PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025

AGOSTO
2021

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Catiani Fátima da Silva Ramão Zílio
Secretária Municipal de Saúde
Vanuza Fátima Andresen Nonnemacher
Enfermeira Coordenadora da Atenção Básica
Tamara de Castro Trindade Giacommoni
Dentista - Coordenadora em Saúde Bucal
Elizandra Cardinal
Psicóloga - Coordenadora em Saúde Mental
Alessandra Massuti
Farmacêutica Bioquímica
Douglas Maicow Verona
Enfermeiro Vigilância Epidemiológica
Cairo Tolfo
Coordenador de Endemias
Leno Nadin
Enfermeiro Pronto ATendimento/Centro de Referência COVID-19
Ana Keli de Amaral dos Santos
Digitadora

Aprovação pelo CMS
Anexar a resolução da aprovação

1 - INTRODUÇÃO
O Plano Municipal de Saúde tem como princípio básico organizar as ações de saúde,
tendo foco em ações preventivas e educativas, visando integrar a população orientando a
necessidade de planejar estratégias para atender melhor a área atendida. Por isso, vê-se a
necessidade de realizar trabalhos na saúde da criança, saúde da mulher, saúde do adolescente,
saúde do homem, saúde do idoso, epidemiologia, vigilância em saúde, programa de
hipertensão, diabetes, hanseníase, tuberculose, tabagismo, planejamento familiar, estratégias
de saúde da família, atividades físicas, programa a pessoas portadoras de deficiência, bem
como trabalhos em saúde bucal e saúde mental.
A organização desse Plano Municipal de Saúde buscou através dos dados da
secretaria, bem como o cotidiano vivido pelos profissionais junto aos pacientes, verificar os
principais objetivos a serem alcançados para um atendimento de qualidade para todos os
cidadãos que utilizam a Unidade de Saúde, bem como os serviços por ela prestado.
Com o propósito de melhorar a atenção básica que se estende também às ações
curativas e de urgência e emergência, atendidas em unidade 24 horas.
Tendo como principal objetivo

o atendimento humanizado, tem-se a necessidade de

melhorar e ampliar a infra-estrutura física da saúde do Município.

2 - CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

1. Histórico e Localização
Desmembrado do município de Capanema no ano de 1953 o município de Pérola D’Oeste
possui uma área territorial de 205 279 km², sob uma altitude de 400 m, sendo as coordenadas
geográficas: 25’ graus, 49’’ min. e 11’’’ seg. sul de latitude e de 52 graus, 45 min. W-GR de
longitude. A distância da Capital Curitiba é de aproximadamente 600 km.
Mapa nº 01 – Localização do município de Pérola D’Oeste

Fonte: Google Maps (2021)
O povoamento teve início em 1948, e sua primeira denominação era km – 35. Elevando a
categoria de distrito, pela lei 3511 de 30/12/57 e a nível de município, pela lei 4348 de
11/04/61 e a fundação do Município em 27 de novembro de 1961.
Possui dois distritos administrativos: Conciolândia e Esquina Gaúcha.
A hidrografia tem como rios principais: Rio Lajeado Grande, Rio Capanema e Rio Santo
Antônio.
A data cívica é comemorada

no dia 27 de novembro e tem como padroeiro da cidade

São Pedro comemorado no dia 29 de junho.
Pérola D’Oeste, é um dos pequenos municípios do Paraná, eminentemente agrícola,
situado na região sul do Brasil, e na região sudoeste do Paraná e mantém como referência para

atendimentos clínicos e especializados as seguintes cidades: Curitiba, Cascavel, Pato Branco,
Francisco Beltrão e Pranchita - PR.
A produção de grãos é a maior fonte de renda do município. Por outro lado, a pecuária
vem se ampliando anualmente, proporcionando elevação especialmente da pecuária leiteira
que é uma das fontes de renda dos agricultores. A estrutura fundiária apresenta nas áreas mais
planas, médias propriedades, favoráveis à mecanização, e nas áreas mais acidentadas,
pequenas propriedades mini fundiárias. Sendo os minifundiários responsáveis pela
diversificação da produção, já que os médios e grandes produtores se utilizam da mecanização
pelo incentivo à exportação, tendem sempre à monocultura. A pecuária do município tem seu
suporte no rebanho bovino e suíno, com predomínio de leite e corte. No setor terciário nosso
município é dependente de centros maiores, como, Francisco Beltrão, Cascavel e Pato
Branco. Pérola D`Oeste, caracteriza-se basicamente pela agricultura e pecuária leiteira.
O crescimento da população urbana a partir de 1980 e o crescente êxodo rural
trazem grandes problemas para o município que não dispõe de estrutura na cidade para
acolher o povo que se evade da zona agrícola à procura de emprego na cidade. A partir de
1986, houve incremento de conjuntos habitacionais em convênio com a Cohapar, através do
sistema de pagamento parcelado até 25 anos, com um percentual de 20% do salário mínimo.
A habitação popular é deficitária para a população entre um e quatro salários mínimos, apesar
da implantação de habitação em convênio com a Cohapar.
O clima do Município é tipo subtropical, úmido, mesotérmico. Temperatura: A
temperatura mínima no inverno é de 2 a 10 graus centígrados e máxima no verão de 22 a 36
graus centígrados. Média anual de precipitação pluviométrica 1545.3 mm. Hidrografia: Rios
Capanema, Lajeado Grande, Santo Antônio e Lajeado Feliciano. Vegetação Predominante:
Campo subtropical com matas de Ipê, Peroba e espécies nativas da região. Solo
Predominante: Latossolo, Textura Argilosa.

2 – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
O município possui como organização administrativa:
a)

Administração Direta:
Secretaria de Saúde;
Secretaria de Ação Social;
Secretaria de Administração;
Secretaria de Educação;
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos;
Secretaria de Setor Rodoviário;
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
Secretaria de Esporte e Cultura;

b) Órgãos Deliberativos:
C.M.C = Conselho Municipal de Saúde;
COMDICA = Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente;
C.M.E = Conselho Municipal de Educação;
C.M.A.S = Conselho Municipal de Ação Social;
C.T = Conselho Tutelar.;
C.T.I = Conselho Municipal do Trabalho;
C.M.A = Conselho Municipal da Agricultura, Meio Ambiente;
C.M.S. = Conselho Municipal de Segurança;
C.M.I = Conselho Municipal do Idoso;
C.M.P.C.D = Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência;
Comitê Intersetorial de Combate à Covid-19;
Comitê Municipal de Investigação da Mortalidade Materna e Infantil;
Comitê Municipal da Dengue;
Comitê de Saúde Mental;

