
ANEXO I - Compromissos do Plano Municipal de Saúde - 2014-2017

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Manutenção das atividades da
Secretaria Municipal de Saúde

Manutenção das atividades da Secretaria
Municipal de Saúde

Nível de efetividade em resolução de
problemas e finalização de processos
(percentual)

40 50 60 70           2.913.000,00           3.111.000,00           3.323.000,00           3.549.000,00

Construção da sede do almoxarifado
da SMS

Construção da sede do almoxarifado da SMS Sede construída 1              400.000,00

Manutenção do almoxarifado
Pagamentos das despesas com o novo
almoxarifado

Almoxarifado mantido 1 1 1 1                 70.000,00                 77.000,00                 84.000,00                 91.000,00

Manutenção das atividades
administrativas do Hospital
Municipal

Manutenção das atividades administrativas do
Hospital Municipal

Hospital Mantido 1 1 1 1           1.372.000,00           1.496.000,00           1.630.000,00           1.777.000,00

Criação da Ouvidoria da Saúde Criação da Ouvidoria da Saúde Ouvidoria criada 1                 50.000,00
Manutenção das atividades da
Ouvidoria da Saúde

Manutenção das atividades da Ouvidoria da Saúde Ouvidoria Mantida 1 1 1 1                 22.000,00                 24.000,00                 26.000,00                 28.000,00

Publicidade Institucional e
Relações Públicas

Publicidade Institucional e Relações
Públicas

Divulgar informações de interesse público
e ações da Prefeitura de Unaí

Realização de publicidade institucional de
interesse público na área da saúde

Publicidade realizada 80 120 160 200                 73.000,00                 77.000,00                 83.000,00                 88.000,00

(11) Contribuição à adequada formação, alocação,
qualificação, valorização e democratização das
relações do trabalho dos profissionais e
trabalhadores de saúde.

Direção Estratégica da
Administração Pública

Gestão do SUS / capacitação
Profissional (3)

Implantar politica de desenvolvimento
recursos humanos

Treinamento e aperfeiçoamento de servidores
Públicos

Servidores Capacitados *

Realização de conferências
Municipais

Realização de conferências Municipais Evento realizado *

Manutenção de Secretaria Executiva
do Conselho

Manutenção de sercretaria executiva do CMS Unidade administrativa mantida *

Incentivo à participação dos
conselheiros e delegados do
Município em cnferências estaduais
e nacionais

Incentivo à participação dos conselheiros e
delegados do Município em cnferências estaduais
e nacionais

conselheiro e/ou delegado apoiado *

Capacitação de conselheiros
Municipais

Capacitação de conselheiros Municipais Conselheiro capacitado *

(10) Fortalecimento do complexo industrial e de
ciência, tecnologia e inovação em saúde como vetor
estruturante da agenda nacional de
desenvolvimento econômico, social sustentável,
com redução da vulnerabilidade do acesso à saúde e
da assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

Direção Estratégica da
Administração Pública

Manutenção de atividade de
processamento de dados (3)

Subsidiar a tomada de decisões pelos
dirigentes do primeiro escalão do governo

Manutenção dos sistemas e serviço de
Informática

Serviço mantido *

Previdência
Básica (271)

Contribuição prividênciaria parte
patronal (3)

*

Cobertura de acompanhamento das
condicionalidades do PBF.

Construção de novas UBS UBS construída 2 2 2 800.000,00 880.000,00 968.000,00

Reforma e ampliação de UBS
Unidades reformadas ou ampliadas
(un.)

4 2 400.000,00 200.000,00

Aparelhamento de UBS Bens adquiridos (un.) 952 972 880 400.000,00 440.000,00 330.000,00
Manutenção das equipes do NASF Procedimento/ano (milhares) 23,2 30 40 50 815.000,00 888.000,00 1.856.000,00 2.023.000,00
Construção da Sede do NASF Sede construída (un) 0 1 1 0 400.000,00 400.000,00
Aparelhamento do NASF Bens adquiridos (un) 0 92 92 0 200.000,00 200.000,00
Implantação de Academias de SAÚDE Academias implantadas (un) 3 2 0 0 180.000,00 180.000,00

Manutenção das academias de saúde
Pessoas atendidas pela academia
(milhares)

12 25 25 25 216.000,00 360.000,00 396.000,00 435.000,00

Manutenção das equipes de ACS Cobertura do PACS na zona rural (%) 23 50 50 50 1.878.000,00 3.004.000,00 3.305.000,00 3.635.000,00

