80% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 

Manter a incidência 

de AIDS em menor 

de 5 anos 

- Realizar o pré-natal 

- Garantir todos os exames de 

protocolo nas gestantes e do 

tratamento 

100% 2021 PAB/Recurso 

Próprio 
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- Acompanhamento do recém-nascido 

até 18 meses 

Aumentar as 
unidades de saúde 

que notificam 

violência 

interpessoal e auto 

provocada 

- Notificar as violências no Hospital, 

NIS I e UBS  

5% 2021 Vigilância em 
Saúde/ 

Recurso 

Próprio/PAB 

Executar todas as 

ações todas as ações 

de vigilância 

sanitária 
consideradas 

necessárias 

- Elaborar e executar o plano de ação 

em vigilância sanitária 

- Realizar cadastro e inspeção 

sanitária nos estabelecimentos 

- Alimentar o sistema 

- Realizar ações de informação 
educação e comunicação em 

vigilância sanitária 

- Atender e acatar as denúncias  

- Realizar investigações juntamente 

com a VE sobre os surtos de 
infecções relacionadas à assistência à 

saúde. 

-Controlar o risco sanitário e 

ambiental através do monitoramento 

da qualidade da água para o consumo 

humano em 100% nos sistemas de 

abastecimento de água e incentivar a 

coleta de lixo seletiva através de 

ações de informação e educação 

- Reduzir a gravidade das epidemias, 

mantendo a incidência da doença em 

patamares compatíveis com o 

preconizado pelo PNCD, através do 

levantamento de índice predial , 

eliminando focos, notificando as 

informações em boletins específicos, 
encaminhando os pacientes com 

sintomas para a UBS e avaliar as 

ações realizadas pelos agentes através 

dos resultados alcançados 

100% 

 

 

2021 Vigilância em 

Saúde/ 

Recurso 

Próprio/PAB 

Realizar no mínimo 

4 ciclos de visitas 

domiciliares por 

ciclo 

- Realizar as visitas domiciliares de 

acordo com a distribuição das áreas 

- Realizar frequentemente palestras 

educativas em todos os setores do 

município 

- Integrar as ações das ACE e ACS 

80% 2021 Vigilância em 

Saúde/ 

Recurso 

Próprio 
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- Diversificar horários e dias para 

poder atingir os 4 ciclos de visitas 

- Realizar o levantamento de índice 

de infestação 

- Identificar o vetor e em caso de 

surto bloquear 

- Alimentação correta do sistema 

Notificar os casos de 

doenças ou agravos 

relacionados ao 

trabalho 

- Inspecionar ambientes de trabalho 

para contribuir com a melhoria das 

condições de trabalho 

- Notificar os agravos relacionados à 

saúde do trabalhador no SINAN e 

preencher os campos corretamente e 
investigar todas as ocorrências de 

trabalho sem exceção 

80% 

 

 

100% 

2021 Vigilância em 

Saúde/ 

Recurso 

Próprio 

Atingir o mínimo das 

ações pactuadas no 

Programa 

VIGIASUS 

- Coordenar as atividades de 

imunização, programas estratégicos 

de controle de riscos e agravos e 

trabalhos de sensibilização da 

comunidade e equipe de saúde 

-Estruturar as vigilâncias com o 

recurso do VIGIASUS, com 

aquisições de EPI´s, materiais 

permanentes e de consumo e 

capacitações 

- Organizar e capacitar os 

profissionais para monitorar o sistema 
e realizar atividades que promova a 

melhoria do resultado das avaliações 

- Desenvolver ações que melhorem a 

qualidade de vida da população 

minimizando os riscos e agravos à 

saúde 

 

80% 2021 Vigilância em 

Saúde/ 

Recurso 

Próprio 

 Desenvolver 

estratégias e ações 

para enfrentamento 

de epidemias e 

pandemias , tanto 

para a população , 
como para os 

profissionais de 

saúde 

-Adquirir EPI´s para os profissionais 

de saúde para os atendimentos aos 

suspeitos e casos confirmados de 

COVID-19 

- Adquirir teste rápido para testagem 

conforme protocolo do plano de 

contingência  

-  

100% 

 

 

100% 

2021 

 

 

2021 

Recurso Covid 

 

 
 

Recurso Covid 
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DIRETRIZ 11: Ouvidoria como Instrumento de Gestão e Cidadania 

Objetivos Ações Meta Prazo Recursos 

Apoiar, capacitar e 

instrumentalizar as 

Ouvidorias Municipais 

- Melhorar estrutura física para o 

melhor funcionamento da 

Ouvidoria 

- Oferecer as capacitações 

necessárias 

- Divulgar e esclarecer para a 

população a função da Ouvidoria 

no município 

100% 2021 Recurso 

Próprio 

 

 

 

DIRETRIZ 12: Fortalecimento do Controle Social no SUS 

Objetivos Ações Meta Prazo Recursos 

Acompanhar a execução do 

PQCMS e fortalecer 

cadastros dos Conselhos 

Municipais de Saúde no 

SIACS 

- Melhorar a estrutura física do 

CMS 

- Oferecer capacitações para os 

conselheiros 

- Facilitar a participações dos 

conselheiros em Congressos 

- Divulgar e esclarecer a função e 

importância do CMS para a 

população 

- Incentivar todos os conselheiros 

a participarem das reuniões 

mensais, afim de avaliar, 

fiscalizar e deliberar os 

instrumentos de gestão do SUS 

 

100% 2021 Recurso 

Próprio/ 

PQCMS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Temos como conclusão desta Programação Anual de Saúde, que 

nosso trabalho fica direcionado e que nos esforçaremos para desenvolver 

outras ações além das descritas aqui, assim poderemos oferecer um serviço 

de saúde de melhor qualidade. 

Esperamos que as metas definidas, em consonância com os 

recursos disponíveis e o fundamental comprometimento de toda a equipe de 

profissionais, resultem em condições de saúde cada vez melhores para a 

população. 

 

 

 

Itaguajé, 17 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Fabiana Malezan 

Secretária Municipal de Saúde  

Itaguajé - Paraná 
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