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1. APRESENTAÇÃO  

 

Esse PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE apresenta as diretrizes para a 

gestão da saúde no período de 2018 a 2021 tendo como base as orientações 

das Portarias Ministeriais nº 3.085/06, nº 3.332/06 e nº 3.176 de 24 de 

dezembro de 2008 que estabelecem o sistema de planejamento do Sistema 

Único de Saúde. O município de São Jorge D'Oeste, através da Autarquia 

Municipal de Saúde, tem atribuição de coordenar a Política Municipal de Saúde 

em consonância com as diretrizes definidas pelo SUS explicitadas na Lei 

Orgânica do Município. O Plano Municipal de Saúde é o instrumento que 

norteia todas as medidas e iniciativas para o cumprimento dos preceitos do 

SUS na esfera municipal, coerentes e devidamente expressadas nas 

Programações Anuais de Saúde tendo seus resultados avaliados nos 

Relatórios Anuais de Gestão com a participação e controle da comunidade a 

partir do Conselho Municipal de Saúde e da realização das Conferências 

Municipais de Saúde. O PMS orienta a definição do Plano Plurianual (PPA), Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual se consolidando 

como fundamental instrumento de planejamento. Esse PMS apresenta breve 

análise situacional do município proporcionando informações gerais das 

condições em que vive a população no município de São Jorge d’Oeste. Essa 

situação está refletida na análise da saúde da população onde estão 

apresentados os principais indicadores de morbimortalidade. Os serviços 

assistenciais de saúde estão apresentados pela forma como estão organizados 

partindo da base do sistema até os serviços mais complexos ofertados a 

população dentro do Sistema Único de Saúde. Estão incluídos os serviços 

públicos e os contratados pelo SUS. Também estão contempladas as ações de 

vigilância sanitária e epidemiológica. Na área de gestão da saúde estão 

apresentados os instrumentos de Planejamento, Controle e Avaliação, 

informações sobre o Financiamento da Saúde no município, questões do 

Trabalho e Educação em Saúde, Logística e Patrimônio, Assistência 

Farmacêutica, Informações e Informática em Saúde e Participação popular. 

Para análise e definição do eixo central foram priorizados dados destacados 

dentre os indicadores de saúde da população que proporcionou o planejamento 

de programas e ações nas áreas da gestão da saúde, promoção e assistência 
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à saúde e investimentos em infraestrutura. O acompanhamento e avaliação 

desse Plano utilizarão reuniões do colegiado de administração e reuniões 

ampliadas com todos os coordenadores de setores da SMS. O instrumento 

para avaliação será a programação anual de saúde e as respectivas ações 

pactuadas para o alcance dos objetivos propostos. A realização das audiências 

públicas apresentará os dados quantitativos e financeiros trimestralmente. O 

Relatório Anual de Gestão apresentará a consolidação dos dados e análise dos 

resultados alcançados. Esse Plano Municipal foi elaborado pela equipe técnica 

representativa das diretorias e comissão de conselheiros municipais de saúde.  
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2. HISTÓRICO 

 
São Jorge D’ Oeste é um Município brasileiro do Estado do Paraná 

localizado na mesorregião do sudoeste paranaense. Sua colonização teve 

inicio no ano de 1954. No ano de 1958 teve inicio a migração de colonos 

oriundos do Estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, descendentes de 

italianos e alemães, adquirindo colônias a preços baixos e em longo prazo, o 

local se desenvolvia rapidamente favorecido pelos solos de alta fertilidade e as 

matas abundantes. Em 1959 foi aprovada a planta da cidade. Em 1962 foi 

elevada à característica de Distrito Administrativo, pertencendo ao Município de 

São João. Em 24 de junho de 1963 foi elevada à categoria de Município (IBGE, 

2010). 

Localizado em uma região de forte histórico agrícola São Jorge D’ Oeste 

teve todo seu desenvolvimento econômico e social baseado na extração de 

madeira, cultivo de feijão, milho, trigo, tabaco e soja. E na agropecuária com a 

criação de bovinos e suínos.  

Historicamente o município sempre dependeu de centros maiores de 

referencias para o atendimento na área especializada de saúde, principalmente 

por não ter população suficiente para comportar unidades hospitalares com 

serviços especializado. Fato este que fez ao longo dos anos intensificar os 

investimentos e as ações de prevenção a doença política esta que vem de 

encontro ao preconizado pela estratégia da atenção básica.  

Construída por um povo acolhedor e amigo, a cidade se destaca em 

diversas áreas como educação, agricultura, pecuária, comércio, turismo, 

indústrias e qualidade de vida. 
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3. INSTRUMENTOS DE GESTÃO ANTERIORES E PROPOSTAS 

ANTERIORES PACTUADAS NO SISPACTO 
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4 – ANÁLISE SITUACIONAL  
 

4.1 Identificação do município.  

 

São Jorge D’Oeste é um município brasileiro do Estado do Paraná. 

Localizado na Mesorregião do Sudoeste Paranaense faz parte da Região de 

Salto Caxias, da qual fazem parte outros municípios também afetados pelo 

lago da Usina Hidrelétrica de Salto Caxias. Foi fundado em 23 de novembro de 

1963, tendo atualmente 54 anos, e segundo o censo 2010, o município possui 

9.085 habitantes, (IBGE, 2010). 

 

 

4.2 Descrição geográfica, especificando a área rural e urbana;  

 

Quanto a seus limites territoriais, o município faz divisa com Quedas do 

Iguaçu ao norte, Verê ao sul, Dois Vizinhos a oeste e Cruzeiro do Iguaçu a 

noroeste, possui uma área total de 379, 546 quilômetros quadrados e fica a 

uma distância de 450 km da capital, Curitiba. 

Quanto a sua hidrografia, existem vários rios que cortam seu território, 

rio Faxina, rio Dois Vizinhos, Rio Guaraipo, mas existem dois de maior 

importância, que fazem uma espécie de barragem ao seu redor, Chopin e 

Iguaçu, sendo esse último responsável pelo principal ponto turístico da cidade, 

os Lagos do Iguaçu, servindo como local de camping e casas de veraneio. 

No que se refere a sua topografia, o terreno possui uma área 3% plana, 

40% suave ondulado, 55% ondulado e 2% forte ondulado. 

 

 

4.3. Código do IBGE;  

 

Código 412520. 
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4.4. Número de habitantes estratificado por faixa etária; 

 

Na área urbana residem 5.214 pessoas, e na área rural 3.871. Possui uma 

densidade demográfica de 23,94 habitantes por quilômetro quadrado e a 

população possui as seguintes características: 

 Quantidade de pessoas, sexo masculino = 4.546 pessoas. 

 Quantidade de pessoas, sexo feminino = 4.539 pessoas. 

 Raça/cor branca = 6.466 pessoas. 

 Raça/cor preta = 234 pessoas. 

 Raça/cor amarela = 23 pessoas. 

 Raça/cor parda = 2.361 pessoas. 

 Raça/cor indígena = 1 pessoa. 

 

Tabela 1: população estimada - 2017 
 

População Estimada 9.291 habitantes 
   

FONTE: IBGE 
NOTA: Dados divulgados pela fonte, em 30 de agosto de 2016 

 

 

Tabela 2: número de habitantes estratificado por faixa etária do município de São Jorge 
D’oeste.  
 HOMENS    MULHERES   TOTAL 

Homens de menos de 1 ano de idade 58 Mulheres de menos de 1 ano de idade 54 112 

Homens de 1 a 4 anos de idade 228 Mulheres de 1 a 4 anos de idade 187 415 

Homens de 5 a 9 anos de idade 291 Mulheres de 5 a 9 anos de idade 301 592 

Homens de 10 a 14 anos de idade 383 Mulheres de 10 a 14 anos de idade 361 744 

Homens de 15 a 19 anos de idade 427 Mulheres de 15 a 19 anos de idade 412 839 

Homens de 20 a 24 anos de idade 352 Mulheres de 20 a 24 anos de idade 392 744 

Homens de 25 a 29 anos de idade 317 Mulheres de 25 a 29 anos de idade 337 654 

Homens de 30 a 34 anos de idade 290 Mulheres de 30 a 34 anos de idade 284 574 

Homens de 35 a 39 anos de idade 330 Mulheres de 35 a 39 anos de idade 309 639 

Homens de 40 a 44 anos de idade 339 Mulheres de 40 a 44 anos de idade 380 719 

Homens de 45 a 49 anos de idade 358 Mulheres de 45 a 49 anos de idade 313 671 

Homens de 50 a 54 anos de idade 306 Mulheres de 50 a 54 anos de idade 292 598 

Homens de 55 a 59 anos de idade 261 Mulheres de 55 a 59 anos de idade 255 516 

Homens de 60 a 64 anos de idade 182 Mulheres de 60 a 64 anos de idade 182 364 

Homens de 65 a 69 anos de idade 155 Mulheres de 65 a 69 anos de idade 182 337 

Homens de 70 a 74 anos de idade 120 Mulheres de 70 a 74 anos de idade 125 245 

Homens de 75 a 79 anos de idade 73 Mulheres de 75 a 79 anos de idade 88 161 
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Homens de 80 a 84 anos de idade 59 Mulheres de 80 a 84 anos de idade 50 109 

Homens de 85 a 89 anos de idade 11 Mulheres de 85 a 89 anos de idade 25 36 

Homens de 90 a 94 anos de idade 5 Mulheres de 90 a 94 anos de idade 8 13 

Homens de 95 a 99 anos de idade 1 Mulheres de 95 a 99 anos de idade 1 2 

Homens de 100 anos ou mais de idade 0 Mulheres de 100 anos ou mais de idade 1 1 

 TOTAL       9085 

Fonte: IBGE 

 

4.5. Descrição do perfil socioeconômico do município; 

 

O índice de desenvolvimento humano – IDH – que mede a qualidade de 

vida, varia de 0 até 1. Sendo considerado baixa entre 0 e 0,499; média, de 

0,500 a 0,799 e elevada, maior ou igual a 0,800. O município de São Jorge 

D’Oeste em 2010 foi avaliado com um IDH de 0,722, enquanto que o Estado do 

Paraná num todo foi de 0,749.Podemos afirmar que tanto o município, quanto o 

Estado do Paraná possui nível de qualidade de vida médio. 