Aquisição de material permanente para ACS
Equipes equipadas conf. Exigências
(un)

2 3 3 3 30.000,00 15.000,00

Manutenção do NASF

Saúde da Família

Núcleo de Apoio à Saúde da
Família

Manutenção das Unidades Básicas
de Saúde

Atenção Básica em
Unidades convencionais

Agente Comunitário de
Saúde

Manutenção e ampliação das
equipes do PACS

4.868.000,00 7.267.000,00 8.836.000,00 9.719.000,00

36 30 25 20 1.400.000,00 1.284.000,00 1.224.000,00 1.036.000,00

Diminuir as internações por causas
sensíveis à atenção básica. Aumentar a
cobertura populacional atendida pelas ESF;
Acompanhar as condicionalidades do
Programa Bolsa Família; Reduzir
em 2% a taxa de mortalidade prematura
(<70 anos) por DCNT. Garantir cobertura
vacinal contra gripe para a pessoa idosa.
Reduzir a taxa de internação hospitalar de
pessoas idosas por fratura de fêmur.

5) Garantia da atenção integral à saúde da pessoa
idosa e dos portadores de doenças crônicas, com

estimulo ao envelhecimento ativo e fortalecendo as
ações de promoção e prevenção.

Manutenção das equipes

Procedimentos realizados nas
unidades (em milhares)

Ações Indicador de monitoramento
Metas anuais Recursos orçamentários

Gestão do SUS
(122)

(13) Qualificação de instrumentos de execução
direta, com geração de ganhos de produtividade e

eficiência para o SUS.

Área temática
(PS)

Subfunção (LOA)
Diretriz do COAP Programa (LOA) Projeto / Atividade Objetivos

Proporção de internações por causas
sensíveis à atenção básica.

(1) Garantia do acesso da população a serviços de
qualidade, com equidade e em tempo adequado ao
atendimento das necessidades de saúde,
aprimorando a política de atenção básica e a
atenção especializada.

Manutenção das equipes de Saúde
da Família

Direção Estratégica da
Administração Pública (404)

Subsidiar a tomada de decisões pelos
dirigentes do primeiro escalão do governo

Garantir o crescimento da participação popular na
formção das políticas públicas de Saúde. E aumentar

o controle social na área da Saúde
Gestão Democrática

Incentivar a participação da população na
gestão municipal

Atenção Primária
à Saúde (301)

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
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ANEXO I - Compromissos do Plano Municipal de Saúde - 2014-2017

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Ações Indicador de monitoramento

Metas anuais Recursos orçamentáriosÁrea temática
(PS)

Subfunção (LOA)
Diretriz do COAP Programa (LOA) Projeto / Atividade Objetivos

Aquisição de Unidade Móvel para área rural Unidade móvel credenciada 0 1 1 0 250.000,00

Manutenção da Unidade Móvel Pessoas atendidas pela Unidade Móvel
(em milhares)

1428 2000 3000 5000 20.000,00 22.000,00 25.000,00

Manutenção dos serviços de planejamento
familiar e Saúde da Mulher

Mulheres atendidas/ano (milhares) 12,7 12,8 12,9 13,1 510.000,00 561.000,00 618.000,00 679.000,00

Construção de sede para o centro de
Planejamento Familiar e Saúde da Mulher

sede construída (unidade) 1 600.000,00

Aparelhamento do serviço de atenção à saúde da
Mulher

Bens adquiridos (unidades) 130 200.000,00

Manutenção dos CAPS Usuários atendidos (milhares) 7,82 7,86 7,93 7,98 999.000,00 1.099.000,00 1.209.000,00 1.330.000,00
Construção de sede para o CAPS Sede construída (unidade) 0 1 0 0 500.000,00

Aparelhamento e reaparelhamento dos CAPS Bens adquiridos (unidade) 112 250.000,00

Implantação do Residencial Terapêutico para
acolhimento  adulto e infantil

serviço implantado e credenciado
(unidade)

1 50.000,00

Laboratório Municipal
Manutenção dos Serviços de Apoio
Diagnostico Terapeutico (SADT) (3,4)

Fornecer apoio diagnóstico aos
profissionais e usuários do SUS

Manutenção dos Serviços de Análises Clínicas e
Laboratoriais

Exames e/ou análises realizadas (em
milhares)

114 115 116 117 1.308.000,00 1.426.000,00 1.554.000,00 1.694.000,00

Manutenção do serviço de TFD Usuários atendidos(unidade) 1956 1972 1987 2002 501.000,00 551.000,00 606.000,00 666.000,00

