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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saúde (PMS) é uma ferramenta de gestão que tem 

por finalidade apresentar o Planejamento da Secretaria da Saúde a partir do 

diagnóstico realizado pelas diversas áreas técnicas visando à melhoria das 

condições de saúde da população. 

O ponto de partida para a construção de um plano municipal de saúde é 

a análise da situação local e das necessidades de saúde da população. 

O presente Plano Municipal de Saúde – PMS 2022-2025 apresenta as 

intenções e resultados a serem buscados pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Pinhão, no período de 2022 a 2025, expressos em seus objetivos, diretrizes e 

metas, que se baseiam na análise situacional. A definição de metas para os 

próximos quatro anos considerou as percepções e as necessidades da 

população e dos trabalhadores. 

  



 

3 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO 

1. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO 

 

3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIOECONÔMICOS E DE INFRA-

ESTRUTURA 

 

4. REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 

  

5. GESTÃO EM SAÚDE 

 

6. DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES PLURIANUAIS 

 

7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

 

8. REFERÊNCIAS 

 

  



 

4 
 

INTRODUÇÃO 

 

Conforme a Portaria de Consolidação nº 1, de 28/09/2017, o Plano de 

Saúde é o instrumento central do planejamento para definição e implementação 

de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS 

para o período de 4 (quatro) anos. E explicita os compromissos do governo para 

o setor saúde refletindo, a partir da análise situacional, as necessidades de 

saúde da população e as peculiaridades próprias de cada esfera. Sendo assim, 

o Plano de Saúde configura-se como base para a execução, o 

acompanhamento, a avaliação da gestão do sistema de saúde e contempla 

todas as áreas da atenção à saúde, de modo a garantir a integralidade da 

atenção.  

Os instrumentos para o planejamento no âmbito do SUS são o Plano de 

Saúde, as respectivas Programações Anuais e o Relatório de Gestão. Os 

instrumentos referidos interligam-se sequencialmente, compondo um processo 

cíclico de planejamento para operacionalização ascendente, integrada, solidária 

e sistêmica do SUS. O Plano de Saúde norteia a elaboração do planejamento e 

orçamento do governo no tocante a saúde. 

Em um cenário de crise econômica, no qual desponta a justa reivindicação 

por ampliação do financiamento para a saúde, também é imprescindível que o 

SUS avance no planejamento de suas ações, supere a divisão entre gestão e 

atenção, evite desperdícios e melhore a eficiência e qualidade de seus serviços 

O Plano Municipal de Saúde 2022-2025 é um dos instrumentos que norteará os 

projetos estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão ao longo 

desses quatro anos com intuito de superar os desafios elencados e alcançar a 

Visão da instituição, considerando sempre o usuário como centro do sistema de 

saúde.  
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1. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

 

REDE FÍSICA DE SAÚDE, PÚBLICA E PRIVADA, PRESTADORA DE 

SERVIÇO SUS 

1.1 - Tipo de Estabelecimentos de Saúde 

ESTABELECIMENTOS DE SAUDE TOTAL 

Público Municipal  

Secretaria Municipal de Saúde 01 

Unidade de Saúde Urbana 09 

Unidade de Saúde Rural 18 

Centro de Atenção Psicossocial 01 

Farmácia 01 

Polo Academia da Saúde 02 

TOTAL 32 

Privado  

Hospital Geral (conveniado ao SUS) 01 

Clínica/Centro de Especialidade 08 

Consultório Isolado 07 

TOTAL 16 
FONTE: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES 

O município de Pinhão pactuou a Gestão Plena da Atenção Básica, 

ficando assim a Média e Alta Complexidade sob a responsabilidade da 

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Referente ao tipo de 

Estabelecimentos de Saúde o município possui 32 Unidades de Saúde 

municipais e 16 estabelecimentos privados incluindo um hospital conveniado ao 

SUS.   

 

PROFISSIONAIS SUS 
 
QUADRO DE SERVIDORES 
VÍNCULO 

 
 
 
NUMERO DE FUNCIONÁRIOS  

Estatutário  143 
Celetista  76 
Cargo Comissionado  03 
Terceirizados  12 
Prog. Mais médicos  09 
Estagiários  06 
SESA  02 
Agente Político  01 
TOTAL  252 

Fonte: Setor de RH da Prefeitura Municipal de Pinhão, mês de referência 12/2020. 
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CATEGORIA PROFISSIONAL NUMERO DE FUNCIONÁRIOS 

Agente comunitário de saúde 63 

Agente de combate a endemias 08 

Agente de saúde 13 

Assessor de gabinete 01 

Assistente social 02 

Atendente de consultório dentário 04 

Auxiliar administrativo 05 

Auxiliar serviços gerais 04 

Cedidos pelo estado 02 

Chefe Divisão transporte de saúde 01 

Cirurgião dentista 07 

Diretor Dep. Geral de Saúde 01 

Enfermeiro 17 

Enfermeiro TS 03 

Farmacêutica 02 

Fiscal de vigilância sanitária 02 

Fisioterapeuta 04 

Fonoaudióloga 01 

Guardião 05 

Médico auditor 01 

Médico cirurgião geral 01 

Médico clinico geral 05 

Médico ginecologista/obstetra 02 

Médico ortopedista 01 

Médico pediatra 01 

Médico programa Mais médicos 09 

Médico psiquiatra 01 

Motorista de veículos leves 11 

Motorista de veículos pesados 16 

Nutricionista 02 

Operador de computador 01 

Psicóloga 02 

Secretário de saúde 01 

Servente de limpeza 23 

Técnico em higiene dental 03 

Técnico em radiologia 02 

Técnicos de enfermagem 14 

Técnicos de enfermagem TS 02 

 246 
Fonte: Setor de RH da Prefeitura Municipal de Pinhão, mês de referência 12/2020 

No ano de 2020 a secretaria municipal contou com 252 colaboradores 

incluindo a esta soma 6 estagiários. Em decorrência da pandemia ocasionada 

pelo COVID – 19 foi necessário contratar mais profissionais de enfermagem por 

meio de teste seletivo. Foi realizado também um concurso para seleção de 

agentes comunitários de saúde visando suprir áreas descobertas no município.  
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2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO 

 

Histórico 

O primitivo habitante da região onde hoje se localiza o município de 

Pinhão, foram indígenas que tinham suas aldeias localizadas nos “Campos de 

Pinhão”. 

 Naquele local, surgiu um pequeno povoado com o nome de Vila Nova do 

Pinhão e que teve como seus primeiros moradores, Silvério de Oliveira e sua 

mulher, Antônia Maria de Jesus, os quais doaram a seus filhos, em 1844, um 

imóvel denominado Pinhão. Estes, face às contínuas lutas com os indígenas, 

construíram, para sua defesa, uma grande casa toda de pedra, onde se alojaram. 

Mais tarde, instalaram-se na localidade, Job Azevedo, comerciante, além 

de Pedro Secundino da Silveira, Antônio Prestes da Rocha, e Felisberto de 

Souza Bueno, estes responsáveis pela construção da capela do Divino Espírito 

Santo. 

Pinhão, denominação do município, é o fruto do pinheiro, árvore existente 

em grande quantidade na região e que foi, também, o nome dado ao imóvel 

construído pelos seus primeiros povoadores.  

Gentílico: pinhaõense 

Localização 

Localiza-se na Região Sul do Brasil, centro-sul do Paraná. 

 

Coordenadas Geográficas 

Latitude Sul: 25º41'12'' 

Longitude Ocidental: 51º38'45'' 

 

Clima 

Moderado, subtropical, úmido. Invernos com geadas. A temperatura média anual é 

de 18º. A média máxima é de 37º e a mínima 5,7º. 

 

Limites 

Norte: Guarapuava e Candói 

Sul: Bituruna e Coronel Domingos Soares 
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Leste: Inácio Martins e Cruz Machado 

Oeste: Foz do Jordão e Reserva do Iguaçu 

 

Hidrografia 

Os principais rios são: Rio Jordão, Rio Pinhão, Rio Iguaçu e Rio da Areia. 

 

Área Territorial e Distancia à Capital  

Área territorial 2.001,783 km² 

Distância da sede municipal à capital 309,73 km 

 

Principais Produtos Cultivados 

- Agrícolas: soja, milho, batata, cevada, aveia, arroz, feijão e trigo; 

- Pecuários: bovinos, suínos, aves, ovinos, caprinos, eqüinos, bubalinos e muares. 

 

 

2.1. Limites, localização, divisões territoriais (Linhas e Distritos).  
 DIVISÃO ADMINISTRATIVA 2012 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA INFORMAÇÕES 

Número de distritos administrativos 4 

Nome dos distritos administrativos Pinhão, Bom Retiro, Faxinal do Céu 
e Pinhalzinho 

Comarca a que pertence Pinhão 
FONTE: IBGE (Distritos), TJPR (Comarca) 

 

LIMITES DO MUNICÍPIO 

 

Fonte: IPARTES 
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3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIOECONÔMICOS E DE INFRA-

ESTRUTURA  

 
a. PERFIL DEMOGRÁFICO 

O conhecimento da composição da população em suas características 

mais importantes, sexo e idade, e a previsão de sua evolução futura são 

indispensáveis ao planejamento de ações compatíveis com o ritmo de mudanças 

da sociedade, permitindo maior eficiência nas políticas públicas. 

O Brasil está ingressando em uma nova configuração de perfil 

demográfico. A queda das taxas de natalidade e de mortalidade registradas no 

país têm provocado rápidas mudanças no ritmo de crescimento da população. A 

projeção da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (Pnad) é que a 

população brasileira atingirá o seu máximo em 2030, com um total 204,3 milhões 

de habitantes. Para 2035, a projeção é de que caia para 200,1 milhões. 

O efeito da queda das taxas de natalidade é o envelhecimento da 

população. O declínio teve início na segunda metade dos anos 60, e a estimativa 

é de que a partir de 2030, teremos uma população “envelhecida" no Brasil, 

assemelhando-se às de países da Europa Ocidental, Rússia e Japão. O número 

de brasileiros acima de 65 anos deve quadruplicar até 2060. O Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) estima que a população com essa faixa etária 

deve passar de 14,9 milhões em 2013, para 58,4 milhões de pessoas em 2060.  

O envelhecimento afeta a razão de dependência da população, que é 

representada pela relação entre os segmentos considerados economicamente 

dependentes (pessoas com menos de 15 e 65 anos ou mais de idade) e o 

segmento etário potencialmente produtivo (15 a 64 anos), que é a proporção da 

população que, em tese, deveria ser sustentada pela parcela economicamente 

produtiva. 

A razão de dependência da população em 2018 é de 44%. Esse indicador 

significa que 44 indivíduos com menos de 15 e com mais de 64 anos dependem 

de cada grupo de 100 pessoas em idade de trabalhar (15 a 64 anos). Em 2039, 

a razão de dependência total deverá ser de 51,5%, quando a proporção de 

jovens (25,7%) e idosos (25,8%) se equivalerá. Essa proporção total deverá 

aumentar para 67,2% em 2060. 
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Entre 2013 e 2017, a população do município - Pinhão - registrou um 

aumento de 2,23%. No mesmo período, a UF - Paraná - registrou um aumento 

de 2,94%. A tabela mostra a estimativa populacional do município de 2016 a 

2020.  

 
População Residente - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e 
Sexo 2000-2020  

     

Faixa Etária 1 2016 2017 2018 2019 2020 

0 a 4 anos 2836 2870 2903 2916 2917 

5 a 9 anos 2562 2580 2612 2658 2715 

10 a 14 anos 2833 2694 2572 2466 2352 

15 a 19 anos 3294 3146 2972 2813 2669 

20 a 29 anos 5444 5595 5745 5869 5983 

30 a 39 anos 4359 4374 4387 4398 4408 

40 a 49 anos 3989 4018 4047 4080 4118 

50 a 59 anos 3192 3272 3349 3416 3474 

60 a 69 anos 2029 2097 2166 2236 2308 

70 a 79 anos 961 1004 1048 1097 1148 

80 anos e mais 371 393 418 442 467 

Total 31870 32043 32219 32391 32559 

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE 
 

A razão de sexos aponta para pequena, mas contínua, queda de participação 

dos homens na população total, fato que está relacionado à maior expectativa de vida 

das mulheres. Quando comparamos ao país e ao estado a predominância feminina em 

termos absolutos tanto na população brasileira como na população paranaense. E essa 

predominância se acentua na maioria das regiões e nas faixas etárias mais avançadas.  

