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1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF PR

Município MATELÂNDIA

Região de Saúde 9ª RS Foz do Iguaçu

Área 639,75 Km²

População 17.943 Hab

Densidade Populacional 29 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
Data da consulta: 12/01/2021

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão DIVISAO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE

Número CNES 6576281

CNPJ A informação não foi identificada na base de dados

Endereço AV CRISTOVAO COLOMBO 1415

Email vigilancia@matelandia.pr.gov.br

Telefone 3262-8394

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
Data da consulta: 12/01/2021

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a) RINEU MENONCIN

Secretário(a) de Saúde em
Exercício

CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCOIS

E-mail secretário(a) claudianafrancois@hotmail.com

Telefone secretário(a) 4532621097

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Data da consulta: 12/01/2021

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação LEI

Data de criação 10/2007

CNPJ 09.246.705/0001-68
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Natureza Jurídica FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

Nome do Gestor do
Fundo

Claudiana Rodrigues Da Silva François

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Data da consulta: 12/01/2021

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde 2018-2021

Status do Plano Aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
Data da consulta: 29/12/2020

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: 9ª RS Foz do Iguaçu

Município Área (Km²) População (Hab) Densidade

FOZ DO IGUAÇU 617.701 258532 418,54

ITAIPULÂNDIA 336.173 11176 33,24

MATELÂNDIA 639.746 17943 28,05

MEDIANEIRA 328.733 46198 140,53

MISSAL 319.51 10702 33,50

RAMILÂNDIA 237.195 4451 18,77

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 259.393 23465 90,46

SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU 483.658 4495 9,29

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 851.301 27452 32,25

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2020

1 .7. Conselho de Saúde

Intrumento Legal de Criação DECRETO

Endereço Avenida Governador Parigot 296 casa Agro Cafeeira

E-mail cms@matelandia.pr.gov.br

Telefone 4599375476

Nome do Presidente Nilson Luiz Mattana

Número de conselheiros por segmento Usuários 16

Governo 5

Trabalhadores 8
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Prestadores 4

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Ano de referência: 202004

1 .8. Casa Legislativa

Considerações
A avaliação realizada e a busca pelo quantitativo das ações que foram realizadas para compor o Relatório Anual de Gestão de todas as ações previstas para 2020
por cada setor da Secretaria Municipal da Saúde, tornou-se elementos básicos aos atores envolvidos na saúde do município como sendo um dos  instrumentos de
consulta a todos os co-responsáveis pela gestão da saúde do município de Matelândia para que cada vez mais possamos reorganizar, re-planejar conforme as
reais condições epidemiológicas do município.

1º RDQA

Data de entrega do Relatório



2º RDQA

Data de entrega do Relatório



3º RDQA

Data de entrega do Relatório

27/05/2020 23/09/2020 15/02/2021
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2. Introdução

Análises e Considerações sobre Introdução
O Relatório Anual de Gestão (RAG) é um instrumento básico de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) que apresenta
elementos fundamentais para o acompanhamento e avaliação das iniciativas quadrienais amplamente indicadas pelo Plano Municipal de
Saúde (PMS) e anualmente operacionalizadas pela Programação Anual de Saúde (PAS), visando o alcance dos objetivos do SUS. O
RAG permite a verificação da efetividade e da eficiência alcançada na atenção integral à saúde, subsidia as atividades de controle e
auditoria, além de constituir-se em importante instrumento de controle social e de referência para a participação social na atuação em
saúde.

O Relatório é apresentado também com a preocupação de compatibilizar-se com outro instrumento de gestão que é o PPA - Plano
Plurianual de Investimentos (2018-2021), visando assim neste sentido,  demonstrar o quantitativo das metas alcançadas para o ano
determinadas pela própria Secretaria Municipal da Saúde.

É importante esclarecer, no entanto, que o ano 2020 foi atípico, em virtude da Pandemia COVID 19 e as regras de look down e
isolamento social, motivo pelo qual muitas das metas previstas não foram alcançadas além de outras terem de ser reprogramadas e novas
inclusive serem criadas.
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3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2020

Faixa Etária Masculino Feminino Total

0 a 4 anos 665 634 1299

5 a 9 anos 668 643 1311

10 a 14 anos 646 628 1274

15 a 19 anos 641 605 1246

20 a 29 anos 1435 1409 2844

30 a 39 anos 1326 1346 2672

40 a 49 anos 1221 1287 2508

50 a 59 anos 1109 1090 2199

60 a 69 anos 722 792 1514

70 a 79 anos 376 466 842

80 anos e mais 160 238 398

Total 8969 9138 18107

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet) 
Data da consulta: 26/01/2021.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação 2016 2017 2018 2019

Matelândia 249 280 254 262

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC) 
Data da consulta: 26/01/2021.

3.3. Principais causas de internação

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10 2016 2017 2018 2019 2020

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 132 48 56 67 121

II. Neoplasias (tumores) 158 185 197 152 185

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 22 27 34 23 12

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 43 30 39 31 20

V. Transtornos mentais e comportamentais 25 40 41 33 50
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VI. Doenças do sistema nervoso 35 41 32 38 23

VII. Doenças do olho e anexos 4 1 3 9 4

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 4 3 11 9 1

IX. Doenças do aparelho circulatório 112 100 118 115 122

X. Doenças do aparelho respiratório 188 210 254 203 116

XI. Doenças do aparelho digestivo 129 156 197 157 126

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 18 17 30 23 21

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 26 44 38 48 28

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 137 137 188 138 143

XV. Gravidez parto e puerpério 181 240 240 216 219

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 20 15 13 13 15

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 24 12 8 12 6

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 33 41 48 54 39

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 156 162 164 184 166

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade - - - - -

XXI. Contatos com serviços de saúde 60 52 41 35 50

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido - - - - -

Total 1507 1561 1752 1560 1467

Capítulo CID-10 2016 2017 2018 2019 2020

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Data da consulta: 26/01/2021.

Obs.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorrem simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10 2016 2017 2018 2019

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 4 2 3 3

II. Neoplasias (tumores) 22 27 24 15

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 1 - - -

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 14 4 3 9

V. Transtornos mentais e comportamentais 2 1 1 2

VI. Doenças do sistema nervoso 5 2 5 4

VII. Doenças do olho e anexos - - - -

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - - -

IX. Doenças do aparelho circulatório 30 24 23 33
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X. Doenças do aparelho respiratório 12 12 18 9

XI. Doenças do aparelho digestivo 2 6 10 7

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1 1 - -

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo - - - 2

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1 1 2 1

XV. Gravidez parto e puerpério - - - -

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal - 1 3 2

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas - 2 2 -

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 4 5 1 4

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas - - - -

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 18 18 20 16

XXI. Contatos com serviços de saúde - - - -

XXII.Códigos para propósitos especiais - - - -

Total 116 106 115 107

Capítulo CID-10 2016 2017 2018 2019

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) 
Data da consulta: 26/01/2021.

Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade
A população do município de Matelândia predominante é de 20-29 anos em ambos os sexos e de 30-39. A principal causa de internação foram gravidez,
parto e puerpério seguido por neoplasias. A causa de morte dos munícipes no ano 2020 segundo os dados, continua sendo por doenças do aparelho
circulatório, apesar do esforço das Unidades Básicas de Saúde em promover ações que busquem melhorar o cuidado com o paciente portador de doenças
crônicas através consulta individualizada, uma vez que o HIPERDIA teve suas ações em 2020 paralisadas a fim de evitar aglomerações.

É importante destacar também que em 2020 toda a estrutura do sistema público de saúde em Matelândia, teve de ser reestruturado, o que prejudicou as
atividades planejadas, uma vez que o foco foi direcionado a atender a demanda da pandemia.
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4. Dados da Produção de Serviços no SUS

4.1. Produção de Atenção Básica

Considerando a verificação da inconsistência dos dados provenientes do SISAB, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) solicitou a retirada dos dados da Atenção Básica
disponibilizados pelos tabuladores do CMD até que os dados sejam corrigidos pela equipe da SAPS.
Em decorrência disso, informamos que o quadro 4.1 Produção da Atenção Básica dos Relatórios – RDQ e RAG permanecerá indisponível até a correção pela referida área.
Dessa maneira, os gestores devem informar os dados relativos a produção da Atenção Básica, utilizando os dados das bases locais no campo Análise e Considerações. 

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais Sistema de Informacões Hospitalares

Qtd. aprovada Valor aprovado AIH Pagas Valor total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 10 - - -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica - - - -

03 Procedimentos clínicos 14 - - -

04 Procedimentos cirúrgicos - - - -

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células - - - -

06 Medicamentos - - - -

07 Órteses, próteses e materiais especiais - - - -

08 Ações complementares da atenção à saúde - - - -

Total 24 - - -

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Data da consulta: 26/02/2021.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Sistema de Informações Ambulatoriais

Forma de Organização Qtd. aprovada Valor aprovado

030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial 5 -

Sistema de Informacões Hospitalares

Forma de Organização AIH Pagas Valor total

--- --- ---

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Data da consulta: 26/02/2021.

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
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Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais Sistema de Informacões Hospitalares

Qtd. aprovada Valor aprovado AIH Pagas Valor total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 23438 - - -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 4099 - - -

03 Procedimentos clínicos 74039 - - -

04 Procedimentos cirúrgicos 1873 - - -

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células - - - -

06 Medicamentos - - - -

07 Órteses, próteses e materiais especiais - - - -

08 Ações complementares da atenção à saúde - - - -

Total 103449 - - -

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Data da consulta: 26/02/2021.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual. 
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financimento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais

Qtd. aprovada Valor aprovado

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 2636 -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 158 -

Total 2794 -

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 26/02/2021.

Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS
A Secretaria Municipal de Saúde, através de sua estrutura, realizou no ano de 2020, conforme os dados disponíveis no relatório de
Procedimentos Ambulatoriais do próprio Sistema Gerencial de Informações de Saúde, CONSULFARMA,  161.422 procedimentos,
sendo:
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- Aferição de pressão, peso, altura,  temperatura, pulso ritmo do coração, frequência respiratória, inalação, biopsias = 107.067

- Exames de glicemia capilar, hemoglobinopatia, pezinho, olhinho, testes rápidos de hepatites, HIV e sifilis = 13.579

- Administração de medicamentos por via intra-muscular, endovenosa e via oral = 6.424

- Tele consulta e atendimento ao Covid por telefone = 4.484

- Visita domiciliar por profissionais de nível superior e médio = 3.158

- Curativos = 3.109

- Coleta de material para exame citopatologico de colo uterino e resultado = 2.897

- Consultas (Pré-natal, pré-natal do parceiro e puerperal) = 2061

- Solicitação e realização de mamografias = 1.310

- Atendimentos em cuidados paliativos (Serviço Social ) = 1144

- Atendimento e transporte SAMU 192 = 968

- Realização de Eletrocardiogramas = 762

- Demais procedimentos como emissão de receitas, entrega de material de curativo, retirada de pontos, de cerúmen, retirada de corpo
estranho, cauterizações , cantoplastia e outros. = 14.459
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5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

Período 12/2020

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos

Tipo de Estabelecimento Dupla Estadual Municipal Total

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 0 0 1 1

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 1 0 4 5

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 0 0 1 1

HOSPITAL GERAL 1 0 0 1

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 0 3 0 3

CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 0 0 1 1

CONSULTORIO ISOLADO 0 0 2 2

POLO ACADEMIA DA SAUDE 0 0 1 1

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 1 1 0 2

Total 3 4 10 17

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS 
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
Data da consulta: 12/01/2021.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2020

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica

Natureza Jurídica Municipal Estadual Dupla Total

ADMINISTRACAO PUBLICA

MUNICIPIO 8 1 1 10

ENTIDADES EMPRESARIAIS

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 2 2 1 5

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

ASSOCIACAO PRIVADA 0 1 1 2

PESSOAS FISICAS

Total 10 4 3 17

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS 
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
Data da consulta: 12/01/2021.

5.3. Consórcios em saúde
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Período 2020

Participação em consórcios

CNPJ Natureza Area de atuação Participantes

03273207000128 Direito Público Compra de medicamentos PR / MATELÂNDIA 

00879976000186 Direito Público Assistência médica e ambulatorial 
Consulta médica especializada 

PR / MATELÂNDIA 

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online 
Data da consulta: 12/01/2021.

Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
A Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS em Matelândia tem se mostrado satisfatória a suprir a demanda da população, salienta-se
que a atual estrutura existente no exercício de 2020, constituía-se de:
- UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA -  01 municipal;
- CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA - 04 MUNICIPAL (UBS Enfermeira Lurdinha, Vila Pasa, Agro Cafeeira e Jardim
Tropical) e 01 DUPLA(UBS Central e Farmácia Municipal)
-  CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - 01 MUNICIPAL;
- HOSPITAL GERAL - 01 DUPLA(Hospital filantrópico e Presta serviço ao Estado) -  (Hospital Pe. Teza)
- UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) - 03 ESTADUAL(Laborátorio Caravágio, Lodi Radiologia e
Laboratório Municipal de Matelândia)
- CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE - 01 MUNICIPAL(Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária)
- POLO ACADEMIA DA SAUDE - 01 MUNICIPAL(Polo Academia da Saúde da Vila Pasa)
- CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE - 01 DUPLA(Clinica Bem Estar) e 01 ESTADUAL(APAE)
- CONSULTORIO ISOLADO - 02 MUNICIPAL

https://digisusgmp.saude.gov.br 14 de 56



6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Período 02/2020

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação CBOs
médicos

CBOs
enfermeiro

CBOs (outros)
nível superior

CBOs (outros)
nível médio

CBOs
ACS

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1,
203-8)

Estatutários e empregados públicos
(0101, 0102)

4 1 15 34 22

Intermediados por outra entidade
(08)

0 0 0 0 0

Autônomos (0209, 0210) 7 0 3 0 0

Residentes e estagiários (05, 06) 0 0 0 0 0

Bolsistas (07) 0 0 0 0 0

Informais (09) 0 0 0 0 0

Privada (NJ grupos 2 - exceto
201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)

Intermediados por outra entidade
(08)

0 0 2 0 0

Celetistas (0105) 0 0 5 0 0

Autônomos (0209, 0210) 5 0 3 0 0

Residentes e estagiários (05, 06) 0 0 0 0 0

Bolsistas (07) 0 0 0 0 0

Informais (09) 0 0 0 0 0

Servidores públicos cedidos para a
iniciativa privada (10)

0 0 0 0 0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação CBOs
médicos

CBOs
enfermeiro

CBOs (outros)
nível superior

CBOs (outros)
nível médio

CBOs
ACS

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1,
203-8)

Contratos temporários e cargos em
comissão (010301, 0104)

0 0 0 2 0

Privada (NJ grupos 2 - exceto
201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)

Contratos temporários e cargos em
comissão (010302, 0104)

0 0 0 0 0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
Data da consulta: 21/07/2020.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação 2016 2017 2018 2019

Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-
8 -, 3, 4 e 5)

Autônomos (0209, 0210) 48 50 73 82

Celetistas (0105) 0 0 16 25

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8) Autônomos (0209, 0210) 203 171 177 228

Bolsistas (07) 12 12 4 0

Estatutários e empregados públicos (0101,
0102)

1.043 1.060 1.053 1.015
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Intermediados por outra entidade (08) 12 12 7 0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação 2016 2017 2018 2019

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8) Contratos temporários e cargos em
comissão (010301, 0104)

20 24 33 33

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
Data da consulta: 21/07/2020.

Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
No exercício de 2020 a Secretaria Municipal de Saúde, conforme dados do Setor de Recursos Humanos, dispunha de 142 servidores, sendo 06 Cargos de
Confiança que ocupavam as funções de chefia de: 01Secretário Municipal de Saúde (Enfermeira), 01 Chefe Seção de Agendamento e Cadastro, 01 Chefe
Secção de Apoio Operacional e Logística(Motorista), 01 Chefe Seção Vigilância em Saúde, 01 Chefe Seção de Controle de Endemias e 01 Chefe da
Divisão de Saúde Básica(ACS).

Os demais servidores são concursados e estatutários ou empregados públicos como algumas ACSs, sendo:

04 médicos Estratégia Saúde da Família;

01 Médicos Pediatra;

01 Médico Clínico Geral;

01 Médico Ginecologista;

01 Médico Veterinário;

02 Biomédicas;

09 Enfermeira;

12 Técnicos de Enfermagem;

08 Auxiliar de Enfermagem;

28 Agentes Comunitários de Saúde;

06 Cirurgião Dentista;

01 Técnico de Higiêne Dental;

01 Técnico de Saúde Bucal;

05 Auxiliar de Saúde Bucal;

01 Fonaudióloga;

01 Nutricionista;

02 Fisioterapeutas;

02 Farmacêuticas;

02 Psicólogos;

02 Assistentes Sociais

01 Educador Físico;

01 Técnologo em Alimentos;

01 Técnico em Segurança do Trabalho;

01 Fiscal Geral;

06 Agentes de Endemias;

08 Assistentes Administrativos;

14 Motoristas;

12 Serviços Gerais.

Os recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde, estão dispostos nos estabelecimentos que compõem a rede municipal de saúde,
constituídos por 05 UBSs, 02 extensões (Vila Esmeralda e Marquesita), CAPS, NASF, Polo Academia de Saúde, Vigilância Sanitária,
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Farmácia, Laboratório e a sede da própria Secretaria, e seguem os critérios de vinculação de subordinação conforme o organograma
abaixo.
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7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - Manter a atenção materno infantil.

OBJETIVO Nº 1.1 - Manter a atenção materno-infantil.

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Aumentar a proporção de
nascidos vivos de mães com 7 ou
mais consultas no pré natal.

proporção de nascidos vivos de
mães com 7 ou mais conusltas no
pré natal

Proporção 92 Proporção 92 93,00 Proporção 100,00

2. Vincular 80% das gestantes SUS
ao hospital para realização do
parto, conforme estratificação de
risco.

Proporção das gestantes SUS
vinculadas ao hospital para
realização do parto, conforme
estratificação de risco.

Proporção 90 Proporção 90 95,00 Proporção
100,00

3. Implantar estratificação de risco
em todas as crianças.

Percentual de estratificação de risco
em todas as crianças.

Percentual 90 Percentual 85 95,00 Percentual 94,44

4. Acompanhar as crianças
estratificadas como alto risco por
plano de cuidados conforme
protocolo.

Percentual de crianças estratificadas
como alto risco por plano de
cuidados conforme protocolo.

Percentual 90 Percentual 90 100,00 Percentual
100,00

5. Realizar 03 testes de sífilis nas
gestantes

Realizar testes de sífilis nas gestantes
usuárias do SUS

Número 3 Número 3 3 Número 100,00

6. Aumentar o percentual do parto
normal em relação ao ano
anterior.

Proporção de parto normal no
Sistema Único de Saúde e na Saúde
Suplementar

Proporção 25 Proporção 28.22 25,00 Proporção 112,88

7. Laqueadura - Melhoria do
encaminhamento para a realização
de laqueadura pós- partonormal.

Número de pacientes que realizaram
o procedimento.

Número 5 Número 7 5 Número 140,00

8. Realizar pré natal do parceiro. Número de pré natal do parceiro
realizado.

Número 50 Número 76 60 Número 152,00

9. Realizar teste do pezinho em
100% dos recém nascidos

Número de teste do pezinho
realizados nos recém nascidos

Número 150 Número 194 150 Número 129,33

10. Realizar o teste do Olhinho em
100% dos recém nascidos

Número de do teste do Olhinho
realizados nos recém nascidos

Número 150 Número 194 150 Número 129,33

11. Realizar o Teste do
coraçãozinho em 100% dos recém
nascidos

Número de Teste do coraçãozinho
realizado nos recém nascidos

Número 150 Número 194 150 Número 129,33

12. Realizar o teste da Orelhinha
em 100% dos recém nascidos

Número de teste da Orelhinha
realizado nos recém nascidos

Número 150 Número 194 150 Número 129,33

DIRETRIZ Nº 2 - Fortalecimento da Rede Urgência e Emergência

OBJETIVO Nº 2.1 - Garantir acesso qualificado dos pacientes em situação de urgência e emergência a um dos pontos de atenção resolutivos da
Rede.
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Encaminhar relatório semestral sobre os
atendimentos do SAMU para manutenção do
incentivo financeiro.

Relatório semestral dos
atendimentos do
SAMU

Número 2 Número 2 2 Número 100,00

2. Realizar palestras educativas para grupos como
rodas de conversa, escolas, Hiperdia entre outros
sobre o funcionamento do SAMU.

Palestras educativas
sobre o funcionamento
do SAMU

Número 5 Número 0 5 Número 0

DIRETRIZ Nº 3 - Fortalecimento da Rede de Atenção a Saúde Mental

OBJETIVO Nº 3.1 - Efetivar o cuidado a saúde mental nos três níveis de atenção da Rede.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Aumentar a cobertura do CAPS Cobertura do CAPS Percentual 100 Percentual 100 100,00 Percentual 100,00

2. Garantir o acesso dos pacientes aos
serviços de saúde mental.

Percentual de pacientes com
acesso garantido.

Percentual 100 Percentual 100 100,00 Percentual 100,00

3. Implementar fluxo de atendimento as
pessoas com transtornos mentais.

Número de protocolo do
fluxo de saúde mental
implementados.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

4. Capacitar profissionais ESF quanto a
abordagem a pessoa com transtorno
mental.

Número de profissionais
capacitados quanto a
abordagem a pessoa com
transtorno mental nas
reuniões de matriciamento.

Número 25 Número 6 25 Número

24,00

5. Realizar estratificação de risco em
todos os pacientes com transtorno mental.

Número de estratificação de
risco realizadas.

Número 70 Número 52 80 Número 74,29

6. Implementar e fortalecer ações de
matriciamento de saúde mental na área de
prevenção para a ESF de maneira a
grantir acompanhamento integrado dos
casos.

Número de reuniões de
matriciamento.

Número 20 Número 5 20 Número

25,00

7. Implementar e fomentar grupos
terapêuticos.

Número de grupos
terapêuticos existentes/novos
implementados.

Número 10 Número 4 10 Número 40,00

8. Articular ações com a Rede de Atenção
Psicossocial Intersetorial (RAPI) com
objetivo de melhoria e qualidade de vida
da pessoa com transtornos mentais e assim
reduzir internações psiquiátricas.

Número de reuniões com a
RAPI.

Número 10 Número 3 10 Número

30,00

9. Fortalecer as ações de atendimento as
urgências e emergências psiquiátricas.

Número de reuniões com
profissionais do hospital
sobre urgências e
emergências psiquiátricas
realizadas.

Número 2 Número 1 2 Número

50,00

10. Fortalecer a rede de atenção
promovendo ações intersetoriais para
prevenção do uso de álcool, drogas e
transtornos mentais.s

Número de ações
intersetoriais realizadas na
prevenção do uso de álcool,
drogas e transtornos
mentais.

Número 2 Número 1 2 Número

50,00

DIRETRIZ Nº 4 - Fortalecimento da Rede de Saúde Bucal
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OBJETIVO Nº 4.1 - 4.1: Organizar, de maneira articulada e resolutiva, a atenção à saúde bucal por meio de ações de promoção da saúde, prevenção
e controle de doenças bucais. 4.2 Organizar, de maneira articulada e resolutiva, a atenção à saúde bucal das crianças por meio de ações de promoção
da saúde, prevenção e controle de doenças bucais.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Aumentar a cobertura populacional
estimada pelas equipes de Saúde
Bucal.

Cobertura populacional
estimada de saúde bucal na
atenção básica

Percentual 89 Percentual 84.5 90,00 Percentual 94,94

2. Aplicar o instrumento de
estratificação de risco em Saúde Bucal
para os grupos prioritários e
classificação de risco.

Percentual de pessoas dos
grupos prioritários com
estratificação de risco
odontológico realizado.

Percentual 20 Percentual 20 20,00 Percentual
100,00

3. Reduzir a proporção de exodontia
em relação aos procedimentos
preventivos e curativos.

Proporção de exodontia em
relação aos procedimentos.

Proporção 6 Proporção 1.59 4,00 Proporção 26,50

4. Aumentar o percentual de ação
coletiva de escovação dental
supervisionada.

Média da ação coletiva de
escovação dental
supervisionada.

Percentual 4.75 Percentual 0 4,75 Percentual 0

5. Promover educação permanente
com vistas a qualificação das práticas
em saúde.

Número de profissionais da
odontologia qualificados.

Número 2 Número 0 2 Número 0

6. Elaborar, imprimir e distribuir
materiais técnicos, orientação para
profissionais e comunidade.

Número de material educativo
distribuído.

Número 1 Número 0 1 Número 0

7. Monitorar e realizar a atenção
odontológica de zero a um ano de
idade, no 1º atendimento
odontológico.

Número de 1º atendimento
odontológico realizado nas
crianças de zero a um ano de
idade.atendimetno
odontológico realizado.

Número 100 Número 210 100 Número

210,00

8. Adquirir e fornecer escova dental,
creme dental e fio dental conforme a
necessidade do paciente durante os
atendimentos clínicos.

Número de kits fornecidos. Número 1000 Número 234 1.000 Número
23,40

9. Orientar sobre saúde bucal os
professores e pais, nos CMEIs, com
palestras, escovação dental
supervisionada, avaliação bucal e
fornecimento de escova dental aos
alunos.

Número de orientações
realizadas.

Número 12 Número 0 12 Número

0

10. Orientar sobre saúde bucal às
gestantes realizando orientações nas
UBS ou em grupos e fornecimento de
kits odontológicos e folhetos didáticos.

Número de kits fornecidos para
as gestantes.

Número 200 Número 155 200 Número
77,50

DIRETRIZ Nº 5 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência.

OBJETIVO Nº 5.1 - Articular, nos pontos de atenção à saúde, a promoção, prevenção, assistência, adaptação e reabilitação para pessoas com
deficiência.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Assegurar o acesso a serviços especializados
para reabilitação física, auditiva, visual ou
intelectual.

Número de pacientes
encaminhados para
reabilitação.

Número 30 Número 31 30 Número 103,33

2. Assegurar o acesso a órteses, próteses e
meias auxiliares de locomoção.

Número de pacientes
encaminhados ao centro de
referência.

Número 40 Número 19 50 Número 47,50

DIRETRIZ Nº 6 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Idoso.
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OBJETIVO Nº 6.1 - Estruturar a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Implantar e implementar o
protocolo APSUS, com todos os seus
pontos de atenção.

Número de protocolo implantado
no município.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

2. Realizar vacinação para reduzir os
óbitos e as internações causadas pela
gripe e suas Consequências.

Percentual de idosos vacinados
contra influenza.

Percentual 80 Percentual 74.8 80,00 Percentual 93,50

3. Realizar estratificação de risco
para Fragilidade do idoso e
acompanhar conforme sua
estratificação.

Percentual de idosos estratificados
e acompanhados conforme sua
estratificação

Percentual 89 Percentual 0 86,50 Percentual
0

4. Reduzir a mortalidade prematura
(de 30 a 69 anos) por doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT ¿
doenças do aparelho circulatório,
câncer, diabetes e doenças
respiratórias crônicas).

Mortalidade prematura (de 30 a
69 anos) pelo conjunto das 4
principais DCNT (doenças do
aparelho circulatório, câncer,
diabetes e doenças respiratórias
crônicas)

Número 63 Número 47 60 Número

74,60

5. Implantação e implementação da
linha de cuidado, com prioridade
para doenças crônicas não
transmissíveis ¿ DCNT.

Linha de cuidado implantada e
implementada com prioridade
para as DCNT

Número 1 Número 1 1 Número
100,00

DIRETRIZ Nº 7 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde da Mulher.

OBJETIVO Nº 7.1 - Estruturar a atenção integral e integrada à saúde da mulher.
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Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Promover Março Lilás Número de evento realizado sobre
Saúde da Mulher - Março Lilás

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

2. Realizar evento para abertura
das Rodas de Conversa com as
mulheres no mês de março, junto
com a comemoração do Dia
Internacional da Mulher.

Número de evento realizado com as
rodas de conversa.

Número 1 Número 1 1 Número

100,00

3. Disponibilizar transporte para as
participantes das rodas de
conversa, quando necessário, para
desenvolvimento das atividades das
mesmas.

Número de trasnporte ofertado para a
atividade das rodas de conversa.

Número 1 Número 1 1 Número

100,00

4. Fornecer camisetas para as
participantes das rodas de
conversa.

Número de rodas de conversa que
receberão camisetas.

Número 0 Número 0 6 Número 0

5. Promover Outubro Rosa. Número de evento realizado sobre
Outubro Rosa.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

6. Ampliar a razão de mulheres na
faixa etária de 25 a 64 anos com
um exame citopatológico ao ano.

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

Razão .85 Razão .81 0,90 Razão

95,29

7. Ampliar a razão de exames de
mamografia em mulheres de 50 a
59 anos de idade.

Razão de exames de mamografia de
rastreamento realizados em mulheres
de 50 a 69 anos na população residente
de determinado local e população da
mesma faixa etária.

