
 

 

ANEXO V – INCISO II  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 

 

II - Descrição analítica dos programas do orçamento fiscal, da seguridade social e de 

investimentos, com indicação das metas físicas e financeiras previstas e executadas de acordo 

com o estabelecido na LOA. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERITIBA 

 

BREVE DESCRIÇÃO:  A unidade sanitária localizada no centro da cidade foi construída pela 

Secretaria do Estado e ampliada em 1992 pela Secretaria municipal. Possui uma área de 186 m². Em 

2004 a unidade foi ampliada com uma nova construção de 222,26m². Sendo que está em construção 

uma unidade nova. 

Nesta unidade esta funcionando: 

 Secretaria municipal de saúde; 

 Sala de digitação; 

 Farmácia; 

 Sala de psicologia e nutricionista; 

 Auditório para 80 pessoas; 

 Duas salas de espera; 

 Quatro banheiros (02 públicos). 

 

Capacidade física instalada na unidade antiga: 

 

 Dois consultórios médicos (1 com banheiro); 

 Uma sala de coleta de exames preventivos; 

 Uma cozinha; 

 Uma sala de lavagem de materiais; 

 Uma sala de esterilização; 

 Duas salas de espera; 

 Uma sala de recepção (com banheiro); 

 Uma sala de curativos e pequenos procedimentos; 

 Uma sala de vacinas; 

 Uma sala de ACD; 



 

 

 Um consultório odontológico; 

 Um consultório de enfermagem; 

 Dois banheiros públicos. 

 As condições físicas da unidade sanitária são boas e conforme preconizado pelas normas 

técnicas. 

Na unidade sanitária são prestados os serviços básicos de clinica médica, odontológica, 

serviços de enfermagem, psicologia, acompanhamento dos serviços sociais, exame preventivo do 

câncer, visitas domiciliares, aplicação de vacinas, curativos, sinais vitais, aviamento de receitas, 

teste do pezinho, coleta de material para exames, verificação de pressão arterial, glicemia capilar e 

outros. 

 As especialidades são encaminhadas para Concórdia, Chapecó e Florianópolis através do 

consórcio CIS-AMAUC E CIS-AMOSC e TFD (tratamento fora do domicilio). 

 Outros exames de RX, ultrassonografia, mamografia e outros são encaminhados á 

Concórdia pelo CIS-AMAUC. 

Na Unidade Sanitária são atendidas aproximadamente 532 pessoas, com consultas médicas 

mensalmente, totalizando 6.390 consultas/ano. 

Foram realizadas pelo médico 131 visitas domiciliares e 174 visitas pelo setor da enfermagem. 

Depto de enfermagem: Várias atividades foram desenvolvidas, podendo-se se citar: 13 teste 

do pezinho, 392 ECM/preventivo, 118 SISVAN, 195 ECG, 91 coleta de sangue, 463 aplicação de 

medicações, 282 testes rápidos, 82 atividades em grupo, 10 teledermanto, 665 glicemia capilar 

(HGT) e 5.775 verificação de pressão arterial, 174 visitas de enfermagem. 

Sala de Curativo: realizou-se 1.310 curativos, com média mensal de 109, 50 suturas, 80 

retirada de pontos, 15 ret. De corpo estranho e 50 lavagem de ouvido.  

 

Recursos humanos alocados na unidade sanitária e secretaria da saúde. 

 

PROFISSIONAIS CARGA HORÁRIA 

01 Médico 40 horas 

02 Médicos 20 horas 

03 Enfermeiras (01 em licença) 40 horas 



 

 

01 Odontólogo 40 horas 

01 Farmacêutico 40 horas 

01 Psicóloga 20 horas 

01 Assistente Social  20 horas 

02 Técnicas de Enfermagem 40 horas 

01 Auxiliar de Consultório Odontológico 40 horas 

07 Agentes Comunitárias de Saúde 40 horas 

01 Secretario de Saúde  40 horas 

01 Secretário Adjunto 40 horas 

01 Técnico em Informática 40 horas 

04 Motoristas  40 horas 

01 Servente de Serviços Internos 40 horas 

01 Diretora de Saúde 40 horas 

01 Diretor de Assistência Social 40 horas 

01 Nutricionista  20 horas 

01 Fiscal Municipal 20 horas 
Fonte: extrato folha 12/2016 

A secretaria municipal de Saúde e Bem Estar Social de Peritiba tem por finalidade desenvolver 

ações de saúde que objetivam a melhoria da qualidade de vida da população com o atendimento 

básico. 