Em Pinhão observa-se um diferencial em relação ao estado e ao país com 

predominância de homens em relação ao número de mulheres, mesmo que pequena.   

 

 População Residente - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo  

   

Sexo 2016 2017 2018 2019 2020 

Masculino 16034 16120 16206 16299 16384 

Feminino 15836 15923 16013 16092 16175 

Total 31870 32043 32219 32391 32559 

       

 Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE 
 



 

11 
 

A taxa de fecundidade é uma estimativa do número de filhos que uma 

mulher tem ao longo da vida. Seguindo uma tendência mundial, sobretudo dos 

países urbanizados, a taxa de fecundidade no Brasil está em constante declínio. 

O país já registrou uma das mais elevadas médias mundiais de filhos por mulher, 

porém esse feito foi revertido com o passar dos anos. 

Vários fatores contribuem para a queda da fecundidade, principalmente a 

expansão da urbanização, pois no meio rural as famílias tinham a ideia de que 

era necessário ter muitos filhos para ajudar nos trabalhos do campo. Os avanços 

da medicina e a utilização de métodos contraceptivos (preservativos, diafragma, 

pílula anticoncepcional, etc.) também influenciam na redução do número médio 

de filhos. 

A educação sexual, o planejamento familiar e a grande participação da 

mulher no mercado de trabalho são outros aspectos que acarretaram redução 

da taxa de fecundidade no Brasil. Os gastos com a criação dos filhos estão cada 

vez mais elevados, especialmente com escolas, creches, hospitais e transporte. 

Atualmente, a Região brasileira que detém a maior taxa de fecundidade é 

a Norte, com 2,51 filhos por mulher. Já a Região Sudeste, com 1,75, possui a 

menor média nacional. As Regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul, apresentam 

taxa de fecundidade de 2,04, 1,93 e 1,92, respectivamente. 

As mulheres das classes média e alta, sobretudo aquelas que residem em 

centros urbanos, são as que possuem a menor quantidade de filhos.  

Taxa de natalidade e taxa de mortalidade são indicadores demográficos 

realizados por meio de cálculos. A taxa de natalidade representa o número de 

nascidos vivos, enquanto a taxa de mortalidade indica o número de óbitos de um 

determinado local. Os resultados obtidos auxiliam na compreensão da dinâmica 

populacional de um determinado lugar, demonstrando seu crescimento ou 

declínio. 

 

TAXA BRUTA DE NATALIDADE – 2019 

Taxa Bruta de Natalidade 16,58 mil habitantes 
FONTE: IBGE, MS/Datasus, SESA e IPARDES (Tabulações especiais) 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/taxa-fecundidade.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/curiosidades-sobre-os-metodos-contraceptivos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/sexualidade/educacao-sexual.htm
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TAXA DE MORTALIDADE (COEFICIENTE DE MORTALIDADE) – 2019 

TAXA (COEFICIENTE) DE 
MORTALIDADE 

TAXA UNIDADE 

Infantil 18,62 mil nascidos vivos 

Em menores de 5 anos 18,62 mil nascidos vivos 

Materna - 100 mil nascidos vivos 

Geral 6,14 mil habitantes 
FONTE: MS/Datasus, SESA      NOTA: Não incluído os casos de local ignorado 

 

b. PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Em 2019, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 10.3%. Na 

comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 159 de 

399 e 373 de 399, respectivamente. Já na comparação com cidades do país 

todo, ficava na posição 1530 de 5570 e 3403 de 5570, respectivamente. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo 

por pessoa, tinha 44.6% da população nessas condições, o que o colocava na 

posição 18 de 399 dentre as cidades do estado e na posição 2194 de 5570 dentre 

as cidades do Brasil.  

TRABALHO E RENDIMENTO - PINHÃO/PR 

Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2019] 2,1 salários mínimos   

Pessoal ocupado [2019] 3.342 pessoas   

População ocupada [2019] 10,3 %   

Percentual da população com rendimento nominal 
mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] 

44,6 %   

Fonte: IBGE 

ECONOMIA - PINHÃO/PR 

PIB per capita [2018] 48.650,61 R$   

Percentual das receitas oriundas de fontes 
externas [2015] 

90,6 %   

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) [2010] 

0,654   

Total de receitas realizadas [2017] 151.305,91 R$ (×1000)   

Total de despesas empenhadas [2017] 91.480,40 R$ (×1000)   
Fonte: IBGE 

 
EDUCAÇÃO 

Sabe-se que, no Brasil, a questão do acesso à escola não é mais um 

problema, já que quase a totalidade das crianças ingressa no sistema 



 

13 
 

educacional. Entretanto, as taxas de repetência dos estudantes são bastante 

elevadas, assim como a proporção de adolescentes que abandonam a escola 

antes mesmo de concluir a educação básica. Outro indicador preocupante é a 

baixa proficiência obtida pelos alunos em exames padronizados. O Ideb funciona 

como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da 

Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade 

pode se mobilizar em busca de melhorias.  

O IDEB é calculado a partir do desempenho dos alunos nas avaliações do 

Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e 

em taxas de aprovação. É apresentado numa escala de zero a dez e medido a 

cada dois anos. 

 As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e 

rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média 

correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.  

 

DADOS DE EDUCAÇÃO- PINHÃO/PR 
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] 96 %   
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2019] 5,4 
IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2019] 5,0 
Matrículas no ensino fundamental [2020] 4.371 matrículas   
Matrículas no ensino médio [2020] 1.189 matrículas   
Docentes no ensino fundamental [2020] 287 docentes   
Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2020] 28 escolas   
Número de estabelecimentos de ensino médio [2020] 11 escolas   

Fonte: IBGE 

 

HABITAÇÃO 

Sobre as condições de habitação da população, entre os anos de 2013 

e 2017, não houve alteração no percentual da população residente 

em domicílios com abastecimento de água, abarcando, em 2017, 100,00%. 

Em relação ao acesso à rede de esgotamento sanitário, nota-se que houve 

crescimento entre 2013 e 2017, com o serviço sendo disponibilizado para 

46,26% da população em 2017. 

No percentual da população em domicílios com coleta de resíduos 

sólidos, destaca-se que houve redução no período, alcançando 97,63% da 

população em 2017. 

http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas-java/pages/paginas/ideb/ideb.jsf?windowId=7f4
http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas-java/pages/paginas/ideb/ideb.jsf?windowId=7f4
http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas-java/pages/paginas/ideb/ideb.jsf?windowId=7f4
http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas-java/pages/paginas/ideb/ideb.jsf?windowId=7f4
http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas-java/pages/paginas/ideb/ideb.jsf?windowId=7f4
http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas-java/pages/paginas/ideb/ideb.jsf?windowId=7f4
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Percentual de domicílios com água, esgoto e com coleta de lixo no 

município - Pinhão/PR - 2017 

Água encanada: 100%              Esgoto: 46.26%               Coleta de lixo: 97.63% 
 
Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: SNIS (2017).  

 

c. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO  

Epidemiologia pode ser definida como a ciência que estuda o processo 

saúdedoença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores 

determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde 

coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação 

de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, 

administração e avaliação das ações de saúde (ROUQUAYROL; GOLDBAUM; 

SANTANA, 2013). 

O envelhecimento populacional, observado mundialmente, decorre de 

mudanças em alguns indicadores de saúde, especialmente a queda da 

fecundidade e da mortalidade. Acompanhando esse processo, ocorreu uma 

melhora substancial dos parâmetros de saúde das populações, o que contribuiu 

para o aumento da esperança de vida. 

Esse processo de envelhecimento populacional implica num aumento da 

utilização dos serviços de saúde, uma vez que os idosos apresentam uma maior 

prevalência de doenças e incapacidades, bem como maior vulnerabilidade 

biológica. A utilização dos serviços de saúde pelos idosos gera grande custo 

para este sistema, visto que o tratamento de doenças é por tempo prolongado, 

as intervenções e as reinternações hospitalares são frequentes e de elevado 

custo, e envolvem tecnologia complexa para um cuidado adequado. 

 

Com base nos indicadores de saúde gerados pelos dados 

epidemiológicos coletados na população, é possível planejar e organizar os 

serviços de saúde para melhor atender às necessidades de saúde da população.  

 

NATALIDADE  
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A natalidade fornece dados que permitem estruturar políticas sociais e 

económicas. No caso das populações que envelhecem a taxas muito rápidas e 

registam poucos nascimentos, é provável que fiquem estagnadas e não sejam 

produtivas do ponto de vista económico.  

Em geral, a natalidade é medida sobre o período de um ano e tem por 

base o número de nascimentos de uma população por cada mil habitantes. 

 
Informações sobre nascimentos no período de 2016 a 2020. 

 

Condições 2016 2017 2018 2019 2020 

Número de 
nascidos vivos 

519 549 533 537 473 

Taxa de nascidos 
vivos com mães 

adolescentes 

27,36 23,67 26,27 24,77 20,17 

% com baixo 
peso ao nascer 

9,05 5,82 5,62 5,40 6,34 

Taxa de nascidos 
vivos por partos 

cesáreos 

46,82 44,63 48,41 45,25 44,60 

Taxa de nascidos 
vivos por partos 

vaginais 

53,17 55,37 51,59 54,75 55,40 

FONTE: SINASC 

O conhecimento do perfil dos nascidos vivos, dos óbitos e das mudanças 

demográficas, permitindo a análise da situação de saúde. Adicionalmente, 

contribuem para o fortalecimento dos direitos legais e a ampliação do acesso 

aos serviços. 

 

 

MORBIDADE  

Morbidade refere-se ao número de indivíduos de uma população atingidos 

por uma determinada doença ou agravo à saúde. Os padrões de morbidade de 

uma população podem ser mensurados através das internações hospitalares, 

denominado assim de morbidade hospitalar (LEBRÃO et al., 1997). 

 

Doenças transmissíveis  

https://conceito.de/caso
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A situação atual das doenças transmissíveis ainda causa um grande 

impacto nos dados de morbidade do Brasil, com destaque para aquelas que têm 

associações com as condições sanitárias, econômicas, ambientais e sociais. 

Doenças erradicadas estão ressurgindo e disseminando-se com velocidade, 

causando um grande problema de saúde pública. 

Doenças de Notificação Pinhão 2016-2020 

Doença de Notificação 2016 2017 2018 2019 2020 

Hepatite Viral B 01 05 04 07 02 

Hepatite Viral C 02 01 02 01 0 

Outras Hepatites Virais 0 01 01 02 0 

Sarampo 0 0 0 0 0 

MDDA  233 111 266 262 1265 

Influenza 01 0 02 0 30 

Rubéola 0 0 0 0 0 

Dengue 01 0 02 0 03 

Malária 0 0 0 0 0 

Doença Meningocócica 0 0 0 0 0 

Meningite Viral 0 0 0 0 0 

Meningite Bacteriana 0 0 01 03 0 

Meningite não especificada 0 01 0 0 01 

Paracossidioidomicose (blastomicose) 0 0 0 0 0 

Sífilis gestantes 01 10 12 09 13 

Toxoplasmose 06 14 08 06 05 

Tétano Acidental 0 0 0 01 0 

Tétano neonatal 0 0 0 0 0 

Tuberculose  01 02 08 04 05 

Varicela 28 30 02 16 02 

Hanseníase 04 03 04 05 01 

HIV/AIDS 05 06 02 04 03 

FONTE: SINAN 
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O principal agravo notificado foi Monitorização das Doenças Diarreicas 

Agudas (MDDA). A DDA caracteriza-se pela diminuição da consistência das 

fezes, aumento do número de evacuações, com fezes aquosas e em alguns 

casos, há presença de muco e sangue (disenteria). A DDA é uma doença 

autolimitada, com duração de até 14 dias e pode ser classificadas em três tipos: 

Diarreia sem desidratação; Diarreia com desidratação; Diarreia com 

desidratação grave. Quando tratadas incorretamente ou não tratadas, levam a 

desidratação grave e distúrbio hidroelétrolítico, podendo levar ao óbito. 

Isto reforça a importância que o setor saúde tem no desenvolvimento de 

ações relacionadas à qualidade da água, buscando sempre uma abordagem 

preventiva frente aos riscos, auxiliando e exercendo as atividades de vigilância 

da qualidade da água para consumo humano através do Programa de Vigilância 

da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA) integrado com os 

objetivos da MDDA. 