Razão .69 Razão .56 0,70 Razão

81,16

8. Rastrear e acompanhar as
mulheres para as ações de controle
do câncer do colo do útero na
APS. (quantidade mulheres
SISCAN)

Número de mulheres em seguimento
de colo uterino no SISCAN

Número 25 Número 15 20 Número

60,00

9. Rastrear e acompanhar as
mulheres para as ações de controle
do câncer de mama do útero na
APS.(quantidade mulheres
SISCAN)

Número de mulheres em seguimento
de mama no SISCAN

Número 24 Número 12 22 Número

50,00

DIRETRIZ Nº 8 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Homem.

OBJETIVO Nº 8.1 - Estruturar a atenção integral e integrada à saúde do homem.

Descrição da
Meta

Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida

% meta
alcançada

1. Promover
Agosto Azul

Promoção de Campanha voltada a
Saúde do Homem.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

DIRETRIZ Nº 9 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Adolescente.

OBJETIVO Nº 9.1 - Estruturar a atenção integral a saúde do adolescente.
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Implementar o grupo Força Jovem para
adolescentes e jovens com transtornos
mentais.

Número de participantes do
grupo Força Jovem
implementados.

Número 5 Número 2 5 Número 40,00

DIRETRIZ Nº 10 - Qualificação da Atenção Primária à Saúde, APSUS e PMAQ.

OBJETIVO Nº 10.1 - Qualificar as ações e serviços, promovendo a integralidade e a equidade nas Redes de Atenção à Saúde.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Aumentar a cobertura
populacional estimada pelas equipes
de Atenção Básica.

Cobertura populacional estimada
pelas equipes de Atenção Básica

Percentual 87 Percentual 100 90,00 Percentual 114,94

2. Manutenção do Incentivo ao
Transporte Sanitário.

transporte sanitario Moeda 0 Moeda 0 440,00 Moeda 0

3. Revisar todos os protocolos. Número de protocolos do
APSUS revisados, atualizados e
aprovados.

Número 9 Número 9 9 Número 100,00

4. Redução de internações por causa
sensíveis a atenção básica.

Redução de internações por
causas sensíveis a Atenção
Básica.

Percentual 21.9 Percentual 0 21,70 Percentual 0

DIRETRIZ Nº 11 - Melhoria do Acesso e do Cuidado às Áreas de Atenção Inclusivas - NASF.

OBJETIVO Nº 11.1 - Possibilitar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços às áreas inclusivas no âmbito do SUS (população negra, pessoas
privadas de liberdade, população em situação de rua, migrante, acampados e assentados e outros).

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Acompanhar as reuniões de
Equipe das ESF, com o intuito
de auxiliar na resolução dos
casos

Número de reuniões de equipe das ESF
que contam com a presença de membros
do NASF.

Número 60 Número 10 60 Número
16,67

2. Atuar de forma integrada
com as ESF nas ações de
promoção à saúde.

Número de atividades em grupo que visem
a promoção da saúde em que os integrantes
do NASF participem.

Número 5 Número 7 74 Número 140,00

3. Dar suporte a cada ESF com
relação a organização das
rodas de conversa.

Número de reuniões com as equipes para
definir cronograma das Rodas de conversa
e dar suporte para a organização das
mesmas.

Número 1 Número 1 1 Número
100,00

4. Realizar visitas domiciliares. Número de visitas domiciliares conforme
demanda das ESF.

Número 120 Número 893 120 Número 744,17

5. Acompanhar os asos que
ncessitem de fisioterapia.

Número de visitas domiciliares para
verificar a real necessidade da realização de
fisioterapia domiciliar.

Número 10 Número 11 10 Número 110,00

DIRETRIZ Nº 12 - Fortalecimento das Ações de Alimentação e Nutrição e Promoção da Saúde.

OBJETIVO Nº 12.1 - Promover a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus
determinantes e condicionantes.
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Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Manter em 80% o
acompanhamento das
condicionalidades do Programa
Bolsa Família.

Cobertura de acompanhamento das
condicionalidades de Saúde do
Programa Bolsa Família (PBF)

Percentual 80 Percentual 68.65 80,00 Percentual
85,81

2. Desenvolver ações voltadas a
linha de cuidado do sobrepeso e
da obseidade na atenção à saúde
de crianças, adolescentes, adultos
e idosos.s

Número de grupos com sobrepeso e
obseidade com ações desenvolvidas.

Número 2 Número 2 2 Número

100,00

3. Avaliar o percentual de
indivíduos cadastrados no
SISVAN em baixo peso, eutrofia,
sobrepeso e obesidade em todas
as faixas etárias.

Número de avaliações realizadas. Número 1 Número 1 1 Número

100,00

4. Realizar capacitação na
atenção nutricional abrangendo
as ACS.

Número de capacitações para ACS
realizadas.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

5. Promover o aleitamento
materno exclusivo até os 6 meses
de idade.

Número de encontros para
rpomoção do aleitamento materno
exclusivo realizados.

Número 5 Número 2 5 Número 40,00

6. Realizar educação alimentar e
nutricional para a coletividade
com o objetivo de
reduzir/prevenir complicações ou
melhorar a qualidade de vida dos
usuários com doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT).

Número de encontros realiados sobre
educação alimentar e nutricional
para a coletividade com o objetivo
de reduzir/prevenir complicações ou
melhorar a qualidade de vida dos
usuários com doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT).

Número 4 Número 5 4 Número

125,00

DIRETRIZ Nº 13 - Fortalecimento das Ações de Promoção e Prevenção contra Violências.

OBJETIVO Nº 13.1 - Propiciar o acesso qualificado do paciente ao serviço médico adequado, no tempo oportuno.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Manter o número de unidade de saúde
com serviço de notificação contínua da
violência doméstica, secual e outras
violências.

Número de unidades de
saúde com serviço de
notificação contínua
implantado.

Número 9 Número 9 9 Número
100,00

2. Implementar protocolo municipal para
atendimento de violência doméstica, sexual
e/ou outras violências.

Número de protocolo
atualizado e implementado.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

3. Fortalecer ações com a RAPI (rede de
atenção psicossocial intersetorial) para
promoções e prevenções contra violências.

Número de reuniões da RAPI
realizadas.

Número 10 Número 3 10 Número 30,00

DIRETRIZ Nº 14 - Fortalecimento da Gestão dos Serviços Próprios.

OBJETIVO Nº 14.1 - 14.1 Investir em infraestrutura das Unidades Próprias. 14.2: Aprimorar os processos de trabalho nos serviços próprios 14.3
Sistema nacional de Auditoria (SNA)
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Reestruturar fisicamente a Unidade
Básica central.

Unidade Básica de Saúde Central
reestruturada.

Número 0 Número 0 1 Número 0

2. Ampliar a frota de veículos e
ambulâncias.

Número de veículos e
ambulâncias novas.

Número 1 Número 8 1 Número 800,00

3. Promover melhorias dos
equipamentos da Secretaria de Saúde.

Número de computadores novos
disponibilizados para a Secretaria
de Saúde.

Número 5 Número 4 5 Número 80,00

4. Adquirir terreno para construção de
sede própria para o CAPS.

Número de terreno adquirido
para construção do CAPS.

Número 0 Número 0 1 Número 0

5. Reformar a Unidade Báscia de Saúde
de Vila Esmeralda.

Número de Unidade Básica de
Saúde de Vila Esmeralda
reformada.

Número 0 Número 0 1 Número 0

6. Reorganizar o componente municipal
de Auditoria Hospitalar.

Auditoria Municipal Hospitalar
estruturado.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

7. Garantir o acesso da porta de entrada
na atenção básica, com profissionais de
saúde qualificados.

Número de Unidade Básicas de
Saúde com profissionais de saúde
qualificados.

Número 8 Número 7 7 Número 87,50

DIRETRIZ Nº 15 - Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica.

OBJETIVO Nº 15.1 - 15.1: Promover o acesso da população aos medicamentos contemplados nas políticas públicas e ao cuidado farmacêutico. 15.2:
Estruturar a farmácia 15.3: Qualificar a Assistência Farmacêutica.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Manter as Unidades dispensadoras de
medicamentos organizadas nas UBS

Numero de Unidades
dspensadoras de medicamentos
organizadas.

Número 6 Número 6 6 Número 100,00

2. Realizar pelo menos uma alimentação
por ano no Banco de Preços em Saúde
(pregão).

Número de alimentações do
Banco de Preços realizado.

Número 1 Número 6 1 Número 600,00

3. Realizar a aquisição de materiais e
equipamentos conforme recebimento do
recurso estadual para a organização da
Assitência Farmacêutica.

Materiais e equipamentos
adquiridos para organização da
Assitência Farmacêutica.

Número 1 Número 1 1 Número
100,00

4. Manter convênio com o Consórcio
Paraná Saúde para aquisição de
medicamentos.

Número de convênio firmado
com o Consórcio Paraná Saúde
para a aquisição de
medicamentos.

Número 1 Número 1 1 Número
100,00

5. Manter atualizados a lista com
medicamentos da farmácia.

Número de atualizações
anualmente da Relação
Municipal de Medicamentos -
REMUME.

Número 1 Número 1 1 Número
100,00

6. Efetuar as solicitações para a aquisição
de medicamentos do Consórcio Paraná
Saúde.

Número de compras realizadas
no Consórcio Paraná Saúde.

Número 4 Número 4 4 Número 100,00

7. Promover ações educativas enfocando o
uso racional de medicamentos.

Número ações educativas
individuais ou em grupo que
promovam o uso racional de
medicamentos.

Número 1 Número 1 1 Número
100,00
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DIRETRIZ Nº 16 - Promoção à saúde e polo acadêmico

OBJETIVO Nº 16.1 - Promover a saúde e melhorar a qualidade de vida através das práticas corporais e atividades físicas.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Conscientizar a população sobre a importância
da atividade física para o bem estar físico,
psicossocial e melhora da qualidade de vida.

Número de gincana
infantil realizada.

Número 2 Número 0 2 Número 0

2. Realiar palestras sobre a importância da
atividade física.

Número de palestra
sobre atividade física
realizada.

Número 5 Número 0 4 Número 0

3. Aumentar o nível e a regularidade da prática de
atividades físicas, privilegiando as atividades
cotidianas desenvolvidas no município.

Número de grupos
privilegiando as
atividades físicas do
cotidiano realizadas.

Número 5 Número 5 5 Número
100,00

4. Conscientizar e estimular a população sobre a
prática de atividades físicas como fator de
promoção de saúde e prevenção de doenças
crônicas não transmissíveis.

Número de grupos
estimulados sobre a
prática de atividade
física.

Número 6 Número 6 6 Número
100,00

5. Manter ginásticas orientadas para a população. Número de grupo com
ginástica orientada no
Pólo.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

6. Orientar e oferecer a técnica para grupos
específicos (obesidade, tabagismo, trasntorno
mental).

Número de grupos
específicos orientados.

Número 8 Número 8 8 Número 100,00

7. Manter ginástia laboral para funcionários da
Secretaria de Saúde.

Número de grupos com
ginástica laboral
mantido.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

8. Estimular a interação mente-corpo,
proporcionando aos praticantes maior consciência
da sua integralidade enquanto ser humano,
levando a melhora da qualidade de saúde e de
vida.

Número de grupos no
CAPS com qualidade de
saúde e de vida
melhorada.

Número 4 Número 4 4 Número

100,00

DIRETRIZ Nº 17 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde.

OBJETIVO Nº 17.1 - 16.1: Vigilância epidemiológica ¿ Analisar a situação de saúde, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e
danos. 15.2: Vigilância sanitária (VISA) - Analisar a situação de saúde, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos. VISA -
Alimentos VISA - Veterinária 16.3: Vigilância ambiental - Analisar a situação de saúde, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos
e danos. 16.4: Vigilância em saúde do trabalhador - Analisar a situ

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Reduzir a mortalidade infantil. Número de mortalidade infantil
reduzida.

Número 2 Número 0 2 Número 0

2. Investigar os óbitos infantis e
fetais.

Proporção de óbitos infantis e
fetais investigados.

Proporção 100 Proporção 100 100,00 Proporção 100,00

3. Reduzir os óbtios maternos. Número de óbitos maternos em
determinado período e local de
residência

Número 0 Número 0 0 Número 0

4. Investigar os óbitos maternos. Proporção de óbitos maternos
investigados.

Proporção 100 Proporção 0 100,00 Proporção 0

5. Investigar os óbtios de mulheres
em idade fértil (MIF).

Proporção de óbitos de mulheres
em idade fértil (10 a 49 anos)
investigados.

Proporção 100 Proporção 100 100,00 Proporção 100,00
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6. Reduzir a incidência de sífilis
congênita.

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

Número 0 Número 2 0 Número 0

7. Alcançar, em pelo menos 95%
do município, as coberturas
vacinais adequadas do Calendário
Básico de Vacinação da Criança.

Proporção de vacinas
selecionadas do Calendário
Nacional de Vacinação para
crianças menores de dois anos de
idade - Pentavalente 3ª dose,
Pneumocócica 10-valente 2ª dose,
Poliomielite 3ª dose e Tríplice
viral 1ª dose - com cobertura
vacinal preconizada

Proporção 95 Proporção 100 95,00 Proporção

105,26

8. Aumentar a proporção de cura
de casos novos de tuberculose
pulmonar bacilífera.

Proporção de cura de casos novos
de tuberculose pulmonar
bacilífera.

Proporção 90 Proporção 100 90,00 Proporção 111,11

9. Realizar teste rápido de HIV em
todos os pacientes com tuberculose.

Proporção de exames anti HIV
realizados entre os casos novos de
tuberculose.

Proporção 100 Proporção 100 100,00 Proporção 100,00

10. Realização de capacitação em
saúde sobre tuberculose com
profissionais das equipes da atenção
básica.

Número de capacitações
realizadas sobre tuberculose.

Número 1 Número 1 1 Número
100,00

11. Realizar diagnóstico de
portadores de Hepatites Virais tipo
B e C na população geral.

Número de testes sorológicos para
hepatites virais (6 hep. B e 3 hep.
C) realizados e confirmados.

Número 9 Número 5 9 Número 55,56

12. Aumentar a realização de testes
rápido ou convencionais por
diagnóstico de HIV/AIDS, sífilis e
Hepatites Virais em relação ao ano
anterior.

Número de teste sorológicos HIV,
sífilis e Hepatites virais realizados.

Número 10000 Número 6436 10.000 Número

64,36

13. Aumentar a proporção de cura
nas coortes de casos novos de
hanseníase.

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

Proporção 90 Proporção 100 90,00 Proporção
111,11

14. Garantir exames dos contatos
intradomiciliares de casos novos de
hanseníase.

Proporção de contatos
intradomiciliares de casos novos
de hanseníase examinados.