3. POPULAÇÃO
A população do município conforme tabela abaixo retrata diferentes números durante as
décadas conforme registro do IBGE. (Tabelas informativas estão como anexos1).
Tabela nº 01 – Crescimento Populacional do Município de Pérola D’Oeste
Ano
População
1970
15.273
1980
16.688
1991
12.254
2001
7340
2007
6872
2008
7222
2010
6761
2016
6.710
2019
6.347
Fonte: CONASEMS, 2021.
Notamos a partir da tabela de nº 01 que a população diminui gradativamente, nos ano de
1970 o crescimento foi de 10,7% para 1980, já em 1991 a população era de 12254 habitantes,
a redução se deve ao desmembramento de um de seus distrito que se tornou município (Bela
Vista da Caroba), já em 2001 a população diminuiu 35% em relação ao ano de 1991, isso se
deve ao fato de famílias irem embora principalmente para o Mato Grosso e outras regiões em
busca de empregos, ou para trabalhar em fazendas. No censo de 2010 o município contava
com 6.761 habitantes, sendo as projeções de 2016 e 2019 de 6.710 e 6.347 habitantes,
respectivamente.
O índice de envelhecimento, isto é, a proporção de idosos com mais de 65 anos em
relação a população com menos de 15 anos é 24,4%, segundo dados do IBGE.
1

Tabelas sobre dados populacionais, ilustrativas sobre as principais doenças, escolaridade, meios de
comunicação entre outras se encontram anexas neste Plano Municipal de Saúde.

6 – CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
6.1. ATENÇÃO BÁSICA
A Atenção Primária em Saúde (APS) é definida como “atenção essencial à saúde baseada em
tecnologia e métodos práticos, cientificamente comprovados e socialmente aceitos, tornados
universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade, a um custo que tanto a
comunidade quanto o país possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento. É parte
integral do sistema de saúde do país, do qual é função central, sendo o enfoque principal do
desenvolvimento social e econômico global da comunidade. É o primeiro nível de contato dos
indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, levando a atenção à
saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o
primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde” (apud STARFIELD,
1998).
Os elementos essenciais da APS são: a) Educação em saúde conforme as necessidades locais;
b) Promoção de nutrição adequada; c) Abastecimento de água e saneamento básico
apropriados; d) Atenção materno-infantil (incluindo o planejamento familiar); e) Imunização;
f) Prevenção e controle das doenças endêmicas; g) Tratamento apropriado das doenças
comuns e acidentes na comunidade; h) Distribuição de medicamentos básicos e essenciais.
Pode-se aprimorar a definição e conceito de APS, com base nas recentes evoluções nas
políticas públicas de saúde, aplicando-se a oferta de ações de atenção à saúde integradas e
acessíveis segundo as necessidades locais, desenvolvidas por equipes multiprofissionais
responsáveis por abordar uma ampla maioria das necessidades individuais e coletivas em
saúde, desenvolvendo uma parceria sustentada com as pessoas e comunidades. Estratifica-se
este conceito em quatro princípios ou atributos essenciais e três atributos derivados,
apresentando-se como essenciais o primeiro contato, a integralidade, a longitudinalidade e a
coordenação, e como derivados, a orientação familiar, a orientação comunitária e a
competência cultural. Diante do exposto, entende-se que a APS deve ser o primeiro contato
das pessoas com o sistema de saúde, sem restrição de acesso, independente de gênero,
condições socioculturais e problemas de saúde; com abrangência e integralidade das ações
individuais e coletivas; além de implementação de ações contínuas (longitudinalidade) e
coordenação do cuidado ao longo do tempo, tanto no plano individual quanto no coletivo,
mesmo quando houver necessidade de referência dos pacientes para outros níveis e
equipamentos de atenção do sistema de saúde. Sabe-se hoje, por diversos estudos científicos,
que um sistema de saúde com uma estrutura organizada e voltada para a APS é mais efetivo,
mais satisfatório para as pessoas e comunidades, têm menores custos, e é mais equitativo,
mesmo em localidades ou contextos de grande iniquidade social (STARFIELD, 2005). Assim,
a APS vem sendo entendida como estratégia política e princípio para a organização ou
reorganização dos serviços e sistemas de saúde, sendo o primeiro nível de atenção nos
sistemas de saúde nacionais, regionais e locais.
A APS em Pérola D’Oeste, conta com suas unidades de saúde distribuídas na sede do
município e em 03 comunidades de acordo com a população e distância da sede.
As Unidades de Saúde prestam assistência a população de todo o município, têm como
objetivo o mapeamento e a cobertura de 100% da população presente em território e o
desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, por profissionais
de nível elementar, médio e médico generalista que priorizam a demanda espontânea. A
unidade desenvolve atividades básicas de vigilância sanitária e epidemiológica, conta também
com atendimento odontológico em consultório convencional, priorizando a população em
idade escolar, e atendimento emergencial e agendamento de pacientes para serviço
odontológico credenciado com livre demanda.

Atividades Desenvolvidas:
Consulta médica diária, atendendo prioritariamente a livre demanda.
Imunização.
Pequenas Cirurgias e Curativos.
Aplicações de Injeções.
Organização, Controle e Distribuição de Medicamentos.
Coleta de materiais para exames ou encaminhamentos.
Orientação para autoexame de mamas e coleta de material cérvico-uterino.
Educação sanitária sobre o destino do lixo, água, dejetos e higiene de caráter
individual para demanda espontânea.
Diagnóstico de casos de Hipertensão.
Aplicação de tratamento, englobando antibioticoterapia e inaloterapia para IRA leve e
moderada.
Acompanhamento de enfermagem para o atendimento de pré-natal de baixo risco e
puericultura.
Orientação e fornecimento de métodos de planejamento familiar.
Notificação de casos de doenças transmissíveis.
Realização de encaminhamento de pacientes para realizar exames laboratoriais,
radiológicos e de imagem, compatíveis com a complexidade dos serviços.
Planejamento e execução de ações de higiene bucal.
Atendimento odontológico população em idade escolar.
Atendimento odontológico convencional de urgência e emergência.
Agendamento para tratamento odontológico de pacientes em geral.
Recursos Humanos:
Função
Auxiliar Administrativo
Odontologia
Auxiliar de Odontologia
Técnico em Saúde Bucal
Enfermagem
Técnico de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
Médicos Clínicos Gerais
Médicos Especialistas
Nutricionista
Fisioterapia
Agentes de endemia
Farmacêutico
Auxiliar de Laboratório
Agentes Comunitárias de Saúde
Estagiários
Motoristas
Agente de serviços gerais e alimentação

Quantidade
05
03
01
03
06
08
02
04
03
01
03
03
01
01
18
01
07
06

Unidade de Saúde:
A unidade de saúde que presta assistência a uma população de sua comunidade e
também de comunidades mais próximas.