Dentre as principais doenças de notificação em Pinhão está a sífilis em 

gestantes. A Sífilis Congênita é consequência da disseminação do Treponema 

pallidum pela corrente sanguínea, transmitido pela gestante para o seu bebê. A 

infecção pode ocorrer em qualquer fase da gravidez, e o risco é maior para as 

mulheres com sífilis primária ou secundária. As consequências da sífilis materna 

sem tratamento incluem abortamento, natimortalidade, nascimento prematuro, 

recém-nascido com sinais clínicos de Sífilis Congênita ou, mais frequentemente, 

bebê aparentemente saudável que desenvolve sinais clínicos posteriormente. 

COVID-19 (do inglês: Coronavirus Disease 2019, em português: Doença 

por Coronavírus – 2019) é uma doença infeciosa causada pelo coronavírus da 

síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). Os sintomas mais comuns 

são febre, tosse seca e cansaço. Entre outros sintomas menos comuns 

estão dores musculares, dor de garganta, dor de cabeça, congestão 

nasal, conjuntivite, perda do olfato e do paladar e erupções cutâneas. Cerca de 

80% das infeções pelo SARS-CoV-2 confirmadas têm sintomas ligeiros de 

COVID-19 ou são assintomáticos, e a maioria recupera sem sequelas. 

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi 

alertada sobre vários casos de pneumonia de causa inicialmente desconhecida 

na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Em 7 de janeiro de 2020, as 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_infeciosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronav%C3%ADrus_da_s%C3%ADndrome_respirat%C3%B3ria_aguda_grave_2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronav%C3%ADrus_da_s%C3%ADndrome_respirat%C3%B3ria_aguda_grave_2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Febre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tosse
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fadiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mialgia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dor_de_garganta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cefaleia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conjuntivite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anosmia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ageusia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assintom%C3%A1tico
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autoridades chinesas confirmaram a identificação de um novo coronavírus como 

agente causador da doença.  

A partir de janeiro de 2020 casos foram sendo confirmados fora do 

território Chinês, atingindo rapidamente dezenas de países em todos os 

continentes. Em 26 de fevereiro de 2020, o Brasil confirmou o primeiro caso de 

COVID-19. Em 1° de março de 2020, a OMS declarou pandemia de coronavírus. 

O primeiro caso de COVID-19 em Pinhão foi confirmado em 16 de abril de 

2020. 

 

Fonte: Setor de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde 

 

Doenças crônicas não transmissíveis 

Nas últimas décadas houve a transição do perfil epidemiológico da 

população da predominância das doenças transmissíveis para as doenças não 

transmissíveis. Entre os fatores que contribuíram para essa transição 

epidemiológica podemos destacar a redução da natalidade, aumento da 

expectativa de vida, transição nutricional, aumento da violência e acidentes de 

trânsito. 

Em compensação, observa-se um aumento das doenças crônicas não 

transmissíveis, como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, entre outras, 

e das mortes por violência, como os acidentes de trânsito. As doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT), que englobam doenças cardiovasculares, câncer, 

diabetes, depressão, doenças respiratórias e renais crônicas, entre outras, 

constituem um problema de saúde pública de grande magnitude no Brasil. 
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Morbidade Hospitalar por Grupos de Causas Pinhão-PR 

Fonte: Ministério da saúde SIH/SUS (Acessado em 26/07/2021) 

 

No que diz respeito às causas de internação segundo Classificação 

Internacional de Doenças (CID) - 10 a maior relevância são as internações por 

doenças do aparelho respiratório, seguidas por doenças do aparelho circulatório, 

gravidez, parto e puerpério, causas externas e doenças do aparelho digestivo. 

Capítulo CID 10 2016 2017 2018 2019 2020 
I. Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias 

118 115 63 116 134 

II. Neoplasias (tumores) 106 98 118 152 95 
III. Doenças do sangue 
órgãos hemat e transt 
imunitário 

5 12 06 14 13 

IV. Doenças endócrinas 
nutricionais e metabólicas 

55 167 264 223 143 

V. Transtornos mentais e 
comportamentais 

19 17 24 22 17 

VI. Doenças do sistema 
nervoso 

16 23 29 38 35 

VII. Doenças do olho e 
anexos 

9 3 4 9 4 

VIII. Doenças do ouvido e da 
apófise mastóide 

3 4 7 3 3 

IX. Doenças do aparelho 
circulatório 

654 502 512 593 439 

X. Doenças do aparelho 
respiratório  

1120 880 910 1003 678 

XI. Doenças do aparelho 
digestivo 

493 354 211 332 276 

XII. Doenças da pele e do 
tecido subcutâneo 

43 45 8 22 24 

XIII. Doenças sist 
osteomuscular e tec 
conjuntivo 

26 37 29 29 19 

XIV. Doenças do aparelho 
geniturinário 

187 134 83 158 149 

XV. Gravidez parto e 
puerpério 

468 487 462 449 435 

XVI. Algumas afec 
originadas no período 
perinatal 

42 51 55 63 42 

XVII. Malf cong deformid e 
anomalias cromossômicas 

16 15 8 15 14 

XVIII. Sint sinais e achad 
anorm ex clín e laborat 

25 16 35 87 54 

XIX. Lesões enven e alg out 
conseq causas externas 

356 395 245 289 455 

XXI. Contatos com serviços 
de saúde 

24 22 24 35 28 

TOTAL 3.785 3.377 3.097 3.652 3.057 
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Esses cinco grupos de causas foram responsáveis pela maioria das internações 

dos últimos 5 anos. 

Os fatores de risco para internação hospitalar por doenças respiratórias 

incluem: exposição a poluentes ambientais, especialmente o tabagismo; a 

aglomeração domiciliar; déficit no estado nutricional; sazonalidade climática; 

esquemas de imunização incompletos; baixa condição sócio-econômica; e 

exposição a agentes biológicos, como o pólen. Tais fatores atingem 

principalmente os indivíduos nos extremos de idade, como crianças menores de 

5 anos ou idosos maiores de 65 anos. 

A quarta maior causa de internações em Pinhão foi pelo conjunto de 

causas externas que vem aumentando a cada ano. Os agravos provocados por 

causas externas de morbidade e mortalidade são responsáveis por expressiva 

parcela dos problemas de saúde. Podem ocasionar consequências orgânicas, 

psicológicas, sociais, econômicas e culturais, trazendo prejuízos consideráveis 

às populações afetadas. 

As causas externas (acidentes e violências) representam um importante 

desafio para o padrão de morbidade da população em função do elevado número 

de internações e sequelas físicas, sejam temporárias ou permanentes, com 

milhares de hospitalizações no mundo, sobretudo na população jovem, 

economicamente ativa e do sexo masculino, e grande ônus aos serviços de 

saúde. 

 

MORTALIDADE 

 

Mortalidade Infantil 

A mortalidade infantil é um indicador importante, não somente dos 

cuidados de saúde, mas também por refletir as condições socioeconômicas da 

população. A taxa de mortalidade infantil expressa a estimativa do risco de 

morrer de crianças menores de 1 ano. O monitoramento, juntamente à 

identificação das causas associadas aos óbitos, constitui ferramenta 

fundamental para elaborar políticas públicas mais adequadas e eficientes, 

direcionadas ao controle da mortalidade específica da população analisada. 
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Taxa de mortalidade em crianças menores de 1 ano de idade a cada mil 
nascidos vivos – 2016 - 2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Óbitos infantil 
(número 
absoluto) 

06 06 05 10 07 

Taxa de 
mortalidade 

infantil 

11,56 10,92 9,38 18,62 14,79 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

  

 

Total por Ano do Óbito segundo Fx.Etár.Infant.2 

Fx.Etár.Infant.2 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

TOTAL 6 6 5 10 7 34 

< 1 dia 1 3 1 2 0 7 

1-6 dias 3 2 1 4 1 11 

7-27 dias 0 0 2 2 2 6 

28d-<1 ano 2 1 1 2 4 10 
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

 

 

Total por Ano do Óbito segundo Causa (Cap CID10) 

Causa (Cap CID10) 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

TOTAL 6 6 5 10 7 34 

I. Algumas doenças 

infecciosas e parasitárias 
2 0 0 0 0 2 

VI. Doenças do sistema 

nervoso 
0 0 0 0 1 1 

X. Doenças do aparelho 

respiratório 
0 0 1 0 0 1 

XVI. Algumas afec originadas 

no período perinatal 
3 2 2 7 2 16 

XVII. Malf cong deformid e 

anomalias cromossômicas 
1 3 2 3 2 11 

XX. Causas externas de 

morbidade e mortalidade 
0 1 0 0 2 3 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 
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Mortalidade Materna 

É o número de óbitos de mulheres devido a complicações da gravidez, do 

parto e do puerpério. No município de Pinhão a taxa de mortalidade materna 

historicamente é baixa, conforme demonstra quadro a seguir, superando 

positivamente o estado do Paraná e o país. 

 

Óbitos maternos Pinhão de 2016 - 2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Óbitos Materno 

(número absoluto) 

1 1 0 0 2 

 

 

Mortalidade Geral 

Pode-se verificar, no quadro abaixo, que em Pinhão os óbitos por doença 

do aparelho circulatório consistem na primeira causa de óbito em todos os 

grupos de doenças, seguido pelas neoplasias. A partir do terceiro lugar no 

ranking da mortalidade proporcional observa-se as causas externas e em 

sequência as doenças do aparelho respiratório.  

Mortalidade Geral por Local de Residência – 2016- 2020 Pinhão-PR 

Mortalidade Geral por Local de Residência 

Pinhão  

2016 2017 2018 2019 2020 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 5 2 6 3 22 

II.  Neoplasias (tumores) 40 38 31 39 31 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 1 0 0 2 0 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 19 17 15 13 18 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 3 4 0 1 4 

VI.  Doenças do sistema nervoso 4 6 7 3 3 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 75 49 65 51 55 

X.   Doenças do aparelho respiratório 24 40 31 36 26 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 8 8 7 7 2 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 0 0 0 1 1 

XIII. Doenças sist. osteomuscular e tecido conjuntivo 1 0 3 1 2 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 2 4 3 5 4 

XV.  Gravidez parto e puerpério 1 0 0 0 0 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 10 10 4 11 3 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 2 5 3 3 2 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1 4 2 2 2 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 28 40 32 25 43 

Total 224 227 209 203 218 

Fonte: http://www.tabnet.sesa.pr.gov.br/ (acessado em 28/07/2021) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Puerp%C3%A9rio


 

23 
 

4. REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 

 

ATENÇÃO BÁSICA 

A Atenção Básica é a principal porta de entrada e o centro articulador do 

acesso dos usuários ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às Redes de Atenção 

à Saúde, orientada pelos princípios da acessibilidade, coordenação do cuidado, 

vínculo, continuidade e integralidade. Para atender esses princípios, a Atenção 

Básica desenvolve programas e ações, considerando a diversidade das 

necessidades de saúde dos usuários. 

As Unidades Básicas de Saúde, que são as principais estruturas físicas 

da Atenção Básica, são instaladas próximas da vida dos usuários, 

desempenhando um papel central na garantia de acesso a uma saúde de 

qualidade. As unidades oferecem uma diversidade de serviços realizados pelo 

SUS, incluindo: acolhimento com classificação de risco, consultas de 

enfermagem, médicas e de saúde bucal, distribuição e administração de 

medicamentos, vacinas, curativos, visitas domiciliares, atividade em grupo nas 

escolas, educação em saúde, entre outras. 

A Atenção Básica possibilita a resolução de grande parte das 

necessidades de saúde e caso seja necessário, encaminha os usuários para 

outros níveis de atenção. Em Pinhão, existem 9 Unidades Básicas de Saúde 

urbanas e 14 rurais, 9 equipes de Saúde da Família (aproximadamente 100% de 

cobertura populacional). A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modelo 

prioritário e estratégico para a qualificação do cuidado e a melhoria do acesso à 

Atenção Básica, formada por equipes multiprofissionais, compostas por agentes 

comunitários de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico de família e 

comunidade, cirurgião-dentista, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal. 
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COBERTURA DE ATENÇÃO BÁSICA 
 

 
Mês 

/Ano 

 
População 

 

Nº 

ESF 

Cob. 

Nº EAB 

Param. 

Cob. 

CH 

Médico 

CH 

Enfermeiro 

Nº eSF 

equivalente 

Estim. 

Pop. 

Cob. 

ESF 

Cobertura 

ESF 

Estim. 

Pop. 