Proporção 90 Proporção 100 90,00 Proporção 111,11

15. Aumentar a proporção de
registro de óbitos com causa básica
definida.

Proporção de registro de óbitos
com causa básica definida

Proporção 95 Proporção 56.57 95,00 Proporção 59,55

16. Realizar reunião técnica para
atualização de codificadores de
causa básica do óbito, de
investigação de causa básica mal
definida.

Número de reunião técnica
realizada.

Número 1 Número 0 1 Número

0

17. Encerrar 80% ou mais das
doenças compulsórias imediatas
registradas no Sistema de
Informação sobre Agravos de
Notificação (SINAN), em até 60
dias a partir da data de notificação.

Notificações encerradas. 98 0 100 98,00 Proporção

102,04

18. Reduzir a incidência de AIDS
em menores de 5 anos.

Número de casos novos de aids
em menores de 5 anos.

Número 0 Número 0 0 Número 0

19. Digitar as notificações de
Doenças e Agravos de Notificação
Compulsória (DCN) no Sistema de
Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) e transferir a
informação a informação pelo
SISNET conforme legislação
vigente semanalmente.)

Número de lotes do SINAN
transferidos.

Número 50 Número 54 50 Número

108,00

20. Registrar todos os óbitos no
SIstema de Informação de
Mortalidade (SIM) Federal.

Número de óbtios registrados no
SIM.

Número 100 Número 76 100 Número 76,00
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21. Alimentar o SIstema de
Informação de Nascidos Vivos
(SINASC) Federal.

Número de nascidos vivos
registrados no SINASC.

Número 200 Número 292 200 Número 146,00

22. Realizar 100% das ações de
vigilância sanitária no município.

Percentual de municípios que
realizam no mínimo seis grupos
de ações de Vigilância Sanitária
consideradas necessárias a todos
os municípios no ano

Percentual 100 Percentual 95 100,00 Percentual

95,00

23. Elaborar e divulgar plano de
ação da VISA.

Número de plano de ação da
VISA elaborado.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

24. Agir na prevenção de
epidemias através da Vigilância em
Saúde a partir da constatação de
necessidades levantadas realiar
ações preditivas, preventivas e
curativas.

Percentual de ações preditivas,
preventias e curativas realizadas.

Percentual 100 Percentual 100 100,00 Percentual

100,00

25. Realizar Educação Sanitária
continuada para a apopulação em
geral.

Número de ações em educação
sanitária realizadas.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

26. Cadastrar todos os
estabelecimentos no programa
SIEVISA.

Número de estabelecimentos
cadastrados. no SIEVISA.

Número 60 Número 0 70 Número 0

27. Realizar atividades educativas
com os profissionais de Salões de
Beleza, Barbearias, estéticas,
tatuadores/piercing.

Número de atividades educativas
realizadas com profissionais da
beleza.

Número 1 Número 1 1 Número
100,00

28. Promover o dia Nacional da
Vigilância Sanitária.

Número de eventos relacionados
a data realizados.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

29. Implantar a Resolução SESA
004/2017 (inspeção em
agroindústria)

Número de orientações referentes
a resolução.

Percentual 0 Percentual 0 1 Número 0

30. Implementar a Resolução SESA
004/2017.

Número de aplicações da
resolução implementadas.

Número 1 Número 0 1 Número 0

31. Implantar o Projeto Educanvisa
de alimentos.

Número de projetos Educanvisa
de alimentos aplicados.

Número 1 Número 0 1 Número 0

32. Implementar o projeto
Qualidade e Segurança para os
alimentos prodruzidos nas
agroindrústrias familiares
(informações nutricionais).

Número de informações
nutricionais fornecidas.

Número 10 Número 6 10 Número

60,00

33. Implementar o Programa
Alimento Rastreado - Resolução
SESA nº 748/2014 (hortifrúti).

Número de termos de intimação
aplicados.

Número 10 Número 0 10 Número 0

34. Realiar capacitação em Boas
Práticas de Manipulação de
Alimentos para merendeiras.

Número de capacitações em boas
práticas de manipulação de
alimentos para merendeiras
realizados.

Número 1 Número 0 1 Número
0

35. Realizar capacitação em boas
práticas de manipulação de
alimentos para eventos.

Número de capacitação de boas
práticas de alimentos para eventos
realizada.

Número 0 Número 0 1 Número 0

36. Realizar capacitação em boas
práticas de manpulação de
alimentos para ambulantes e
feirantes.

Número de capacitações em boas
práticas de manipulação de
aliemntos para ambulantes e
feirantes realizados.

Número 1 Número 0 1 Número
0

37. Realizar capacitação em boas
práticas de manipulação de
alimentos para restaurantes, bares e
lanchonetes.

Número de capacitações em boas
práticas de alimentos para
restaurantes e lanchonetes
realizadas.

Número 0 Número 0 1 Número
0
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38. Distribuir nos estabelecimentos
comerciais cartazes para orientar os
consumidores sobre cuidados ao
adquirir alimentos.

Número de ações anuais nos
estabelecimentos comerciais
realizadas.

Número 1 Número 1 1 Número
100,00

39. Distribuir material explicativo
relacionado as doenças transmitidas
por água e alimentos.

Número de ações relacionados as
DTAs realizadas.

Número 1 Número 0 1 Número 0

40. Cadastrar no CONSULFARMA
todos os estabelecimentos que
fabricam, fracionam, irradiam,
transportam, expedem, armazenam,
embalam, distribuem, importam,
exportam e comercializam
produtos.

Número de estabelecimentos
cadastrados no CONSULFARMA.

Número 100 Número 91 100 Número

91,00

41. Inspecionar todos os
estabelecimento que fabricam,
fracionam, irradiam, transportam,
expedem, armazenam, embalam,
distribuem, importam, exportam e
comercializam produtos
alimentícios.

Número de inspeções realizados. Número 100 Número 1726 100 Número

999,99

42. Realizar coleta e envio de
amostras de alimentos para
monitoramento da qualidade dos
mesmo e dos serviços de interesse à
saúde.

Número de amostras coletadas. Número 1 Número 0 1 Número

0

43. Realizar ações educativas,
informativas, preventivas e/ou
orientações sobre zoonoses para
profissionais de saúde e para toda a
comunidade.

Número de ações educativas
realizadas.

Número 10 Número 10 10 Número

100,00

44. Promover ações de orientação a
toda comunidade sobre a
importância da VigiLância Sanitária
e o papel do médico veterinário
atuante nesta área.

Número de ações de orientação
realizadas.

Número 0 Número 0 1 Número

0

45. Distribuir materiais
informativos para a população a
respeito de animais peçonhentos.

Número de ações para
distribuição de materiais
informativos.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

46. Distribuir materiais
informativos ara a população a
respeito da raiva.

Número de ações para
distribuição de materiais
informativos distribuídos.

Número 0 Número 0 1 Número 0

47. Distribuir materiais
informativos para a população a
respeito da leptospirose.

Número de ações para
distribuição de materiais
informativos distribuídos.

Número 0 Número 0 1 Número 0

48. Desenvolver atividades de
educação em saúde visnado à
guarda responsável para a
prevenção de zoonoses.

Número de atividades
desenvolvidas de educação em
saúde .

Número 1 Número 1 1 Número
100,00

49. Realizar visitas domiciliares
pelo ACE conforme o método de
cálculo apresentado pelo MS
(número de imóveis visitados no
município em, pelo menos, 4 ciclos
de visitas domiciliares para controle
da dengue, sobre o número de
imóveis de áreas urbanas vezes
100).

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

Número 4 Número 5 4 Número

125,00

50. Reduzir o númeo absoluto de
óbitos por dengue.

Número absoluto de óbtios por
dengue.

Número 0 Número 0 0 Número 0

51. Ampliar a proporção de
análises realizadas em amostras de
água para consumo humano,
quanto aos parâmetros coliformes
totais, cloro residual livre e
turbidez.

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

Proporção 95 Proporção 95 95,00 Proporção

100,00
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52. Realizae panfletagem na cidade
e divulgação na radio sobre
Dengue, Chikungunya e Zika.

Número de panfletagens na
cidade e divulgação realizadas.

Número 2 Número 2 2 Número 100,00

53. Ralizar multirão de limpeza na
Fazenda Boito.

Número de multirão de limpeza
realizado na Fazenda Boito.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

54. Realizar palestras nas escolas
sobre Dengue, Chikungunya e
Zika.

Número de palestras realizadas
nas escolas sobre Dengue,
Chikungunya e Zika realizadas.

Número 1 Número 0 1 Número 0

55. Realiar o projeto Xô Dengue
nos CMEIs.

Número de ações realizadas nos
CMEIs.

Número 1 Número 0 1 Número 0

56. Realizar palestras no PROFAN
sobre Dengue, Chikungunya e
Zika.

Número de palestras realizadas no
PROFAN sobre Dengue,
Chikungunya e Zika.

Número 1 Número 0 1 Número 0

57. Realizar palestras nas empresas
sobre Dengue, Chikungunya e
Zika.

Número de palestras realizadas
nas empresas sobre Dengue,
Chikungunya e Zika.

Número 1 Número 0 1 Número 0

58. Ampliar o número de
notificações dos casos de doenças
ou agravos relacionados ao
trabalho bem como acidentes de
trabalho graves e/ou simplificados.

Número de casos de doenças ou
agravos relacionados ao trabalho
notificados.

Número 200 Número 318 200 Número

159,00

59. Realizar ações referentes ao
programa VIGIASUS.

Número de ações realizadas
referentes ao VIGIASUS (total
11).

Número 11 Número 11 11 Número 100,00

60. Realizar visitas nas empresas
para promover melhorias nos
ambientes de trabalho.

Número das visitas realizadas nas
empresas.

Número 100 Número 1726 100 Número 999,99

61. Notificar as empresas que não
estão adequadas.

Percentual das empresas
notificadas.

Percentual 1 Percentual 1 1,00 Percentual 100,00

62. Realizar campanha educativa
Abril Verde

Número de campanhas educativas
Abril Verde realizadas.

Número 1 Número 0 1 Número 0

DIRETRIZ Nº 18 - Manter o Laboratório Municipal de análises clínicas

OBJETIVO Nº 18.1 - Prestar serviços a comunidade com qualidade e eficácia, promovendo o bem-estar do paciente de forma humana e
sensibilizada.
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Reestruturar a área física do laboratório,
setorizando-o conforme regulamenta a RDC
302 - 13/10/15

Laboratório reestruturado
conforme RDC 302 -
13/10/2015

Número 0 Número 0 1 Número 0

2. Realizar manutenção preventiva e corretiva
dos aparelhos e equipamentos para execução e
atendimento da demanda dos exames.

Número de manutenção
preventiva realizado nos
equipamentos do
laboratório.

Número 1 Número 1 1 Número
100,00

3. Intensificar a participação do laboratório
em campanhas de saúde.

Número de campanhas
participadas pela equipe do
laboratório anualmente.

Número 2 Número 0 2 Número 0

4. Realizar capacitações e treinamentos
semestrais para a equipe laboratorial e
extensão para demais funcionários de acordo
com a necessidade.

Número de capacitações e
treinamentos para
funcionários do laboratório.

Número 2 Número 1 2 Número
50,00

5. Implementar o controle de qualidade
externo laboratorial.

Número de controle de
qaulidade externo anual.

Número 12 Número 12 12 Número 100,00

DIRETRIZ Nº 19 - Fortalecimento da Gestão do Trabalho e da Educação Permanente em Saúde.

OBJETIVO Nº 19.1 - 19.1: Desenvolver e coordenar a política de educação permanente em consonância com o Mapa Estratégico do Município.
19.2: Qualificar a Gestão do Trabalho.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. REalizar concurso público para
profissionais de saúde a fim de ampliar
os serviços de saúde atualmente
oferecidos, sempre que necessário.

Número de concurso público
para profissionais de saúde
realizado.

Número 0 Número 0 1 Número
0

2. Implementar ações de educação
permanente para qualificação das
Redes de Atenção, pactuadas na CIR e
aprovadas na CIB.

Número de ações de educação
permanente implementadas
e/ou realizadas.

Número 0 Número 0 10 Número
0

3. Ampliar o percentual de
trabalhadores que atendem ao SUS
com vínculos protegidos.

Percentual de trabalhadores
que atendem ao SUS com
vinculos protegidos.

Percentual 90 Percentual 90 90,00 Percentual 100,00

4. Capacitar os profissionais de saúde
sempre objetivando a melhoria ações e
a prestação dos serviços de forma
humanizada, com qualidade.

Número de
capacitações/reuniões técnicas
realizadas anualmente para os
profissionais de saúde.

Número 10 Número 3 10 Número
30,00

DIRETRIZ Nº 20 - Ouvidoria como Instrumento de Gestão e Cidadania.

OBJETIVO Nº 20.1 - Intensificar ações junto aos gestores de saúde, visando ampliar o número de ouvidorias e desenvolver estratégias para que a
ouvidoria se efetive como um instrumento de gestão e cidadania.
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Implantar ouvidoria-saúde na
Secretaria Municipal de Saúde.

Número de ouvidoria-saúde
implantada.

Número 0 Número 0 1 Número 0

2. Divulgar dados referentes a
ouvidoria-saude.

Número ouvidoria-saude
divulgadas (site prefeitura).

Número 60 Número 21 50 Número 35,00

DIRETRIZ Nº 21 - Fortalecimento do Controle Social no SUS - Conselho Municipal de Saúde.

OBJETIVO Nº 21.1 - Deliberar e fiscalizar os instrumentos de gestão orçamentária e de gestão do SUS.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Fiscalizar e avaliar a execução: PPA, LDO,
LOA, PAS, Relatórios Quadrimestrais, RAG.

Número de audiencia
pública realizada.

Número 3 Número 3 3 Número 100,00

2. Realizar Conferência Municipal de Saúde. Número de conferêcnia
municipal de saúde
realizado.

Número 0 Número 0 1 Número 0

3. Manter o Conselho de Saúde cadastrado no
SIACS (Sistema de acompanhamento dos
conselhos de saúde).

Número de conseljo de
saúde cadastrado no
SIACS.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

4. Receber para análise e apreciação o Plano
Municipal de SAúde.

Número de plano
municipal de saúde
recebido.

Número 0 Número 0 1 Número 0

5. Realizar capacitações para Conselheiros(as)
Municipais e Secretários(as) Executivos(as).

Número de capacitações
para conselheiros
realizados.