Manutenção do serviço de transporte de
pacientes  em tratamento oncológico

Usuários atendidos(unidade) 528 552 576 600 167.000,00 182.000,00 199.000,00 217.000,00

Manutenção da casa de apoio a pacientes em
tratamento oncológico em Barretos

Usuários atendidos(unidade) 528 552 576 600 66.000,00 72.000,00 78.000,00 78.000,00

Manutenção dos serviços de Pronto Atendimento,
internações e cirurgias

usuários atendidos (em milhares) 55,16 55,61 56,05 56,5 10.290.000,00 11.250.000,00 12.359.000,00 13.463.000,00

Construção do Novo Hopsital Municipal e Pronto
Atendimento

unidade construída (unidade) 1 10.000.000,00

Aparelhemanto do novo hospital Municipal e
Pronto Atendimento

Bens adquiridos (unidades) 1 4.000.000,00

100%

60.000,00

Agente Comunitário de
Saúde

Manutenção e ampliação das
equipes do PACS

Tratamento Fora do
Domicílio

Atenção Emergencial e
Hospitalar

Outras medidas de desempenho vinculadas à
Saúde da mulher e da criançaReduzir a mortalidade materna 80% 80% 80% 80%

0 0

70% 75% 75% 80%

0 0

10 10 10 10

15,5 15,6 15,8 15,9

4 10 15 18

Proporção de mulheres vinculadas ao
local de ocorrência do parto.

Serviço implantado e credenciado
(unidade)

Pessoas atendidas/ano (em milhares

60%

68%

3.649.000,002.741.000,00 3.015.000,00

Diminuir as internações por causas
sensíveis à atenção básica. Aumentar a
cobertura populacional atendida pelas ESF;
Acompanhar as condicionalidades do
Programa Bolsa Família; Reduzir
em 2% a taxa de mortalidade prematura
(<70 anos) por DCNT. Garantir cobertura
vacinal contra gripe para a pessoa idosa.
Reduzir a taxa de internação hospitalar de
pessoas idosas por fratura de fêmur.

(2) Aprimoramento da rede de urgências, com
expansão e adequação de UPAs, SAMU, OS e

centrais de regulação, articulando-a com outras
redes de atenção.

Manutenção das atividades
Hospitalares (3,4)

Ampliar o número de unidades de saúde
com serviço de notificação contínua da
violência doméstica, sexual e/ ou outras
formas de violências ao ano.

Manutenção do atendimento odontológico em
Atenção primária

5) Garantia da atenção integral à saúde da pessoa
idosa e dos portadores de doenças crônicas, com

estimulo ao envelhecimento ativo e fortalecendo as
ações de promoção e prevenção.

Vincular as mulheres ao local de ocorrência
do parto, durante o acompanhamento pré-
natal, de acordo com o desenho regional

Proporção de gestantes usuárias do
SUS que realizaram teste rápido para a
sífilis.

Equipes de saúde bucal implantadas
(unidade)

Diminuir a proporção dos procedimentos
de exodontia realizada em relação aos
demais

Aumentar o número de equipes da Saúde
Bucal.

Atenção Básica em Saúde
Bucal

Manutenção das ações de Saúde
Bucal (3,4)

Realizar ação coletiva de escovação dental
supervisionada.

Atendimentos odontológicos
procedimentos /ano (em milhares)

Garantir a gestantes dos municípios
realizando pelo menos 7 consultas de pré-
natal.

Proporção nascidos vivos de mães com
no mínimo sete consultas de pré-natal.

Aumentar o acesso ao teste rápido de
sífilis nas gestantes usuárias do SUS
municipal, segundo o protocolo de pré-

Reduzir a mortalidade infantil. Taxa de mortalidade infantil.(P/1000)

Manutenção das Equipes de Saúde Bucal nas ESF

3.317.000,00

30.000,00Implantação de equipes de saúde Bucal nas ESF.

Atenção Primária
à Saúde (301)

(3) Promoção da atenção integral à saúde da mulher
e da criança e implementação da Rede Cegonha,
com ênfase nas áreas e população de maior
vulnerabilidade.

Planejamento Familiar e
Saúde da Mulher/Saúde da

Família

Manutenção das ações de saúde da
mulher e da criança (3,4)

Realizar exames citopatológicos do colo do
útero em mulheres de 25 a 64 anos e a
população feminina na mesma faixa etária.

Aumentar o percentual de parto normal Proporção de partos normais.