A renda per capita de São Jorge D’Oeste é R$ 690,39 (IPARDES). 

A taxa de analfabetismo segundo faixa etária do censo de 2010 se 

apresenta da seguinte forma: 

 

Tabela 3:taxa de analfabetismo segundo faixa etária.  

FAIXA ETÁRIA (anos) TAXA (%) 

De 15 ou mais 7,3% 

De 15 a 24 1,2% 

De 24 a 59 5,2% 

De 60 anos ou mais 22,2% 

FONTE: IBGE; Censo Demográfico 2010. 

 

Nota: Foi considerado como analfabetas as pessoas maiores de 15 anos que declararam não 

serem capazes de ler e escrever um bilhete simples ou que apenas assinam o próprio nome, 

incluindo as que aprenderam a ler e escrever, mas esqueceram. 

 

As faixas etárias que apresentam índices relevantes se encontram 

entre24 a 59 anos, 5,2%; e de 60 anos ou mais, com 22,2%, como se observa 

nos dados acima. 

 

Tabela 4: população economicamente ativa e ocupada. 

População economicamente ativa: N° de pessoas 

População economicamente ativa de homens brancos com 16 anos ou mais de idade 2.122 

População economicamente ativa de homens com 16 anos ou mais de idade 2.901 

População economicamente ativa de homens pretos ou pardos com 16 anos ou mais de idade 771 
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População economicamente ativa de mulheres brancas com 16 anos ou mais de idade 1.749 

População economicamente ativa de mulheres com 16 anos ou mais de idade 2.241 

População economicamente ativa de mulheres pretas ou pardas com 16 anos ou mais de idade 480 

Fonte: IBGE e IPARDES. 

 

Neste item, destaca-se a faixa etária de 16 anos ou mais de idade, 

contemplando a maior parte da população economicamente ativa. 

 

Possui uma densidade demográfica de 23,94 habitantes por quilômetro 

quadrado e a população possui as seguintes características:  

Quantidade de pessoas, sexo masculino: 4.546 pessoas.  

Quantidade de pessoas, sexo feminino: 4.539 pessoas.  

Raça/cor branca = 6.466 pessoas.  

Raça/cor preta = 234 pessoas.  

Raça/cor amarela = 23 pessoas.  

Raça/cor parda = 2.361 pessoas.  

Raça/cor indígena = 1 pessoa.  

Na área urbana residem 5.214 pessoas, e na área rural 3.871.  

Ainda no que diz respeito à população:  

População residente, religião católica, apostólica, romana: 7.873 pessoas.  

População residente, religião evangélica: 1.104 pessoas.  

População residente com deficiência visual – 21 pessoas.  

População residente com deficiência auditiva – 25 pessoas.  

População residente com deficiência motora – 36 pessoas.  

População residente com problemas mentais/intelectuais – 130 pessoas.  

O índice de desenvolvimento humano – IDH – que mede a qualidade de vida, 

varia de 0 até 1. Sendo considerado baixa entre 0 e 0,499; média, de 0,500 a 

0,799 e elevada, maior ou igual a 0,800. O município de São Jorge D’Oeste em 

2010 foi avaliado com um IDH de 0,722, enquanto que o Estado do Paraná 

num todo foi de 0,749.Podemos afirmar que tanto o município, quanto o Estado 

do Paraná possui nível de qualidade de vida médio.  

A renda per capita de São Jorge D’Oeste é R$ 690,39 (IPARDES).  

A taxa de analfabetismo segundo faixa etária 2010 se apresenta da 

seguinte forma:  
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TAXA DE ANALFABETISMO SEGUNDO FAIXA ETÁRIA - 2010  

FAIXA ETÁRIA (anos) TAXA (%) 

De 15 ou mais 7,3% 

De 15 a 24 1,2% 

De 24 a 59 5,2% 

De 60 anos ou mais 22,2% 
FONTE: IBGE; Censo Demográfico 2010.  

 
Nota: Foi considerado como analfabetas as pessoas maiores de 15 anos que declararam não 
serem capazes de ler e escrever um bilhete simples ou que apenas assinam o próprio nome, 
incluindo as que aprenderam a ler e escrever, mas esqueceram. 
 
 

As faixas etárias que apresentam índices relevantes,estão dentro da 
faixa etária entre 24 a 59 anos, 5,2%; e de 60 anos ou mais, com 22,2%, como 
se observa na tabela acima. 

 
Quanto à população economicamente ativa e ocupada, observa-se: 

População economicamente ativa: N° de pessoas 

População economicamente ativa de homens 
brancos com 16 anos ou mais de idade 

2.122 

População economicamente ativa de homens 
com 16 anos ou mais de idade 

2.901 

População economicamente ativa de homens 
pretos ou pardos com 16 anos ou mais de 

idade 

771 

População economicamente ativa de 
mulheres brancas com 16 anos ou mais de 

idade 

1.749 

População economicamente ativa de 
mulheres com 16 anos ou mais de idade 

2.241 

População economicamente ativa de 
mulheres pretas ou pardas com 16 anos ou 

mais de idade 

480 

 

Neste item, destaca-se a faixa etária de 16 anos ou mais de idade, 
contemplando a maior parte da população economicamente ativa. 
 

População Ocupada: N° de pessoas 

População ocupada das mulheres 
brancas com 16 anos ou mais de idade 

1.693 

População ocupada das mulheres com 16 
anos ou mais de idade 

2.147 

População ocupada das mulheres pretas 
ou pardas com 16 anos ou mais de idade 

441 

População ocupada dos homens brancos 
com 16 anos ou mais de idade 

2.055 

População ocupada dos homens com 16 
anos ou mais de idade 

2.788 

População ocupada dos homens pretos 
ou pardos com 16 anos ou mais de idade 

728 

FONTE DE DADOS: IBGE (2010) 
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Neste item, destaca-se a faixa etária de 16 anos ou mais de idade, 
contemplando a maior parte da população ocupada. 
 
 
 

5. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO MUNICÍPIO 

 

5.1 Dados Epidemiológicos 
 
5.1.1 Mortalidade por Grupo de Causas 

 

Descrição e análise do perfil da mortalidade geral, proporcional por 

grupo de causas mais frequentes dos últimos três anos (2014 – 2016) 

CAUSAS DE MORTALIDADE ANO 

Causas (CID 10 BR) 2014 2015 2016 

Doenças infecciosas e parasitárias (Tétano, Tuberculose etc.) 0 0 0 

Doenças sangue órgãos hemat. e transt. Imunitário 0 0 0 

Neoplasias 9 8 4 

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas (Diabetes etc.) 3 3 9 

Doenças do Aparelho Circulatório (Hipertensão, IAM etc.) 7 14 16 

Doenças do Sistema Nervoso (Doença de Alzheimer etc.) 4 0 0 

Doenças do Aparelho Respiratório (Pneumonia, Doenças crônicas das 

IVAS etc.) 17 2 11 

Doenças do Aparelho Digestivo (Doenças do Fígado etc.) 5 0 0 

Doenças do Aparelho Geniturinário (Insuficiência Renal etc.) 0 0 
0 

<Causas (CID 10 BR) 2014 2015 2016 

Afecções Originadas no Período Perinatal 1 0 0 

Malformações Congênitas, Deformações e Anomalias Cromossômicas. 0 0 1 

Senilidade, Morte sem Assistência e Causas Naturais. 0 0 0 

Causas Externas de Morbidade e Mortalidade (Acidentes, Quedas, 
Agressões, Afogamentos, Lesões autoprovocadas etc.). 4 9 3 

Fonte: SIM municipal 
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Descrição e análise do perfil da mortalidade geral, proporcional por faixa 
etária, causas mais freqüentes dos últimos três anos (2014, 2015 e 2016). 

 

Causas (CID 10 BR) 
<1 
ano 

1- 
4 

5-
14 

15-
24 

25-
34 

35-
44 

45-
54 

55-
64 

>65 Ign Total 

Doenças bacterianas (Tétano, 
Tuberculose etc.)           0  

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias.       1 4 3 0 8 

Neoplasias     1  1 3 16 0 21 

D. Sangue e org. hemat. E alguns 
trans. Imunitários. (Anemias)          0 0 

Doenças Endócrinas, Nutricionais 
e Metabólicas (inclui Diabetes)   1     1 13 0 15 

Doenças do Aparelho Circulatório 
(inclui Hipertensão)     1 3 1 3 29 0 37 

Doenças do Sistema Nervoso 
(inclui D. de Alzheimer) 1        3 0 4 

Doenças do Aparelho 
Respiratório (inclui pneumonia e 
doenças crônicas das VAI) 

      1 3 26 0 30 

Doenças do Aparelho Digestivo    1   1 3 1 0 5 

Doenças do Aparelho 
Geniturinário (Insuficiência Renal)          0 0 

Afecções Origin. no Período 
Perinatal 1         0 1 

Malformações Congênitas, 
Deformações e anomalias 
Cromossômicas 

1         0 1 

Senilidade, Morte sem 
Assistência e Causas Naturais          0 0 

Causas Externas de Morbidade e 
Mortalidade (Acidentes, Quedas, 
Agressões etc.) 

  1 2 2 3 2 3 3 0 16 

Total 3 0 2 3 4 6 7 20 94 0  

Fonte: SIM municipal 
 
 
5.2 Grupos Vulneráveis 

 

Grupo Nº. de pessoas. 

Hipertensos 696 

Diabéticos 123 

Pacientes em tratamento para neoplasias 37 

Pacientes em hemodiálise 03 

Pacientes em tratamento para hanseníase 02 

Paciente em tratamento para tuberculose 07 

Crianças com desnutrição 00 

Fonte: MV/Consulfarma SISAB municipal Setembro/2017. 
 

 

6 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
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Quanto à rede de serviços de Saúde, o município de São Jorge D’Oeste 

conta com os seguintes estabelecimentos na atenção primária, através das 

unidades básicas: 

 

PERÍMETRO URBANO: 

 ESF do Distrito de Dr. Antônio Paranhos. 