Desenvolve ações básicas de prevenção por pessoal de nível elementar, com demanda
espontânea, direcionando-a quando necessário para atendimento na sede do município, nos
distritos de Esquina Gaúcha e Conciolândia.
Atividades Desenvolvidas
Médico Clínico Geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia
Aplicações de medicamentos injetáveis;
Orientação sobre o soro caseiro.
Orientação de autoexame de mamas e coleta de material para exame.
Educação e Saúde.
Atendimento odontológico em duas comunidades de, Conciolândia e Esquina Gaúcha.
Encaminhamento para a sede em casos que requeiram atendimento médico ou
secundário.
Serviço de enfermagem.
Serviço de Fisioterapia.
Projetos de Prevenção e atividades físicas.
Atendimento de Psicologia para pacientes com terapia individual, de casal, em grupo,
atendimento domiciliar, apoio à família de acamados.
Capacidade Instalada:
O Sistema municipal de saúde possui 01 unidade de atendimento básico NIS I e 02
Unidades básica de saúde nos distritos e atendimento odontológico na Escolas Municipal São
Francisco de Assis. Possui também uma unidade de atendimento 24 horas para urgência e
emergência na área central urbana., que atualmente funciona como Centro de Referência a
atendimentos COVID-19.

Relação de Unidades do Sistema Municipal de Saúde (rede própria):
a)
Sede – Departamento Municipal de Saúde.
b)
Três Unidades de Saúde (Central, Conciolândia e Esquina Gaúcha).
c)
Consultório Odontológico Convencional – Unidade de Saúde de Conciolandia.
d)
Consultório Odontológico Convencional - Centro de Saúde NIS-1.
e)
Consultório Odontológico Convencional - Esquina Gaúcha;
f)
Unidade 24 horas de urgência e emergência, Centro de Referência à
COVID-19;
g)
Clínica de fisioterapia;
6.2 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA
O sistema municipal de saúde do município de Pérola D`Oeste, conta com os seguintes
serviços contratados, o município é consorciado pela ARSS (Associação Regional de Saúde
do Sudoeste).
Consultas especializadas são encaminhadas para o CRE – Centro Regional de
Especialidades – de Francisco Beltrão ou para profissionais credenciados ou contratados no
sistema nas seguintes especialidades:
Traumatologia;
Ortopedia;
Cirurgia Geral;
Cardiologia;
Otorrinolaringologia;
Neurologia;

-

Dermatologia
Pneumologia;
Urologia;
Nefrologia;
Pediatria;
Psiquiatria;
Oftalmologia;
Endocrinologia;
Fonoaudiologia;
Psicologia;
Gastroenterologia;
Hematologia;

Unidade Laboratorial:
Os laboratórios são conveniados pela ARSS e prestam serviços conforme demanda.
Unidades de Radiologia:
São comprados ou conveniados os serviços de radiologia nas seguintes clínicas:
- Fundação Hospitalar da Fronteira – Pranchita PR.
Cedimagem – Realeza PR
Centro de Referência Especializado CRE – Francisco BeltrãoPR.
Exames Especializados:
- Exames citopatológicos para prevenção de câncer cérvico-uterino – Laboratório
Prevenção e Diagnose de Francisco Beltrão - PR.
Exames anatomo-patológicos - Laboratório Prevenção e Diagnose de Cascavel PR
Exames de Ultra Sonografia – Pérola D’Oeste, Francisco Beltrão - PR
Unidade de Fisioterapia:
O atendimento da fisioterapia é realizado na Clínica Municipal de fisioterapia, que
conta com três (03) profissionais fisioterapeutas - contabilizando 60 horas semanais ao todo e uma recepcionista qual realiza recepção, agendamento e busca ativa dos pacientes.
6.3ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
Hospital

Cidade

AIHs

Fundação Hospitalar da Fronteira
Policlínica
São Francisco

Pranchita
Pato Branco
Francisco Beltrão

Valdemar Monastier
Nossa Senhora do Rocio
Hospital Angelina Caron
CEONC
UOPECAN

Campo Largo
Campo Largo
Campina Grande do Sul
Cascavel
Cascavel

24
Central de Leitos*
Porta
aberta/central de
leitos
Encaminhamento
Encaminhamento
Encaminhamento
Encaminhamento
Encaminhamento

Hospital Regional do Sudoeste

Francisco Beltrão

Porta
aberta/central
leitos

de

* Encaminhamento realizado via central de leito para vaga de atendimento cardiológico.
6.4 ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
O município possui um pronto atendimento 24 horas, o mesmo é equipado para
atender urgência e emergência, podendo ser estabilizado o paciente para encaminhamento a
hospital referência para internamentos, partos e cesárea, ou encaminhada para alta ou média
complexidade através de central de leitos, além do Serviço de Atendimento Móvel
Ambulatorial –SAMU.
6.5 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
A assistência farmacêutica no município volta-se para atenção básica e urgência e
emergência, atendendoa todos os usuários do sistema único de saúde, distribuindo
gratuitamente a medicação destinada a programas de hipertensos, diabéticos, oncológicos,
tabagistas, pacientes com dores crônicas, psiquiátricos e pacientes eletivos. A medicação é
adquirida através de licitação tipo pregão eletrônico,através do Consorcio Paraná
Medicamentos, Processo medicamentos excepcionais, Programas Paraná sem Dor, Programa
Hanseníase, Tuberculose.
A farmácia municipal possui profissional habilitado presente durante seu horário de
funcionamento. Os medicamentos somente são dispensados através de receita medica.
Toda aquisição, dispensação, movimentação de medicamentos é controlada através de
programa específico. A medicação do programa Hiperdia é dispensada através de reuniões
mensais, que são realizadas nas comunidades das áreas de abrangência do PSF.