 

 

 

3 AVALIAÇÃO FÍSICO/FINANCEIRAS DAS METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS  

No sentido de realizar a avaliação físico/financeira das metas previstas no processo de 

planejamento (PPA/LDO/LOA), seguem os resultados alcançados nos Programas de Governo de 

natureza finalística que tiveram a atuação direta do Gabinete, bem como a descrição das ações de 

governo realizadas no ano de 2016 nos programas meio e finalísticos. 



 

 

PROGRAMAS/PROJETOS/ATIVIDAD
ES 

RECURS
O 

ORÇAMENT
O PREVISTO 

ORÇAMENT
O ATUAL 

TOTAL 
EMPENHAD

O 

TOTAL 
LIQUIDAD

O 
SALDO 

%GASTO 
PROGRAM

A 

AVALIAÇÃO 

PRODUTO DA AÇÃO 
MET

A 
EXECUTADO 

AVALIAÇÃ
O 

Programa 0131 - Saúde Para Todos 

1.056-Veículos e Equip. p/ saúde 

asps  60.000,00 3.368,00   0,00 0,00  3.368,00    
Qtde Veículos e Equipamentos 

adquiridos 
05 79 atingida 

Convênio 
FNS 0,00 130.000,00 106.357,33 105.387,33 23.642,67  

1.064 - Construção da Nova Unidade 
de Saúde 

Asps  100.000,00 148.397,26  109.298,50   109.298,50 
 39.098,7
6   

m/2 (Obr) 200 858,75 atingida 
373 - 
Superávit 
PMAQ 0,00 13.710,00 13.707,78 13.707,78 2,22  

718-
Traf.SUS 0,00 85.000,00 84.798,25 84.798,25 201,75  

2.075 - Operacionalização das Ações 
Gerais da Saúde 

asps 985.000,00 1.165.000,00  1.135.190,01   1.134.258,48 
29.809,99
    

U.G/N.º de atendimentos 
 
 

 
12 

 

 
12 

 

 
atingida 

 64-PAB  28.000,00 28.000,00  27.215,96  27.215,96  784,04    

65-MAC  0,00 20.000,00  17.625,94  17.212,25  2.374,06    

2.076 - Manutenção e Ampliação do 
Prédio da Unid. Mun de Saúde 

ASPS  10.000,00 5.000,00  404,48  404,48  4.595,52    

U.G 100 - atingida 



 

 

2.077 - Manutenção dos Veículos da 
Atenção Básica 

asps  69.000,00 69.000,00  57.346,81  57.346,81  
11.653,19
    

Qtde Veículos Mantidos 
 
 

12 
 
 

07 (obs) 
 
 

atingida 
 

 64-pab  8.000,00 8.000,00  7.358,80  7.358,80  641,20    

 66-
vigilancia  5.000,00 5.000,00  1.572,25  1.572,25  3.427,75    

 364- 
sup.PAB 0,00 20.000,00 16.549,24 16.549,24 3.450,76  

2.079 – Contratação de Serv. Méd. 
Hosp. E de Diagnostico 

asps  50.000,00 50.000,00  37.707,56  37.707,56  
12.292,44
    

N.º de contratações médicas 
 
 

100 
 
 

+-78 
 
 

atingida 
 
  64-PAB  15.000,00 0,00  0,00  0,00 0,00    

 65-MAC  120.000,00 179.000,00  168.792,91  168.042,91  8.332,09    

2.084- Operacionalização da Atenção 
Básica 

asps  40.000,00 12.000,00  6.587,31   6.587,31 5.412,69    Equipe/pessoas atendidas 
 