 ESF do Bairro da Lapa  

 ESF Central. 

 NIS I (Unidade básica de Saúde). 

 

PERÍMETRO RURAL 

 Unidade de saúde Linha Santa Luzia. 

 Unidade de saúde Linha Nova Santana. 

 Unidade de saúde Linha Iolópolis. 

 Unidade de saúde Linha Pio X. 

 Unidade de saúde Linha Tiradentes. 

 

Das unidades mencionadas, todas unidades de saúde pertencentes ao 

perímetro urbano e rural contam com os seguintes serviços em sua 

estruturação: 

- Rede Mãe Paranaense; 

- Rede de atenção às urgências; 

- Rede de atenção a Saúde Mental; 

- Rede de saúde Bucal; 

- Rede de atenção à Saúde do Idoso; 

- Atenção Primária a Saúde; 

- Ações de promoção a Saúde; 

- Gestão do trabalho e da Educação permanente em Saúde; 

- Controle Social; 

 

Entretanto a Unidade de Saúde NIS I, além de prestar os atendimentos em 

todas as esferas de atenção descritos acima, oferece ainda os seguintes 

serviços: 
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- Desenvolvimento Regional da atenção a Saúde; 

- Assistência Farmacêutica; 

- Vigilância em Saúde; 

- Ouvidoria. 

 

O serviço de saúde do município conta também com o Hospital Dr. 

JulioZavalla Barrientos, que presta serviço de média complexidade ao 

município. 

 

Tabela 5: Serviços de saúde disponíveis no município de São Jorge D’oeste e suas 
respectivas quantidades. 
Serviços de Saúde Quantidade  

Estabelecimentos de Saúde total 12 

Estabelecimentos de Saúde público total 10 

Estabelecimentos de Saúde público municipal 10 

Estabelecimentos de Saúde privado total 2 

Estabelecimentos de Saúde privado com fins lucrativos 2 

Estabelecimentos de Saúde privado SUS 2 

Estabelecimentos de Saúde com internação total 1 

Estabelecimentos de Saúde sem internação total 10 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia total 1 

Estabelecimentos de Saúde sem internação público 10 

Estabelecimentos de Saúde com internação privado 1 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado 1 

Estabelecimentos de Saúde total privado/SUS 2 

Estabelecimentos de Saúde com internação privado/SUS 1 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado/SUS 1 

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação total 1 

Estabelecimentos de Saúde geral com internação total 1 

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação total 10 

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação público 10 

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação privado 1 

Estabelecimentos de Saúde geral com internação privado 1 

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação privado/SUS 1 

Estabelecimentos de Saúde geral com internação privado/SUS 1 

Estabelecimentos de Saúde SUS 12 

Estabelecimentos de Saúde plano de terceiros 2 

Estabelecimentos de Saúde particular 2 

Estabelecimentos de Saúde único total 12 

Estabelecimentos de Saúde único público 10 

Estabelecimentos de Saúde único privado 2 

Estabelecimentos de Saúde único privado/SUS 2 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde total 30 
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Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado total 30 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado SUS 30 

Ultrassom doppler colorido 1 

Eletrocardiógrafo 2 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial total 10 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento médico em especialidades 

básicas 10 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento médico em outras 

especialidades 1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento odontológico com dentista 4 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência total 2 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Pediatria 1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Obstetrícia 1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Psiquiatria 1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Clínica 2 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Cirurgia 1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Traumatologia Ortopedia 1 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Ambulatorial 10 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Internação 1 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Emergência 2 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 

 
7. REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE 
 

7.1REDE MÃE PARANAENSE 
 

 

A Rede Mãe Paranaense (RMP) foi definida como uma rede prioritária, 

baseada na análise dos indicadores de mortalidade materna e infantil, que 

estavam estagnados ao longo dos últimos anos, com uma grande desigualdade 

entre as regiões de saúde e a ausência de pontos de atenção organizados para 

atender às gestantes e crianças. Com um percentual de 81% de mortalidade 

materna e 61% de mortalidade infantil, por causas evitáveis, no período de 

2006 a 2010 (PARANÁ, 2017).  

A implantação da Rede Mãe Paranaense, em 2012, foi fundamentada no 

marco conceitual das Redes de Atenção à Saúde, que adota um modelo de 

atenção em razão da necessidade de melhorar o acesso e a qualidade da 

atenção à saúde prestada ao cidadão e enfrentar o fenômeno das condições 

crônicas que representam mais de 75% de carga de doenças no Paraná.  

Toda essa estrutura baseia-se no fortalecimento e organização da 

atenção primária, secundária e terciária, estabelecendo protocolos que 
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garantam uma atenção de qualidade; iniciando desde o pré-natal precoce com 

a realização de 07 ou mais consultas, a Rede Mãe Paranaense conseguiu um 

excelente resultado, fechando 2015 com 93% das gestantes atendidas com 07 

ou mais consultas de pré-natal. Outro fator fundamental para garantir um bom 

atendimento às gestantes é a realização da estratificação de risco das 

gestantes e dos bebês com atendimento em ambulatório especializado para as 

gestantes e crianças de risco. A vinculação das gestantes ao hospital mais 

adequado ao seu risco gestacional pode afirmar que a organização da RMP 

vem contribuindo para a redução da mortalidade e para a qualidade da 

atenção, com um resultado de 69,2% das gestantes de risco 

habitual/intermediário e de 87% das gestantes de alto risco vinculadas ao 

hospital de referência (PARANÁ, 2017).  

A Rede Mãe Paranaense realizou o levantamento e a análise 

epidemiológica identificando os riscos de morte, estabelecendo a estratificação 

de risco das gestantes e crianças menores de um ano. A estratificação de risco 

é utilizada no manejo das condições crônicas e baseada em análise 

epidemiológica que permite a organização dos serviços. Com base nesse 

estudo é que se definiram três graus de risco da gestante e da criança: risco 

habitual, risco intermediário e alto risco.  

A Atenção Primária é a porta de entrada da Rede Mãe Paranaense e a 

ordenadora de todo o processo, que se inicia com a busca ativa das gestantes 

e crianças menores de 01 ano com a oferta de um pré-natal de qualidade, 

vinculação ao hospital de referência e a estratificação de risco. A APS deve ser 

organizada para que toda gestante tenha como referência uma unidade mais 

próxima da sua residência e as Equipes de Saúde da Família, que têm como 

principal tarefa acompanhar as gestantes e crianças por meio da visita 

domiciliar de sua área de abrangência (PARANÁ, 2017).  

 Os Centros Mãe Paranaense estão estruturados nos Consórcios 

Intermunicipais de Saúde e/ou Ambulatórios de Gestação de Alto Risco 

situados nos Hospitais de referência para o atendimento às gestantes e 

crianças de Risco Intermediário e Alto Risco (hospital de referência. Esses 

hospitais contam com leitos para atender as gestantes de acordo com o seu 

risco gestacional, leitos de UTI adulto, neonatal, pediátricos, unidade de 

cuidados complementares garantindo um atendimento de qualidade. 
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Com todas essas ações desenvolvidas pela Rede Mãe Paranaense, 

obteve-se melhoria dos indicadores paranaenses com uma redução de 40% 

da mortalidade materna em relação a 2010. A RMM diminuiu de 65,1 

óbitos/2010 para 41,3 óbitos/100.000 NV em 2014, com uma redução de 

36,5% (PARANÁ 2016). 

Em relação à mortalidade infantil, pode-se observar que há uma redução 

importante desde a implantação da Rede Mãe Paranaense, quando em 2010 

existia uma taxa de 12,15/1.000 NV e houve um declínio para 11,20/1.000 NV 

em 2014, com uma redução da Taxa de Mortalidade Infantil de 2010 para 2014 

de 7,90%. 

Referindo-se a este município, no qual já realiza a classificação e 

estratificação de risco das gestantes, já na primeira consulta de pré-natal, são 

solicitados os exames laboratoriais e de imagem, realização de carteirinha, 

testes rápidos, mãezinha como também a classificação de risco em cada 

consulta tanto com medico, enfermeira, odontólogoscomo também por toda a 

equipe do NASF e UBS. As gestantes de risco habitual são acompanhadas 

pelas UBS e equipe multiprofissional e realizam o parto no hospital do 

Município. As de risco intermediário são encaminhadas através da guia de 

referencia e contra referencia para a Associação Regional do Sudoeste (CRE) 

e realizam o seu parto no Hospital Regional do Sudoeste. Já as de Alto Risco 

são encaminhadas para o Hospital Regional do Sudoeste via Ambulatorial para 

fazer seu acompanhamento e realizam seu parto no mesmo Hospital, sendo 

que as mesmas também são acompanhadas e estratificadas pelas UBS de 

seus territórios conforme Linha Guia da Rede Mãe Paranaense. Se necessário 

no caso de urgência e emergência são encaminhadas pela central de 

regulação ou via SAMU (PARANÁ 2017). 

Referindo-se as crianças deste município, temos o Pediatra para 

realização do acompanhamento, mas também encaminhamos para CRE Rede 

Mãe Paranaense as crianças que nascem no Hosp. Regional ou aquelas que 

depois de estratificadas for necessário.   

 

Componentes da Rede Mãe Paranaense 

 

ARede Mãe Paranaenseé composta pelas seguintes ações: 
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1. Por meio do Programa APSUS, de qualificação da Atenção Primária à 

Saúdenos municípios, o Governo do Estado está alocando recursos financeiros 

para: 

 

• Melhoria da estrutura dos serviços de Atenção Primária à Saúde – APS, 

investindo na construção, reforma, ampliação e equipamentos para as 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

 

• Incentivo financeiro para os municípios. 

 

• A implantação da segunda opinião e o telessaúde para apoiar os profissionais 

das equipes de APS. 

 

• Ampliar as ações na área de saúde bucal, em especial à gestante e à criança. 

 

• Apoiar os municípios para a realização do acompanhamento das crianças de 

risco até um ano de vida. 