7. PLANEJAMENTO
O planejamento das ações em saúde é contemplado através do plano municipal de
saúde, elaborado por funcionários e Conselho Municipal de saúde.
Ainda através da regional de saúde é feito avaliação da pactuação realizada a cada ano
nas ações de saúde, para que possamos atingir nossas metas, melhorando a atenção da saúde
da população em geral e melhorando as condições sanitárias e epidemiológicas, prevenindo
doenças que possam acometer a população.
Realizam-se reuniões entre funcionários aprovada pelo Conselho Municipal, para
planejar estratégias de atendimento de saúde, visando principalmente conscientizar a
população sobre a importância da prevenção de doenças.
Em relação à Descentralização/Regionalização, existe na região, em conformidade
com a Portaria 399 GM de 22 de fevereiro de 2006, o Colegiado de Gestão Regional (CGR),
ou Comissão Intergestores Bipartite (CIB) Regional, com reuniões mensais e participação dos
27 secretários municipais de saúde que fazem parte do Conselho Regional dos Secretários
Municipais de Saúde (CRESEMS) e 14 representantes do governo estadual. Nestas reuniões
são levantadas questões de interesse dos municípios e as Câmaras Técnicas fazem as
discutições e deliberações nas CIBs.
O município integra a Associação Regional de Saúde do Sudoeste (ARSS), um
consórcio entre os municípios da região, que disponibiliza atendimentos em clínicas

especializadas buscando resolutividade das patologias existentes em nossa região,
promovendo melhor qualidade de vida do usuário.

7.1. PARTICIPAÇÃO SOCIAL
O departamento municipal de saúde possui um Conselho Municipal de saúde ativo,
com reuniões mensais para esclarecimentos de todas as ações realizadas no setor, existe ainda
através de telefone denúncias realizadas pela população. Além da realização de Conferências
e Pré – conferências municipais de saúde, e reuniões nas comunidades onde escuta-se as
reclamações da população e sugestões.
Possui ainda em suas unidades básicas e no NIS I, caixa de sugestão para que a
população que não quer se identificar faça suas reclamações e sugestões por escrito.
.
7.4 INFRAESTRUTURA
O departamento municipal de saúde conta com infraestrutura própria em sua sede,
com um centro de saúde contendo:

Consultórios

04

Ambulatório

01

Fichário e recepção

01

Vigilância Sanitária

01

Vacinas

01

Consultórios Odonto

02

Escovódromo

01

Sala de digitação

01

Agendamento

01

Cozinha

01

Sala Diretor

01

Sala Enfermagem

01

Farmácia

01

Estoque Farmácia

01

Um plantão 24 horas na sede do município:
Consultório

01

Quartos de observação

04

Sala de Emergência

01

Recepção

01

Sala de Procedimentos

01

Sala de estoque

01

Cozinha

01

Sala de Enfermagem

01

Doismini-postos no interior com:
Consultório

03

Recepção

03

Consultório Odontológico

02

SalaVacina

01

SalaProcedimentos

01

Sala Enfermagem

02

Ambulatório

01

Atividades Desenvolvidas:
Consulta médica diária, atendendo prioritariamente a livre demanda.
Imunização.
Pequenas Cirurgias e Curativos.
Aplicações de Injeções.
Organização, Controle e Distribuição de Medicamentos.
Coleta de materiais para exames ou encaminhamentos.
Orientação para autoexame de mamas e coleta de material cérvico-uterino.
Educação sanitária sobre o destino do lixo, água, dejetos e higiene de caráter
individual para demanda espontânea.
Diagnóstico de casos de Hipertensão.
Aplicação de tratamento, englobando antibioticoterapia e inaloterapia para IRA leve e
moderada.
Acompanhamento de enfermagem para o atendimento de pré-natal de risco habitual e
puericultura.
Orientação e fornecimento de métodos de planejamento familiar.
Notificação de casos de doenças transmissíveis.
Encaminhamento de pacientes para realizar exames laboratoriais, radiológicos e de
imagem, compatíveis com a complexidade dos serviços.
Planejamento e execução de ações de higiene bucal.
Atendimento odontológico à população em idade escolar.
Atendimento odontológico convencional de urgência e emergência.
Agendamento para tratamento odontológico de pacientes em geral.
Com objetivo básico de propiciar a comunidade um conjunto de serviços e ações de saúde
através de programas assistenciais e com características preventivas e curativas priorizando a
prevenção.
a)Assistência integral a saúde da mulher

b) Assistência integral à saúde da criança e do adolescente
c) Assistência integral a saúde do adulto e idoso.
d) Vigilância em saúde
e) Assistência à saúde do homem

9. PERFIL SANITÁRIO
Saneamento Básico:
Água – Temos hoje, dentro do perímetro urbano do município de Pérola D`Oeste, um
percentual de 95% dos domicílios com água tratada. Temos também várias comunidades com
rede de distribuição de água proveniente de poços artesianos, sendo elas, Esquina Gaúcha,
Conciolândia, Santa Helena, Mundo Novo, Santos Anjos, Vista Alegre, Lajeado Lindo, Santa
Rita e Linha Vitória. A qualidade da água distribuída a população em geral, está sendo
acompanhada pelo serviço de vigilância sanitária através de orientações e exames de
laboratório.
Temos também, parte da população que se utiliza de água proveniente de nascentes e
poços rasos, sendo que a maior parte deles está a céu aberto sem qualquer tipo de proteção.
Consequência disso, essas águas estão contaminadas quase que na totalidade, como mostra os
exames já realizados.
Esgotos - Contamos com o sistema de fossa absorvente para o destino final dos
dejetos. Há necessidade de implantar um sistema otimizador das fossas existentes, haja vista
algumas residências com sistemas de fossa negra e destinação dos dejetos em riachos que
cortam a cidade.
Lixo - Temos uma coleta regular de lixo dentro do perímetro urbano, com veículo
específico, sendo a destinação dos resíduos sólidos realizada por empresa terceirizada.
Dengue - São realizadas ações no combate a dengue, a fim de reduzir a presença do
mosquito Aedes Aegypti e aedesalbopictus em nosso município e em pontos estratégicos e
principalmente ações de educação em saúde a fim de prevenir sua incidência e reduzir sua
proliferação.
Zoonoses:
O sistema de notificação compulsória de zoonoses é deficitário devido o mesmo
possuir equipe técnica oscilante, hora possui profissionais hora não.
Também existe o fator cultural que vem ocasionando dificuldades de
operacionalização desse trabalho e momentaneamente do serviço de vigilância sanitária,
restringem-se ao acompanhamento de animais agressores, informação e educação sanitária.