3000 
 

6.390 consultas 
 

atingida 
 

64-PAB  24.000,00 39.000,00  24.819,35  23.789,35  
14.180,65
    

2.092-Operacionalização da Vigilância 
Sanitária 

asps  2.000,00 2.000,00  0,00  0,00  0,00    

U.G/N.º de procedimentos realizados 

200 
 

4.731 
 

atendida 

66-
vigilancia  18.000,00 38.000,00  20.604,33  19.513,86  

19.395,67
    

 

2.106-Convênio com  a Associação  
Benef. Hosp. Peritiba 

asps 740.000,00 737.298,50 737.298,10 737.298,10 0,40 
 

Repasse de recursos (mês)/N.º de 
atendimentos mês 

 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

12 atingida 



 

 

 
 
 
 

2.107- Operacionalização da Farmácia 
Básica do Município 

 
 

asps  105.000,00 105.000,00  101.205,35  101.205,35  3.794,65    

N.º Pessoas beneficiadas 
 
 

3.000 
 
 

14.887 usuários atendida 

67-AF 35.000,00  35.000,00  18.277,05  18.277,05  
16.722,95
    

717-sus-
Estado  16.000,00 16.000,00  10.367,05  10.367,05  

5.632,95  
    

2.121 - Convênio com o Samu 
Concórdia asps  6.500,00 6.500,00  2.868,48  2.629,44  3.631,52    

Pessoas atendidas 2.800 
  

2.124- PMAQ 
722-pmaq  140.000,00 140.000,00  83.861,84  78.247,64  

56.138,16
    

Pessoas atendidas 2000 6.390 consultas atingida 

2.125-Progra SES/Co-Financiamento 
em Saúde 723-Sies-

C0-Fin  41.000,00 41.000,00  15.363,94  15.363,94  
25.636,06
    

Pessoas atendidas 500 23 atingida 

2.128- Programa de Alimentação e 
nutrição clínica 

asps  12.000,00 2.000,00   0,00  0,00  2.000,00   

Pessoas atendidas - - - 

2.129-Participação no CIS-AMOSC-
Chapecó 

asps  5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00   Pessoas atendidas 
 

12 
  

- 
 

65-MAC  0,00 19.000,00  17.836,18  17.836,18  6.163,82    

2.130-participação no CIS AMAUC- 
CDIA asps 11.000,00  26.112,00  26.112,00  26.112,00  0,00    

Pessoas atendidas 12 
 

- 

 65-mac 0,00 36.520,00 33.951,05 33.951,05 2.568,95  

2.131 - Manut. E Func. Do Cons. Mun. 
De Saúde 

asps  12.000,00 2.000,00  0,00  0,00  2.000,00    

UG 12 12 - 

Programa 0132- Saúde da Família 
 
 
 



 

 

2.086 -Operacionalização do PACS 
 

asps  25.000,00 44.000,00  38.461,33  38.461,33  5.538,67    
Equipe/N.º de visitas domiciliares 

realizadas 
 

2500 
10.227 visitas 

+-1013 familias 
atingida 

64-PAB  110.000,00 120.000,00  111.161,11  111.161,11  8.838,89    

2.099-Operac. Do programa de Saúde 
Bucal 

 
 

Livre  61.000,00 77.600,00  71.738,91   71.738,91  5.861,09   
programa \(und)/ N.º de atendimentos 

 
 

2000 
 

1.193 pacientes 
4.412 

procedimentos 
 

atinigida 64-PAB  45.000,00 30.000,00  29.156,17  29.156,17  843,83    

735-
BSOR  0,00 20.000,00  16.065,00   16.065,00 3.395,00    

2.113-operacion. Do PSF 
 

asps  176.000,00 195.000,00  187.650,13  187.650,13  6.349,87    N.º atendimentos 
 