Investigar os óbitos infantil e fetal na
região.

50% 60% 60%

100% 100% 100%

Redução da mortalidade materna

Investigar os óbitos maternos e os óbitos
em mulheres em idade fértil (MIF) por
causas presumíveis de morte materna

Proporção de óbitos maternos e de
mulheres em idade fértil (MIF) por
causas
presumíveis de morte materna
investigados.

(4) Fortalecimento da rede de saúde mental, com
ênfase no enfrentamento da dependência de Crack
e outras drogas.

Atenção à Saúde Mental
Manutenção das ações de saúde
Pisicosocial (3,4)

Garantir cobertura dos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS).

Reduzir o número de internações em
hospitais psiquiátricos

Disponibilizar leitos de saúde mental
expandidos em hospital geral.

Proporção de óbitos infantis e fetais
investigados.

Manutenção do Tratamento Fora do
Domicilio (TFD) (3,4)

Possibilitar tratamento médico
especializado à população de Unaí em
centros de maior complexidade

Implantação do CAPSi

60.000,00 60.000,00

1 150.000,00

25,8 39,8 46,8 53,8 154.000,00 479.000,00 803.000,00 1.119.000,00
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ANEXO I - Compromissos do Plano Municipal de Saúde - 2014-2017

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Ações Indicador de monitoramento

Metas anuais Recursos orçamentáriosÁrea temática
(PS)

Subfunção (LOA)
Diretriz do COAP Programa (LOA) Projeto / Atividade Objetivos

Implantação da Unidade de Terapia Intensivo
Adulta (UTI)

UTI Adulta implantada 1 3.600.000,00

Manutenção da UTI Adulto Taxa de ocupação (percentual) 90% 90% 90% 90% 3.600.000,00 3.960.000,00 4.158.000,00 4.283.000,00

Implantação da UTI neo-natal UTI neo-natal credenciada 1 3.600.000,00
Manutenção da UTI Neo-natal Taxa de ocupação (percentual) 90% 90% 90% 90% 3.600.000,00 3.960.000,00 4.158.000,00 4.282.000,00
Implantação do Centro de Diagnósticos por
Imagem - CDI

CDI implantado 1 3.000.000,00

Manutenção do CDI Usuários atendidos (em milhares) 26,05 26,26 26,47 26,68 472.000,00 448.000,00 403.000,00 403.000,00

Aquisição de Tomógrafo Bem adquirido (unidade) 1 850.000,00
Implantação do SAMU Noroeste SAMU implantado 1 2.000.000,00

Manutenção do SAMU Noroeste Usuários atendidos (em milhares) 20 20,16 20,32 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Melhorar o acesso aos serviços
Hopsitalares da população

Reforma e adaptação do Hopsital Municipal Dr.
Joaquim Brochado

Reforma e/ou adaptação realizada 1 3.000.000,00

Implantar o núcleos de Acesso e Qualidade
implantados em Hospitais

Manutenção do Novo Hospital Municipal Usuários atendidos (em milhares) 10,82 10,91 10,99 9.000.000,00 12.000.000,00 13.200.000,00

Promover e melhorar a atenção
especializada em saúde na Policlínica

Manutenção do Centro de Saúde Policlínica Usuários atendidos (em milhares) 66 66,48 67,08 67,56 2.329.000,00 2.562.000,00 2.818.000,00 3.100.000,00

Possibilitar tratamento de referência
especializada para doenças como Diabetes
e Hipertensão

Aparelhmaneto e/ou reaparelhamento da
policlínica

Bens adquiridos (unidade) 108 200.000,00

Construção de sede do Centro de Saúde
Especializado - Policlínica

Sede construída (unidade) 1 600.000,00

Implantação do serviço de referência no controle
do Diabetes Mellitus

Serviço implantado (unidade) 1 100.000,00

Manutenção do serviço de referência no controle
do Diabetes Mellitus

Usuários atendidos (em milhares) 5,71 5,75 5,8 200.000,00 220.000,00 242.000,00

Manutenção do serviço de oftalmologia Usuários atendidos (em milhares) 6,65 6,8 7 7,3 413.000,00 454.000,00 454.000,00 499.000,00

Manutenção do Serviço de referência para
tratamento de Leishmaniose, Tuberculose e
Hanseníase

Usuários atendidos (em milhares) 1,63 1,64 1,65 1,67 169.000,00 186.000,00 204.000,00 225.000,00

Construção da sede do Centro especializado em
Reabilitação (CER)