Cob. AB 

Cobertura 

AB 

jan/20 32.391 8 0 2,8 4 3 27.600 85,21% 32.391 100% 

fev/20 32.391 8 0 2,8 4 3 27.600 85,21% 32.391 100% 

mar/20 32.391 8 0 3,2 5 3 27.600 85,21% 32.391 100% 

abr/20 32.391 8 0 3,2 5 3 27.600 85,21% 32.391 100% 

mai/20 32.391 7 0 3,2 6 3 24.150 74,56% 32.391 100% 

jun/20 32.391 7 0 1,7 5 2 24.150 74,56% 29.250 90,30% 

jul/20 32.391 7 0 1,7 3 2 24.150 74,56% 29.250 90,30% 

ago/20 32.391 7 2 1,6 4 2 24.150 74,56% 32.391 100% 

set/20 32.391 7 2 1,53 4 2 24.150 74,56% 32.391 100% 

out/20 32.391 7 2 1,53 4 2 24.150 74,56% 32.391 100% 

nov/20 32.391 7 2 1,53 4 2 24.150 74,56% 32.391 100% 

dez/20 32.391 7 2 1,53 4 2 24.150 74,56% 32.391 100% 

FONTE: e-Gestor Atenção Básica 

 
 

Cobertura de Agentes Comunitários de Saúde 
 

 
Ano 

 
Mês 

 
População 

Nº ACS Cob. 
Estimativa da 

População coberta 

Proporção de cobertura 
populacional estimada 

2020 01 32.391 58 32.391 100% 

2020 02 32.391 55 31.625 97.64% 

2020 03 32.391 58 32.391 100% 

2020 04 32.391 65 32.391 100% 

2020 05 32.391 51 29.325 90.53% 

2020 06 32.391 51 29.325 90.53% 

2020 07 32.391 65 32.391 100% 

2020 08 32.391 57 32.391 100% 

2020 09 32.391 57 32.391 100% 

2020 10 32.391 57 32.391 100% 

2020 11 32.391 57 32.391 100% 

2020 12 32.391 57 32.391 100% 

FONTE: e-Gestor Atenção Básica 

 

 
COBERTURA DE SAÚDE BUCAL 

 

 
Mês 

/Ano 

 
População 

 

Nº 

eSFSB 

Cob. 

Nº EABSB 

Equivalente 

CH 

Dentista 

Nº ESFSB 

Equivalente 

Estim. 

Pop. 

Cob. 

ESFSB 

Cobertura 

ESFSB 

Estim. 

Pop. 

Cob. 

SB AB 

Cobertura 

SB AB 

jan/20 32.391 0 0 3 3 0 0% 9.000 27.79% 

fev/20 32.391 0 0 3 3 0 0% 9.000 27.79% 

mar/20 32.391 0 0 3 3 0 0% 9.000 27.79% 

abr/20 32.391 0 0 3 3 0 0% 9.000 27.79% 

mai/20 32.391 0 1 100 3 0 0% 9.225 28.48% 

jun/20 32.391 0 1 80 2 0 0% 7.725 23.84% 

jul/20 32.391 0 1 80 2 0 0% 7.725 23.84% 

ago/20 32.391 0 1 0 0 0 0% 3.450 10.65% 

set/20 32.391 0 1 0 0 0 0% 3.450 10.65% 

out/20 32.391 1 1 1 1 3.450 10.65% 8.175 25,23% 

nov/20 32.391 1 1 1 1 3.450 10.65% 8.175 25,23% 

dez/20 32.391 1 1 1 1 3.450 10.65% 8.175 25,23% 

FONTE: e-Gestor Atenção Básica   
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ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 

A Atenção Especializada é composta por ações e serviços da atenção 

secundária (serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e serviços médicos 

ambulatoriais), da atenção terciária (diagnose, terapia e atenção hospitalar), 

além da área de urgência e emergência (articulada com todos os níveis de 

atenção). 

A atenção ambulatorial especializada no município é composta pelos 

seguintes serviços: Centro de Atenção Psicossocial – CAPS; Clínica de 

Fisioterapia e Fonoaudiologia; 2 Consórcios Intermunicipais de Saúde 

(Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro-Oeste - CIS e Consórcio 

Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo - CISGAP). 

 

Qtd.aprovada por Ano atendimento segundo Procedimento - Pinhão 
 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

0301070075 ATENDIMENTO / 
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM 
REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO 
NEUROPSICOMOTOR 

10.572 10.353 10.260 10.608 5.310 47.103 

0301080011 ABORDAGEM COGNITIVA 
COMPORTAMENTAL DO FUMANTE (POR 
ATENDIMENTO / PACIENTE) 

3.006 261 66 - - 3.333 

0301080194 ACOLHIMENTO DIURNO DE 
PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL 

2.055 2.404 1.888 1.629 94 8.070 

0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE 
PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL 

2.459 2.916 2.314 1.956 1.374 11.019 

0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE 
PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL 

890 466 331 319 4 2.010 

0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

175 238 103 48 20 584 

0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

58 102 77 37 13 287 

0301080240 ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA 
PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES 

69 149 53 24 53 348 

0301080275 PRÁTICAS CORPORAIS EM CENTRO 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

28 70 30 9 1 138 

0301080283 PRÁTICAS EXPRESSIVAS E 
COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL 

500 251 250 118 - 1.119 

0301080291 ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE CRISE 39 61 28 8 - 136 

0301080348 AÇÕES DE REABILITAÇÃO 
PSICOSSOCIAL 

1 3 2 8 - 14 

0301080356 PROMOÇÃO DE CONTRATUALIDADE 
NO TERRITÓRIO 

50 107 59 25 4 245 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) 
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VALORES GASTOS COM CONSÓRCIOS POR ANO 

Nome do 
Convênio 

Objeto Valor 
pago 2018 

Valor 
pago 2019 

Valor 
pago 2020 

Paraná Saúde  Aquisição de medicamentos 448.423,08 448.991,31 449.699,62 

CIS Consultas Especialistas e 
Exames 

471.689,83 719.213,38 795.685,32 

CISGAP Consultas Especialistas, 
Exames, Rede Mae 
Paranaense e CAPS AD 

288.502,38 497.865,84 24.941,77 

 

 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

 

Vigilância Epidemiológica 

A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei n° 8.080/90 como “um 

conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos”. 

O objetivo principal é fornecer orientação técnica permanente para os 

profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução 

de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, 

informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem 

como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população 

definida. 

Imunização 

O Programa Nacional de Imunizações estabelece metas para as 

coberturas vacinais no país, sendo preconizadas para a maioria das vacinas o 

alcance de pelo menos 95%, com exceção das vacinas BCG e rotavírus, cujas 

metas são de 90% para cada uma.  

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
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COBERTURAS VACINAIS POR ANO 

Imuno 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Total 37,37 80,07 91,23 78,70 79,95 68,19 

BCG 51,43 97,68 95,37 89,64 76,18 81,85 

Hepatite B em crianças até 30 dias 27,32 103,04 136,10 130,00 57,27 90,03 

Rotavírus Humano 70,71 99,82 95,37 92,36 83,09 88,17 

Meningococo C 72,14 98,04 89,96 94,36 85,45 87,95 

Hepatite B 81,96 98,04 93,05 63,09 88,00 84,77 

Penta 73,75 98,04 93,05 63,09 88,00 83,09 

Pneumocócica 81,07 92,68 91,31 102,91 88,91 91,34 

Poliomielite 72,32 97,32 93,24 87,09 86,91 87,29 

Poliomielite 4 anos - 43,08 86,73 74,04 86,15 72,50 

Febre Amarela 60,54 91,96 103,28 82,00 85,09 84,30 

Hepatite A 44,46 84,11 95,17 82,55 89,27 78,82 

Pneumocócica(1º ref) 50,89 90,36 100,77 86,55 90,36 83,49 

Meningococo C (1º ref) 88,04 90,36 99,42 88,36 93,09 91,75 

Poliomielite(1º ref) 77,50 82,86 89,19 76,73 91,27 83,42 

Tríplice Viral D1 65,89 90,36 97,10 86,00 83,09 84,30 

Tríplice Viral D2 67,50 81,25 94,02 89,64 82,18 82,72 

Tetra Viral(SRC+VZ) 67,50 64,29 84,17 88,00 60,55 72,72 

DTP 73,75 - - - - 73,75 

DTP REF (4 e 6 anos) 4,18 39,42 91,73 40,77 87,31 43,84 

Tríplice Bacteriana(DTP)(1º ref) 56,07 81,43 88,80 43,82 108,73 75,57 

Dupla adulto e tríplice acelular gestante 12,50 23,57 45,54 40,00 6,07 25,54 

dTpa gestante 13,75 28,21 58,75 50,54 64,29 43,11 

Tetravalente (DTP/Hib) (TETRA) 0,89 - - - - 0,89 

Ignorado 12,63 - - - - 12,63 

Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de imunização (SI-PNI/CGPNI/DEIDT/SVS/MS) (Acessado em 

03/08/2021) 

 

Vigilância Sanitária 

A Vigilância Sanitária caracteriza-se por um conjunto de ações voltadas a 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e a intervir nos problemas 

decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse à saúde. Abrangendo: o controle de bens de 

consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o 

controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com 

a saúde.  
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A Vigilância Sanitária pode atuar em: Locais de produção, transporte e 

comercialização de alimentos; Locais de produção, distribuição, comercialização 

de medicamentos, produtos de interesse para a saúde; Locais de serviços de 

saúde; Meio ambiente; Ambientes e processos do trabalho/saúde do 

trabalhador; Pós-comercialização; Projetos de arquitetura;  Locais públicos; 

Produção Ambulatorial Vigilância Sanitária Municipal  

Fonte: Ministério da saúde SIA/SUS / TABNET (Acessado em 03/08/2021) 

 

 

  

Procedimentos 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

TOTAL 964 1.151 946 1.163 992 5.216 

0102010056 ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA O SETOR 

REGULADO 
- 8 - 1 14 23 

0102010072 CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

98 32 - - - 130 

0102010145 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE HOSPITAIS 1 - - - - 1 

0102010170 INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
246 237 305 363 461 1.612 

0102010188 LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 

SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
135 281 433 433 292 1.574 

0102010200 INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS 
TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 

1 - - - 1 2 

0102010226 ATIVIDADE EDUCATIVA PARA A POPULAÇÃO - 2 - - 1 3 

0102010234 RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES 25 69 36 21 18 169 

0102010242 ATENDIMENTO À DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES 19 70 14 11 16 130 

0102010250 CADASTRO DE HOSPITAIS 1 - - - - 1 

0102010285 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 
1 1 1 1 2 6 

0102010293 LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE INSTITUIÇÕES DE 

LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 
1 2 1 1 2 7 

0102010315 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE INDÚSTRIA DE 
MEDICAMENTOS 

4 2 - 1 - 7 

0102010323 LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE INDÚSTRIAS DE 

MEDICAMENTOS 
- 37 - 1 2 40 

0102010455 CADASTRO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - - 1 - - 1 

0102010463 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE 

ALIMENTAÇÃO 
233 188 78 165 110 774 

0102010471 LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO 

199 221 77 165 72 734 

0102010480 FISCALIZAÇÃO DO USO DE PRODUTOS FUMÍGENOS 

DERIVADOS DO TABACO EM AMBIENTES COLETIVOS FECHADOS, 
PÚ 

- 1 - - - 1 

0102010498 LAUDO DE ANÁLISE LABORATORIAL DO PROGRAMA 

DE MONITORAMENTO DE ALIMENTOS RECEBIDOS PELA 

VIGILÂNCIA S 

- - - - 1 1 

https://www.saude.go.gov.br/vigilancia-em-saude/saude-ambiental
https://www.saude.go.gov.br/vigilancia-em-saude/saude-ambiental-e-do-trabalhador
https://www.saude.go.gov.br/vigilancia-em-saude/saude-ambiental-e-do-trabalhador
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

No Sistema Único de Saúde – SUS, a Assistência Farmacêutica é 

responsável por garantir à população o acesso a medicamentos eficazes, 

seguros e de qualidade considerados essenciais, e promover o seu uso racional. 