2.800 
6.390 médicos 

131 domiciliares 
atinigida 

64-pab  115.000,00 107.000,00  102.198,93  102.198,93  4.801,07    

2.114 - Operacion. Do NASF 
asps  42.000,00 30.701,50  3.786,98  3.786,98  

25.914,52
    pessoas atendidas 

  

660 nutri 
660 psic 

Ações grupo 
atingida 

64-PAB  51.000,00 101.930,00  101.898,02  101.898,02  31,98    

Programa 0140 - Vigilância Epidemiológica 

2.093- Operac. Da Vigilãncia 
Epidemiológica 

 

Livre  2.000,00 2.000,00  0,00  0,00  0,00    
U.G/N.º de atendimentos 

 
1.000 

 
56 notificações 

 
atingida 

 
66-
vigilancia  12.000,00 12.000,00  10.545,42  10.545,42  8.454,58    

 



 

 

1.056-Veículos e Equip. p/ saúde 

Foi realizada a aquisição de novo veículo , com valor do investimento  de R$ 35.900,00. e a 

aquisição de equipamentos descritos abaixo sendo com recursos oriundos do FNS Convênio com a 

União. 

 

Fornecedor EQUIPAMENTO 

Granvel-Grenville Veiculos Ltda Veículo Zero Km  

Tendencia  Mat.p/Informática  03 Purificadores de água 

CP1-Informática Ltda ME 01 Notebook 

Piso Clima Climatização EPP 14 Ar Condicionados 

Agnus Comércio de Máquinas e Equip. 01 Cadeira de Rodas 

Cirupar – Com. De Equip. 01 Seladora tipo mesa eletrônico 

Dirceu Longo & Cia Ltda EPP 01 Geladeira/Refrigerador 300 lt 

Kalbrink 16 Cadeiras Giratorias 

12 Cadeiras empilháveis 

Mega Sintech 07 Microcomputador 

MM Comércio de Equipamentos 01 Geladeira/Refrigerador  

Nelita Gomes Farias EPP 04 Armários de aço 

02 armário de madeira 

 01 mesa de reunião retangular 

11 mesas para escritório 

Conjunto de 01 mesa, 01 conexão arredontada e 

01 mesa com suporte retrátil para teclado e 

suporte cpu 

02 mesa retangular para computador 

RPL de Angeli  09 No-break 

Metalurgica DJ Princesa dos Campos 10 arquivos de aço 

Alci N. Becker & Cia Ltda – EPP 01 concentrador de oxigênio para uso 

domiciliar 

PPS Produtos para saúde Ltda EPP Aspirador de secreções elétrico 

Detector fetal 

Biombo hospitalar triplo 

Reanimador pulmonar manual 

Esfingmanômetro 

Lanterna clinica 

M.H.M do couto Nebulizador Portátil 

Alfrs indústria de móveis ltda - EPP Mesa de exames em aço e ferro 

Suporte de soro tipo pedestal 

 

1.064 - Construção da Nova Unidade de Saúde 

Construção da 2.ª etapa da obra construção da unidade sanitária Gilberto Luiz Dallegrave,  com 

área total de 858,75 m², sendo acabamento do piso superior com área de 433,75 m². 



 

 

Instalação do padrão de entrada de energia, rede elétrica para ar condicionado, proteção de 

descarga atmosféricas e equipamentos e acessórios de segurança. 

 

2.075 - Operacionalização das Ações Gerais da Saúde 

Na unidade sanitária são prestados os serviços básicos de clinica médica, odontológica, serviços de 

enfermagem, psicologia, nutricionista,  acompanhamento dos serviços sociais, exame preventivo 

do câncer colo do útero e mama, visitas domiciliares pelo médico, enfermeiras e técnicas , 

aplicação de vacinas, curativos, sinais vitais, aviamento de receitas, teste do pezinho, coleta de 

material para exames, verificação de pressão arterial, glicemia capilar, agendamentos de 

exames/consultas, encaminhamentos a serviços de referência de média e alta, complexidade fora 

do domicílio, autorização de laudos de internação, emissão de Cartão Nacional de Saúde. A 

Secretaria da Saúde vem investindo na manutenção do atendimento ao usuário, com aquisição de 

materiais de consumo, capacitação de servidores, folha de pagamento e encargos, reembolso de 

auxilio financeiros(despesas médicas), passagens. 