Cosntrução e implantação do CER
(UNIDADE)

1 2.500.000,00

Aparelhamento e/ou reaparelhamento do Centro
Especializado em Reabilitação (CER)

Bens Adquiridos (unidade) 115 1.000.000,00

Manutenção do CER Usuários atendidos 250 275 300 650.000,00 715.000,00 787.000,00

Manutenção das atividades do serviço de
transporte Sanitário

nº de ambulâncias em atividade
(unidade)

6 6 6 6 1.760.000,00 1.918.000,00 2.091.000,00 2.279.000,00

Aparelhamento e/ou reaparelhamento do serviço
de transporte sanitário

permanência de veículos em
atividade/dias por ano (%)

85% 90% 90% 90% 340.000,00 210.000,00

Implantar o Sistema Nacional de Gestão da
Assistência Farmacêutica – HÓRUS ou
SIGAF - Sistema Integrado de
Gerenciamento de Assistencia
Farmaceutica.

Manutenção da farmácia Básica Usuários atendidos (unidade) 7,1 7,5 7,6 7,7 343.000,00 373.000,00 407.000,00 444.000,00

Favorecer o acesso da população aos
medicamentos essenciais

Construção da sede da Farmácia de Minas -
Farmácia Integrada

Sede construída (unidade) 1 400.000,00

Ampliação da rede de assistência
farmacêutica

Aparelhamento e/ou reaparelhamento da
Farmácia Integrada

Bens Adquiridos (unidade) 46 100.000,00

Vigilância Epidemiológica  e
Ambiental (305)

(1) Garantia do acesso da população a serviços de
qualidade, com equidade e em tempo adequado ao

atendimento das necessidades de saúde,
aprimorando a política de atenção básica e a

atenção especializada.

Atenção Emergencial e
Hospitalar

Vigilância Epidemiológica  e
Ambiental (305)

 Redução dos riscos e agravos à saúde da população,
por meio das ações de promoção e vigilância em
saúde.                                   Implementar ações de
saneamento básico e saúde ambiental, de forma
sustentável, para a promoção da saúde e redução

das desigualdades sociais, com ênfase no programa
de aceleração do crescimento. (14)

>95% >95%

(8) Garantia da assistência farmacêutica no âmbito
do SUS.

Assistência Farmacêutica
Manutenção e apliação da Farmácia
Básica e Distribuição de
medicamentos (3,4)

Alcançar as coberturas vacinais adequadas
de todas as vacinas do calendário básico de
vacinação da criança em todos os
municípios.

(2) Aprimoramento da rede de urgências, com
expansão e adequação de UPAs, SAMU, OS e

centrais de regulação, articulando-a com outras
redes de atenção.

Manutenção das atividades
Hospitalares (3,4)

Manutenção de Clínicas
Especializadas

Possibilitar tratamento de referência
especializada para doenças como
Hanseníase, Leishmaniose e tuberculose

Reduzir o número de pessoas não
assistidas em hospitais quando
acidentadas.

Coberturas vacinais de todas as
vacinas do calendário básico de
vacinação da criança.

Atenção Especializada em
Saúde

Manutenção do serviço de
transporte Sanitário

Oferecer à população transporte de
urgência e emergência de qualidade com

eficiência e segurança

Implantar o serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU 192).

2.300.000,00 2.530.000,00 2.530.000,00

>95%

2.091.000,00

>95%

Suporte
Profilático e

Terapêutico (303)

VIGILÂNCIA EM
SAÚDE

Reabilitação em Saúde
Oferecer à população serviços
especializados em reabilitação física e
psicológica.
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2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Ações Indicador de monitoramento

Metas anuais Recursos orçamentáriosÁrea temática
(PS)

Subfunção (LOA)
Diretriz do COAP Programa (LOA) Projeto / Atividade Objetivos

Aumentar a proporção de cura nas coortes
de casos novos de tuberculose pulmonar
bacilífera na região.

Proporção de cura nas coortes de
casos novos de tuberculose pulmonar
bacilífera.

>80% >80% >80% >80%

Realizar visitas domiciliares para controle
da dengue em domicílios  pelo menos 4

Proporção de imóveis visitados em
pelo menos 4 ciclos de visitas

80% 80% 80% 80%

Reduzir o número absoluto de óbitos por
dengue na região.

Número absoluto de óbitos por
dengue.