4. - Diagnóstico Epidemiológico
De acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde e a Secretária Estadual de
Saúde do Paraná, o Departamento de Saúde de Bela Vista da Caroba direciona suas ações de
vigilância em saúde integrando as seguintes vertentes:

4.1.Vigilância Epidemiológica
“A Vigilância Epidemiológica é definida como um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos” (Lei
8.080/90).
É responsável pelas notificações e investigações de agravos de saúde, controle de
doenças transmissíveis, coordenação de programa de imunização entre outros como:
●
●
●
●
●
●
●

Coleta de dados sobre agravos e doenças;
Processamento dos dados coletados;
Análise e interpretação dos dados processados;
Recomendação das medidas de controle de agravos e doenças;
Promoção das ações de controle indicadas;
Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas;
Divulgação de informações pertinentes sobre agravos e doenças.,

4.2 Vigilância Sanitária
A vigilância sanitária tem como objetivo um conjunto de ações capaz de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde,
abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a
saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.
Realiza atividades de inspeção sanitária e expedição de alvará de licença para
estabelecimentos comerciais, de ensino e de interesse à saúde, atendimentos a denúncias e
reclamações, observação de animais agressores, identificação de endemias e eliminação de
focos ou criadouros, vigilância na qualidade da água para consumo humano, ações educativas,
acompanhamento de pontos de entrega do Programa Leite das crianças.

4.3 Vigilância Ambiental
A Vigilância em Saúde Ambiental compreende o conjunto de ações e serviços, visando
o conhecimento e a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de
recomendar e adotar medidas de promoção da saúde ambiental, prevenção e controle dos
fatores de riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde.
São realizados arrastões e mutirões de limpeza tanto na cidade como em barrancas de
rio, fiscalização do destino de dejetos sanitários, proteção de poços e nascentes, atendimento a
reclamação e denúncia.
4.4 Vigilância Nutricional
A Vigilância Alimentar e Nutricional contempla atividades continuadas e rotineiras de
observação, coleta e análise de dados e informações que podem descrever as condições
alimentares e nutricionais da população. Objetiva fornecer subsídios para as decisões
políticas, auxiliar no planejamento, no monitoramento e no gerenciamento de programas
relacionados com a melhoria dos padrões de consumo alimentar e do estado nutricional da
população.
É realizado no município mensalmente o acompanhamento nutricional de todas as
crianças beneficiadas pelo Programa do Leite das Crianças e semestralmente são
acompanhados os beneficiários do Programa Bolsa Família.

DIRETRIZ: 1 FORTALECIMENTO DA REDE MATERNO-INFANTIL
OBJETIVO: Organizar e qualificar a atenção materno infantil
Meta 2021-2025
1. Manter a cobertura gestantes
SUS co-m 7 ou mais consultas no
pré-natal.
2.Vincular 100% das gestantes SUS
ao hospital para a realização do
parto, conforme estratificação de
risco
3. Manter o número de óbitos
maternos, em relação ao ano
anterior
4.Manter o número de óbitos
infantis, em relação ao ano anterior
5.Realizar no mínimo 3 testes de
sífilis por gestante

Linha de
base 2020
100%

Indicador para monitoramento da
meta
Proporção de gestantes SUS com 7
ou mais consultas de pré-natal

100%

Proporção de gestantes SUS
vinculadas ao hospital para
realização do parto

0

Número de óbitos maternos ao ano

0

Número de óbitos infantis ao ano

1.13%

Nº de testes de sífilis por gestante

6.Aumentar em 2% ao ano o parto
normal, em relação ao ano anterior
7.Investigar 100% dos óbitos de
mulheres em idade fértil
8.Reduzir o número de casos novos
de sífilis.em relação ao ano anterior
congênita em menores de 01 ano
9.Reduzir o número de gestações
na adolescência em 2 %, entre 10 e
19 anos, em relação ao ano anterior
10. Ampliar Gestão de Caso na
atenção a gestante atingindo 100%
das gestantes de risco
11. Realizar testes de triagem
neonatal em 100% dos nascidos
vivos do município

30.3%

Proporção de parto normal

0%

Proporção de óbitos de mulheres em
idade fértil investigados
Número de casos novos de sífilis
congênita em menores de 01 ano

12. Manter e melhorar o programa

0
18.18%

Proporção de gravidez na
adolescência, entre 10 e 19 anos

100%

Número de gestantes de risco em
gestão de caso

100%

Percentual de nascidos vivos que
realizaram os testes de Triagem
Neonatal.

90%

Percentual de gestantes e crianças
vinculada ao programa

Nascer e Crescer Feliz.

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FORTALECIMENTO DA
REDE MÃE PARANAENSE

DIRETRIZES

RECURSO
PROGRAMADO

PARCERIAS

DIRETRIZ 2: FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA
OBJETIVO: Garantir acesso qualificado e resolutivo dos pacientes em situação de
urgência e emergência aos serviços de referência da Rede de Atenção.
Meta 2021-2025
1.Redução do nº de óbitos de
causas externas em relação ao ano
anterior
2.Redução de óbito em relação ao
ano
anterior
por
doenças
cerebrovasculares, na faixa etária
de 0 a 69 anos

Linha
de
base 2020
2

Indicador para monitoramento da
meta
Número absoluto de óbitos por
causas externas, exceto violências.

2

Número absoluto de óbitos por
doenças cerebrovasculares na faixa
etária de 0 a 69 anos

3.Manter 100% da população com
cobertura do SAMU
4.Implantar
em
100%
das
Unidades de Saúde a Classificação
de Risco
5. Ofertar um serviço qualificado
em 100% da população em
situação de violência (sexual,
doméstica, autoprovocada)
6.Manter pronto atendimento em
funcionamento

100%
0

Percentual da população com
cobertura do SAMU - 192
Número de serviços de saúde com
classificação de risco implantada

100%

Percentual de unidades notificadoras

100%

Percentual de cobertura da população
do município

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FORTALECIMENTO DA
REDE DE URGÊNCIA
DIRETRIZES

RECURSO
PROGRAMADO

PARCERIAS

DIRETRIZ: 3: FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
OBJETIVO: Ampliar e qualificar o cuidado psicossocial no território
Meta 2021-2025

Linha de
base 2020
0

Indicador para monitoramento da
meta
- taxa de cobertura de CAPS por
100 mil hab.