No que diz respeito ao financiamento e transferência dos recursos 

federais para as ações e os serviços de saúde, estes ocorrem na forma de blocos 

de financiamento, de acordo com a Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 

2007. O bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica será 

constituído por três componentes: 

1. Componente Básico da Assistência Farmacêutica; 

2. Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; e 

3. Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (denominação 

alterada pelo Art. 2º da Portaria GM/MS nº 2.981, de 26 de novembro de 

2009). 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF 

Finalidade: 

 Medicamentos e insumos no âmbito da Atenção Primária 

Financiamento: 

 Federal – os valores variam de R$ 5,85 a R$ 6,05 por habitante/ano, 
de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM). 

 Estadual – os valores variam de R$ 2,85 a R$ 3,25 por habitante/ano, 
de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM). 

 Municipal – o valor é de R$ 2,36/hab/ano, no mínimo. 

Competência: 

 Federal: aquisição e distribuição aos Estados de contraceptivos e 
insumos do Programa Saúde da Mulher e de Insulinas NPH e Regular 

 Estadual: recebimento, armazenamento e distribuição aos municípios 
dos produtos adquiridos pelo Ministério da Saúde 

 Municipal: aquisição dos medicamentos do elenco do CBAF; 
recebimento, armazenamento, distribuição e dispensação aos 
usuários de todos os medicamentos (adquiridos pelo município ou 
pelo Ministério da Saúde) 

Local de Acesso: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0204_29_01_2007_comp.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0204_29_01_2007_comp.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt2981_26_11_2009_rep_comp.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt2981_26_11_2009_rep_comp.html
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 Municipal: farmácias de Unidades Básicas de Saúde 

Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - CESAF 

Finalidade: 

 Medicamentos para tratamento de doenças de relevância 
epidemiológica 

Financiamento: 

 Federal 

Competência: 

 Federal: aquisição e distribuição aos Estados 
 Estadual: recebimento, armazenamento e distribuição aos municípios 

 Municipal: recebimento, armazenamento e dispensação aos usuários 

Local de acesso: 

 Municipal: farmácias de Unidades Básicas de Saúde 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF 

Finalidade: 

 Medicamentos para tratamento de doenças e agravos menos 
prevalentes e com alto impacto financeiro 

Financiamento: 

 Federal: Grupos 1A e 1B 
 Estadual: Grupo 2 

 Municipal: Grupo 3 

Competência: 

 Federal: aquisição e distribuição aos Estados dos medicamentos do 
Grupo 1A   

 Estadual: aquisição dos medicamentos dos Grupos 1B e 2; 
armazenamento, distribuição e dispensação aos usuários dos 
medicamentos dos grupos 1A, 1B e 2 

 Municipal: aquisição, recebimento, armazenamento e dispensação aos 
usuários dos medicamentos do Grupo 3 (previstos no CBAF) 

Local de acesso: 

 Estadual: farmácias das Regionais de Saúde do Estado 
 Municipal: farmácias de Unidades Básicas de Saúde 
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TRANSPORTE SANITÁRIO 

 

O Transporte Sanitário Eletivo (TSE) é entendido como aquele destinado 

ao deslocamento programado de pessoas para realizar procedimentos de 

caráter eletivo, regulados e agendados, sem urgência, em situações 

programadas, no próprio município de residência ou em outro município nas 

regiões de saúde de referência, conforme pactuação (BRASIL, 2017 e CIT, 

2017). 

Além do transporte Sanitário Eletivo o município realiza também o 

transporte pré-hospitalar e o transporte inter-hospitalar que consiste na 

transferência de um paciente entre unidades de serviços hospitalares de 

urgência e emergência. 

O serviço de transporte de pacientes no município conta com uma frota 

com 36 veículos, sendo 8 ambulâncias, 20 veículos de passeio, 2 vans, 3 micro 

ônibus e 1 motocicleta. 
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2
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FROTA

CARROS VANS MICRO-ONIBUS AMBULÂNCIA MOTOCICLETA

https://dezemergencias.com.br/servicos/aph/
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5. GESTÃO EM SAÚDE 

 

PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O município utiliza os instrumentos de planejamento: Plano de Saúde 

(PS), da Programação Anual de Saúde (PAS) e do Relatório Anual de Gestão 

(RAG). O PS, a PAS e o RAG são instrumentos interdependentes, indissociáveis, 

que viabilizam a dinamicidade e constância do completo processo de 

planejamento. Também os demais instrumentos de planejamento como o Plano 

Plurianual (PPA 2018-2021), Plano Diretor, Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(obras e equipamentos e custeios) e a Lei Orçamentária Anual (previsão de 

receitas e despesas do ano seguinte). 

 Monitorar consiste em realizar análises longitudinais, que buscam 

produzir informações para revelar o curso ou desenvolvimento de algo no tempo. 

Consiste em acompanhar o monitorado de forma mais frequente, por meio de 

observações, pareceres, coleta de dados, medições, indicadores, tabulações e 

compilações. O monitoramento verifica se o desenrolar das ações de uma dada 

estratégia aponta para o alcance de metas e objetivos. 

A Avaliação da Atenção à Saúde consiste no conjunto de operações que 

permitem emitir um juízo de valor sobre as ações finais da atenção à saúde nos 

diversos níveis de complexidade, de maneira a medir os graus de resolubilidade, 

qualidade, humanização, satisfação do usuário, entre outros. Avaliar as ações 

da atenção à saúde implica medir os seus resultados e, invariavelmente, 

considerar os processos que as produziram, demandando, assim, a avaliação 

de equipes, de condições e processos de trabalhos, de estrutura dos 

estabelecimentos de saúde.  

 

REGULAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA 

 

Os principais papéis regulatórios do SUS, de acordo com Mendes (2002), 

são: a condução política e o planejamento estratégico, a contratualização dos 

serviços, a avaliação tecnológica em saúde, a avaliação econômica dos serviços 

de saúde, o sistema de acesso regulado à atenção, o desenvolvimento de 

recursos humanos, a normalização dos processos de trabalho, o controle e a 
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avaliação dos serviços de saúde, a auditoria em saúde, a vigilância em saúde e 

o desenvolvimento científico e tecnológico. 

A regulação do acesso dos usuários aos diferentes pontos do SUS é um 

instrumento de gestão essencial para a garantia de assistência qualificada e 

resolutiva a ser disponibilizada para toda população. Essa atividade cumpre 

papel preponderante na organização da Rede de Assistência, visando à 

eficiência e à eficácia do cuidado, desde a determinação do diagnóstico correto 

até o tratamento do quadro clínico, em tempo oportuno, contribuindo para a 

racionalização do fluxo assistencial e garantindo a qualificação do processo 

assistencial com economia de escala e otimização da capacidade instalada. 

O Sistema de Controle Interno consiste em um plano organizacional de 

métodos e procedimentos, de forma ordenada, para salvaguardar os ativos; 

obter informações oportunas e confiáveis; promover a eficiência operacional; 

assegurar a observância de leis, normas e políticas vigentes; e estabelecer 

mecanismos de controle que possibilitem informações à sociedade e impeçam a 

ocorrência de fraudes e desperdícios na gestão da coisa pública. 

A auditoria é um conjunto de técnicas que visam avaliar processos e 

resultados e a aplicação de recursos financeiros, mediante o confrontamento 

entre uma situação encontrada com determinados critérios técnicos, 

operacionais ou legais. É uma importante técnica de exame especializado de 

controle, na busca da melhor alocação de recursos, visando evitar ou corrigir 

desperdícios, irregularidades, negligências e omissões. A finalidade da auditoria 

é comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e fatos e avaliar os resultados 

alcançados quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e efetividade da gerência 

ou gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil e finalística 

de unidades ou sistemas (BRASIL, 2001 a). 

 

FINANCIAMENTO 

 

A Constituição Federal de 1988 determina que as três esferas de governo 

– federal, estadual e municipal – financiem o Sistema Único de Saúde (SUS), 

gerando receita necessária para custear as despesas com ações e serviços 

públicos de saúde. Planejar este financiamento, promovendo arrecadação e 

repasse necessários de forma a garantir a universalidade e integralidade do 
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sistema, tem se mostrado, no entanto, uma questão bem delicada. As restrições 

orçamentárias para o setor – sobretudo a falta de recursos nos municípios – e a 

necessidade premente de superá-las fazem com que as discussões sobre o 

financiamento ocupem constantemente a agenda dos movimentos sociais e 

políticos que atuam em defesa do SUS. 

Os percentuais de investimento financeiro dos municípios, estados e 

União no SUS são definidos atualmente pela Lei Complementar nº 141, de 13 

de janeiro de 2012, resultante da sanção presidencial da Emenda Constitucional 

29. Por esta lei, municípios e Distrito Federal devem aplicar anualmente, no 

mínimo, 15% da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de 

saúde cabendo aos estados 12%. No caso da União, o montante aplicado deve 

corresponder ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido do 

percentual relativo à variação do Produto Interno Bruto (PIB) do ano antecedente 

ao da lei orçamentária anual.  

Com o objetivo de possibilitar maior autonomia aos gestores da saúde no 

gerenciamento financeiro dos recursos transferidos da União, em 28 de 

dezembro 2017, foi publicada a Portaria do Ministério da Saúde, de n. 3.992, que 

trata de alteração das normas sobre o financiamento e a transferência dos 

recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do SUS. Como 

principal mudança, a nova normativa estabeleceu que, a partir de 2018, o 

repasse dos recursos financeiros federais destinados ao financiamento das 

ações e dos serviços de saúde, transferidos aos demais Entes federados na 

modalidade fundo a fundo, passam a ser organizados e transferidos na forma 

dos seguintes blocos de financiamento: Bloco de Custeio das Ações e dos 

Serviços Públicos de Saúde e Bloco de Investimento na Rede de Serviços 

Públicos de Saúde. 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

A Secretaria Municipal de Saúde, sempre que possível disponibiliza as 

condições e ferramentas necessárias para o processo de educação em saúde e 

gestão do trabalho através do custeio de cursos e capacitações, bem como o 

pagamento de diárias para o deslocamento de servidores que se ausentam do 
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município para participar de cursos e capacitações ofertados por outras 

instâncias do SUS.  

 

OUVIDORIA 

 

Ouvidorias são unidades administrativas dos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Único de Saúde, no âmbito dos governos federal, 

estadual e municipal, cuja missão é viabilizar os direitos dos(as) cidadãos(ãs) de 

serem ouvidos e terem suas demandas pessoais e coletivas tratadas 

adequadamente no âmbito do SUS.  

Sua função é intermediar as relações entre os cidadãos e os gestores do 

SUS, promovendo a qualidade da comunicação entre eles e a formação de laços 

de confiança e colaboração mútua, com fortalecimento da cidadania. Promovem 

a cidadania em saúde e produzem informações que subsidiam o gestor nas 

tomadas de decisão.  

O papel da ouvidoria é garantir ao cidadão ter sua demanda efetivamente 

considerada e tratada, à luz dos seus direitos constitucionais e legais.  

 

PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL  

 

A participação popular e o controle social em saúde, dentre os princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS), destacam-se como de grande relevância 

social e política, pois se constituem na garantia de que a população participará 

do processo de formulação e controle das políticas públicas de saúde. 

A Lei n.º 8.142/90, resultado da luta pela democratização dos serviços de 

saúde, representou e representa uma vitória significativa. A partir deste marco 

legal, foram criados os Conselhos e as Conferências de Saúde como espaços 

vitais para o exercício do controle social do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Os conselhos de saúde e as conferências de saúde se constituem, 

atualmente, nos principais espaços para o exercício da participação e do controle 

social na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as 

esferas de governo. Atuando como mecanismos essencialmente democráticos, 

através deles, a sociedade se organiza para a efetiva proteção da saúde como 

direito de todos e dever do Estado. 
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O Conselho Municipal de Saúde reuniu-se mensalmente em reuniões 

ordinárias e extraordinárias, tendo como responsabilidade discutir as questões 

de saúde no município, avaliar os gastos em saúde e a qualidade da assistência 

prestada.  

São também realizadas audiências públicas quadrimensais na Câmara 

Municipal conforme cronograma estabelecido pelo Tribunal de Contas do 

Estado. 

 

INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

No setor da saúde, a informação subsidia o processo decisório, uma vez 

que auxilia no conhecimento sobre as condições de saúde, mortalidade e 

morbidade, fatores de risco, condições demográficas, entre outras 

(ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2006). 

Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são compostos por uma 

estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de dados em 

informação, em que há profissionais envolvidos em processos de seleção, 

coleta, classificação, armazenamento, análise, divulgação e recuperação de 

dados. Para profissionais da saúde, o envolvimento na construção de 

instrumentos de coletas, treinamentos para captação correta dos dados e o 

processamento da informação são importantes, uma vez que possibilitam maior 

domínio dessa área do conhecimento. 