 

 

2. Na atenção secundária e terciária: 

 

• A implantação dos ambulatórios para atendimento da gestante e criança de 

risco, programa estadual de apoio aos Consórcios Intermunicipais de Saúde. 

 

• A garantia da referência hospitalar para a realização do parto de modo seguro 

e solidário, o mais natural possível, de acordo com o grau de risco da gestante, 

por meio de um sistema de vinculação da gestante, organizado via HOSPSUS, 

programa de qualificação dos hospitais públicos e filantrópicos do SUS do 

Paraná. 

 

• A alocação de recursos para a ampliação de leitos de UTI adulto, neonatal e 

pediátrica, bancos de leite humano, e a melhoria das condições das salas de 

parto nos hospitais vinculados. 
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• Instituir o incentivo de qualidade do parto para os hospitais que atendem os 

critérios para uma adequada atenção ao parto. 

 

3. Os sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico (tratamentos). 

 

• A garantia dos exames de pré-natal e do acompanhamento da criança. 

 

• Viabilizar os insumos necessários para o funcionamento da Rede de Atenção 

Materno Infantil. 

 

4. Os sistemas logísticos: cartão SUS, Sisprenatal (Sistema de Informação do 

Pré-natal e Nascimento), prontuário (carteira da criança e da gestante), 

transporte sanitário eletivo e de urgência, e a regulação do sistema. 

 

• Padronizar a utilização da carteira da gestante e da criança em todo o Estado. 

 

• Disponibilizar a carteira da gestante e da criança para os municípios. 

 

• Implementar transporte sanitário eletivo e de urgência para gestantes e 

crianças de risco menores de um ano. 

 

5. O sistema de governança da rede, por meio das Comissões 

IntergestoresBipartites – CIB Regionais. 

 

• Implantar o sistema de monitoramento da Rede Mãe Paranaense em todas as 

regiões de saúde do Estado. 

 

• Qualificar os profissionais que atuam nos pontos de atenção da rede por meio 

de programas de educação permanente. 

 

A quem se dirige a Rede Mãe Paranaense 

 

O público alvo são as mulheres em idade fértil e crianças menores de 1 ano de 
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idade, o que, segundo dados do IBGE/2010, representa uma população de 

177.557 mulheres e, de acordo com dados do SINASC (Sistema Nacional de 

Nascidos Vivos), 152.350 nascidos vivos no estado do Paraná no ano de 2011 

(PARANÁ 2016). 

Embora a Rede Mãe Paranaense tenha como público alvo as mulheres 

e crianças são importantes destacar que ações implantadas deverão promover 

a qualidade de vida de toda a Família Paranaense (PARANÁ 2016). 

 As ultra-sonografias ginecológicas são realizadas em nosso município e 

conforme necessário na Mãe Paranaense em Francisco Beltrão e as demais 

ultra-sonografias nas clinicas credenciadas em Dois Vizinhos e Francisco 

Beltrão. 

O acompanhamento descentralizado das gestantes desde o início da 

gravidez através do Sisprenatal de acordo com diretrizes descritas acima. 

Realização dos Teste Rápido para HIV e Sífilis  o primeiro atendimento a 

gestante em todas as Unidades de Saúde. 

Seguir a Linha Guia do Programa Mãe Paranaense para o atendimento 

as Gestantes. 

Aprimoramento do atendimento Pré-natal (aleitamento materno, 

consultas, orientação,      grupos de gestante, entre outros). 

Capacitação de Recursos Humanos para atendimento à Gestante e a 

Criança; 

Fortalecimento das Campanhas, promoção, proteção e apoio ao 

Aleitamento materno; 

Prevenção de câncer de colo e útero e mama; 

Planejamento familiar com fornecimento de medicamento e orientação 

quanto a métodos anticoncepcionais; 

Assistência e prevenção das patologias bucais com foco o 

desenvolvimento neurolinguístico e no processo de socialização da criança. 

Prevenção de problemas odontológicos e levantamento de doenças 

bucais especialmente cáries e doenças gengivais. 

Diagnóstico precoce de complicações; 

Realização de vacinas conforme calendário vacinal das gestantes.  

 

Diretriz: Fortalecimento da Rede Mãe Paranaense 
Objetivo : Organizar e qualificar a atenção materno-infantil 
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Meta 2018 - 2021 Indicador para 
Monitoramento e 
Avaliação da Meta  

Ações programadas para 2018 

 
Ampliar para 90% das gestantes 
SUS com 7 ou mais consultas no 
pré – natal. 
 

Proporção de 
gestantes SUS com 
7 ou mais consultas 
de pré-natal 
 

• Apoio técnico e financeiro para 
os municípios para a melhoria da 
estrutura dos serviços de Atenção 
Primária em Saúde, investindo na 
construção, reforma, ampliação e  
equipamentos para as Unidades 
de Saúde da Família (USF). 
• Repasse de incentivo financeiro 
para os municípios, fundo a 
fundo, para custeio das ações na 
atenção primária, com ênfase em 
critérios de vulnerabilidade 
epidemiológica. 
e social, conforme Fator de 
educação das Desigualdades 
Regionais. 
• Continuidade do processo de 
padronização da utilização da 
Carteira da Gestante, da Criança 
e Linha Guia. 

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

Proporção de 
gestantes SUS 
vinculadas ao 
hospital para 
realização do parto 
 

Monitoramento das referências 
para a estratificação de risco às 
gestantes e crianças com garantia 
da referência pré—natal, parto, 
puerpério. 
• Manutenção das referências 
para o atendimento hospitalar e 
ambulatorial para as gestantes e 
crianças de risco habitual, 
intermediário e alto risco e 
promoção da interação com as 
UBS. 
• Manutenção do Incentivo 
financeiro de Qualidade do Parto 
(EQP) – para os hospitais que 
atenderem com qualidade aos 
requisitos definidos para 
atendimento à gestante e à 
criança.  
 

Reduzir em 0% ao ano o 
Coeficiente de Mortalidade 
Materna, em relação ao ano 
anterior. 
 

Coeficiente da 
Mortalidade 
Materna/100.000 
nascidos vivos 
 

• Investimento nas unidades 
hospitalares, ampliando o número 
de leitos de UTI adulto e neonatal, 
nas regiões que se fizerem 
necessárias. 
• Promoção do atendimento 
humanizado no atendimento à 
gestante no pré-parto, parto e 
puerpério. 
• Acompanhamento das gestantes 
que apresentam risco por meio da 
gestão de caso. 

Reduzir em 0% ao ano o 
Coeficiente de Mortalidade 
Infantil, em relação ao ano 

Coeficiente da 
Mortalidade 
Infantil/1.000 

• Implantação da estratificação de 
risco das crianças de até um ano. 
• Ampliação dos serviços de 
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anterior. nascidos vivos 
 

banco de leite humano, 
garantindo a oferta para todas as 
regiões de saúde. 
• Acompanhamento das crianças 
estratificadas como alto risco por 
meio da gestão de caso. 
 

Realizar 3 testes de sífilis nas 
gestantes 
 

Nº de testes de  
sífilis por gestante. 
 

• Implementação da Educação 
Permanente, com vistas à 
qualificação dos profissionais e 
das práticas em saúde no 
atendimento às gestantes e 
crianças. 
• Elaboração, impressão e 
distribuição de materiais técnicos, 
educativos e de orientações para 
profissionais e comunidade. 
• Monitoramento e avaliação 

Aumentar em 2% ao ano o parto 
normal (gestantes SUS) no 
Estado, em relação ao ano 
anterior. 

Proporção de parto 
normal – gestantes 
SUS. 

• Elaboração de estudos para a 
implantação do serviço de 
planejamento familiar. 
• Estímulo ao estabelecimento de 
parceria para desenvolvimento de 
ações de promoção, prevenção e 
atenção à saúde de caráter 
intersetorial e interinstitucional, 
com vista à redução da taxa de 
cesariana.  
• Ampliação e melhoria do 
encaminhamento para a 
realização de laqueadura pós- 
parto  
normal. 
 

Implantar a classificação de risco 
100% no município 

- numero de 
serviços de saúde 
com classificação 
de risco implantada 

Classificar o risco para organizar 
o serviço de urgência e 
emergência (todas as portas de 
entrada do serviço – USB, ESF, 
hospital...); SAMU. 
 

Ações que contemplam todas  
As metas da Rede: 
 

• Implementação da Educação Permanente, com vistas à 
qualificação dos profissionais e das práticas em saúde 
no atendimento às gestantes e crianças. 
• Elaboração, impressão e distribuição de materiais 
técnicos, educativos e de orientação para profissionais e 
comunidade. 
 

Manter exames conforme Linha 
Guia. 

Classificar todas as gestantes em todas as consultas e 
solicitar todos os exames conforme Linha guia Mãe 
paraense.  

Realizar mensamente exame 
VDRL em Gestantes infectadas. 

Acompanhar mensamente todas as Gestantes com 
VDRL Positivo conforme protocolo e Linha Guia Mãe 
Paranaense.  

Implantar exame de VDRL para 
parceiro de Gestante Positivo.  
 
 

Testar os parceiros e acompanhar durante toda a 
gestação e orientar quanto às cuidados.  
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Implantar Pré-natal do parceiro.  Sensibilizar parceiro para realização do Pré-natal do 

parceiro e acompanhamento durantes as consultas, 

exames e grupos.  

Realizar exames, testes rápidos e orientações quanto 

aos cuidados durante gestação, parto e pós-parto para 

parceiro durante consultas ou grupos.  

 

 

7.2 REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS 

 

O serviço de atenção às urgências e emergências constitui-se em 

importante componente da assistência à saúde da população e deve ser 

estruturada para oferecer uma resposta rápida e qualificada.  

Portanto, todas as portas de entrada dos serviços de saúde do SUS 

devem acolher o cidadão acometido de um agravo súbito à saúde, oferecendo 

atenção qualificada e resolutiva dentro de um sistema regulado e 

hierarquizado.  

A organização da Rede Paraná Urgência é compromisso prioritário entre 

as metas pactuadas pela SESA junto ao Governo do Paraná, estratégia de 

ação convergente também com a atual Política Nacional de Urgência (PARANÁ 

2016).  