Número 1 Número 0 1 Número 0

DIRETRIZ Nº 22 - Qualificação da Gestão do Financiamento em Saúde.

OBJETIVO Nº 22.1 - Modernizar os processos de gestão do financiamento em saúde.
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta 2020 Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Aplicar no mínimo 15%, por
exercício, da receita líquida de
impostos em gastos em ações e
serviços públicos de saúde.

15% da receita líquida
de impostos aplicados.

Percentual 15 Percentual 19.27 15,00 Percentual
128,47

2. Executar o orçamento total
previsto na LOA.

Orçamento total
previsto na LOA
executado.

Moeda 14909295.26 Moeda 16991396.99 15.962.248,62 Moeda 113,97

3. Alimentar o SIOPS Estadual,
dentro dos prazos e critérios
previstos.

Número de SIOPS
Estadual alimentado.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

4. Prestar contas, de forma
transparente, da aplicação de
recursos orçamentários e financeiros
das ações e serviços públicos de
saúde.

Número de audiências
públicas realizadas.

Número 3 Número 3 3 Número

100,00

5. Ampliar o atendimento nas
Unidades Básicas de Saúde com
horários ampliados dos profissionais.

Número de Unidades
Básicas de Saúde com
horários ampliados.

Número 5 Número 5 5 Número 100,00

6. Ampliar as equipes de Saúde da
Família e Saúde Bucal.

Número de equipe de
Saúde da Família e
SAúde Bucal ampliada.

Número 0 Número 0 1 Número 0

7. Manter o convênio com o
Consórcio Intermunicipal de SAúde
(CISI).

Percentual aumentado
no orçamento com o
convênio CISI
anualmente.

Percentual 5 Percentual 5 5,00 Percentual
100,00

DIRETRIZ Nº 23 - Desenvolver ações referentes a pandemia COVID-19

OBJETIVO Nº 23.1 - Qualificar as ações e serviços, analisar a situação de saúde, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e
danos referentes a pandemia COVID-19.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Adquirir equipamentos/materiais para
estruturação do serviço para enfrentamento
ao COVID-19

Aquisição de
equipamentos/materiais
para estruturação do
serviço.

Moeda 180000 Moeda 25927.62 180.000,00 Moeda
14,40

2. Estabelecer a utilização de protocolos e
procedimentos padronizados para a resposta
ao COVID-19.

Protocolos e
procedimentos
padronizados.

Percentual 100 Percentual 100 100,00 Percentual 100,00

3. Realizar monitoramento assistencial de
casos da doença pelo COVID-19 nas
unidades sentinela.

Monitoramento
assistencial de casos
confirmados de
COVID-19 nas
Unidades Sentinela.

Número 650 Número 1120 650 Número

172,31

4. Realizar monitoramento dos contatos e
dos casos confirmados.

Monitoramento dos
contatos e dos casos
confirmados.

Número 5000 Número 9229 5.000 Número 184,58

5. Realizar exames laboratoriais dos casos de
Síndrome Gripal(SG) e Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Exames laboratoriais
realizados.

Número 2000 Número 3846 2.000 Número 192,30

6. Prover insumos farmacêuticos necessários
para execução das ações de respostas à
situação de pandemia pelo COVID-19.

Insumos farmacêuticos. Moeda 30000 Moeda 33209 300.000,00 Moeda 110,70
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7. Número de óbitos acometidos pelo
COVID-19

Número de óbitos pelo
COVID-19.

Número 6 Número 9 6 Número 150,00

8. Reestruturar os leitos e a assistência
hospitalar para ao enfrentamento ao
COVID-19.

Leitos e assistência
hospitalar
reestruturado.

Índice 100 Índice 100 100,00 Índice 100,00

9. Elaborar plano de contingência para o
enfrentamento ao COVID-19 e manter
atualizado..

Plano de contingência
elaborado e atualizado.

Número 1 Número 1 1 Número 100,00

10. Criar Centro de Operações Emergenciais
(COE).

COE criado. Número 1 Número 1 1 Número 100,00

11. Reestruturar a Secretaria de Saúde
através das Unidades de Saúde para o
enfrentamento ao COVID-19.

Secretaria de Saúde e
Unidades de Saúde
reestruturada.

Percentual 100 Percentual 100 100,00 Percentual 100,00

12. Prever recursos financeiros e prover
recursos humanos para gestão do
enfrentamento do COVID-19.

Gestão de recursos
financeiros e recursos
humanos para o
enfrentamento do
COVID-19.

Moeda 50000 Moeda 1089619.4 500.000,00 Moeda

999,99

13. Realizar 100% de notificações dos casos
suspeitos.

Notificado 100% dos
casos suspeitos

Percentual 100 Percentual 100 100,00 Percentual 100,00

14. Instituir central de atendimento (call
center) que permitam orientar e monitorar
os casos suspeitos e casos confirmados.

Central de tele
atendimento instituida
com profissionais
capacitados.

Número 1 Número 1 1 Número
100,00

15. Providenciar ferramentas tecnológicas
(telefone móvel, tablet) poderão ser
utilizadas para localização, monitoramento e
controle dos casos durante o período
infeccioso, respeitando sigilo e
confidencialidade, visando a identificar
infectantes e bloquear cadeias de
transmissão.

Ferramentas tecn
´ológicos adquiridas.

Número 2 Número 2 2 Número

100,00

16. Realizar exames de imagem nos casos de
Síndrome Gripal (SG) e Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG)

Número de exames de
imagem realizados.

Número 500 Número 90 500 Número 18,00

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções da
Saúde

Descrição das Metas por Subfunção Meta
programada
para o exercício

0 - Informações
Complementares

Encaminhar relatório semestral sobre os atendimentos do SAMU para manutenção do incentivo financeiro. 2

Conscientizar a população sobre a importância da atividade física para o bem estar físico, psicossocial e melhora da qualidade de vida. 0

Manter em 80% o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família. 68,65

Atuar de forma integrada com as ESF nas ações de promoção à saúde. 7

Realiar palestras sobre a importância da atividade física. 0

Implementar protocolo municipal para atendimento de violência doméstica, sexual e/ou outras violências. 1

Revisar todos os protocolos. 9

Aumentar o nível e a regularidade da prática de atividades físicas, privilegiando as atividades cotidianas desenvolvidas no município. 5

Dar suporte a cada ESF com relação a organização das rodas de conversa. 1

Realizar visitas domiciliares. 893

Conscientizar e estimular a população sobre a prática de atividades físicas como fator de promoção de saúde e prevenção de doenças
crônicas não transmissíveis.

6

Acompanhar os asos que ncessitem de fisioterapia. 11
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Manter ginásticas orientadas para a população. 1

Manter atualizados a lista com medicamentos da farmácia. 1

Efetuar as solicitações para a aquisição de medicamentos do Consórcio Paraná Saúde. 4

Orientar e oferecer a técnica para grupos específicos (obesidade, tabagismo, trasntorno mental). 8

Promover ações educativas enfocando o uso racional de medicamentos. 1

Manter ginástia laboral para funcionários da Secretaria de Saúde. 1

Estimular a interação mente-corpo, proporcionando aos praticantes maior consciência da sua integralidade enquanto ser humano,
levando a melhora da qualidade de saúde e de vida.

4

122 -
Administração
Geral

Aumentar a cobertura do CAPS 100,00

Adquirir equipamentos/materiais para estruturação do serviço para enfrentamento ao COVID-19 25.927,62

Aplicar no mínimo 15%, por exercício, da receita líquida de impostos em gastos em ações e serviços públicos de saúde. 19,27

Fiscalizar e avaliar a execução: PPA, LDO, LOA, PAS, Relatórios Quadrimestrais, RAG. 3

Implantar ouvidoria-saúde na Secretaria Municipal de Saúde. 0

REalizar concurso público para profissionais de saúde a fim de ampliar os serviços de saúde atualmente oferecidos, sempre que
necessário.

0

Reestruturar a área física do laboratório, setorizando-o conforme regulamenta a RDC 302 - 13/10/15 0

Manter as Unidades dispensadoras de medicamentos organizadas nas UBS 6

Reestruturar fisicamente a Unidade Básica central. 0

Manter o número de unidade de saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, secual e outras violências. 9

Aumentar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. 100,00

Promover Março Lilás 1

Implantar e implementar o protocolo APSUS, com todos os seus pontos de atenção. 1

Realizar evento para abertura das Rodas de Conversa com as mulheres no mês de março, junto com a comemoração do Dia Internacional
da Mulher.

1

Executar o orçamento total previsto na LOA. 16.991.396,99

Realizar Conferência Municipal de Saúde. 0

Divulgar dados referentes a ouvidoria-saude. 21

Implementar ações de educação permanente para qualificação das Redes de Atenção, pactuadas na CIR e aprovadas na CIB. 0

Realizar pelo menos uma alimentação por ano no Banco de Preços em Saúde (pregão). 6

Ampliar a frota de veículos e ambulâncias. 8

Manutenção do Incentivo ao Transporte Sanitário. 0,00

Disponibilizar transporte para as participantes das rodas de conversa, quando necessário, para desenvolvimento das atividades das
mesmas.

1

Alimentar o SIOPS Estadual, dentro dos prazos e critérios previstos. 1

Manter o Conselho de Saúde cadastrado no SIACS (Sistema de acompanhamento dos conselhos de saúde). 1

Ampliar o percentual de trabalhadores que atendem ao SUS com vínculos protegidos. 90,00

Intensificar a participação do laboratório em campanhas de saúde. 0

Realizar a aquisição de materiais e equipamentos conforme recebimento do recurso estadual para a organização da Assitência
Farmacêutica.

1

Promover melhorias dos equipamentos da Secretaria de Saúde. 4

Fortalecer ações com a RAPI (rede de atenção psicossocial intersetorial) para promoções e prevenções contra violências. 3

Fornecer camisetas para as participantes das rodas de conversa. 0

Prestar contas, de forma transparente, da aplicação de recursos orçamentários e financeiros das ações e serviços públicos de saúde. 3

https://digisusgmp.saude.gov.br 35 de 56



Receber para análise e apreciação o Plano Municipal de SAúde. 0

Capacitar os profissionais de saúde sempre objetivando a melhoria ações e a prestação dos serviços de forma humanizada, com
qualidade.

3

Realizar capacitações e treinamentos semestrais para a equipe laboratorial e extensão para demais funcionários de acordo com a
necessidade.

1

Manter convênio com o Consórcio Paraná Saúde para aquisição de medicamentos. 1

Adquirir terreno para construção de sede própria para o CAPS. 0

Promover educação permanente com vistas a qualificação das práticas em saúde. 0

Ampliar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde com horários ampliados dos profissionais. 5

Realizar capacitações para Conselheiros(as) Municipais e Secretários(as) Executivos(as). 0

Implementar o controle de qualidade externo laboratorial. 12

Manter atualizados a lista com medicamentos da farmácia. 1

Implantação e implementação da linha de cuidado, com prioridade para doenças crônicas não transmissíveis ¿ DCNT. 1

Promover Outubro Rosa. 1

Reformar a Unidade Báscia de Saúde de Vila Esmeralda. 0

Reorganizar o componente municipal de Auditoria Hospitalar. 1

Prover insumos farmacêuticos necessários para execução das ações de respostas à situação de pandemia pelo COVID-19. 33.209,00

Ampliar as equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal. 0

Garantir o acesso da porta de entrada na atenção básica, com profissionais de saúde qualificados. 7

Manter o convênio com o Consórcio Intermunicipal de SAúde (CISI). 5,00

Elaborar plano de contingência para o enfrentamento ao COVID-19 e manter atualizado.. 1

Criar Centro de Operações Emergenciais (COE). 1

Reestruturar a Secretaria de Saúde através das Unidades de Saúde para o enfrentamento ao COVID-19. 100,00

Prever recursos financeiros e prover recursos humanos para gestão do enfrentamento do COVID-19. 1.089.619,40

Providenciar ferramentas tecnológicas (telefone móvel, tablet) poderão ser utilizadas para localização, monitoramento e controle dos
casos durante o período infeccioso, respeitando sigilo e confidencialidade, visando a identificar infectantes e bloquear cadeias de
transmissão.

2

301 - Atenção
Básica

Aumentar a proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas no pré natal. 92,00

Adquirir equipamentos/materiais para estruturação do serviço para enfrentamento ao COVID-19 25.927,62

Reduzir a mortalidade infantil. 0

Manter o número de unidade de saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, secual e outras violências. 9

Aumentar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. 100,00

Promover Agosto Azul 1

Promover Março Lilás 1

Aumentar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal. 84,50

Vincular 80% das gestantes SUS ao hospital para realização do parto, conforme estratificação de risco. 90,00

Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados para a resposta ao COVID-19. 100,00

Realizar Conferência Municipal de Saúde. 0

Implementar ações de educação permanente para qualificação das Redes de Atenção, pactuadas na CIR e aprovadas na CIB. 0

Investigar os óbitos infantis e fetais. 100,00

Implementar protocolo municipal para atendimento de violência doméstica, sexual e/ou outras violências. 1

Realizar evento para abertura das Rodas de Conversa com as mulheres no mês de março, junto com a comemoração do Dia Internacional
da Mulher.

1
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Realizar vacinação para reduzir os óbitos e as internações causadas pela gripe e suas Consequências. 74,80

Aplicar o instrumento de estratificação de risco em Saúde Bucal para os grupos prioritários e classificação de risco. 20,00

Garantir o acesso dos pacientes aos serviços de saúde mental. 100,00

Implantar estratificação de risco em todas as crianças. 85,00

Realizar monitoramento assistencial de casos da doença pelo COVID-19 nas unidades sentinela. 1.120

Manter o Conselho de Saúde cadastrado no SIACS (Sistema de acompanhamento dos conselhos de saúde). 1

Intensificar a participação do laboratório em campanhas de saúde. 0

Reduzir os óbtios maternos. 0

Fortalecer ações com a RAPI (rede de atenção psicossocial intersetorial) para promoções e prevenções contra violências. 3

Realizar estratificação de risco para Fragilidade do idoso e acompanhar conforme sua estratificação. 0,00

Reduzir a proporção de exodontia em relação aos procedimentos preventivos e curativos. 1,59

Implementar fluxo de atendimento as pessoas com transtornos mentais. 1

Acompanhar as crianças estratificadas como alto risco por plano de cuidados conforme protocolo. 90,00

Realizar monitoramento dos contatos e dos casos confirmados. 9.229

Receber para análise e apreciação o Plano Municipal de SAúde. 0

Capacitar os profissionais de saúde sempre objetivando a melhoria ações e a prestação dos serviços de forma humanizada, com
qualidade.