No Brasil, o Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 

desempenha um papel de importância vital na condução do processo de 

informação na saúde. 

Em Pinhão além dos sistemas de informação disponíveis pelo Ministério 

da Saúde o município dispõem de um sistema próprio de informatização dos 

atendimentos IDS Saúde. 
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6. DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES PLURIANUAIS 

 

DIRETRIZ Nº I: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
 

OBJETIVO: Prestar, na unidade de saúde e no domicílio, assistência integral, contínua, com resolubilidade e boa qualidade às necessidades de saúde da 
população adstrita 

Nº Descrição da Meta Indicador Meta Plano 
2022-2025 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

1 Ampliar o número de Equipes da 
Estratégia Saúde da Família - ESF 

Número de Equipes da 
Estratégia Saúde da Família – 
ESF ampliadas 

02 Equipes da 
Estratégia de 
Saúde da 
Família 
ampliadas 

Número 0 1 1 0 

2 Informatização das Unidades Básicas de 
Saúde 

Percentual de Unidades 
Básicas de Saúde 
Informatizadas 

Todas as 
unidades 

Percentual 80% 90% 100% 100% 

3 Fortalecer Rede da Saúde de Mulher 
Planejamento Família Materno-Infantil 
- Curso de Aleitamento 
-Curso de Capacitação para inserção de 
DIU para enfermeiros 
- Educação a saúde incluindo os temas 
pertinentes 

Porcentagem de cursos 
realizados 

Todas as 
unidades de 
saúde 

Percentual 70% 80% 90% 100% 

4 Apoio psicológico aos profissionais da 
saúde e profissionais de linha de frente 

Percentual de cobertura Todas as 
unidades 

Percentual 60% 70% 80% 100% 

5 Prevenção das doenças e agravos não 
transmissíveis, hipertensão, Diabetes, 
Suicídio, Violência, Obesidade etc. 

Percentual de 
acompanhamento 

Todas as 
unidades 

Percentual 60% 70% 80% 100% 
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6 Instituir equipe multiprofissional para 
apoio aos ESF. Assistente Social, 
Psicólogo e Nutricionista 

Equipe multiprofissional 
para apoio aos ESF instituída 

Todas as 
unidades 

Percentual 60% 70% 80% 90% 

7 Acompanhamento das condicionalidades 
de saúde dos usuários inscritos no 
Programa Bolsa Família. 

Percentual de 
acompanhamento das 
condicionalidades de saúde 
de inscritos no Programa 
Bolsa Família/ano.  

80% dos 
usuários 
inscritos no 
Programa Bolsa 
Família 
acompanhados. 

Percentual 75% 80% 80% 80% 
 
 
 
 

8 Ampliar a oferta para a realização de 
exames citopatológicos em mulheres de 
25 a 64 anos 

Razão obtida Obter razão de 
0,65 de exames 
citopatológicos 
em mulheres de  
25 a 64 anos 

Razão 0,50 0,55 0,60 0,65 

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

Razão obtida Obter razão de 
0,40 de exames 
de mamografia 
de 
rastreamento 
realizados em 
mulheres de 50 
a 69 anos 

Razão 0,20 0,30 0,35 0,40 

Saúde Bucal 
 

Nº Descrição da Meta Indicador Meta Plano 
2022-2025 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

1 Implantar equipes de saúde bucal: 
Ribeiros, Rocio, Barreiros, São Roque, 
Arroio Bonito, Zattar, Todos os Santos e 
Silvérios. 

Nº de equipes implantadas. Implantar 08 
equipes de 
saúde bucal. 

Número     04     02 02 0 
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2 Reestruturar os consultórios 
odontológicos da zona rural do 
município. 

Nº consultórios da zona rural 
do município. 

Reestruturar 04 
consultórios da 
zona rural.  

Número     02     02 0 0 

3 Manter e ampliar o atendimento 
odontológico nas comunidades rurais. 

Nº de comunidades rurais 
com atendimento 
odontológico. 

Realizar 
atendimentos 
nas 08 
comunidades 
que possuem 
cadeiras 
odontológicas. 

Percentual     50% 60% 70% 100% 

4 Manter o programa do bochecho de flúor 
pelos ACS´s nas escolas rurais do 
município.  

% das escolas rurais do 
município com programa do 
bochecho de flúor pelos 
ACS´s.  

Manter em 80% 
das escolas 
rurais do 
município o 
programa do 
bochecho de 
flúor pelos 
ACS´s.  

Percentual 100% 100% 100% 100% 

5 Realizar ações programáticas em saúde 
bucal, entregas de Kit´s de escovação e 
bochecho do flúor em crianças nas 
escolares. 

Nº de ações programáticas 
realizadas no ano. 

Realizar 02 
ações 
programáticas 
ao mês. 

   
Percentual  

100% 100% 100% 100% 

6 Realizar palestras educativas em saúde 
bucal para gestantes e mães de bebês 

Nº de palestras realizadas no 
mês 

Realizar uma 
palestra ao mês 
para gestantes 
e mães de 
bebês 

Percentual 60% 70% 85% 100% 

7 Odonto  - Infância sem cárie Avaliação odonto – pediatra 
a partir dos 6 meses 

Todas as 
unidades 

Percentual 80% 90% 100% 100% 
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DIRETRIZ Nº II: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 

OBJETIVO: Garantir o acesso da população a medicamentos essenciais com qualidade e segurança e promover seu uso racional 
 

Nº Descrição da Meta Indicador Meta Plano 
2022-2025 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

1 Facilitar a entrega de medicamentos, 
sendo realizada a dispensação via sistema 
de medicamentos em todas as unidades 
básicas de saúde, não apenas na farmácia 
central 

Histórico de dispensação via 
sistema dos pacientes 
integrado 

100% das 
unidades com 
acesso a 
internet 
dispensando 
via sistema  

Percentual 90% 100% 100% 100% 
 
 
 
 
 

2 Formar comissão fármaco terapêutica 
para avaliação do REMUME (Relação 
Municipal de Medicamentos Essenciais). 
Realizar reuniões anual da equipe técnica 
para avaliar as solicitações de 
inclusão/exclusão de medicamentos, em 
consonância com critérios 
epidemiológicos, técnicos, científicos e 
econômicos 

Portaria de publicação da 
REMUME 
 

Avaliar a 
REMUME e 
publicar 

Número 1 1 1 1 

3 Viabilizar a aquisição dos medicamentos 
da REMUME 

% de medicamentos da 
REMUME adquiridos 

100% dos 
medicamentos 
da REMUME 
adquiridos  

Percentual 100 100 100 100 

4 Aprimorar a assistência farmacêutica 
através do IOF (Incentivo a Organização 
da Assistência Farmacêutica) 

Plano de aplicação do IOF 
executado  

Aplicar 
conforme 
plano de 
aplicação o 
recurso de 
capital e 

Percentual 100 100 100 100 
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custeio na 
estruturação e 
na manutenção 
da assistência 
farmacêutica. 
Executar plano 
de aplicação do 
IOAF 

 

 

DIRETRIZ Nº III: VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 

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

Vigilância Epidemiológica 
 

Nº Descrição da Meta Indicador Meta Plano 
2022-2025 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

1 Ampliar as ações de promoção e 
proteção da saúde e de prevenção de 
doenças e agravos no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS. 

95% de cura de casos 
novos de tuberculose 
pulmonar bacilífera. 
 
 

Obter 95% de 
proporção de 
cura de casos 
novos de 
tuberculose 
pulmonar 
bacilífera. 

Percentual 95% 95% 95% 95% 

 
% de cura dos casos novos 
de hanseníase  

Obter 100% de 
proporção de 
cura dos casos 

Percentual 100% 100% 100% 100% 
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 novos de 
hanseníase  

 
% de casos das doenças de 
notificação compulsória 
(DNC) encerrados 
oportunamente após 
investigação 

Obter 100% de 
percentual dos 
casos das 
doenças de 
notificação 
compulsória 
(DNC) 
encerrados 
oportunamente 
após 
investigação 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

% de ações de vigilância, 
prevenção e controle das  

Obter 90% de 
proporção de 
ações de 
vigilância, 
prevenção e 
controle das 
hepatites virais 

Percentual 95% 95% 95% 95% 

2 Alimentar o sistema Sinan e emitir 
relatórios   

% de relatórios enviados Digitar no 
Sistema Nacional 
de Agravos de 
Notificação 
(SINAN) e 
investigação e 
agravos de 
notificação 
compulsória, 
observando o 
prazo 

Percentual 100% 100% 100% 100% 
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De encerramento 
conforme 
normas vigentes. 
Encerrar 100% 
das notificações 

3 Consolidar a política de educação na 
saúde, com vistas à qualificação de 
práticas do cuidado e olhar 
epidemiológico para identificação de 
agravos de notificação compulsória 

Nº. de capacitações 
realizadas no ano 

Realizar 2 
capacitações no 
ano: sendo uma 
voltada aos ACS e 
outra voltada aos 
demais 
profissionais da 
área da saúde 
 

Número 2 2 2 2 

Ação: DST/HIV/Aids 

4 Realização da Mobilização do dia 
Mundial de Combate a Aids. 

Nº de ações realizadas no 
dia 1º de dezembro 

Realização no dia 
1º de dezembro 
de palestras, com 
demonstração da 
utilização de 
preservativos 
feminino e 
masculino. 
Orientações 
sobre DST’s. 
Distribuição de 
preservativos. 

Número 
 
 
 

1 1  1 

5 Realização de campanha de prevenção 
contra DST’s e AIDS no Carnaval 

Nº. de campanha de 
orientações sobre DST’s. 
Distribuição de 
preservativo em 

Realização de 1 
campanha de 
orientações 
sobre DST’s. 

Número 1 1 1 1 
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danceterias e população 
em geral durante o 
carnaval. 

Distribuição de 
preservativo em 
danceterias e 
população em 
geral durante o 
carnaval. 

6 Distribuição de preservativos Preservativos distribuídos 
no mês 

Fornecimento 
mensal de 
preservativos 
masculino e 
feminino as 
unidades de 
saúde, e usuários 
em geral, 
incentivando a 
pratica de sexo 
seguro 

Conforme 
a demanda 

12 12 12 12 

Ação: Monitoramento de Doenças Diarréicas Agudas- MDDA 

7 Monitoramento de casos de diarréia. 
Notificação de casos de diarréia pelas 
unidades de saúde, e ACS. 

% dos casos registrados e 
encaminhados 

Registrar 100% 
dos casos e 
encaminhar 
semanalmente a 
Epidemiologia 
para digitação 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

8 Investigação de casos de surtos de 
diarréia 

% dos casos suspeitos 
comunicados a 
epidemiologia para 
investigação 

100% dos casos 
suspeitos 
deverão ser 
comunicados a 
epidemiologia 
para investigação 

Percentual 100% 100% 100% 
 

100% 
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9 Alimentação do programa MDDA. % dos casos digitados e 
enviados nas segundas-
feiras 

Digitação de 
100% dos casos e 
envio de dados 
terça-feira 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

Violência Interpessoal/ Autoprovocada 

10 Implementar na rede de saúde a 
notificação da violência doméstica,  
sexual e outras formas de violência, 
contra crianças e adolescentes 

100% dos municípios com  
profissionais de saúde 
capacitados, para 
notificação de violência, 
nos serviços de saúde, 
educação e  
assistência social. 

Ampliar o 
número de 
notificações de 
violências contra 
crianças e 
adolescentes 

15 ao mês  180 180 180 180 

Imunização 
 

Nº Descrição da Meta Indicador Meta Plano 
2022-2025 

Unidade 
de Medida 

Meta 
Prevista 

   

1 Imunização da População. Vacinação 
de rotina em acordo com o calendário 
nacional de vacinação. 

% da população menor de 
1 ano vacinada de acordo 
com o preconizado pelo 
MS 

Vacinar 90% da 
população menor 
de 1 ano de 
acordo com o 
preconizado pelo 
MS 

Percentual 90% 90% 90% 90% 

2 Descentralização de 5 salas de vacinas Número de unidades 
descentralizadas 

Descentralizar 5 
salas de 
vacinação nos 
ESFs da cidade e 
interior 

Número 2 2 1 0 

Vigilância Sanitária 
 

Nº Descrição da Meta Indicador Meta Plano 2022-
2025 

Unidade 
de Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 
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1 Manter cadastro atualizado 
dos estabelecimentos sujeitos 
a VISA, à Saúde do 
Trabalhador e Vigilância 
Ambiental (VIGIAGUA) 

% dos cadastros de 
estabelecimentos sujeitos 
a VISA de acordo com 
estratégias locais 
atualizados. 