De acordo com a PORTARIA Nº 1.600, DE 7 DE JULHO DE 2011 que 

reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de 

Atençãoàs Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Que tem as diretrizes 

a partir dos seguintes artigos: 

Art. 1° Esta Portaria reformula a Política Nacional de Atenção às 

Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Art. 2° da Rede de Atenção às Urgências: 

I - ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos 

serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a 

classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes 

agravos; 

II - garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às 

urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às 

relacionadas a causas externas (traumatismos, violências e acidentes); 
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III - regionalização do atendimento às urgências com articulação das diversas 

redes de atenção e acesso regulado aos serviços de saúde; 

IV - humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no 

usuário e baseado nas suas necessidades de saúde; 

V - garantia de implantação de modelo de atenção de caráter multiprofissional, 

compartilhado por trabalho em equipe, instituído por meio de práticas clinicas 

cuidadoras e baseado na gestão de linhas de cuidado; 

VI - articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, 

constituindo redes de saúde com conectividade entre os diferentes pontos de 

atenção; 

VII - atuação territorial, definição e organização das regiões de saúde e das 

redes de atenção a partir das necessidades de saúde destas populações, seus 

riscos e vulnerabilidades específicas; 

VIII - atuação profissional e gestora visando o aprimoramento da qualidade da 

atenção por meio do desenvolvimento de ações coordenadas, contínuas e que 

busquem a integralidade e longitudinalidade do cuidado em saúde; 

IX - monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços através de 

indicadores de desempenho que investiguem a efetividade e a resolutividade 

da atenção; 

X - articulação interfederativa entre os diversos gestores desenvolvendo 

atuação solidária, responsável e compartilhada; 

XI - participação e controle social dos usuários sobre os serviços; 

XII - fomento, coordenação e execução de projetos estratégicos de 

atendimento às necessidades coletivas em saúde, de caráter urgente e 

transitório, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidades 

públicas e de acidentes com múltiplas vítimas, a partir da construção de mapas 

de risco regionais e locais e da adoção de protocolos de prevenção, atenção e 

mitigação dos eventos; 

XIII - regulação articulada entre todos os componentes da Rede de Atenção às 

Urgências com garantia da equidade e integralidade do cuidado; e 

XIV - qualificação da assistência por meio da educação permanente das 

equipes de saúde do SUS na Atenção às Urgências, em acordo com os 

princípios da integralidade e humanização. 
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Art. 3º Fica organizada, no âmbito do SUS, a Rede de Atenção às Urgências. 

‘§ 1 º A organização da Rede de Atenção às Urgências tem a finalidade 

de articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e 

qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de 

urgência e emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. 

§ 3º O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a 

resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos 

assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências e devem ser requisitos de 

todos os pontos de atenção. 

§ 2º A Rede de Atenção às Urgências deve ser implementada, 

gradativamente, em todo território nacional, respeitando-se critérios 

epidemiológicos e de densidade populacional. 

§ 3º O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a 

resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos 

assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências e devem ser requisitos de 

todos os pontos de atenção. 

§ 4º A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados 

cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica. 

A rede de atenção a este serviço no município de São Jorge d’Oeste 

apresenta os seguintes componentes que compreende no seguinte artigo d 

portaria: 

Art. 4º A Rede de Atenção às Urgências é constituída pelos seguintes 

componentes: 

I - Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; 

I - Atenção Básica em Saúde 

 

Diretriz: Fortalecimento da rede de urgência 
Objetivo : Garantir acesso qualificado e resolutivo dos pacientes em situação de 
urgência e emergência aos serviços  de referência da Rede de Atenção. 
 
Meta 2018 - 2021 Indicador para 

Monitoramento e 
Avaliação da Meta  

Ações programadas 

Reduzir o número de acidentes 
de trânsito em relação ao ano 
anterior 

- Número de óbitos 
por causas 
externas (ex. 
acidentes de 
trânsito), exceto 
violências. 

Trabalhar em parceria com a 
rede (igrejas, escolas, CRAS, 
Rotary, PSE, DETRAN, polícia 
militar, etc.); 
 
Campanhas (MAIO AMARELO); 
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Previsão orçamentária para 
desenvolvimento de ações; 
 
Intensificar ações em nível de 
prevenção; 
 

 
Reduzir o número de óbitos por 
doenças cerebrovasculares, na 
faixa etária de 0 a 69 anos, em 
relação ao ano anterior 

- número de óbitos 
por doenças 
cerebrovasculares, 
na faixa etária de 0 
a 69 anos 

Intensificar ações em nível de 
prevenção; 
 
Atuação do NASF (hábitos de 
vida saudáveis); 
 
Estratificação de risco e 
posterior encaminhamento para 
atenção secundária; 
 
Equipe multiprofissional - 
ambulatório do fumo; 
 
PSE como estratégia de ações; 
 
 

Manutenção do contrato de 
serviço 

- percentual da 
população com 
cobertura do 
SAMU - 192 

Previsão do plano orçamentário 
para pagamento através do 
CIRUSPAR; 

Implantar a classificação de 
risco 100% no município 

- numero de 
serviços de saúde 
com classificação 
de risco implantada 

Classificar o risco para organizar 
o serviço de urgência e 
emergência (todas as portas de 
entrada do serviço – USB, ESF, 
hospital...);SAMU. 
 
 

 

 

7.3 REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL 

 

Para a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de 

conforto no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias capacidades, 

recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua 

comunidade. 

 Uma das cinco redes prioritárias da Secretaria de Estado da Saúde do 

Paraná é a Rede de Saúde Mental, que foi instituída a partir de 2011 e lançada 

em abril de 2014, através de vários processos de Planejamentos Estratégicos 

com a participação de diversos profissionais que possuem interconexo com a 

Saúde Mental.Na qual possibilitou muitos avanços na Saúde Mental do nosso 
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Estado. Iniciados com uma ampliação no número de pontos de atenção e da 

educação permanente dos profissionais envolvidos na temática. Neste 

momento “foi apresentado a Linha Guia de Atenção à Saúde Mental”, visa 

contribuir para a qualificação da Rede, na qual o cuidado das pessoas com 

sofrimento psíquico se faz por diversos profissionais aproveitando a conexão 

de responsabilidade partilhada, inclui o Protocolo Clinico a as Diretrizes 

Terapêuticas (PARANÁ 2016).  

Conforme sugerido pela literatura atual às mudanças no processo de 

trabalho, tem o objetivo de auxiliar todos os profissionais da saúde a se 

aproximarem da saúde mental, rompendo com o modelo de exclusão que 

acompanha o cuidado destas pessoas e que vem sendo desconstruído desde a 

Reforma Psiquiátrica e diminuindo os preconceitos buscando uma ótima 

qualidade de vida a toda a população.  

Dentro da Rede de Saúde Mental, foi organizado o Mapa Estratégico de 

Saúde Mental em que a atenção Primaria ordena este rede sempre em busca 

da articulação entre todos os setores, definindo a visão, a missão, os valores e 

os aspectos para alcançar os resultados para toda a sociedade.  

Em 2001 ocorreu a Reforma psiquiátrica, que mudou a forma de 

atendimento, no qual se fundamenta em mudanças no modelo de tratamento já 

instituído, no lugar do isolamento, o convívio com a família, os amigos e a 

sociedade são fundamentais para recuperação.    

Em julho de 2011 foi pactuada a Rede de Cuidados em Saúde Mental, 

Crack, Álcool e outras Drogas, como parte das discussões de implantação do 

Decreto nº 7508, de 28 de junho de 2011, que antecipa, a partir da Política 

Nacional de Saúde Mental, os Serviços Residenciais Terapêuticos, os Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPs), os Centros de Convivência e Cultura, as 

Unidades de Acolhimento e os leitos de atenção integral em Hospitais 

Gerais. Estes serviços acolhem usuários de álcool, crack e outras drogas, 

também acompanham pessoas com transtornos mentais, modificando a 

estrutura da assistência à saúde mental. Em seu lugar vem sendo construído 

um sistema de assistência orientado pelos princípios fundamentais do Sistema 

Único de Saúde (universalidade, eqüidade e integralidade). 

Para a efetivação da Política Estadual de Saúde Mental, a SESA 

redefiniu as diretrizes e estratégias por meio de um processo de Planejamento 
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Estratégico, considerando a realidade do Estado e procurando abranger o que 

a Política Nacional não contempla. Considerando que os serviços assistenciais 

são de responsabilidade do município, cabe ao Estado, em seu papel 

regulador, a incumbência de estimular a criação de políticas municipais em 

consonância com a Reforma Psiquiátrica Brasileira, articular as negociações 

regionalizadas, fiscalizar (controle, avaliação e acompanhamento) e oferecer 

suporte técnico às equipes. Assim, conforme as diretrizes e os objetivos da 

RAPS da Portaria GM/MS 3.088/2011*, as ações de saúde mental devem ser 

estruturadas a partir da realidade municipal / microrregional / regional / 

macrorregional, considerando as necessidades e os recursos (PARANÁ 2016).  

Em São Jorge D’Oeste contamos com um Psicólogo para realização da 

classificação e estratificação de risco em saúde mental, no qual realiza 

acompanhamento e agendamento conforme a necessidade de cada paciente. 

Os pacientes usuários de álcool e drogas são encaminhados para o CAPS de 

Marmeleiro no qual realizam atividades recreativas e acompanhamento pela 

equipe multiprofissional. Já os em dentes mentais que fazem uso medicações 

controladas são encaminhados para referencia (CRE) para atendimento e 

acompanhamento psiquiátrico, quando se necessitam de internação são 

encaminhados pela central de regulação ou SAMU para referencia.  

 

 

Diretriz: Rede de atenção à saúde mental 
Objetivo:Efetivar o cuidado à saúde mental nos três níveis de atenção da Rede 
 

Meta 2018 - 2021 Indicador para 
Monitoramento e 
Avaliação da 
Meta  

Ações programadas  

Manter o serviço de 
referência do CAPS  com 
cobertura a 60% da 
população  

- taxa de cobertura 
de CAPS por 
10.000 mil hab. 