3

Realizar capacitações e treinamentos semestrais para a equipe laboratorial e extensão para demais funcionários de acordo com a
necessidade.

1

Investigar os óbitos maternos. 0,00

Redução de internações por causa sensíveis a atenção básica. 0,00

Fornecer camisetas para as participantes das rodas de conversa. 0

Reduzir a mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT ¿ doenças do aparelho circulatório,
câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).

47

Aumentar o percentual de ação coletiva de escovação dental supervisionada. 0,00

Realizar 03 testes de sífilis nas gestantes 3

Realizar exames laboratoriais dos casos de Síndrome Gripal(SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). 3.846

Ampliar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde com horários ampliados dos profissionais. 5

Realizar capacitações para Conselheiros(as) Municipais e Secretários(as) Executivos(as). 0

Investigar os óbtios de mulheres em idade fértil (MIF). 100,00

Promover o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. 2

Promover Outubro Rosa. 1

Implantação e implementação da linha de cuidado, com prioridade para doenças crônicas não transmissíveis ¿ DCNT. 1

Promover educação permanente com vistas a qualificação das práticas em saúde. 0

Realizar estratificação de risco em todos os pacientes com transtorno mental. 52

Aumentar o percentual do parto normal em relação ao ano anterior. 28,22

Prover insumos farmacêuticos necessários para execução das ações de respostas à situação de pandemia pelo COVID-19. 33.209,00

Ampliar as equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal. 0

Reduzir a incidência de sífilis congênita. 2

Realizar educação alimentar e nutricional para a coletividade com o objetivo de reduzir/prevenir complicações ou melhorar a qualidade
de vida dos usuários com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).

5

Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico ao ano. 0,81

Elaborar, imprimir e distribuir materiais técnicos, orientação para profissionais e comunidade. 0
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Implementar e fortalecer ações de matriciamento de saúde mental na área de prevenção para a ESF de maneira a grantir
acompanhamento integrado dos casos.

5

Laqueadura - Melhoria do encaminhamento para a realização de laqueadura pós- partonormal. 7

Número de óbitos acometidos pelo COVID-19 9

Alcançar, em pelo menos 95% do município, as coberturas vacinais adequadas do Calendário Básico de Vacinação da Criança. 100,00

Garantir o acesso da porta de entrada na atenção básica, com profissionais de saúde qualificados. 7

Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 59 anos de idade. 0,56

Monitorar e realizar a atenção odontológica de zero a um ano de idade, no 1º atendimento odontológico. 210

Realizar pré natal do parceiro. 76

Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. 100,00

Rastrear e acompanhar as mulheres para as ações de controle do câncer do colo do útero na APS. (quantidade mulheres SISCAN) 15

Adquirir e fornecer escova dental, creme dental e fio dental conforme a necessidade do paciente durante os atendimentos clínicos. 234

Orientar sobre saúde bucal os professores e pais, nos CMEIs, com palestras, escovação dental supervisionada, avaliação bucal e
fornecimento de escova dental aos alunos.

0

Elaborar plano de contingência para o enfrentamento ao COVID-19 e manter atualizado.. 1

Realizar teste rápido de HIV em todos os pacientes com tuberculose. 100,00

Rastrear e acompanhar as mulheres para as ações de controle do câncer de mama do útero na APS.(quantidade mulheres SISCAN) 12

Fortalecer a rede de atenção promovendo ações intersetoriais para prevenção do uso de álcool, drogas e transtornos mentais.s 1

Orientar sobre saúde bucal às gestantes realizando orientações nas UBS ou em grupos e fornecimento de kits odontológicos e folhetos
didáticos.

155

Realização de capacitação em saúde sobre tuberculose com profissionais das equipes da atenção básica. 1

Realizar diagnóstico de portadores de Hepatites Virais tipo B e C na população geral. 5

Reestruturar a Secretaria de Saúde através das Unidades de Saúde para o enfrentamento ao COVID-19. 100,00

Aumentar a realização de testes rápido ou convencionais por diagnóstico de HIV/AIDS, sífilis e Hepatites Virais em relação ao ano
anterior.

6.436

Aumentar a proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase. 100,00

Realizar 100% de notificações dos casos suspeitos. 100,00

Garantir exames dos contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase. 100,00

Instituir central de atendimento (call center) que permitam orientar e monitorar os casos suspeitos e casos confirmados. 1

Realizar exames de imagem nos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 90

Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos. 0

Reduzir o númeo absoluto de óbitos por dengue. 0

302 - Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

Reduzir a mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT ¿ doenças do aparelho circulatório,
câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).

63

Realizar capacitações e treinamentos semestrais para a equipe laboratorial e extensão para demais funcionários de acordo com a
necessidade.

1

Realizar exames laboratoriais dos casos de Síndrome Gripal(SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). 3.846

Aumentar o percentual do parto normal em relação ao ano anterior. 28,22

Laqueadura - Melhoria do encaminhamento para a realização de laqueadura pós- partonormal. 7

Reestruturar os leitos e a assistência hospitalar para ao enfrentamento ao COVID-19. 100,00

Realizar teste do pezinho em 100% dos recém nascidos 194

Fortalecer as ações de atendimento as urgências e emergências psiquiátricas. 1

Realizar o teste do Olhinho em 100% dos recém nascidos 194
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Realizar o Teste do coraçãozinho em 100% dos recém nascidos 194

Realizar o teste da Orelhinha em 100% dos recém nascidos 194

Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida. 56,57

Realizar reunião técnica para atualização de codificadores de causa básica do óbito, de investigação de causa básica mal definida. 0

Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos. 0

Reduzir o númeo absoluto de óbitos por dengue. 0

303 - Suporte
Profilático e
Terapêutico

Aumentar a cobertura do CAPS 100,00

Acompanhar as reuniões de Equipe das ESF, com o intuito de auxiliar na resolução dos casos 10

Implementar o grupo Força Jovem para adolescentes e jovens com transtornos mentais. 2

Implantar e implementar o protocolo APSUS, com todos os seus pontos de atenção. 1

Assegurar o acesso a serviços especializados para reabilitação física, auditiva, visual ou intelectual. 31

Realizar palestras educativas para grupos como rodas de conversa, escolas, Hiperdia entre outros sobre o funcionamento do SAMU. 0

Assegurar o acesso a órteses, próteses e meias auxiliares de locomoção. 19

Garantir o acesso dos pacientes aos serviços de saúde mental. 100,00

Implementar fluxo de atendimento as pessoas com transtornos mentais. 1

Realizar estratificação de risco para Fragilidade do idoso e acompanhar conforme sua estratificação. 0,00

Capacitar profissionais ESF quanto a abordagem a pessoa com transtorno mental. 6

Redução de internações por causa sensíveis a atenção básica. 0,00

Realizar estratificação de risco em todos os pacientes com transtorno mental. 52

Implementar e fortalecer ações de matriciamento de saúde mental na área de prevenção para a ESF de maneira a grantir
acompanhamento integrado dos casos.

5

Implementar e fomentar grupos terapêuticos. 4

Articular ações com a Rede de Atenção Psicossocial Intersetorial (RAPI) com objetivo de melhoria e qualidade de vida da pessoa com
transtornos mentais e assim reduzir internações psiquiátricas.

3

Fortalecer as ações de atendimento as urgências e emergências psiquiátricas. 1

Fortalecer a rede de atenção promovendo ações intersetoriais para prevenção do uso de álcool, drogas e transtornos mentais.s 1

304 - Vigilância
Sanitária

Realizar manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos e equipamentos para execução e atendimento da demanda dos exames. 1

Realizar 100% das ações de vigilância sanitária no município. 95,00

Elaborar e divulgar plano de ação da VISA. 1

Agir na prevenção de epidemias através da Vigilância em Saúde a partir da constatação de necessidades levantadas realiar ações
preditivas, preventivas e curativas.

100,00

Realizar Educação Sanitária continuada para a apopulação em geral. 1

Cadastrar todos os estabelecimentos no programa SIEVISA. 0

Realizar atividades educativas com os profissionais de Salões de Beleza, Barbearias, estéticas, tatuadores/piercing. 1

Promover o dia Nacional da Vigilância Sanitária. 1

Implantar a Resolução SESA 004/2017 (inspeção em agroindústria) 0

Implementar a Resolução SESA 004/2017. 0

Implantar o Projeto Educanvisa de alimentos. 0

Implementar o projeto Qualidade e Segurança para os alimentos prodruzidos nas agroindrústrias familiares (informações nutricionais). 6

Implementar o Programa Alimento Rastreado - Resolução SESA nº 748/2014 (hortifrúti). 0

Realiar capacitação em Boas Práticas de Manipulação de Alimentos para merendeiras. 0

Realizar capacitação em boas práticas de manipulação de alimentos para eventos. 0
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Realizar capacitação em boas práticas de manpulação de alimentos para ambulantes e feirantes. 0

Realizar capacitação em boas práticas de manipulação de alimentos para restaurantes, bares e lanchonetes. 0

Distribuir nos estabelecimentos comerciais cartazes para orientar os consumidores sobre cuidados ao adquirir alimentos. 1

Distribuir material explicativo relacionado as doenças transmitidas por água e alimentos. 0

Cadastrar no CONSULFARMA todos os estabelecimentos que fabricam, fracionam, irradiam, transportam, expedem, armazenam,
embalam, distribuem, importam, exportam e comercializam produtos.

91

Inspecionar todos os estabelecimento que fabricam, fracionam, irradiam, transportam, expedem, armazenam, embalam, distribuem,
importam, exportam e comercializam produtos alimentícios.

1.726

Realizar coleta e envio de amostras de alimentos para monitoramento da qualidade dos mesmo e dos serviços de interesse à saúde. 0

Realizar ações educativas, informativas, preventivas e/ou orientações sobre zoonoses para profissionais de saúde e para toda a
comunidade.

10

Promover ações de orientação a toda comunidade sobre a importância da VigiLância Sanitária e o papel do médico veterinário atuante
nesta área.

0

Distribuir materiais informativos para a população a respeito de animais peçonhentos. 1

Distribuir materiais informativos ara a população a respeito da raiva. 0

Distribuir materiais informativos para a população a respeito da leptospirose. 0

Desenvolver atividades de educação em saúde visnado à guarda responsável para a prevenção de zoonoses. 1

Realizar visitas domiciliares pelo ACE conforme o método de cálculo apresentado pelo MS (número de imóveis visitados no município
em, pelo menos, 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue, sobre o número de imóveis de áreas urbanas vezes 100).

5

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

95,00

Realizae panfletagem na cidade e divulgação na radio sobre Dengue, Chikungunya e Zika. 2

Ralizar multirão de limpeza na Fazenda Boito. 1

Realizar palestras nas escolas sobre Dengue, Chikungunya e Zika. 0

Realiar o projeto Xô Dengue nos CMEIs. 0

Realizar palestras no PROFAN sobre Dengue, Chikungunya e Zika. 0

Realizar palestras nas empresas sobre Dengue, Chikungunya e Zika. 0

Ampliar o número de notificações dos casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho bem como acidentes de trabalho graves
e/ou simplificados.

318

Realizar ações referentes ao programa VIGIASUS. 11

Realizar visitas nas empresas para promover melhorias nos ambientes de trabalho. 1.726

Notificar as empresas que não estão adequadas. 1,00

Realizar campanha educativa Abril Verde 0

305 - Vigilância
Epidemiológica

Reduzir a mortalidade infantil. 2

Realizar vacinação para reduzir os óbitos e as internações causadas pela gripe e suas Consequências. 74,80

Investigar os óbitos infantis e fetais. 100,00

Reduzir os óbtios maternos. 0

Investigar os óbitos maternos. 0,00

Investigar os óbtios de mulheres em idade fértil (MIF). 100,00

Alcançar, em pelo menos 95% do município, as coberturas vacinais adequadas do Calendário Básico de Vacinação da Criança. 100,00

Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. 100,00

Realização de capacitação em saúde sobre tuberculose com profissionais das equipes da atenção básica. 1

Aumentar a realização de testes rápido ou convencionais por diagnóstico de HIV/AIDS, sífilis e Hepatites Virais em relação ao ano
anterior.

6.436

Aumentar a proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase. 100,00
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Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida. 56,57

Realizar reunião técnica para atualização de codificadores de causa básica do óbito, de investigação de causa básica mal definida. 0

Encerrar 80% ou mais das doenças compulsórias imediatas registradas no Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação (SINAN),
em até 60 dias a partir da data de notificação.

100,00

Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos. 0

Digitar as notificações de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória (DCN) no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) e transferir a informação a informação pelo SISNET conforme legislação vigente semanalmente.)

54

Registrar todos os óbitos no SIstema de Informação de Mortalidade (SIM) Federal. 76

Alimentar o SIstema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) Federal. 292

Realizar 100% das ações de vigilância sanitária no município. 95,00

Elaborar e divulgar plano de ação da VISA. 1

Agir na prevenção de epidemias através da Vigilância em Saúde a partir da constatação de necessidades levantadas realiar ações
preditivas, preventivas e curativas.

100,00

Realizar atividades educativas com os profissionais de Salões de Beleza, Barbearias, estéticas, tatuadores/piercing. 1

Reduzir o númeo absoluto de óbitos por dengue. 0

306 - Alimentação
e Nutrição

Manter em 80% o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família. 80,00

Desenvolver ações voltadas a linha de cuidado do sobrepeso e da obseidade na atenção à saúde de crianças, adolescentes, adultos e
idosos.s

2

Avaliar o percentual de indivíduos cadastrados no SISVAN em baixo peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade em todas as faixas etárias. 1

Realizar capacitação na atenção nutricional abrangendo as ACS. 1

Promover o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. 2

Realizar educação alimentar e nutricional para a coletividade com o objetivo de reduzir/prevenir complicações ou melhorar a qualidade
de vida dos usuários com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).

5

Implementar o projeto Qualidade e Segurança para os alimentos prodruzidos nas agroindrústrias familiares (informações nutricionais). 6

Implementar o Programa Alimento Rastreado - Resolução SESA nº 748/2014 (hortifrúti). 0
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Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte

Subfunções da
Saúde

Natureza
da
Despesa

Receita de
impostos e de
transferência
de impostos
(receita
própria - R$)

Transferências de
fundos à Fundo de
Recursos do SUS,
provenientes do
Governo Federal
(R$)

Transferências de
fundos ao Fundo
de Recursos do
SUS, provenientes
do Governo
Estadual (R$)

Transferências
de convênios
destinados à
Saúde (R$)

Operações
de Crédito
vinculadas
à Saúde
(R$)

Royalties
do
petróleo
destinados
à Saúde
(R$)

Outros
recursos
destinados
à Saúde
(R$)

Total(R$)

0 - Informações
Complementares

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

122 -
Administração
Geral

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

301 - Atenção
Básica

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

302 -
Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

303 - Suporte
Profilático e
Terapêutico

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

304 - Vigilância
Sanitária

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

305 - Vigilância
Epidemiológica

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

306 -
Alimentação e
Nutrição

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online 
Data da consulta: 21/07/2020.

Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS
Durante o exercício de 2020, muitas das ações proposta na PAS 2020 não puderam ser executadas tendo como principal causa a
alteração de rotina imposta pela readequação de fluxos necessários ao combate a epidemia Covid 19, sobretudo aquelas voltadas a
educação permanente em saúde e as capacitações.

Desta forma, segue primeiramente a análise das ações que não foram executadas ou que não atingiram o índice previsto, por Diretriz e
numero sequencial do item da mesma diretriz:

DIRETRIZ Nº 2 ¿ Fortalecimento da Rede Urgência e Emergência

Item 2.Realizar palestras educativas para grupos como rodas de conversa, escolas, Hiperdia entre outros sobre o funcionamento do
SAMU ¿ planejada 5 ¿ nenhuma executada já que tais grupos foram desativados a fim de evitar aglomeração.

DIRETRIZ Nº 3 ¿ Fortalecimento da Rede de Atenção a Saúde Mental

O item 4. Capacitar profissionais ESF quanto a abordagem a pessoa com transtorno mental ¿ planejada 25 profissionais a serem
capacitados(executada 6 profissionais capacitados), tal índice a menor deve-se ao fato de que a partir de março o CAPS paralisou as
atividades de capacitação e os profissionais foram inseridos em outras equipes para atendimento a pandemia.

DIRETRIZ Nº 4 - Fortalecimento da Rede de Saúde Bucal

Os itens 4. Aumentar o percentual de ação coletiva de escovação dental supervisionada. ¿ planejada para aumentar em 4,75
percentual,  e Item 9. Orientar sobre saúde bucal os professores e pais, nos CMEIs, com palestras, escovação dental supervisionada,
avaliação bucal e fornecimento de escova dental aos alunos ¿ planejada 12 orientações, não foram executadas já que as escolas iniciaram
suas atividades no final de fevereiro e no mês seguinte já cessaram suas atividades em virtude da pandemia.
Os itens 5. Promover educação permanente com vistas a qualificação das práticas em saúde. ¿ planejado qualificar 02 profissionais de
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odontologia, Item 6. Elaborar, imprimir e distribuir materiais técnicos, orientação para profissionais e comunidade. ¿ planejado 01
distribuição, Item 8. Adquirir e fornecer escova dental, creme dental e fio dental conforme a necessidade do paciente durante os
atendimentos clínicos ¿ planejado distribuir 1000 kits (distribuído 234) e Item 10. Orientar sobre saúde bucal às gestantes realizando
orientações nas UBS ou em grupos e fornecimento de kits odontológicos e folhetos didáticos ¿ planejado distribuir 200 kits(executado
155 kits distribuídos) ¿ Não foi executada ou executada a menor diante da reestruturação dos serviços, relocação dos profissionais  e do
envolvimento direto do Coordenador de Odontologia na Central Covid.

DIRETRIZ Nº 5 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência.

Item 2. Assegurar o acesso a órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. ¿ planejado encaminhar 40 paciente ao centro de
referência( encaminhado 19 pacientes). ¿ Muitos serviços de referência como os prestados em relação aos meios de locomoção e próteses
através das Universidades UNIOEST e FAG tiveram seus serviços paralisados por longo período devido a pandemia, bem como o receio
dos próprios pacientes de se locomoverem a cidades maiores onde o numero de infecção era crescente.
 
DIRETRIZ Nº 6 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Idoso.

Item 3. Realizar estratificação de risco para Fragilidade do idoso e acompanhar conforme sua estratificação. ¿ plAnejado estratificar 89
por cento dos idosos ¿ no entanto, o Sistema informatizado da Saúde Consulfarma não dispõem de forma própria para inserção deste
dado de forma a mensurar as estratificações realizadas e tão pouco utilizou-se de método artesanal para tal fim, o que impossibilitou dados
para esta ação. Embora seja reconhecido que todas as equipes tem atenção especial aos idosos fragilizados como rotina das UBSs.

DIRETRIZ Nº 9 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Adolescente.

Item 1. Implementar o grupo Força Jovem para adolescentes e jovens com transtornos mentais. ¿ planejado atividades do grupo Força
Jovem com 5 participantes, - no entanto tal grupo foi mantido somente até o mês de março com 2 membros e depois foi desativado com a
desarticulação da sede do CAPS e a inserção dos profissionais em outros setores.

DIRETRIZ Nº 10 - Qualificação da Atenção Primária à Saúde, APSUS e PMAQ.

Item. 4. Redução de internações por causa sensíveis a atenção básica. ¿ planejado diminuir em 21,90 os internamentos ¿ Tal ação não
foi mensurada já que os serviços foram reestruturados de forma a dar prioridade a pandemia e a atender as demandas enfrentadas,
carecendo de melhor planejamento e de retomada de esforços no sentido de cumprir tal ação no próximo exercício, inclusive com o
planejamento de mecanismos que viabilizem a mensuração de tal dado.

DIRETRIZ Nº 11 - Melhoria do Acesso e do Cuidado às Áreas de Atenção Inclusivas - NASF.

Item 1. Acompanhar as reuniões de Equipe das ESF, com o intuito de auxiliar na resolução dos casos. ¿ planejado acompanhar 60
reuniões ¿ o que não ocorreu já que as reuniões foram canceladas em virtude da pandemia.

DIRETRIZ Nº 12 - Fortalecimento das Ações de Alimentação e Nutrição e Promoção da Saúde.

Item 5. Promover o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. ¿ planejado 5 encontros ¿ o que também não ocorreu em
virtude da pandemia, do cancelamento de ações de envolvesse aglomeração de pessoas e da inclusão da nutricionista no atendimento
direto na Central Covid.

DIRETRIZ Nº 13 - Fortalecimento das Ações de Promoção e Prevenção contra Violências.

Item 3. Fortalecer ações com a RAPI (rede de atenção psicossocial intersetorial) para promoções e prevenções contra violências. ¿
planejada 10 reuniões de rede - o que não ocorreu já que as reuniões foram canceladas em virtude da pandemia e embora tenha tido a
iniciativa do NASF em propor reuniões on-line os outros setores tinham carga horária diferenciada ou escalonamento de jornada, não
aderindo a proposta, tendo sido executadas somente 03 reuniões no ano.

DIRETRIZ Nº 14 - Fortalecimento da Gestão dos Serviços Próprios.

Item  7. Garantir o acesso da porta de entrada na atenção básica, com profissionais de saúde qualificados. ¿ planejada um total de 8
estabelecimentos ¿ contudo foram executadas a ampliação de jornada em 7, já que a UBS São Cristovão não iniciou suas atividades em
2020.

DIRETRIZ Nº 16 - Promoção à saúde e polo acadêmico

Itens 1. Conscientizar a população sobre a importância da atividade física para o bem estar físico, psicossocial e melhora da qualidade
de vida. ¿ planejada 2 gincanas infantil e Item 2. Realizar palestras sobre a importância da atividade física. ¿ planejada 5 palestras, tais
itens não foram executados em virtude da pandemia e da proibição de atividades que gerassem a aglomeração de pessoas.
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DIRETRIZ Nº 17 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde.

Em se tratando dos dados da Vigilância em Saúde, o não cumprir uma meta pode ser algo muito positivo como o item 1. Reduzir a
mortalidade infantil onde a meta planejada era pra ser 2 criança e não se teve nenhuma morte de criança no exercício, de tal forma que a
meta aparece como 0, mas é algo extremamente positivo.

Igualmente para o item 11. Realizar diagnóstico de portadores de Hepatites Virais tipo B e C na população geral, onde a meta planejada
foi de fazer 9  testes sorológicos para hepatites virais (6 hep. B e 3 hep. C) realizados e confirmados, e onde no exercício foram feitos 5.
Embora tenha gerado o percentual de 55,56% esta também foi uma meta positiva já que se teve uma quantidade inferior aos casos do que
o inicialmente planejado.

Por outro lado, outras ações foram executadas em partes, já que os profissionais tinham que se dividir entre as ações planejadas e dar
suporte aos setores de enfrentamento do Covid,  como os itens 12. Aumentar a realização de testes rápido ou convencionais por
diagnóstico de HIV/AIDS, sífilis e Hepatites Virais em relação ao ano anterior. ¿ planejada 10.000 testes(realizados 6436 testes), Item
32. Implementar o projeto Qualidade e Segurança para os alimentos prodruzidos nas agroindrústrias familiares (informações
nutricionais). ¿ planejado formular 10 informações nutricionais (formuladas 6) e o Item 40. Cadastrar no CONSULFARMA todos os
estabelecimentos que fabricam, fracionam, irradiam, transportam, expedem, armazenam, embalam, distribuem, importam, exportam e
comercializam produtos.- planejado cadastrar 100 estabelecimentos (cadastrados 91).

Os itens 16. Realizar reunião técnica para atualização de codificadores de causa básica do óbito, de investigação de causa básica mal
definida. ¿ planejada 01 reunião, Item 34. Realizar capacitação em Boas Práticas de Manipulação de Alimentos para merendeiras, Item
35. Realizar capacitação em boas práticas de manipulação de alimentos para eventos. Item 36. Realizar capacitação em boas práticas
de manpulação de alimentos para ambulantes e feirantes e Item 37. Realizar capacitação em boas práticas de manipulação de
alimentos para restaurantes, bares e lanchonetes e os Itens 55. Realizar o projeto Xô Dengue nos CMEIs, 56. Realizar palestras no
PROFAN sobre Dengue, Chikungunya e Zika e 57. Realizar palestras nas empresas sobre Dengue, Chikungunya e Zika, todos não
foram realizados já que envolvia a aglomeração de pessoas.

O Item 26. Cadastrar todos os estabelecimentos no programa SIEVISA. ¿ planejado o cadastro de 60 estabelecimento, não foi executado
já que tal ação passou para o rol de atividades do Governo do Estado, não tendo motivos para ser efetuada igualmente pelo município.

Os Itens 30. Implementar a Resolução SESA 004/2017, 31. Implantar o Projeto Educanvisa de alimentos, 33. Implementar o Programa
Alimento Rastreado - Resolução SESA nº 748/2014 (hortifrúti), 39. Distribuir material explicativo relacionado as doenças transmitidas
por água e alimentos e item 42. Realizar coleta e envio de amostras de alimentos para monitoramento da qualidade dos mesmo e dos
serviços de interesse à saúde não foram realizados devido a sobrecarga dos profissionais que concentraram seus esforços em outras
ações.

DIRETRIZ Nº 18 - Manter o Laboratório Municipal de análises clínicas

Item 3. Intensificar a participação do laboratório em campanhas de saúde ¿ planejada 2 campanhas que não foram executadas e item 4.
Realizar capacitações e treinamentos semestrais para a equipe laboratorial e extensão para demais funcionários de acordo com a
necessidade, que foi planejada 2 e realizada somente 1, uma vez que o laboratório teve atuação direta no Covid.

DIRETRIZ Nº 20 - Ouvidoria como Instrumento de Gestão e Cidadania e DIRETRIZ Nº 21 - Fortalecimento do Controle
Social no SUS - Conselho Municipal de Saúde, também tiveram os itens Item 1. Implantar ouvidoria-saúde na Secretaria Municipal
de Saúde, e Item 5. Realizar capacitações para Conselheiros(as) Municipais e Secretários(as) Executivos(as), que não foi realizado no
exercício.

DIRETRIZ Nº 23 - Desenvolver ações referentes a pandemia COVID-19

Diretriz esta inclusa em virtude da realidade específica de 2020, ou seja, a pandemia Covid, que teve planejamento mais altos e que foram
efetuados a menor como o Item 1. de adquirir 180.000,00 em equipamentos e efetivou o gasto de R$ 25927.62 e Item 16. Realizar
exames de imagem nos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) que planejou realizar 500
exames e realizou 90.

No entanto, outros itens que foram planejados tiveram a execução muito maior, como os itens:

Item 6. Prover insumos farmacêuticos necessários para execução das ações de respostas à situação de pandemia pelo COVID-19, que
orçou gastar com insumos farmacêuticos R$ 30.000,00 e gastou R$ 33.209,00;

Item 3. Realizar monitoramento assistencial de casos da doença pelo COVID-19 nas unidades sentinela, planejado atender 650 pessoas
e foram atendidas 1.120 pessoas;
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Item 4. Realizar monitoramento dos contatos e dos casos confirmados, planejado monitorar 5000 pessoas e foram monitoradas 9.229.

Outras diretrizes também tiveram sua execução a maior como a DIRETRIZ Nº 22 - Qualificação da Gestão do Financiamento em
Saúde, Item 1. Aplicar no mínimo 15%, por exercício, da receita líquida de impostos em gastos em ações e serviços públicos de saúde e
aplicou 19,27% e o Item 2. Executar o orçamento total previsto na LOA, cujo valor planejado foi 14.909.295,26 e o executado
16.991.396,99, já que houve o repasse de grande montante de recursos do Governo  Federal.

Também é importante salientar a DIRETRIZ Nº 11 - Melhoria do Acesso e do Cuidado às Áreas de Atenção Inclusivas ¿ NASF,
item 4. Realizar visitas domiciliares, que planejou 120 visitas dos profissionais e realizou 893 visitas, o que se explica já que a assistente
social, psicólogo e fonoaudióloga passaram a fazer os atendimentos nas casas a fim de evitar a vinda de pacientes as UBSs.

Assim também, a DIRETRIZ Nº 17 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde, nos itens 41. Inspecionar todos os
estabelecimento que fabricam, fracionam, irradiam, transportam, expedem, armazenam, embalam, distribuem, importam, exportam e
comercializam produtos alimentícios que planejou 100 inspeções e realizaram 1.726 e Item 58. Ampliar o número de notificações dos
casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho bem como acidentes de trabalho graves e/ou simplificados, que planejou fazer
200 notificações e realizou 318.

Por fim salienta-se que durante o exercício várias alterações de rotinas e distribuições de servidores foram sendo necessárias no intuito de suprir todos os
serviços o que teve impacto direto no cumprimento das ações da PAS 2020.

 Desta forma, muitas ações planejadas para 2020, sobretudos as que envolviam capacitação, conscientização e realização de palestras, enfim, que
envolvessem a aglomeração de pessoas, não foram realizadas devido a pandemia, sobretudo junto a Escolas, Creches e Profam.