Atualizar 100% dos 
cadastros de 
estabelecimentos 
sujeitos a VISA de 
acordo com 
estratégias locais 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

2 Manter Sistemas de Informação 
alimentados e atualizados: SIA/SUS; 
SNGPC; NOTIVISA; SINAVISA 
SISAGUA, SINAP, SIEVISA 

% dos Sistemas de 
Informação alimentados e 
atualizados: 

Manter 100% dos 
Sistemas de 
Informação 
alimentados e 
atualizados e 
50 % do SIEVISA 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

3 Realizar inspeção sanitária em 
estabelecimentos sujeitos à Vigilância 
Sanitária, Ambiental e Saúde do 
Trabalhador 

% de inspeção sanitária em 
estabelecimentos sujeitos 
à Vigilância Sanitária, 
Ambiental e Saúde do 
Trabalhador realizadas. 

Realizar inspeção 
sanitária em 100% 
dos 
estabelecimentos 
sujeitos à Vigilância 
Sanitária, Ambiental 
e Saúde do 
Trabalhador 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

4 Realizar coleta de amostra para 
análise 

% do cronograma de coleta 
conforme os programas 
determinados a nível 
Central e Regional 
cumpridos 

Cumprir 100% do 
cronograma do 
LACEN de coleta 
conforme os 
programas 
determinados a 
nível Central e 
Regional  

Percentual 100% 100% 100% 100% 

5 Realizar análise de projetos 
arquitetônicos de estabelecimentos de 

% de projetos 
arquitetônicos analisados 

100% dos projetos 
arquitetônicos 
analisados 

Percentual 100% 100% 100% 100% 
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saúde e de interesse a saúde emitindo 
Parecer ou o Relatório 

6 Estruturar o serviço de atendimento a 
denúncias e reclamação 

Serviço de atendimento a 
denúncias e reclamação 
estruturado 

Estruturar o serviço 
de atendimento a 
denúncias e 
reclamação 

Número     

7 Realizar ações de intervenção no risco 
sanitário em parceria com agricultura, 
Saneamento, Educação e Meio 
Ambiente. 

Nº. de ações de 
intervenção no risco 
sanitário realizadas no ano. 

Realizar 2 ações de 
intervenção no 
risco sanitário ao 
ano. 

Número     

8 Analisar Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde  

-PGRSS analisado pela 
saúde 
-PGRSS aprovado pelo 
órgão ambiental 
-Inspeção sanitária 
realizada 

Emitir Análise e ou 
Parecer dos PGRSS 
Incluir nas 
inspeções sanitárias 
e capacitar os 
técnicos para 
avaliação da 
implementação do 
PGRSS 
Fomentar a 
realização de 
reuniões conjuntas 
com os órgãos 
ambientais para 
efetivar a 
implantação do 
PGRSS 

Número     

9 
 

Realizar notificações, investigação e 
inspeção em conjunto com a Vigilância 
Epidemiológica, Ambiental, Saúde do 
Trabalhador e Assistência 

Doenças notificadas e 
encerradas 
oportunamente 

Notificar e 
investigar doenças 
e agravos de 
interesse 

Número     
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epidemiológico e 
encerrar 
oportunamente os 
casos 

10 Incorporar ações de VISA, em conjunto 
com a atenção primária à saúde, no 
cotidiano das comunidades. Capacitar 
os ACS em ações de interesse de VISA. 

Nº. de capacitações 
realizadas pela VISA. 

Incorporar ações 
de VISA, em 
conjunto com a 
atenção primária, 
realizar 1 
capacitação para 
ACS e 3 para 
população em 
ações de 
interesse de VISA 

Número     

11 Realizar monitoramento de 
produtos 

% do cronograma de 
coletas de 
amostras de 
monitoramento de 
produtos cumprida no 
ano. 

Cumprir 100% do 
cronograma de 
coletas de 
amostras de 
monitoramento 
de produtos 
conforme Lacen 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

12 Investigação e identificação de animais 
peçonhentos causadores ou não de 
acidentes 

% dos animais 
peçonhentos causadores 
ou não de acidentes 
investigados e 
identificados. 

Investigação e 
identificação de 
100% dos animais 
peçonhentos 
causadores ou 
não de acidentes 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

13 Profilaxia da raiva - agressões por 
cães ou animais silvestres e 
agressões ou contato com 
morcegos (hematófagos) 

% dos casos positivos 
para raiva observados 
e notificados 

Observar, 
acompanhar e 
intervir em 100% 
dos casos positivos 
para raiva 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

14 Viabilizar capacitação de boas práticas Capacitação recebida Capacitação e Número 1 1 1 1 
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e manipulação de alimentos para 
funcionários do setor 

atualização 

15 Ministrar capacitação de boas práticas 
e manipulação de alimentos para 
agroindústria cadastradas no Sievisa 

Número de capacitações 
realizadas  

Ministrar 2 
capacitações ao 
ano 

Número 2 2 2 2 

Saúde do Trabalhador 
16 Investigar casos de óbitos e acidentes 

graves relacionados ao trabalho 
% dos casos de óbitos e 
acidentes graves 
relacionados ao trabalho 
investigados 

Investigar 100% 
dos casos de óbitos 
e acidentes graves 
relacionados ao 
trabalho 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

 

 

DIRETRIZ Nº IV: SAÚDE MENTAL  
 

OBJETIVO: Oferecer atendimento à população, realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos 
direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários 

Nº Descrição da Meta Indicador Meta Plano 
2022-2025 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

1 Manter a Rede de Saúde Mental, e 
ampliar a interação entre o Centro de 
Atenção Psicossocial as UBSs e os 
Hospitais 

Rede de Saúde Mental 
mantida e com interação 
ampliada com as UBS’s e os 
Hospitais 

01 Rede de 
Saúde Mental 
implantada e 
mantida e com 
interação 
ampliada com as 
UBS’s e os 
Hospitais. 

Número 1 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 

2 Diminuir o número de pacientes faltosos 
em consultas, monitorar o uso de 
medicamentos e enfatizar a importância 

% de busca ativa de usuários 
portadores de transtorno 

Realizar 100% de 
busca ativa de 
usuários 

Percentual 100% 100% 100% 100% 
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do tratamento incentivando a participação 
nas atividades do CAPS. 

mental grave que 
abandonaram o tratamento 
 

portadores de 
transtorno 
mental grave que 
abandonaram o 
tratamento 
 

3 Promover a integração do paciente na 
comunidade e sua inserção familiar e 
social. 

 

Nº de atividades de inserção 
realizadas no mês 
 

Realizar 1 vez ao 
mês atividade de 
inserção 
(passeios, festas 
de aniversário, 
festas em datas 
comemorativas, 
integração com a 
comunidade e 
inserção no 
mercado de 
trabalho). 

Número 12 12 12 12 

4 Capacitar profissionais que atuam na rede 
municipal de saúde para ações em saúde 
mental desenvolvida pelos profissionais 
que atuam no CAPS   

Nº de capacitações realizados 
ao ano 
 
 

Realizar 2 
capacitações ao 
ano 

Número 2 2 2 2 

5 Desenvolver ações preventivas 
relacionada a Saúde Mental. 

Nº de ações preventivas 
relacionado ao uso de 
substâncias psicoativas 
realizadas no ano 
 

Desenvolver 4 
ações ao ano de 
educação em 
saúde através de 
palestras com 
diferentes 
público- alvo 
(alunos, 
professores, 

Número 4 4 4 4 
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trabalhadores, 
profissionais de 
saúde). 

6 Discutir projeto terapêutico singular PTS, 
para cada usuário, em conjunto com a 
rede intersetorial, ampliando o suporte 
para a garantia de direitos através de uma 
maior atuação da rede.  

Nº de reuniões para discutir 
projeto terapêutico singular 
PTS realizadas no mês.  

Discutir projeto 
terapêutico 
singular PTS, uma 
vez ao mês, para 
cada usuário, em 
conjunto com a 
rede 
intersetorial, 
ampliando o 
suporte para a 
garantia de 
direitos através 
de uma maior 
atuação da rede. 

Número 12 12 12 12 

7 Realizar prioritariamente o atendimento 
em toda área territorial a pessoas que 
sofrem de transtornos mentais, psicoses, 
neuroses graves e demais quadros severos 
e persistentes incluindo os transtornos 
relacionados às substâncias psicoativas 
(álcool e outras drogas), de acordo com o 
estabelecido na Portaria 336/2002. 
Mediante estratificação previa. 

% dos usuários 
acompanhados pelo CAPS 

Acompanhar 
continuamente 
100% dos 
usuários que se 
encontram em 
tratamento 
intensivo, semi-
intensivo e não 
intensivo em 
conjunto com a 
Atenção Primaria 
e Equipe de 
Saúde Mental 

Percentual 100% 100% 100% 100% 
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8 
 

Prestar atendimento a familiares dos 
usuários portadores de transtorno mental, 
que necessitem de orientações para o 
enfrentamento da doença e inseri-lo como 
participante ativo na promoção, 
recuperação e integração do usuário na 
família e comunidade; 

Nº de reuniões realizadas no 
mês. 

Realizar reuniões 
mensais com 
familiares a fim 
de criar laços de 
solidariedade 
entre elas, 
discutir 
problemas em 
comum, 
enfrentar as 
situações difíceis, 
receber 
orientação sobre 
diagnóstico e 
sobre sua 
participação no 
projeto 
terapêutico. 

Número 12 12 12 12 

9 Implantar o comitê de saúde mental 
municipal 

Comitê de saúde mental 
municipal implantado 

Implantar o 
comitê de saúde 
mental municipal 

Número 1 1 1 1 

  



 

53 
 

DIRETRIZ Nº V: FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA 
 

OBJETIVO: Ampliar e fortalecer as ações de reabilitação 

Nº Descrição da Meta Indicador Meta Plano 
2022-2025 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

1 Elaboração e implantação do projeto de 
pilates.  
  

Nº de reuniões realizadas 
no ano e % de frequência do 
público alvo. 

Realizar 4 
sessões  
semanais, 
obtendo 70% 
de frequência 
do público 
alvo. 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

2 Apoiar a implantação do serviço de 
Equoterapia para atendimento de 
pessoas com necessidades especiais 

Apoio a implantação Apoiar a 
implantação do 
serviço de 
Equoterapia 
para 
atendimento 
de pessoas 
com 
necessidades 
especiais 

Percentual 70% 80% 90% 100% 

3 Promover o aleitamento materno com 
as mães indicando a amamentação 
materna exclusiva, explicando seus 
benefícios, importância e efetuando 
procedimentos para estimulá-la.  

% das parturientes Atingir 90% das 
parturientes.  

Percentual 90% 90% 90% 90% 

4 Com o teste da orelhinha, detectar se o 
recém-nascido tem problemas de 
audição  

% dos recém-nascidos 
avaliados 

Atingir 100% 
dos recém-
nascidos 

Percentual 100% 100% 100% 100% 
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DIRETRIZ Nº VI: NUTRIÇÃO  
 

OBJETIVO: Ampliar e fortalecer as ações de alimentação saudável 

Nº Descrição da Meta Indicador Meta Plano 2022-
2025 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

1 Promoção e realização de educação 
alimentar e nutricional com ênfase na 
Promoção da Alimentação Saudável e 
Orientação para a alimentação 
saudável em todas as fases do curso da 
vida. Ampliando e fortalecendo as 
ações de promoção a alimentação 
saudável.  

% da população atingida Atingir 40% da 
população com 
ações de 
promoção e 
realização de 
educação 
alimentar e 
nutricional com 
ênfase na 
Promoção da 
Alimentação 
Saudável e 
Orientação para a 
alimentação 
saudável em todas 
as fases do curso 
da 
vida. Ampliando 
e fortalecendo as 
ações 
de promoção a 
alimentação 
saudável  

Percentual 25% 30% 35% 40% 

2 Ministrar Palestras de Educação 
Nutricional as escolas cadastradas no 
PSE 

% de escolas cadastradas 
no PSE com palestras 

Ministrar 
Palestras de 
Educação 

Percentual 50% 50% 50% 50% 
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referentes a educação 
nutricional ministradas 

Nutricional em 50 
% das escolas 
cadastradas no 
PSE 

3 Estruturar e implementar modelos de 
atenção integral à saúde do portador 
de excesso de peso/obesidade na rede 
de saúde, em especial na atenção 
primária. 