100%

- percentual de população com
cobertura do serviço SIM/PR

0

- número de internamentos
psiquiátricos ano

Manter em 100% a cobertura

Manter em 100% da população
com cobertura do SIM/PR

Manter o nº de internamento em
relação ao ano anterior

20%

- número de pacientes com
estratificação de risco em saúde
mental ano

Realizar 100% dos registros de
ações de matriciamento realizadas
pelos profissionais de saúde mental

0

- número de registros das ações de
matriciamento realizadas pelos
profissionais de saúde mental

Fomentar o Comitê de Saúde
Mental

1

- número de Comitê implantado

Realizar educação permanente

8 para
profissionais
de saúde;

- número de ações de educação
permanente

Manter o custeio de saúde mentalNASF

1

- profissional de saúde mental na
equipe do NASF

Aumentar para 100% os pacientes
acompanhados estratificados de
acordo com o risco

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FORTALECIMENTO DA
REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
DIRETRIZES

RECURSO
PROGRAMADO

PARCERIAS

DIRETRIZ 4: FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE BUCAL
OBJETIVO: Organizar, de maneira articulada e resolutiva, a atenção à saúde bucal por meio de
ações de promoção de saúde, prevenção e controle de doenças bucais.
Linha de base
2020
153.4%

Indicador para monitoramento da meta

- Reduzir em 10% o percentual de
exodontia (2,5% ao ano) em relação
aos procedimentos restauradores

7.92%

- Percentual de exodontia em relação aos
procedimentos restauradores;

-Realizar o atendimento clínico por
quadrante.
-Atingir 100% da estratificação dos
cidadãos residentes no território de
responsabilidade da equipe da ESB

20%

Percentual de pacientes com tratamento
concluído.
- Percentual de estratificação de cidadãos
residentes no território.

Meta 2021-2025
- Manter o percentual cobertura de
saúde bucal em 65%

20%

- Percentual de cobertura de saúde Bucal
na atenção básica.

-Implantar a fluoretação de 100% das
águas das estações de abastecimento
municipal

89,49% de
fluoretação

- % de fluoretação das estações de
abastecimento Municipal

-Realizar coordenação do cuidado em
saúde bucal.

100%

-Credenciar programa de próteses
dentária ao programa nacional LRPD
-Implantar Serviço Regional de
Atenção Secundária e Terciária em
Saúde Bucal.

1

- Percentual de população do território
com visitas domiciliares para
monitoramento das condições de saúde
bucal das famílias.
Número de laboratório de próteses
dentárias credenciados ao MS
- Nº de estabelecimentos que fornecem
serviços de atenção secundária;
- Procedimentos que são realizados ( nº de
cada procedimento)
- Percentual de Contra referência dos
procedimentos realizados.

-Manter atendimento odontológico na
Escola Municipal São Francisco de
Assis
- Atingir a meta de cárie zero nas
crianças de 5 anos em 2020;

1

Número de consultórios na escola

%

- Levantamento epidemiológico de
crianças até 5 anos;
- Número de procedimentos
educativo-preventivos para escolares,
docentes e familiares;

3

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FORTALECIMENTO DA
REDE DE SAÚDE BUCAL
DIRETRIZES

RECURSO
PROGRAMADO

PARCERIAS

DIRETRIZ 6: FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO
OBJETIVO: Estruturar a atenção integral e integrada a saúde da pessoa idosa
Meta 2021-2025
Reduzir a mortalidade prematura

Linha de
base 2020
13

Indicador para monitoramento da meta

66.6%

Proporção de internações por causas
evitáveis, na faixa etária acima de 60 anos

(30 a 69 anos)
Manter em até 32% as
internações por condições
sensíveis a APS, na faixa etária
acima de 60 anos

Número absoluto de mortalidade
prematura

Ampliar a implantação e
implementação da estratificação
de risco para a fragilidade do
idoso

2%

Percentual de idosos estratificados

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FORTALECIMENTO DA
REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO

DIRETRIZES

RECURSO
PROGRAMADO

PARCERIAS

DIRETRIZ: 7 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
OBJETIVO: Qualificar as ações e serviços da APS promovendo a integralidade e
equidade nas RAS
Meta 2021-2025

Linha de
base 2020

Indicador para monitoramento da
meta

1. Manter a cobertura
populacional estimada pelas
equipes da Atenção Primária
2. Reduzir internações para causas
sensíveis a Atenção Primária
3 Manter a razão de exames
citopatológicos do colo do útero em
0,65 ao ano, na população-alvo

168.1%

- % de cobertura pelas equipes

66.6%

4 Manter a razão de mamografias
realizadas na população-alvo em
0,40 ao ano
5 Obter 100% de adesão das UBS
no processo de TUTORIA

0,62

- Proporção de internações por
causas sensíveis a APS
Razão entre exames citopatológicos
do colo do útero na faixa etária de 25
a 64 anos e a população feminina na
mesma faixa etária
Razão entre mamografias realizadas
nas mulheres de 50 a 69 anos e a
população feminina nessa faixa etária
- Proporção de UBS com processo de
adesão a Tutoria do APSUS
concluído

0.92

0

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA QUALIFICAÇÃO DA
ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE

DIRETRIZES

RECURSO
PROGRAMADO

PARCERIAS

DIRETRIZ 9: FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE
OBJETIVO: Promover a intersetorialiadade no desenvolvimento das ações e reduzir
vulnerabilidades e riscos a saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes
Meta 2021-2025
Manter 90% o acompanhamento
das condicionalidades do
programa bolsa família
Instituir o Projeto municipal de
Ações de promoção da saúde para
gestores usuários e profissionais
de saúde
Manter o Programa de controle
do Tabagismo
Aderir ao PSE
Promover o funcionamento da
Academia da Saúde
Ampliar a cobertura vacinal de
HPV e Meningocócica C em
adolescentes para 80%
Ampliar a cobertura vacinal de
Hep B em <1 ano para 80%

Linha de base
2020
96.63%

Indicador para monitoramento
da meta
- % de famílias acompanhadas
- Iniciativas realizadas

3
2
0
0

0
115.63%

Nº de profissionais capacitados e
grupo realizados
Nº de ações realizadas no ano
Nº de atividades realizadas
registradas no ESUS
Dados de cobertura vacinal no site
PNI
Dados de cobertura vacinal no site
PNI

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FORTALECIMENTO DAS
AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE
DIRETRIZES
FORTALECIMENTO DAS
AÇÕES DE PROMOÇÃO
DA SAÚDE

RECURSO
PROGRAMADO

PARCERIAS

DIRETRIZ 11: FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA
ATENÇÃO EM SAÚDE
OBJETIVO : Organizar e Qualificar a atenção ambulatorial secundária em parceria
com o Centro Regional de Especialidades - CRE, a partir da implantação do Modelo de
Atenção às Condições Crônicas – MACC

Meta 2021-2025

Linha de
base 2020
100%

Indicador para monitoramento da
meta
- percentual de gestantes com
estratificação de risco pela APS

Estratificar 100% das crianças
menores de 01 ano

0

- percentual de crianças menores de
01 ano com estratificação de risco
pela APS

Estratificar 100% dos hipertensos
no município

0

- percentual de hipertensos com
estratificação de risco pela APS

Estratificar 100% dos diabéticos
no município

0

- percentual de diabéticos com
estratificação de risco pela APS

Atingir em 100% a estratificação
dos idosos no município

0

- percentual de idosos com
estratificação de risco pela APS

Estratificar 100% dos pacientes de
saúde mental identificados

20%

-percentual de saúde mental com
estratificação de risco pela APS

Realizar 100% dos
encaminhamentos dos grupos
prioritários com a estratificação de
risco
Manter 01 contrato de repasse
financeiro com CRE – ARSS
atualizado

0

- percentual de pacientes
encaminhados a atenção secundária
com estratificação de risco

1

- nº de contrato com CRE - ARSS

Participar de mínimo 06 reuniões
técnicas anuais da equipe
municipal com o consórcio

0

- nº de reuniões com participação da
equipe municipal.