Embora houvesse a possibilidade de campanhas virtuais, através das redes sociais, nem todos os setores dispuseram de tempo ou capacidade técnica para
realiza-las, trabalho este que deverá ser aprimorado no próximo exercício, já que esta é uma ferramenta importante de disseminação das informações.
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8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
N Indicador Tipo Meta

ano
2020

Resultado do
quadrimestre

%
alcançada
da meta

Unidade
de

Medida

1
Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório,
câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)

U 60 - 0 Número

2
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.

E - - 0 Percentual

3
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida

U 95,00 - 0 Percentual

4 Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade -
Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª dose - com cobertura
vacinal preconizada

U 95,00 - 0 Percentual

5
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após
notificação.

U 98,00 - 0 Percentual

6
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes

U 90,00 - 0 Percentual

7
Número de Casos Autóctones de Malária

E - - 0 Número

8
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade

U 0 - 0 Número

9
Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.

U 0 - 0 Número

10
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais,
cloro residual livre e turbidez

U 95,00 - 0 Percentual

11
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de
determinado local e a população da mesma faixa etária

U 0,90 - 0 Razão

12
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de
determinado local e população da mesma faixa etária.

U 0,70 - 0 Razão

13
Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar

U 25,00 - 0 Percentual

14
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos

U 11,00 - 0 Percentual

15
Taxa de mortalidade infantil

U 2 - 0 Número

16
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência

U 0 - 0 Número

17
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica

U 90,00 - 0 Percentual

18
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)

U 69,08 - 0 Percentual

19
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica

U 90,00 - 0 Percentual

21
Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica

E - - 0 Percentual
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22
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue

U 4 - 0 Número

23
Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.

U 100,00 - 0 Percentual

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online 
Data da consulta: 21/07/2020.

Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa
Segue os dados levantados quanto aos índices dos indicadores pactuados para o exercício de 2020:

1.Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias
crônicas) ¿

Unidade NUMERO              Meta do ano 60                      Resultado do ano 47

3.Proporção de registro de óbitos com causa básica definida

Unidade PERCENTUAL     Meta do ano 95%                  Resultado do ano 56,57%

4.Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica
10-valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª dose - com cobertura vacinal preconizada

Unidade PERCENTUAL     Meta do ano 95%                  Resultado do ano 100%

5.Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.

Unidade PERCENTUAL     Meta do ano 98%                  Resultado do ano 100%

6.Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes

Unidade PERCENTUAL     Meta do ano 90%                  Resultado do ano 100%

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

Unidade NUMERO              Meta do ano 0                        Resultado do ano 2

9.Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.

Unidade NUMERO              Meta do ano 0                        Resultado do ano 0

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

Unidade PERCENTUAL     Meta do ano 95%                  Resultado do ano 100%

11.Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa
etária

Unidade RAZÃO                  Meta do ano 0,90                   Resultado do ano 0,81

12. Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da
mesma faixa etária.

Unidade RAÇÃO                  Meta do ano 0,70                   Resultado do ano 0,56

13. Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar

Unidade PERCENTUAL     Meta do ano 25,00                 Resultado do ano 28,22%

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

Unidade PERCENTUAL     Meta do ano 11%                  Resultado do ano 2,83%

15. Taxa de mortalidade infantil

Unidade NUMERO              Meta do ano 2                        Resultado do ano 0

16. Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência

Unidade NUMERO              Meta do ano 0                        Resultado do ano 0

17. Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica
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Unidade PERCENTUAL     Meta do ano 90                      Resultado do ano 100%

18. Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)

Unidade PERCENTUAL     Meta do ano 69,08                 Resultado do ano 68,65%

19. Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica

Unidade PERCENTUAL     Meta do ano 90,00                 Resultado do ano 84,50%

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

Unidade NUMERO              Meta do ano 4                        Resultado do ano 5

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

Unidade PERCENTUAL     Meta do ano 100                    Resultado do ano 100%
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9. Execução Orçamentária e Financeira

9.1. Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Não há dados para o período informado

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 15/02/2021.

9.2. Indicadores financeiros

Não há informações cadastradas para o período da Indicadores financeiros.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

Não há informações cadastradas para o período da Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de
financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento Programas de Trabalho

Valor
Transferido

em 2020 
(Fonte:
FNS)

Valor
Executado

Estruturação da Rede de Serviços
Públicos de Saúde

(INVESTIMENTO)

10122501821C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE -
NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) 17375 0

1030150198581 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO
BÁSICA DE SAÚDE 149895 0

Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde (CUSTEIO)

10122501821C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE -
NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) 1714371.93 998944.31

1030120152E89 - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 110000 0

10301501920YI - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À
SAÚDE 54225.69 0

103015019217U - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE
SAÚDE 36000 0

103015019219A - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2200343.52 2089550

1030150192E79 - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 2800 0

1030150192E89 - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 150000 140264.54

1030220158585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA
PROCEDIMENTOS NO MAC 21919 21919

1030250188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA
PROCEDIMENTOS NO MAC 241109 230701.03
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10304502320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

13516.8 3728.1

10305201520AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE 8750 8750

10305502320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE 154101.66 84390.04

10306503320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL NA SAÚDE 36000 0

Bloco de Financiamento Programas de Trabalho

Valor
Transferido

em 2020 
(Fonte:
FNS)

Valor
Executado

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.
2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal, conforme artigo 58 da Lei 4320/64. 

Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira
O exercício financeiro e orçamentário de 2020, embora tenha recebido um valor considerável de recursos dos Governos Estaduais e
Federais, estes mantiveram o foco no sentido de estruturar e planejar ações de enfrentamento ao COVID.

As despesas direcionadas a estruturar a Unidade Sentinela, Central Covid, compra de insumos e pagamento de pessoal foram facilmente
realizadas e as receitas computadas e efetivadas.

No entanto, outras como a de APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, no valor de R$ 110.000,00 que visa a
aquisição de mobiliários e equipamentos para UBSs Agro Cafeeira e Vila Pasa não foram licitadas, ficando o montante em conta.

Ainda:

1- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) - R$ 17,375,00 para
equipamentos odontológicos;

2- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - R$ 149.895,00 para aquisição de
equipamentos e mobiliários para a UBS Central;

3 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE para custeio no valor de R$ 36..000,00 e 

4- IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - R$ 36.000,00 também para despesas
de custeio dos serviços voltados as questões de nutrição, não foram devidamente executados por terem sido creditadas no último mês de
gestão.

Desta forma, 2020 encerra-se com um grande volume de recursos em conta, no entanto com termos e parcerias estabelecidas, cujas fontes
devem ser aplicadas dentro do rol permitido pelos programas e postarias de origem, motivo pelo qual considerasse a necessidade de
leitura minuciosas de tais documentos, o cumprimento integral dos Plano de Trabalho pactuados e por fim o planejamento e gestão dos
recursos permissíveis.
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10. Auditorias
Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS) 
Data da consulta: 21/07/2020.

Outras Auditorias 

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online 
Data da consulta: 21/07/2020.

Análises e Considerações sobre Auditorias
Segundos os dados apurados, não houveram auditorias no exercício de 2020.
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11. Análises e Considerações Gerais

Segundo a Portaria Nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, art. 4º, a Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que
operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas e prever a alocação dos recursos
orçamentários a serem executados.

É assim o instrumento de referência da execução das ações e serviços de saúde e sua realização deverá ser avaliada e demonstrada
no Relatório Anual de Gestão (RAG).
Fazer a mensuração das metas e ações planejadas e executadas da PAS no RAG não é trabalho fácil e nem rápido, já que em se tratando
de saúde os dados são dispostos em diferentes sistemas de gestão e as ações desenvolvidas por diferentes profissionais e equipes que
compõem a rede de saúde no município.
Porém, embora trabalhoso, tal instrumento possibilita conhecer mais de perto as dificuldades dos setores e servidores, bem como as falhas
existentes e a necessidade de reprogramação em muitas das ações.
Há que se considerar que 2020 de fato foi um ano atípico a nível internacional e assim também em Matelândia, onde as medidas de look
down e distanciamento social impactaram diretamente sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, sobretudo as que se
baseavam na prevenção, que é o foco primordial das equipes do Programa Saúde da Família que alicerça a saúde publica em nosso
município.
Assim, isto justifica dizer que a maior parte das ações que envolviam capacitação e aglomeração de pessoal não foram realizadas, uma
vez que a epidemia iniciou oficialmente no Brasil a partir de março/2020 e desde então não voltaram a ser executadas tais atividades.
É claro que houve a alternativa da mobilização e capacitação através de meios de tecnologia e redes sociais, e alguns setores de fato o
fizeram, outros no entanto, quer seja por falta de habilidade, conhecimento ou oportunidade, não utilizaram tal instrumento, o que poderá
vir a ser melhorado no próximo exercício.
O foco da saúde no pais como um todo e assim também em Matelândia. foi direcionado a pandemia, concentrando esforços em estruturar
rapidamente a Unidade Sentinela de atendimento a pacientes suspeitos e positivados, a Central de Atendimento Telefônico e o
redirecionamento da população entre as UBSs a fim de continuar os trabalhos prioritários de saúde.
Muitos servidores foram relocados, deixando suas funções e planejamento de ações para atenderem e darem suporte aos setores
deficitários como a Central de Atendimento Telefônico e a Unidade Sentinela, motivo que também levou a ser perder o foco de muitas
das ações que foram planejadas para serem executadas em 2020.
Há que se considerar ainda o grande desgaste emocional e de energia despendida pelos profissionais de saúde no enfrentamento a
pandemia, não apenas pela doença em si, como também pelos inúmeros casos de ansiedade e medo pelo qual passou a população,
fazendo com que os profissionais tivessem de ter grande controle emocional para lidar com uma população fragilizada e amedrontada,
motivo razoável o suficiente para se entender que muitos destes profissionais perderam o foco do controle de informações e dados que
deveriam ter sido previamente coletados pra a elaboração e mensuração da PAS no RAG deste exercício, o que prejudicou o lançamento
de cumprimento de metas neste momento, citando-se entre estas ações como(Redução de internações por causa sensíveis a atenção básica
e Realizar estratificação de risco para Fragilidade do idoso e acompanhar conforme sua estratificação).

Por fim, cabe considerar que embora muitas ações tenham ficado falhas, não executadas ou mesmo negligenciadas, outras tantas foram
realizadas com maestria, inclusive a maior do que o planejado, por profissionais que não hesitaram em atender ao chamado diante da crise
pela qual passou e está passando todo o sistema público de saúde em frente a esta pandemia.  
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12. Recomendações para o Próximo Exercício

Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício
Embora a maior parte das decisões sejam a nível federal e estadual, é somente nos municípios que elas são efetivamente implantadas, o
que muitas vezes gera conflitos, duvidas e até momentos de tomada de decisões, nem sempre as mais acertadas, mas as necessárias e
passíveis em determinas circunstâncias.

Em Matelândia não foi diferente, em meio a pandemia Covid 19, a Secretaria Municipal de Saúde buscou manter os serviços de atenção
básica, mantendo os vínculos do Programa Saúde da Família, ao mesmo tempo em que estruturava uma unidade Sentinela junto a UBS
Central para atender o publico sintomático ou positivado para Covid, um Call Center para atendimento telefônico, com triagem e
monitoramento para suspeitos junto a Vigilância Sanitária e unificou NASF e CAPS para atendimento da população psiquiátrica, uma
vez que períodos de reclusões e medos podem desencadear maior índices de violências e crises de ansiedade e pânico, cuja central ficou
junto a sede da Secretaria de Saúde.

Além disso, os serviços das UBS foram reprogramados com a transformação da UBS Central em Unidade Sentinela e seu público
direcionado para a UBS Vila Nova, e o público da UBS Jardim Tropical foi direcionado a UBS Vila Pasa, para tornar a sede do Jardim
Tropical como referência para os atendimentos as gestantes e crianças.

Durante o exercício várias alterações de rotinas e distribuições de servidores foram sendo necessárias no intuito de suprir todos os
serviços. Somente a partir de outubro/2020 é que iniciou-se gradativamente o retorno dos servidos aos setores de origem, e serviços as
devidas unidades, como a UBS Jardim Tropical que voltou a atender o próprio público e em sequencia as gestantes e crianças a suas
UBSs de referência.

Desta forma, muitas ações planejadas para 2020, sobretudos as que envolviam capacitação, conscientização e realização de palestras,
enfim, que envolvessem a aglomeração de pessoas, não foram realizadas devido a pandemia, sobretudo junto a Escolas, Creches e
Profam.

Embora houvesse a possibilidade de campanhas virtuais, através das redes sociais, nem todos os setores dispuseram de tempo ou
capacidade técnica para realiza-las, trabalho este que deverá ser aprimorado no próximo exercício, já que esta é uma ferramenta
importante de disseminação das informações.

Quanto a estrutura da rede de serviços de saúde, metas planejadas como a abertura a UBS São Cristóvão teve de ser adiada para o
próximo exercício, bem como a locação de novo imóvel para reabertura do espaço físico do CAPS.

Quanto a questão orçamentária, houve o repasse financeiro de um montante significativo de valores que foram realizados dentro dos
critérios de suas portarias de origem, não havendo tempo hábil no entanto para sua total efetivação, motivo pelo qual o exercício
financeiro de 2020, encerra-se com um superavit bastante significativo, conforme tabela em anexada na Aba Análises e Considerações.

Diante de todo o exposto, recomenda-se ao próximo exercício a concentração de esforços no sentido de propiciar a vacinação da
população contra o Covid conforme a disponibilidade e programação do Governo Federal/Estadual e dentro das possibilidades ir
retornando as atividades das UBSs para focar nos trabalho das equipes do Programa Saúde da Família.

Como 2021 ainda vai ser um período instável, recomenda-se ser o planejamento e o replanejamento uma ação constante, no intuito de
mensurar as metas não alcanças em 2020 e os meios possíveis para atingi-las em 2021, bem como propor novas alternativas as situações,
uma vez que a saúde pública é uma constante e o foco deve ser o coletivo, porém sem perder a sensibilidade para amplitude que envolve
cada individuo que constitui esta coletividade.
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CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCOIS 
Secretário(a) de Saúde 
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Dados Demográficos e de Morbimortalidade
Considerações:
Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS
Considerações:
Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
Considerações:
Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Considerações:
Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS
Considerações:
Sem Parecer

Indicadores de Pactuação Interfederativa
Considerações:
Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira
Considerações:
Sem Parecer

Auditorias
Considerações:
Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais
Parecer do Conselho de Saúde:
Sem Parecer

Recomendações para o Próximo Exercício
Considerações:
Sem Parecer

Status do Parecer: Upload de arquivo para site
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