 

Manter a cobertura de 100% 
da população 

- percentual de 
população com 
cobertura do 
serviço SIM/PR 

 

Reduzir em relação ao ano 
anterior o número de 
internamentos psiquiátricos 

- número de 
internamentos 
psiquiátricos ano 

Desenvolver ações em nível de 
prevenção; 
 
 
 
 
 



28 

 

Chegar a 100% número de 
pacientes com estratificação 
de risco em saúde mental ano 

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

Identificar o risco em nível de saúde 
mental dos usuários com transtorno 
mental e/ou usuários de álcool ou 
drogas; 
 
Identificar os pacientes prioritários que 
precisam ter um plano de cuidado 
individual; 
 

Registrar ações de 
matricialmente 

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

Prestar apoio às equipes de saúde 
(Plano de cuidado individualizado dos 
casos prioritários); 
 

Manter o comitê de saúde 
mental implantado 

- número de 
Comitê implantado 

Trabalhar de forma Inter secretarial; 
 

 
 
Investir em capacitações e 
educação permanente em 
nível de saúde mental 

- número de ações 
de educação 
permanente 
 
 

Ações educativas que sensibilize a 
quebra de preconceitos em relação à 
saúde mental; 
 
Investir em capacitações e educação 
permanente em nível de saúde mental; 
 
Cronograma de ações; 
 
Reuniões ordinárias. 

 

 

7.4 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL  

 

A gestão municipal norteia as ações das equipes de Saúde Bucal por 

meio das diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Reorienta o modelo 

de atenção em saúde bucal do município de acordo os seguintes pressupostos: 

assumir o compromisso de ampliação e qualificação da saúde bucal na 

atenção básica, garantindo qualidade e resolubilidade; garantir uma rede de 

saúde bucal articulada com toda a rede de serviços e como parte indissociável 

desta; e assegurar a integralidade nas ações de saúde bucal, articulando o 

individual com o coletivo, a promoção e a prevenção com o tratamento e a 

recuperação da saúde da população adscrita, não descuidando da necessária 

atenção a qualquer cidadão em situação de urgência (PARANÁ 2016). 

As ações das equipes de Saúde Bucal da atenção Básica serão 

desenvolvidas com vistas a garantir a qualificação e o acesso universal, 

resolubilidade e atendimento humanizado. As diretrizes que orientam as 
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equipes de Saúde Bucal da atenção básica no município são as seguintes: 

acessibilidade e acolhimento (porta de entrada preferencial e porta aberta); 

territorialização e responsabilização sanitária; vínculo e adscrição de clientela; 

cuidado longitudinal; coordenação do cuidado; e trabalho em equipe 

multiprofissional. 

 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

Considerando-se a saúde bucal como um dos componentes da saúde 

em sua expressão mais ampla - enquanto qualidade de vida – adquire maior 

importância à busca de mecanismos que ampliem as suas ações, e viabilizem 

a melhoria do quadro epidemiológico no município de São Jorge D’oeste. 

  

Capacidade instalada e Recursos Humanos 

 

 07 equipamentos odontológicos disponíveis e 1 aparelho de raio X 

odontológico; 

 06 unidades de saúde equipadas com consultório odontológico; 

 07 cirurgiões-dentistas vinculados aos SUS, sendo 03 com carga 

horária de 40h e 04 de 20h; 

 05 ACD com carga horária de 40h semanais; 

 03 ESB (equipe de saúde bucal no PSF); 

 03 ESF(cobertura populacional de 100%). 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

Dados da Atenção à Saúde Bucal  

 

Foram analisados os dados disponíveis no sistema de informação no 

período de 2014 a 2016, sendo que os resultados podem ser observados no 

gráfico 1: 
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde  
 

Pode-se observar que os procedimentos de exodontia de dentes 

permanentes e instalação de prótese dentária se mantiverampraticamente 

estáveis neste período, enquanto houve aumento dos atendimentos de 

urgência. Ainda há pouca sensibilização sobre a importância e a valorização 

das ações de promoção e prevenção em saúde bucal, que pode estar levando 

a um aumento da demanda aos atendimentos odontológicos de urgência. 

 No gráfico 2 é possível observar a cobertura de Primeira Consulta 

Odontológica para o mesmo período citado. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde  
 

O acesso aos serviços de saúde bucal vem aumentando 

gradativamente, uma vez que é elevado o percentual de Primeira Consulta 

Odontológica. É importante salientar que as Equipes de Saúde Bucal garantem 

a continuidade do tratamento através de agendamento. 

A saúde Bucal municipal está inserida na Rede Estadual de Atenção à 

Saúde Bucal, a qual tem por objetivo a maior qualidade, eficiência e eficácia 

dos serviços públicos odontológicos do Estado. Muda o conceito da assistência 

à saúde, feita de forma pontual e isolada, para o de atenção à saúde em que o 

sentido “cuidador” é fortalecido. Busca ainda estimular a promoção da saúde, 

prevenção e o controle das doenças bucais, a partir de um modelo de gestão 

articulado com as demais áreas governamentais e a sociedade civil. 

Na prática, as ações que envolvem a profilaxia (prevenção), o tratamento e a 

reabilitação do paciente são realizadas de maneira ordenada pelas Unidades 

da Saúde da Família e com sistemas de referência e contra referência para a 

atenção secundária e terciária, a qual é realizada no município de Francisco 

Beltrão. 

 

Proporção de exodontia em relação aos procedimentos restauradores 
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

Organização da Demanda 

 

A organização da demanda garante uma melhor racionalização nos 

serviços, qualifica a atenção e favorece a ampliação do acesso a 

resolutividade. 

A demanda será organizada por: 

 Agendamento de consultas (em parceria com Agente Comunitário de 

Saúde); 

 Consultas de urgência (classificadas através do Risco em Saúde 

Bucal); 

 Visitas domiciliares; 

 Busca ativa de pacientes de risco (Após estratificação do risco). 

 

Diretriz: Fortalecimento da Saúde Bucal Municipal. 

Objetivo: 

Meta 2018 - 2021 Indicador para 
Monitoramento e 
Avaliação da Meta 

Ações programadas 

Manter em 100% a 
cobertura 
populacional 
estimada pelas 

Cobertura populacional 
estimada pelas equipes 
básicas de saúde bucal 

• Implementação das 
ações de Saúde Bucal 
na APS e na Promoção 
da Saúde. 
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equipes de saúde 
bucal 

• Mudança de processo 
de trabalho na 
APS,objeto da tutoria. 
• Aplicação do 
instrumento de 
estratificação de risco 
em Saúde Bucal para os 
grupos prioritários e 
classificação de risco 
das urgências. 

Reduzir o percentual 
de exodontia em 
relação aos 
procedimentos 
restauradores 

Proporção de 
exodontias sobre 
procedimentos 
restauradores 

• Implantar a 
classificação por risco 
nas ESF e trabalhar com 
adequação do meio 
bucal prioritariamente 
nos pacientes de alto e 
médio risco. 

Reduzir o número de 
atendimentos de 
urgência 

Atendimentos de 
Urgência 

•Sensibilização sobre a 
importância e a 
valorização das ações 
de promoção e 
prevenção em saúde 
bucal. 
•Garantir a continuidade 
dos tratamentos por 
meio de agendamento. 
•Aplicação da 
Classificação de Risco 
em Saúde Bucal 
segundo SESA PR. 

 

 

7.5 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 

 

A Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa define como uma de suas 

prioridades, a construção de uma proposta de Modelo de Atenção Integral à 

Saúde da Pessoa Idosa, com o objetivo de contribuir para a organização da 

atenção e ampliação do acesso qualificado da população. 

O SUS adotou a organização em Redes de Atenção à Saúde como 

estratégia para responder aos problemas vivenciados na gestão do sistema, 

como a fragmentação do sistema de saúde, a concorrência entre os serviços, o 

uso inadequado de recursos com elevação dos custos, a falta de seguimento 

horizontal dos usuários, o aumento da prevalência das doenças crônicas e a 

necessidade de monitoramento e avaliação (MENDES 2012). Nesse contexto, 

as Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos formados por 

ações e serviços de saúde, com diferentes configurações tecnológicas e 
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missões assistenciais, articulados de forma complementar, de base territorial, 

tendo como atributos: a atenção básica como primeiro ponto de atenção e 

principal porta de entrada do sistema, constituída por equipe multidisciplinar 

que cubra toda a população, integrando e coordenando o cuidado para atender 

às necessidades de saúde, conforme apregoa a Portaria 4.279/2010, que 

estabelece diretrizes para a organização da RAS. 

A utilização dos pontos de atenção das RAS, a partir da orientação e 

organização do cuidado proposto pelo modelo de atenção à saúde da pessoa 

idosa, teve como motivações:  

•Estreitar e aperfeiçoar a articulação entre as equipes da atenção básica e as 

equipes dos demais componentes da RAS, para garantir maior resolutividade 

dos cuidados prestados à população idosa nos territórios e acompanhamento 

sistemáticos dos casos mais complexos.  

•Buscar melhores resultados sanitários nas condições crônicas, diminuição das 

referências para especialistas e hospitais, aumento da eficiência dos sistemas 

de saúde, produção de serviços mais custo-efetivos e melhorias na satisfação 

dos usuários em relação aos serviços de saúde.  

•Ampliar e qualificar o acesso da pessoa idosa ao SUS, a partir das suas 

especificidades.A Atenção Básica de Saúde, primeiro nível de atenção, deve 

atuar como porta de entrada do sistema, com ampla cobertura populacional e 

equipe multidisciplinar, devendo cumprir o papel de ordenadora da atenção, 

integrando e coordenando o cuidado, atendendo às necessidades de saúde no 

âmbito de sua atuação e garantindo o acesso qualificado aos demais serviços 

de saúde. 

O modelo de atenção considera, além dos pontos de atenção da 

Atenção Básica, os da Atenção Especializada Ambulatorial e Atenção 

Especializada Hospitalar e os sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico. 