Realizar 01 contrato

3

- Nº de contratos realizados

Manter a estratificação de risco em
100% das gestantes

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FORTALECIMENTO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA ATENÇÃO EM SAÚDE

DIRETRIZES

RECURSO
PROGRAMADO

PARCERIAS

DIRETRIZ 14: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
OBJETIVO: Promover o acesso da população aos medicamentos contemplados nas
políticas públicas e ao cuidado farmacêutico qualificado.
Meta 2021-2025

Linha de base 2020

Indicador para
monitoramento da meta

1. Manter REMUME – Relação
Municipal de Medicamentos

1

- REVISÃO ANUAL DA
REMUME

2. Aumentar repasse de recursos para
assistência farmacêutica
3. Implantar a consulta farmacêutica

28.000,00

4. Estabelecer protocolo para
medicamentos fora do
SUS/REMUME

0

0

- valor do repasse anual
- ATENDER 100% dos
pacientes insulinodependentes
-protocolo para medicamentos
fora do REMUME

1

- REVISÃO ANUAL DA
REMUME

1. Manter REMUME – Relação
Municipal de Medicamentos

2. Aumentar repasse de recursos para
assistência farmacêutica

28.000,00

3. Implantar a consulta farmacêutica

0

4. Estabelecer protocolo para
medicamentos fora do
SUS/REMUME

0

- valor do repasse anual
- ATENDER 100% dos
pacientes insulinodependentes

-protocolo para medicamentos
fora do REMUME

OBJETIVO 2: Criar, estruturar e adequar farmácias e CAFs – Central de Abastecimento
Farmacêutico

Meta 2021-2025

Linha de base 2020

1. Utilizar 100% do incentivo Da organização da
assistência farmacêutica (IOAF)

87% capital

2. Construir, estruturar, adequar, espaços
utilizados para a assistência farmacêutica.

Indicador para
monitoramento da meta
- % utilizada do incentivo

6,15% custeio

OBJETIVO 3: Qualificar a assistência farmacêutica.
Linha de base 2020
Meta 2021-2025

Indicador para
monitoramento da meta

Capacitar os atores envolvidos na assistência
farmacêutica

0

-número de capacitações

Promover o uso racional de medicamentos
junto ao usuário de forma individual e
coletiva.

0

-número de palestras
realizadas

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FORTALECIMENTO DA
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DIRETRIZES

RECURSO
PROGRAMADO

FORTALECIMENTO DA
POLITICA DA
ASSISTENCIA
FARMACEUTICA

Resoluções - IOAF
Qualifarsus
Portaria 1555/13 do
componente CBAF
Recurso Livre

DIRETRIZ 15: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PARCERIAS

OBJETIVO: Analisar a situação de Saúde, identificar e controlar determinantes e
condicionantes, riscos e danos à prevenção e promoção da saúde, por meio das ações de
vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental e vigilância da saúde
do trabalhador.

Meta 2021-2025
Investigar 100% dos óbitos infantis
e fetais
Investigar 100% dos óbitos
maternos
Investigar 100% dos óbitos de
mulher em idade fértil
Monitorar em 100% dos casos
novos notificados no sinan, de sífilis
congênita em menor de 1 ano de
idade
Alcançar as coberturas vacinais do
calendário básico em 95%
vacinação
Manter à proporção de cura de
casos novos de tuberculose
pulmonar com confirmação
laboratorial de 100%
Manter a proporção de testagem
para HIV nos casos novos de
tuberculose para 100%
Aumentar para 96%, no mínimo, a
proporção de registro de óbitos com
causa básica definida
Encerrar a investigação de pelo
menos 80% dos casos de Doenças
de Notificação Compulsória
Imediata (DNCI), registrados no
SINAN, em até 60 dias a partir da
data de notificação
Manter em 0 a incidência da AIDS
em menores de 5 anos
Atingir 100% das ações de
execução da Vigilância Sanitária
consideradas necessárias
Manter em 100% a proporção de
análises realizadas em amostra de
água para consumo humano,
quanto os parâmetros coliformes
totais, cloro residual livre e
turbidez

Linha de
base 2020
100%
100%
0%
100%

75%

Indicador para monitoramento da
meta
Proporção de óbitos infantis e fetais
investigados
Proporção de óbitos maternos
investigados
Proporção de óbitos em mulher idade
fértil investigados
Proporção de casos novos de sífilis
congênita em menores em menores
de idade notificados e avaliados com
tratamento adequado ao nascer
Percentual do município com
cobertura vacinal adequada para as
vacinas do calendário básico da
criança

100%

Proporção de cura de casos novos de
tuberculose pulmonar com
confirmação laboratorial

100%

Proporção de exame anti-HIV
realizados entre os casos novos de
tuberculose

94.34%

Proporção de registos de óbitos com
causa básica definida

100%

Proporção de casos de doenças de
notificação compulsória imediata
(DCNI) encerradas em 60 dias após a
notificação

0

Número absoluto de casos novos de
AIDS em menores de 5 anos

100%

Percentual das ações executado pelo
município

117.59%

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

Realizar e divulgar planos de
contingência e protocolos de
atuação para o enfrentamento e
resposta e emergências em saúde
pública, em conjunto com as
demais áreas técnicas
Realizar no mínimo 4 ciclos de
visita domiciliar e 80% dos
domicílios, por ciclo
Manter as notificações dos casos de
doenças ou agravos relacionados ao
trabalho
Aumentar em 80% no mínimo das
ações pactuadas no Programa
Viagiasus
Ampliar ações da vigilância da
saúde do trabalhador

1

Número absoluto de planos de
contingência elaborados e divulgados

5

Número absoluto de ciclos realizados
com no mínimo 80%

3

Número absoluto de notificações
relacionado ao trabalho
Proporção de ações realizadas no ano

0

-número de ações realizadas

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Previsão de alocação de recursos orçamentários
DIRETRIZES

RECURSO
PROGRAMADO

PARCERIAS

DIRETRIZ 16: FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
OBJETIVO: Estimular o gerenciamento participativo, a comunicação interna e a
relação interpessoal entre os quadros institucionais; fortalecer as atividades de gestão
estratégica e de planejamento das metas e ações; estimular o fator motivacional como
canalizador dos processos de eficiência e qualidade; estabelecer melhor controle dos
equipamentos tecnológicos e materiais; valorizar os recursos humanos; desenvolver e
modernizar a estrutura administrativa e financeira da secretaria.