 Grupo oncológico temos 01 grupo com que se encontra mensalmente, nos encontros são 

realizados palestras, roda de conversa cada mês um colaborador da equipe multidisciplinar 

trabalha um tema com o grupo, que tem aproximadamente 20 participantes. 

Grupos Crônicos os encontros acontecem a cada 2 meses, com presença do , enfermeira e técnica 

da Equipe estratégia Saúde da família, farmacêutica, os quais prestam atendimento 

individualizado ao paciente com aferição dos sinais vitais, e realizam educação em saúde com 

equipe multidisciplinar, e após são entregues as medicações na farmácia. São 06 grupos de 

hipertensos, são atendidos 680 hipertensos, 02 grupos pacientes diabéticos com 120 diabéticos, e 01 

de respiratórios, grupo pacientes com patologias respiratórias que são 37 pacientes.   

Cursos gestantes tivemos 02 no ano, 31 gestantes participaram  

Fraldas são entregues a pacientes idosos com indicação de usos, realizado a entrega através de 

parecer social, foi realizado entrega de 646 unidades no ano 2016  

 

2.076 – Manutenção e Ampliação do Prédio da Und. Mun de Saúde 

Aquisição de materiais diversos para manutenção 

 

 



 

 

 

2.077 – Manutenção dos Veículos da Atenção Básica 

Foram investidos R$ 82.827,10 na manutenção dos veículos da saúde, através da aquisição de peças 

e de serviços de manutenção de máquinas. 

 Esta ação compreende todas as atividades que são desenvolvidas para a manutenção da frota de 

veículos da Secretaria podendo-se citar a manutenção mecânica, a reposição do material rodante 

(pneus), a lavagem, o abastecimento e lubrificação.  

Porém observou-se que foi empenhado  despesas com veículos em outros projetos atividades com 

recursos do PMAQ, vigilância e outros. 

 

2.079 – Contratação de Serviços Médicos Hospitalares e de Diagnóstico 

- Concessão de auxilio financeiros 

- despesas com pacientes encaminhados referencias de média e alta complexidade. 

- contratação da fisioterapia 

- exames laboratoriais 

 

2.084 – Operacionalização da Atenção Básica 

Material médico hospitalar, odontológico,  

 

2.092 – Operacionalização da Vigilância Sanitária 

O Município é responsável pelas ações básicas de Vigilância Sanitária, hoje ela é formada por uma 

equipe de dois técnicos capacitados para suas funções. O serviço é feito através de vistorias, 

atendimento as denúncias e reclamações e ações educativas. 

Existem no Município os estabelecimentos cadastrados, que desenvolvem atividades em 

ações básicas da vigilância sanitária. E estão sujeitos a vistorias, inspeções e pagamento da taxa do 

alvará sanitário. 

As ações de média complexidade são efetuadas pelos técnicos da 6ª Secretaria de 

Desenvolvimento Regional. 

A Vigilância Sanitária realizou 4.731 atendimentos, entre inspeções, orientações, 

licenciamentos, averiguação de denúncias, processos administrativos, cadastros e atividades 

educativas, e pode superar a meta projetada com a inclusão de dois servidores fiscais sanitários. 



 

 

Realização do controle da dengue, com ações educativas e busca ativa de focos, praticando a 

promoção e prevenção da saúde 

 

2.106 – Convênio com a Associação Beneficente Hospital Peritiba 

Firmado 3.º termo aditivo ao  Convênio n.º01/2014 – Com a Associação Beneficente Hospital 

Peritiba, administrada pela São Camilo,  e com garantia da  serviços de sobreaviso médico para 

atendimento de urgência e emergência(pronto socorro), disponibilizar equipe técnica de 

enfermagem permanente e realizar internações. 