Esses pontos de atenção, a partir de suas densidades tecnológicas, prestam 

serviços de promoção, prevenção, apoio diagnóstico, tratamento, gestão de 

casos, reabilitação e cuidados paliativos (MENDES 2012). 

A organização e estruturação da atenção em Redes de Atenção à Saúde 

é uma diretriz do SUS orientada pela Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 

2010, que apresenta os fundamentos conceituais e operativos essenciais a 

esse processo de organização, com vistas a assegurar ao usuário o conjunto 
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de ações e serviços que necessita, com efetividade e eficiência. Outro marco 

organizativo é o Decreto nº 7.508, de 20 de junho de 2011, que regulamenta a 

Lei nº 8.080/1990 e dispõe sobre o planejamento, a assistência à saúde e a 

articulação interfederativa. Cabe destacar também a agenda estratégica do 

Ministério da Saúde para o período de 2011-2015, que contempla, no objetivo 

estratégico, o cuidado da população idosa com o seguinte texto: “garantir a 

atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças 

crônicas em todos os níveis de atenção”.  

Nesse contexto, a Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa define como 

uma de suas prioridades, a construção de uma proposta de Modelo de Atenção 

Integral à Saúde da Pessoa Idosa, com o objetivo de contribuir para a 

organização da atenção e ampliação do acesso qualificado da população idosa 

no âmbito do SUS. O Modelo apresentará as diretrizes e estratégias para 

potencializar ações e serviços dirigidos às pessoas idosas já desenvolvidas nos 

territórios, de forma que sejam reconhecidos e articulados diferentes pontos de 

atenção, compondo a rede de atenção às pessoas idosas, tendo a Atenção 

Básica como coordenadora dessa ação. 

 

Dimensões para análise da situação da saúde da população idosa 

 

O Sistema de Informação de Saúde de Acompanhamento e Saúde do 

Idoso (SISAP-Idoso se estrutura a partir da seguinte Matriz Conceitual por 

Dimensões de Saúde, proposta como eixo estrutural do sistema e forma para 

facilitar a compreensão sobre cada atributo dos indicadores. 

 

 Demográfica 

 

Esta dimensão pretende responder a questão “Como se estrutura minha 

população?” Responder perguntas como “Quantos idosos residem no 

território?” ou “Quão envelhecida é minha população?”, é estratégico para 

organizar serviços e promover ações de saúde. Por exemplo, a proporção de 

idoso em uma população nos dá informações do quanto os idosos representam 

quantitativamente. O que nos permite pensar nos serviços que precisam ser 

oferecidos e em que magnitude. 
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Ambientais, socioeconômica e familiar 

 

“Em que condições vivem os idosos?” A partir desta resposta podemos 

dimensionar qual a situação de vida da população idosa no que se refere a 

renda, a escolaridade, condições de residência, a suporte familiar etc. Essas 

informações são preciosas para planejarmos de ações de saúde e identificação 

de vulnerabilidade. Por exemplo, saber se a população idosa sabe ler e 

escrever é importante ao propor ações de promoção da saúde, para decidirmos 

qual estratégia é mais eficiente, exemplo, produzir cartazes /folhetos ou investir 

comunicação oral e visual. 

 

Comportamentais 

 

“Quais os hábitos de vida dos idosos?” Conhecer os principais hábitos 

de vida da população idosa, principalmente aqueles que são consensualmente 

reconhecidos como fatores de risco para doenças é estratégico para a gestão. 

Por exemplo, o tabagismo é um fator de risco elevado para doenças do 

aparelho respiratório, importante causa de óbito de idosos. Distinguir a 

magnitude desse hábito na população pode orientar investimentos em 

campanhas e serviços para redução do tabagismo, podendo representar um 

ganho significativo na qualidade de vida da população. 

 

Funcionalidade e auto avaliação da saúde 

 

A capacidade funcional e o bem-estar são conceitos especialmente 

importante quando pensamos saúde do idoso. O envelhecimento biológico traz 

consequências importantes no sistema psicomotor, não raras são as perdas ou 

limitações das capacidades funcionais das mais básicas os mais complexas.  

Conhecer o estado funcional dos idosos de uma população é estratégico para 

organização de serviços e ações de saúde. Por exemplo, caso em sua 

população de interesse haja uma proporção elevada de idosos com limitações 

para caminhar as estratégias de saúde terão que velar em conta essa 

limitação, articular ações para facilitar o transporte dos idosos ou organizar a 
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rede de atenção domiciliar nesse caso torna-se fundamental para que os 

serviços de saúde chequem a essa população. 

 

Mortalidade 

 

“Do que morre a população idosa?” Esta talvez seja a pergunta mais 

clássica quando pensamos em estudar a situação de saúde da população. De 

fato, conhecer as causas de mortalidade de uma população nos informa muito 

sobre as condições de vida e saúde dela. A partir da observação das principais 

causas de morte podemos organizar a assistência para reduzir óbitos e assim 

permitir ganhos na expectativa de vida da população. Por exemplo, ao 

identificar que na sua população de interesse óbitos por infarto são 

significativos pode-se pensar em estratégias para identificação a parcelas da 

população idosa de alto risco para infarto e promover ações de prevenção que 

possam reduzir essas mortes, além de realizar ações de promoção da saúde 

voltadas a toda a população que valorize medidas de proteção contra doenças 

do aparelho cardiovasculares, como práticas de atividade física orientada, dieta 

etc. 

 

Óbitos evitáveis: Classificamos como óbitos evitáveis aqueles que poderiam 

ser impedidos por meio de ações de saúde me diferentes níveis, seja por 

medidas de prevenção ou de tratamento de agravos. Sabemos que com o 

avanço das ciências da saúde possibilitou a eliminação e o controle de diversos 

agravos que muitas vezes representavam perigo de morte as populações 

humanas. Seja por meio das vacinas ou medicamento como antibióticos, que 

revolucionaram a forma que tratamos as doenças infecciosas, ou seja, por 

avanços em técnicas cirúrgicas, próteses ou transplantes podemos evitar a 

morte por determinadas causas na população. Identificar óbitos evitáveis pode 

apontar para falhar possíveis de serem corrigidas no sistema de saúde. 

 

MORBIDADE 

 

“Do que adoecem os idosos?” Para responder essa pergunta precisamos 

conhecer quais as doenças que acometem a população de idosos, 
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especialmente aquelas que levam aos serviços de saúde de emergência, 

ambulatórias e hospitalização. A morbidade por ser analisada tanto no que se 

refere nas doenças prevalentes na população quanto na morbidade hospitalar, 

ou seja, aqueles que mais são motivos de hospitalização. As duas análises 

permitem que ações de controle de doenças e agravos possam ser realizadas. 

Por exemplo, conhecer as principais causas que levam idosas a serem 

internados representa informações estratégica tanto para organização dos 

serviços hospitalares, para melhor atender, como para a gestão no sentido de 

orientar o planejamento de ações e serviços de sua rede. Por exemplo, se 

observamos que doenças hipertensivas são as principais causas de 

hospitalizações na população podemos organizar a rede de atenção para 

melhor assistir aos idosos, tanto primária no sentido de prevenir quanto 

secundária com objetivo de tratar os casos mais agudos. 

 

Internações sensíveis a atenção primária: classificamos como internações 

evitáveis aquelas que poderiam ser evitadas por uma adequada e oportuna 

pelo nível primário de atenção a saúde. Descontrole de doenças crônicas e 

infecciosas geram internações e complicações a saúde da população por falha 

a seja no acesso ou na qualidade da assistência dado nos níveis ambulatorias. 

Podemos pegar como exemplo alta proporção de internações por descontrole 

da diabetes, uma efetiva atenção as pessoas com diabetes reduziria 

complicações e eventuais internações mantendo assim maior parte possível 

dos portadores de diabetes controlado por meio de atenção ambulatorial de 

rotina. 

 

Serviços de saúde 

 

Conhecer os equipamentos, recursos humanos e estrutura instalada 

disponível para atendimento da população idosos é ponto mestre para 

organizar a rede de serviços para atender essa população. A partir dessa 

análise será possível planejar quais serviços precisam ser ampliados e quais 

precisam ser reorganizados no território para atender as demandas de saúde 

de forma organizada e efetiva. 
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Sugestão de indicadores para análise de situação da saúde da população 

idosa 

 

A partir da matriz de dimensões proposta pelo SISAP-idoso podemos 

selecionais alguns indicadores que auxiliam na análise da situação de saúde 

de uma maneira geral. A seguir selecionamos alguns indicadores por dimensão 

que podem orientar a construção do conjunto inicial de indicadores para análise 

da situação da população. 

 

Demográficos 

Esperança de vida aos 60 anos 

Índice de envelhecimento da população 

Proporção de idosa  

 

Ambientais, Socioeconômicos e familiar 

Proporção de idosos que vivem em domicílios adequados 

Proporção de idosos em situação de pobreza 

Índice municipal de vulnerabilidade sociofamiliar (disponível apenas 

municípios) 

 

Auto avaliação da saúde e funcionalidade  

(disponível apelas na UR, Região e Brasil) 

Proporção de auto avaliação da saúde boa ou muito boa 

Proporção de idosos com alguma 

 

Mortalidade 

Taxa de mortalidade por grupos de causas 

Taxa de mortalidade por grupo de causas evitáveis 

 

Morbidade 

Taxa de internação por grupos de causas 

Taxa de internação por grupo de causas evitáveis 

Prevalência de doenças crônicas não transmissíveis 
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Serviços de saúde  

Cobertura do Programa de Saúde de Família 

Número de Médico por habitante 

Número de Geriatra por habitante 

 

Diretriz: Implantação da Rede de Atenção à Saúde do Idoso. 

Objetivo: Estruturar a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa. 

META 2018 - 2021 INDICADOR PARA 
MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO DA 
META  

AÇÕES PROGRAMADAS 

Reduzir em 1% a taxa de 
mortalidade prematura (de 30 
a 69 anos) em relação a 2016. 
 