Meta 2021-2025
Aplicar no mínimo 15% de
recursos próprios em ações e
serviços públicos de saúde
Aumentar 100% o SIOPS
atualizado conforme os prazos
estabelecidos
Realizar 03 audiências públicas
anuais conforme preconizado
Manter e aprimorar 100% do
sistema de informação implantado
Participar em 100% das reuniões
regionais; Garantir representação
de no mínimo 80% de participação
das reuniões estaduais e federais.
Manter 100% das pactuações dos
entes federados aprovadas no
CMS;
Manter 100% das parcerias e
convênios encaminhados pelo
gestor e aprovadas no CMS;
Manter 100% dos projetos
encaminhados ao MS aprovadas no
CMS;
Realizar no mínimo 4 oficinas de
capacitação em planejamento e
programação anual (AB, VS,
Assist. Farmacêutica,CAPS)
Adquirir 10 veículos para manter a
frota de transporte social

Linha de
base 2020

Indicador para monitoramento da
meta

20.83%

Percentual de recursos próprios
utilizados na saúde municipal

83,3%

Percentual de dados disponibilizados
no SIOPS

3

Número de audiências públicas para
prestação de contas

100%

Sistema de informações implantado

50%

Percentual de participação em
reuniões de gestores

100%

Percentual de pactuações aprovadas
pelo CMS

100%

Percentual de parcerias e convênios
aprovados pelo CMS

100%

Percentual de projetos encaminhados
ao MS aprovados pelo CMS

2

Número de oficinas de capacitação
em planejamento e programação
realizadas ao ano

3

Número de veículos adquiridos para
transporte social
Nº participação de capacitações nas
diversas áreas da saúde, realizadas
pelos profissionais do município

Garantir a participação em 200
capacitações por todos os
profissionais do município.

150

Aquisição de cadeiras de rodas e
equipamentos ortopédicos.

0

Número Absoluto

Melhorar Plano de Carreira

1

Plano de carreira específico

0

Nº de protocolos clínicos elaborados
pela equipe nas diversas áreas da
prestação de serviços de saúde

0

Nº capacitações nas diversas áreas da
saúde, realizadas pelos profissionais
do município

03

Nº de reformas, ampliação e
construção de estruturas no serviço
de saúde

Constituir equipe para elaboração
de protocolos clínicos na prestação
de serviços de saúde.
Elaborar plano de educação
permanente para os funcionários
da SMS.
Realizar reformas, ampliações e
construção de novas unidades de
saúde.
Garantir a aquisição de novos
equipamentos.

Número de equipamentos adquiridos

Implantar a leitura biométrica nas
UBS.

0

Nº de implantação de biometria

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O FORTALECIMENTO
DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
Previsão de alocação de recursos orçamentários
DIRETRIZES

RECURSO
PROGRAMADO

PARCERIAS

DIRETRIZ 17: OUVIDORIA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO E CIDADANIA
OBJETIVO: intensificar ações junto aos gestores de saúde, visando ampliar o numero de
ouvidorias e desenvolver estratégias para que a ouvidoria se efetive como um
instrumento de gestão e cidadania.

Meta 2021-2025
Manter a ouvidoria implantada e
funcionando conforme as normas
estabelecidas na Deliberação
042/2012 da CIB
Participar em 100% das
capacitações ofertadas aos
ouvidores

Linha de
base 2020
1

1

Indicador para monitoramento da
meta
Número de ouvidorias implantadas
com as adequações conforme normas
estabelecidas

Número de capacitações realizadas

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA OUVIDORIA COMO
INSTRUMENTO DE GESTÃO E CIDADANIA
DIRETRIZES

RECURSO
PROGRAMADO

PARCERIAS

DIRETRIZ18: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUS
OBJETIVO 1: Deliberar e fiscalizar os instrumentos de gestão orçamentária e de gestão
do SUS
Linha de base
2020

Meta 2021-2025
Avaliar, fiscalizar e analisar 100%
dos instrumentos de gestão
Realizar a conferência de saúde
conforme rege o Estatuto
Executar o recurso financeiro
conforme plano de aplicação e Res.
SESA 463/2015

100%

Indicador para monitoramento da
meta
Percentual
de
cumprimento
(fiscalização e análise) de cada
instrumento de gestão

0

Número de Conferências realizadas

100%

Recursos alocados utilizados para os
Conselhos Municipais de Saúde

Realizar e manter atualizado o
cadastro de todos os conselhos de 100%
Cadastro no SIACS
saúde
OBJETIVO 2: Fortalecer e melhorar a qualificação dos Conselheiros Municipais de Saúde

Realizar 01 capacitação a cada nova
gestão

1

Número de capacitações realizadas ao
ano

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA FORTALECIMENTO DO
CONTROLE SOCIAL NO SUS
Previsão de alocação de recursos orçamentários
DIRETRIZES

RECURSO
PROGRAMADO

PARCERIAS

DIRETRIZ 19: ENFRENTAMENTO AO COVID-19
OBJETIVO 1: ORGANIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19

Linha de base
2020

Indicador para monitoramento da
meta

1

Número de comitê

Elaborar Plano de Contingência

1

Número de Plano de Contingência

Garantir ações de prevenção,
combate e monitoramento

1

Número de ações realizadas
Número de reuniões com a equipe

Realizar gestão
recebidos

100%

Meta 2021-2025
Estabelecer
Comitê
enfrentamento ao COVID-19

dos

de

recursos

Capacitação de equipe para
100%
atendimento em casos de COVID 19
Ações
de
prevenção
e
conscientização nas escolas por
meio de programas específicos 03
como PSE e Programa Bolsa
Família

Licitações realizadas
Número de EPIS fornecidos
Número de profissionais capacitados
Número de ações de prevenção e
conscientização

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Previsão de alocação de recursos orçamentários
DIRETRIZES

RECURSO
PROGRAMADO

PARCERIAS
Recurso livre municipal
Enfrentamento da emergência de
saúde
nacional
(crédito
extraordinário)
Incremento temporário ao custeio dos
serviços de atenção básica em saúde

Prestação Pecuniária do Poder
judiciário-Fundo Estadual de Saúde
(COVID-19) Res. SESA 705/2020