0 0 0 0

Realizar pesquisa de triatomíneos nos
municípios conforme estratificação de
risco. (Ação 2.4 VA)

Realizar mensalmente a vigilância da
qualidade da água para consumo
humano, no parâmetro - Coliformes
Totais. (Ação 2.5 VA)

144 144 144 144

Estrutura do CCZ  em conformidade
Reforma e/ou ampliaçãodo Centro de Controle de
zoonoses

CCZ reformado e/ou ampliado
(unidade)

1

Garantir vacinação antirrábica dos cães na
campanha.

Proporção de cães vacinados na
campanha de vacinação antirrábica
canina.

80% 80% 80% 80%

Garantir exames dos contatos
intradomiciliares de casos novos de
hanseníase na região.

Proporção de contatos
intradomiciliares de casos novos de
hanseníase examinados.

90% 90% 90% 90%

Reduzir a incidência de AIDS em menores
de 5 anos

Incidência de AIDS em menores de 5
anos

0 0 0 0

Garantir continuidade das ações de
promoção, prevenção, diagnóstico e
tratamento em HIV/AIDS, Hepatites virais e
Outras DST.

Usuários  atendidos (unidade) 940 960 980 1000 181.000,00 200.000,00 220.000,00 242.000,00

Realizar inspeções nos estabelecimentos
do elenco 1 (Projeto de Fortalecimento de
VS/MG)

Aparelhamento e/ou reaparelhamento da VISA Bens adquiridos  (unidade) 32 40.000,00

Promover a prevenção de riscos à saúde da
população

Estabelecimentos cadastrados e
fiscalizados pela VISA (%)

100% 100% 100% 100%

Propiciar o controle das relações de
consumo de produtos e serviços da
vigilância sanitária

Vigilância Sanitária Mantida 1 1 1 1

100% de inspeções sanitárias em Prontos
Socorros.

Taxa de inspeções sanitárias em
Prontos Socorros.

100% 100% 100% 100%

Realizar a vigilância alimentar e nutricional de
crianças de 0 a 5 anos. (Ação 1.2 Promoção)

Realizar a Vigilância Alimentar e Nutricional de
Gestantes. (Ação 1.3 Promoção)

* Serviços e Programas previstos no PPA da Prefetirua Muniicpal de Unaí de forma consolidada,  constando no ANEXO III do PPA 73.554.000,00 77.344.000,00 80.300.000,00 81.376.000,00

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica  e
Ambiental (305)

Vigilância Epidemiológica  e
Ambiental (305)

 Redução dos riscos e agravos à saúde da população,
por meio das ações de promoção e vigilância em
saúde.                                   Implementar ações de
saneamento básico e saúde ambiental, de forma
sustentável, para a promoção da saúde e redução

das desigualdades sociais, com ênfase no programa
de aceleração do crescimento. (14)

Saúde do Trabalhador
Manutenção das ações de Saúde do
Trabalhador (305) - (3,4)

Ampliar o número de municípios da região
de saúde com notificação de
doenças/agravos relacionados ao trabalho.

Manutenção dos serviços de Vigilância
epidmiológica e ambiental e controle de zoonoses

Reduzir a taxa de letalidade por
Leishmaniose Visceral.

CEREST implantado (unidade) 1

Manutenção do Serviço de Assistência
especializada (SAE) e Centro de Triagem e
Aconselhamento (CTA)

0 0 0 0

90%

Vigilância epidemiológica mantida
(unidade)

Aumentar a proporção de registro de
óbitos com causa básica definida na região

Proporção de registro de óbitos com
causa básica definida (percentual)
Proporção de cura de casos novos de
hanseníase diagnosticados nos anos
das coortes.Ampliar a proporção de amostras de água

examinadas para os parâmetros coliformes

2.300.000,00 2.530.000,00 2.530.000,002.091.000,00

1 1 1 1

85% 85% 85% 85%

90% 90% 90%

Manutenção do Serviço de Vigilânciia Sanitária 388.000,00 427.000,00 470.000,00 517.000,00

100.000,00

Manutenção do Cento de Referência em Saúde do
trabalhador

Implantação do Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador

50.000,00

625.000,00 688.000,00 756.000,00 832.000,00Usuários atendidos (unidade) 500 550 600 600

Alimentação e
Nutrição (306)

VIGILÂNCIA EM
SAÚDE

Proporção de amostras da qualidade
da água examinados para parâmetros

Taxa de letalidade por Leishmaniose
Visceral.

Aumentar a proporção de cura nas coortes
de casos novos de hanseníase na
região.

Manutenção das ações de Vigilância
Sanitária (304) - (3,4)
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