 

2.107 – Operacionalização da Fármacia Básica do Município 

Assistência farmacêutica – farmácia básica: a principal despesa é com a aquisição e distribuição de 

medicamentos realizados junto as Unidades de Saúde, atendimento aos munícipes em geral, 

entrega de medicamentos aos pacientes crônicos, que fazem uso de medicação continua, Também 

é realizada a distribuição de medicamentos especiais que são fornecidos pelo Estado. 

Na farmácia foram atendidos 14.887 usuários  e  entregues 1.245.617 itens de medicamentos e leite. 

 

 

2.121 – Convênio com o SAMU de Concórdia 

Samu básico, para manutenção dos serviços de urgência e emergência. Através de convênio para 

atendimento de transferência de casos graves.  

 

2.124 – PMAQ 

Material para manutenção e desenvolvimento das atividades pela equipe  de saúde. 

 

2.125 – Programa SES/Co-Financiamento em Saúde 

A Secretaria investe na capacitação do servidor no próprio Município e por vezes fora do 

Município onde são oferecidas pela Secretaria Estadual de Saúde, também a nível regional como a 

participação nas pactuações para as referências nos atendimentos. Deste modo os profissionais 

representados em diversos setores, são multiplicadores do conhecimento e contribuem para 

executar o trabalho com êxito. Foram capacitações disponibilizadas a 23 servidores. 

 

 

2.128 – Programa de Alimentação e Nutrição Clínica 

Não houve gastos neste programa 

 



 

 

 

2.129 – Participação no CIS-AMOSC-Chapecó 

Referente manutenção do consórcio para prestação de serviços de saúde especializados de 

referência e de maior complexidade a nível ambulatorial para a população do município de 

Peritiba, em conformidade com as diretrizes do sus assegurando o estabelecimento de um sistema 

de referência e contra-referência, conforme contrato de rateio nº 85/2016. São pactuados 

atendimentos a pessoas com custos mais baixos por consulta médica. 

 

2.130 – Participação no CIS-AMAUC-CDIA 

Referente repasse para atender as ações do programa cis-amauc, na prestação de serviços médicos 

clínicos especializados e exames laboratoriais de referência e de maior complexidade a nível 

ambulatorial, nas mais diversas áreas e especialidades da saúde, junto aos profissionais 

credenciados ao consórcio para pacientes encaminhados pelo município para o exercício de 2016 

conforme contrato de rateio nº 02/2016. 

 

 

2.131 – Manut. e Func. Do Conselho Municipal de Saúde 

Não houve gastos 

 

Programa 0132 – Saúde da Família 

O programa ESF foi implantado no ano 2001. Estamos atendendo 100% das famílias com visitas 

domiciliares pelas ACS e demais membros da equipe quando necessário. 

 Temos como características importantes dos profissionais da equipe: eles são ativos na 

busca das pessoas com problemas de saúde, ativos na identificação de fatores determinantes 

condicionantes pelo aparecimento e agravamento das doenças na comunidade, ativos na busca de 

soluções tecnicamente eficazes e socialmente aceitas para superar os problemas, são promotoras de 

saúde, não ficam esperando as pessoas, já doentes, dentro dos centros de saúde. 

 Mensalmente a equipe se reúne para levantamento dos problemas, planejamento das ações 

e troca de ideias para melhorar sempre mais a qualidade dos serviços prestados. As ACS se 

reúnem mensalmente, ou quinzenalmente conforme necessidade com a enfermeira e secretária da 

saúde para tirar dúvidas e estudar os temas a serem tratados. 

Atendimento ao paciente: A Secretaria da Saúde mantém uma estrutura física e de pessoal para 

realizar o atendimento aos pacientes, com atendimento de livre demanda (porta aberta) de 

consultas e exames, encaminhamentos para os serviços de referência de média e alta complexidade 



 

 

fora do domicílio, emissão do cartão SUS, autorização de procedimentos cirúrgicos e outros. A 

média de atendimento diário neste local é em média 40 pessoas. 