% da população que se 
encontra nesse grupo 
contemplada 

Contemplar 45% 
da população que 
se encontra nesse 
grupo 

Percentual 30% 35% 40% 45% 

4 Atendimento e dispensação de dietas 
enterais suplementos a pacientes em 
terapia de nutrição enteral (TNT). E 
dispensação de formulas infantis para 
crianças de zero a 6 meses em situação 
especiais que indiquem o uso de 
formula. 

% da população que se 
encontra nesse grupo 
contemplada 

Atingir 100% do 
público alvo. 
 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

5 Qualificação da força de trabalho em 
alimentação e nutrição 

Recursos do FAN 
disponibilizado para 
qualificação da força de 
trabalho em alimentação e 
nutrição 

Disponibilizar 
recursos do FAN 
para qualificação 
da força de 
trabalho em 
alimentação e 
nutrição 

Número 1 1 1 1 
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DIRETRIZ Nº VII: PSICOLOGIA 
 

OBJETIVO: Melhorar as condições de vida das pessoas 

Nº Descrição da Meta Indicador Meta Plano 2022-
2025 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

1 Manter os atendimentos dos usuários 
com doenças psicossomáticas 
mantendo índice satisfatório de 
resiliências 

Proporção de alta dos 
casos 

90% de alta dos 
casos com 
ansiedade e 
depressão 

Percentual 90% 90% 90% 90% 

2 Promover campanha dia “D” Saúde no 
Trânsito em Prevenção de Acidentes 

Número de ações Uma ação ao ano 
com chamadas 
eletrônicas, 
Decalques para 
carros, camisetas 

Número 1 1 1 1 

 

 

DIRETRIZ Nº VIII: GESTÃO E INVESTIMENTOS 
 

OBJETIVO: Implementação da gestão participativa no SUS e qualificar a gestão sobre infra-estrutura e logística, fortalecendo a gestão orçamentária e 
financeira exercida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), buscando maior eficiência e transparência do uso dos recursos 

Nº Descrição da Meta Indicador Meta Plano 2022-
2025 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

1 Aplicação Mínima de 15% da receita 
bruta municipal para a saúde 

% ao ano da receita bruta 
municipal aplicada em 
saúde 

Aplicar 
minimamente 
15% ao ano da 
receita bruta 
municipal em 
saúde 

Percentual 15% 15% 15% 15% 
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2 Garantir a execução de manutenção 
preventiva e corretiva para atender 
todos os equipamentos de saúde.  

Percentual de manutenção 
preventiva / corretiva 
realizada. 

Garantir a 
manutenção 
preventiva e 
corretiva em 100% 
dos equipamentos 
que necessitam da 
mesma 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

3 Manter as pactuações estabelecidas 
que envolvam a Secretaria Estadual de 
Saúde e Ministério da Saúde, 
aprovadas pelo Conselho Municipal da 
Saúde. 

Percentual de pactuações 
mantidas. 

Manter 100% das 
pactuações 
estabelecidas que 
envolvam a SESA e 
MS, aprovadas 
pelo Conselho 
Municipal da 
Saúde. 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

4 Implantar um Laboratório de Análises 
Clínicas Municipal  

Laboratório de Análises 
Clínicas Municipal 
implantado 

Implantar um 
Laboratório de 
Análises Clínicas 
Municipal com a 
finalidade de 
reduzir custos e 
agilizar a entrega 
dos resultados dos 
exames 

Número 1 0 0 0 

5 Construir as novas instalações para a 
Farmácia Básica e Central de 
Abastecimento Farmacêutico – CAF e 
Laboratório de Análises Clínicas 
Municipal, anexo ao Centro Municipal 
de Saúde. 

Farmácia Básica, Central de 
Abastecimento 
Farmacêutico – CAF e 
Laboratório de Análises 
Clínicas Municipal com 
instalações físicas próprias  

Construir as novas 
instalações para a 
Farmácia Básica e 
Central de 
Abastecimento 
Farmacêutico – 
CAF e  Laboratório 

Número 1 0 0 0 
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de Análises 
Clínicas Municipal 
em anexo ao 
Centro Municipal 
de Saúde 

6 Construção de um mini posto de saúde 
para a comunidade de Pocinhos. 

Mini posto de saúde para a 
comunidade de Pocinhos 
construído. 

Construção de um 
mini posto de 
saúde para a 
comunidade de 
Pocinhos 

Número 1 0 0 0 

7 Viabilizar a reforma e/ou ampliação 
dos Postos de Saúde que necessitarem 
de melhorias. 

Número de Postos de 
Saúde contemplados. 

Reforma e/ou 
ampliação dos 
Postos de Saúde 
Zattarlandia, 
Todos os Santos, 
Silvérios e Arroio 
Bonito. 

Número 2 2 0 0 

8 Implementar as ações de vigilância em 
saúde de acordo com as normativas do 
VIGIASUS aplicação do recurso de 
capital 

Plano de aplicação do 
VIGIASUS para o recurso de 
Capital executado 

Executar plano de 
aplicação do 
VIGIASUS para o 
recurso de Capital 

Número 1 1 1 1 

9 Implantação do Pronto Atendimento 
Municipal (PAM) 24 horas 

Pronto Atendimento 
Municipal (PAM) 
implantado. 

Implantação do 
Pronto 
Atendimento 
Municipal (PAM). 
Licitar 
equipamentos e 
garantir custeio de 
toda a ação. 
Garantir um 
atendimento de 

Número 1 0 0 0 
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qualidade e 
humanizado 
conforme 
preconiza o SUS. 

10 Aquisição de aparelhos de televisão 
para os setores de Odontologia, 
Psicologia e Imunização 

Número de aparelhos 
adquiridos 

Adquirir 3 
aparelhos  

Número 3 0 0 0 

11 Aquisição de aparelhos de Ar-
condicionado, 3 CAPS, 2 fisioterapia, 1 
imunização, 2 odontologia do São 
Cristóvão e Lindouro e 1 psicóloga  

Número de aparelhos 
adquiridos 

Adquirir 9 
aparelhos 

Número 5 2 2 0 

12 Ampliação da sala de imunização 
central 

Ampliação realizada Construir uma sala 
em anexo com 25 
metros quadrados 
e uma cozinha de 
6 metros 
quadrados 

Número 1 0 0 0 

13 Troca de parede na sala central de 
imunização 

Substituição da parede 
realizada 

Instalar uma 
parede na sala 
central de vacinas, 
em MDF, 
substituindo a 
atual feita de 
forro de PVC 

Número 1 0 0 0 

14 Aquisição de câmara fria para a sala 
central de imunização 

Número de câmaras frias 
adquiridas 

Adquirir uma 
câmara fria 
grande (300 
litros), com 
sistema de 
emergência para a 
sala central   

Número 1 0 0 0 
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15 Adequação do espaço físico da clínica 
de Fisioterapia 
 

Troca paredes internas de 
madeira.  
 

Substituição das 
paredes internas 
de madeira por 
MDF. 

Número 0 1 0 0 

16 Ampliação do espaço físico para 
implantação do projeto de pilates. 

Construção realizada Construir uma sala 
na lateral do 
prédio onde está 
situado a clínica.  

Número 0 0 1 0 

17 Otimizar os atendimentos na 
fonoaudiologia com aquisição de 
equipamentos básicos. 
 
 

Nº de equipamentos de 
fonoaudiologia adquiridos 

Aquisição de 
equipamentos de 
fonoaudiologia: 
1-Estojo de 
Garrafas Pró-
Fono, para 
Exercícios 
Respiratórios de 
Sopro e Sucção 
1 -Scape-scope 
Pró-Fono. 
20- Jogos 
Educativos 
Pedagógicos, em 
madeira, p 
trabalhar com 
pacientes adultos, 
afásicos e com 
alteração 
cognitiva. 

Número 1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

18 Contratação de oficineiros, pedagogo 
e/ou terapeuta ocupacional para 
compor a equipe do CAPS 

Número de profissionais 
contratados  

Contratação de 
oficineiros, 
pedagogo e/ou 

Número 0 1 1 0 
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terapeuta 
ocupacional para 
compor a equipe 
do CAPS 

19 Revitalização do espaço externo  Ações realizadas Revitalização do 
espaço externo, 
construção de um 
muro, troca 
parcial do piso e 
colocação de uma 
porta nas 
imediações do 
CAPS 

Percentual 20% 50% 80% 100% 

20 Disponibilização de um veículo de 7 
lugares para o CAPS, um veiculo 
adaptado para a clinica de fisioterapia 
e um veículo para a imunização 

Número de veículos 
disponibilizados 

Disponibilizar 
veiculo para a 
imunização, CAPS 
E Fisioterapia   

Número 1 1 1 0 

 

 

DIRETRIZ Nº IX: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 
 

OBJETIVO: Fortalecer os mecanismos de controle social 

Nº Descrição da Meta Indicador Meta Plano 
2022-2025 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

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

Percentual de cumprimento 
de 
cada instrumento de gestão 

100% dos 
instrumentos 
fiscalizados e 
avaliados. 
Análise e 

Percentual 100% 100% 100% 100% 
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discussão dos 
instrumentos 
de 
gestão 
orçamentária e 
de gestão do 
SUS 
nas reuniões 
das Comissões 
Temáticas e 
Pleno do CMS. 

2 Possibilitar a participação dos 
conselheiros de saúde nos cursos/ 
encontros/ plenárias promovidos pelos 
Conselhos de Saúde e outras entidades/ 
instituições relacionadas ao controle 
social que contribuam para sua formação 
e exercício de suas funções.  

Participações viabilizadas de 
acordo com disponibilidade 
financeira. 

Viabilizar a 
participação de 
conselheiros 
em eventos 
externos de 
interesse do 
CMS, de acordo 
com 
disponibilidade 
financeira da 
SMS. 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

3 Realizar a capacitação dos conselheiros 
de saúde para o exercício de sua função 
no início de cada mandato, 
confeccionando material informativo 
escrito ou interativo que contribuam 
para a capacitação, formação do 
conselheiro de saúde.  

Capacitação realizada.  Apoiar o CMS 
na realização de 
capacitação 
para os 
conselheiros 

Percentual 100% 100% 100% 100% 

 



 

63 
 

DIRETRIZ Nº X: Educação Permanente 
 

OBJETIVO: Desenvolver, junto aos servidores da SMS, programas de Educação Permanente, como forma de ampliar as competências e qualificar as práticas em 
saúde. 

Nº Descrição da Meta Indicador Meta Plano 
2022-2025 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 

2022 2023 2024 2025 

1 Disponibilizar recursos orçamentários 
para realização de eventos de 
capacitação para os profissionais de 
saúde  

Recursos orçamentários 
disponibilizados 

Disponibilizar 
recursos 
orçamentários 
para realização 
de eventos de 
capacitação 
para os 
profissionais de 
saúde (Diárias, 
alimentação, 
etc.).  

Percentual 100% 100% 100% 100% 

2 Gerenciar campo de estágio e campo de 
prática das entidades formadoras que 
estabelecerem convênio com a SMS. 

Percentual de oferta de 
campo de estágio e campo 
de pratica para entidades 
formadoras que 
estabelecerem convênio de 
campo de estágio com a SMS 

Gerenciar 
campo de 
estágio e 
campo de 
prática para 
100% das 
entidades 
formadoras que 
estabelecerem 
convênio com a 
SMS 

Percentual 100% 100% 100% 100% 
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7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Com vistas ao cumprimento dos objetivos, diretrizes e metas deste Plano, 

a gestão, o monitoramento e a avaliação, serão executados em parceria com 

gestores, técnicos e controle social. 

De acordo com as diretrizes da lei 141/12 serão produzidos relatórios 

quadrimestrais de prestação de contas e os Relatórios Anuais de Gestão, 

devidamente apresentados aos órgãos de controle público e gestores e técnicos 

da Secretaria de Saúde. As ações referentes a esse processo estarão apoiadas 

em informações técnicas e operacionais, bem como, através das Programações 

Anuais de Saúde e dos Relatórios Anuais de Gestão, que terão como base a 

avaliação/reavaliação dos indicadores pactuados, na busca de resultados 

previstos, responsáveis e transparentes, que tenham impacto na situação de 

saúde da população.  
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