2.086 – Operacionalização do PACS 

A ação dispõe de 07 agentes comunitários de saúde que desenvolvem ações como visitas 

domiciliares, acompanhamento de gestantes, acompanhamento de crianças menores de dois anos, 

pacientes crônicos, acompanhamento de idosos e pessoas com necessidades especiais, e demais 

famílias cadastradas no programa, relaizam orientação quanto à saúde preventiva, ações 

educativas através de folders com temas atrelados a promoção e prevenção da saúde, realizam  

reuniões de capacitação mensais para discussão dos temas de visitas, programação das ações do 

mês.  

Pagamento de pessoal e encargos de 07 agentes comunitárias de saúde. 

 

 

2.099 – Operac. Do Programa Saúde Bucal 

Prestar atendimento odontológico para a comunidade, dando prioridade à prevenção, melhorando 

assim o padrão de saúde bucal da população. Desenvolver programas em saúde bucal como: 

programa de confecção de prótese para pacientes, programa de orientação e motivação em saúde 

bucal com as crianças da rede municipal de ensino, conta com 01 profissional e 01 assistente. Em 

2016,  foram atendidos 193 pacientes e realizados 4.412 procedimentos 

 

2.113 – Operacionalização do P.S.F 

O programa conta com a atuação de 01 equipe, junto a: Unidade Básica de Saúde, tendo 01 médico 

da estratégia que realiza consultas médicas diárias, acompanha grupo de pacientes crônicos, 

realiza visitas domiciliares, equipe multidisciplinar realiza  procedimentos complementares como 

acolhimento dos pacientes,  puericultura, exames de prevenção do câncer útero e mama, 

acompanhamento do pré-natal, curativos, inalações, aplicação injeções,  aferição de sinais vitais, 

visitas domiciliares, atendimento em grupos e reuniões, desenvolvem ações educativas junto aos 

grupos, escolas, creche, acompanhamento grupos crônicos e de gestantes. 

Programa Crônico Respiratório: Através do programa atender pacientes idosos e com baixas 

condições sócio econômica, portadores de asma, DPOC e outras afecções do sistema respiratório. 



 

 

Reunir os pacientes mensalmente para orientações e entrega de medicações gratuitamente. 

Encaminhar para avaliação com especialista e exames especializados quando necessário. 

Programa de psicologia: Atender crianças com problemas de aprendizagem na escola e demais 

pacientes encaminhados pelos médicos da unidade. 

Programa de fisioterapia: dar condições de prestação de serviços de qualidade e eficiência. 

Encaminhar pacientes que necessitam de reabilitação com sequelas de AVC e todas as outras 

enfermidades e patologias que são indicados acompanhamentos fisioterapêuticos. 

 

2.114 – Operacionalização do NASF 

Gasto somente com folha de pagamento (farmacêutica, psicóloga e assistente social) São feitos em 

media 660  atendimentos por profissional (psicóloga e assistente social), bem como realizam 

atividades em grupos crônicos, gestantes, oncológicos e nas escolas. 

 

 

2.093 – Operacionalização da Vigilância Epidemiológica 

A Vigilância Epidemiológica do Município é realizada pela Unidade Sanitária, a qual 

possui uma Enfermeira e uma Técnica de Enfermagem responsável pelo setor.      Incidência dos 

casos de doenças transmissíveis e de notificação compulsória. 

Temos no município um controle efetivo desses casos. As notificações são semanais, mesmo 

que a informação seja negativa. 

São realizadas campanhas/orientações de vacinação da gripe, HPV, Tétano, e demais 

vacinas que compõem o calendário vacinal, tuberculose, brucelose, outubro rosa, novembro azul, 

Hepatites, HIV e doenças sexualmente transmissíveis e outros. 

As Campanhas realizadas pelo Ministério da Saúde tiveram as metas alcançadas pelo 

Município. 

 