Taxa de mortalidade  
prematura (de 30 a 
69 anos) pelo 
conjunto das quatro 
principais  
doenças crônicas 
não transmissíveis 
(do aparelho 
circulatório,  
câncer, diabetes e 
respiratórias 
crônicas) por 100 mil 
habitantes nessa 
faixa etária 
 

• Desenvolvimento de 
estratégias para prevenção das 
doenças e condições 
prevalentes na população idosa. 
• Estímulo à implantação da 
atenção domiciliar para 
atendimento da população 
idosa. 
• Incorporação de 
medicamentos,  
procedimentos e insumos 
apropriados à população idosa. 
• Desenvolvimento de 
estratégias de educação em 
saúde dirigidas à comunidade. 
• Estímulo à vacinação de 
idosos conforme 
recomendações específicas 
para a faixa etária. 
• Promoção da articulação 
intersetorial, visando oferecer 
segurança à população idosa e 
oportunidade de participação 
social. 
• Desenvolver parcerias junto 
as equipe e NASF para 
realização de grupos 
terapêuticos.  

Reduzir em até 32% as 
internações por condições 
sensíveis a APS, na faixa 
etária acima de 60 anos. 
 

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

Manter a implantação e 
implementação da 
estratificação de risco para 
Fragilidade de idosos em todas 
as UBS do Município.  
 

Percentual de idosos 
do municípios 
estratificados e 
acompanhados 
conforme linha guia 
de saúde do Idoso.   

Sensibilização dos gestores 

para manutenção à estratégia 

de estratificação de risco para 

Fragilidade do idoso.  

Monitoramento do processo de 

estratificação, envolvendo a 

SESA (nível central, Regionais 

de Saúde) e município. 
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Ações que contemplam todas 
As metas da Rede. 
 

• Promoção da educação permanente e/ou continuada 
em Saúde do Idoso. 
• Elaboração e distribuição de materiais técnicos e 
preventivos para os profissionais de saúde e sociedade 
com vistas à saúde do idoso. 
• Sensibilização dos gestores para adesão à Avaliação 
Multidimensional do Idoso na APS. 
• Monitoramento do processo de implantação da 
Avaliação Multidimensional do Idoso na APS.  
 

 

7.6 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é fruto de experiência 

acumulada de vários atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento 

e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos 

sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. 

A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica 

no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, é tida pelo 

Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, representados 

respectivamente pelo Conass e Conasems, como estratégia de expansão, 

qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação 

do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, 

diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e 

impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar 

uma importante relação custo-efetividade. 

Segundo a Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011 a Política 

Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas 

para a organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).  Também 

considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências. 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de 

danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 

integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 
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determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida 

por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e 

participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de 

territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 

populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem 

auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior 

frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, 

vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, 

necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos.  

É desenvolvida através descentralização sendo mais próxima da vida 

das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de 

entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. Orienta-se 

pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da 

continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social, considera o sujeito em sua 

singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral. 

 
A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes: 

 

 Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o 

planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações 

setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos 

determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território, 

sempre em consonância com o princípio da equidade; 

 Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 

qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e 

preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a 

vinculação e cor responsabilização pela atenção às suas necessidades de 

saúde. O estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e 

acolhimento pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço 

de saúde que parte do princípio de que a unidade de saúde deva receber e 

ouvir todas as pessoas que procuram os seus serviços, de modo universal e 

sem diferenciações excludentes. O serviço de saúde deve se organizar para 

assumir sua função central de acolher, escutar e oferecer uma resposta 
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positiva, capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da 

população e/ou de minorar danos e sofrimentos desta, ou ainda se 

responsabilizar pela resposta, ainda que esta seja ofertada em outros pontos 

de atenção da rede. A proximidade e a capacidade de acolhimento, vinculação, 

responsabilização e resolutividade são fundamentais para a efetivação da 

atenção básica como contato e porta de entrada preferencial da rede de 

atenção.  

 Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a população adstrita, garantindo a 

continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. A descrição 

dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a 

profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado. O 

vínculo, por sua vez, consiste na construção de relações de afetividade e 

confiança entre o usuário e o trabalhador da saúde, permitindo o 

aprofundamento do processo de corresponsabilização pela saúde, construído 

ao longo do tempo, além de carregar, em si, um potencial terapêutico. A 

longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação clínica, com 

construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao 

longo do tempo e de modo permanente, acompanhando os efeitos das 

intervenções em saúde e de outros elementos na vida dos usuários, ajustando 

condutas quando necessário, evitando a perda de referências e diminuindo os 

riscos de iatrogenia decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da 

coordenação do cuidado; 

 Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integrando 

as ações programáticas e demanda espontânea; articulando as ações de 

promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e 

reabilitação e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão 

necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia dos usuários e 

coletividades; trabalhando de forma multiprofissional, interdisciplinar e em 

equipe; realizando a gestão do cuidado integral do usuário e coordenando o no 

conjunto da rede de atenção. A presença de diferentes formações profissionais, 

assim como um alto grau de articulação entre os profissionais, é essencial, de 

forma que não só as ações sejam compartilhadas, mas também tenha lugar um 

processo interdisciplinar no qual progressivamente os núcleos de competência 
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profissionais específicos vão enriquecendo o campo comum de competências, 

ampliando, assim, a capacidade de cuidado de toda a equipe. Essa 

organização pressupõe o deslocamento do processo de trabalho centrado em 

procedimentos, profissionais para um processo centrado no usuário, onde o 

cuidado do usuário é o imperativo ético-político que organiza a intervenção 

técnico-científica. 

 Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua 

autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas 

e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e 

condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde a 

partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social. A 

Política Nacional de Atenção Básica considera os termos “atenção básica” e 

“Atenção Primária à Saúde”, nas atuais concepções, como termos 

equivalentes. Associa a ambos: os princípios e as diretrizes definidos neste 

documento. A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família 

sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica. A 

qualificação da Estratégia Saúde da Família e de outras estratégias de 

organização da atenção básica deverá seguir as diretrizes da atenção básica e 

do SUS, configurando um processo progressivo e singular que considera e 

inclui as especificidades loco regionais.  

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são vigentes do SUS e 

organizadas como estratégia para um cuidado integral e direcionadas às 

necessidades de saúde da população. As RAS constituem-se em arranjos 

organizativos formados por ações e serviços de saúde com diferentes 

configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma 

complementar e com base territorial, e têm diversos atributos, entre eles, 

destaca-se: a atenção básica estruturada como primeiro ponto de atenção e 

principal porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que 

cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado e atendendo às 

suas necessidades de saúde. O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que 

regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que “o acesso universal, igualitário e 

ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do 

SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada”. Nesse sentido, a 



45 

 

atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o 

funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, são elas: 

 Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o 

mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no 

cuidado se faz sempre necessário;  

 Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, 

utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, 

por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e 

intervenções clínicas e sanitáriamente efetivas, na perspectiva de ampliação 

dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais; 

 Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos 

singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os 

pontos de atenção das RAS. Atuando como o centro de comunicação entre os 

diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários 

por meio de uma relação horizontal, contínua e integrada, com o objetivo de 

produzir a gestão compartilhada da atenção integral. Articulando também as 

outras estruturas das redes de saúde e intersetoriais, públicas, comunitárias e 

sociais. Para isso, é necessário incorporar ferramentas e dispositivos de gestão 

do cuidado, tais como: gestão das listas de espera (encaminhamentos para 

consultas especializadas, procedimentos e exames), prontuário eletrônico em 

rede, protocolos de atenção organizados sob a lógica de linhas de cuidado, 

discussão e análise de casos traçadores, eventos sentinela e incidentes 

críticos, entre outros. As práticas de regulação realizadas na atenção básica 

devem ser articuladas com os processos regulatórios realizados em outros 

espaços da rede, de modo a permitir, ao mesmo tempo, a qualidade da 

microrregulação realizada pelos profissionais da atenção básica e o acesso a 

outros pontos de atenção nas condições e no tempo adequado, com equidade. 

 Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população 

sob sua responsabilidade, organizando-as em relação aos outros pontos de 

atenção, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta 

das necessidades de saúde dos usuários. 

 

Diretriz: Qualificação da atenção primária à saúde 
Objetivo: Qualificar as ações e serviços, promovendo a integralidade e a equidade nas 
redes de atenção a saúde. 
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META 2018 - 2021 INDICADOR 
PARA 
MONITORAMENT
O E AVALIAÇÃO 
DA META  

AÇÕES programadas 

Manter a cobertura 
populacional estimada 100% 
pelas equipes. 

- Percentual de 
gestantes com 
estratificação de 
risco pela APS 

Ampliar para 90% o mapa 
inteligente da área definida 

Reduzir as internações por 
causa sensíveis da atenção 
básica.  

- Reduzir em até 
15% 

 

Atingir exames 
citopatológicos na faixa etária 
em idade reprodutiva. 

- Atingir até 85% Atingir até 85% das mulheres em 
idade reprodutiva (25 a 64 anos) 
na realização do exame 
citopatológico de colo uterino. 

Manter razão de mamografia 
para a população alvo. 

- Manter o 
percentual de 
0,5%. 

Captar as mulheres entre 50 a 69 
anos para realização de 
mamografia. 

Implantar tutoria nas UBS no 
município  

- Em até 50% das 
UBS. 

Sensibilizar o gestor e os 
profissionais quanto à importância 
na adesão conforme as normas 
da tutoria e qualificação do 
atendimento. 

Ampliar o percentual de 
estratificação de risco 

- Percentual de 
saúde mental com 
estratificação de 
risco pela APS 

Capacitar os profissionais para 
aplicação da estratificação de 
risco 

 

 

7.7 AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE 

 

A promoção da saúde consiste nas atividades dirigidas à transformação 

dos comportamentos dos indivíduos, focando nos seus estilos de vida e 

promovendo uma modificação na sua maneira de pensar e agir. Os programas 

ou atividades de promoção da saúde tendem a concentrar-se em componentes 

educativos, primariamente relacionados com riscos comportamentais passíveis 

de mudanças. Os desafios para a promoção da saúde, particularmente junto à 

população, sem dúvida, são múltiplos, se levarmos em conta que os fatores 

que as colocam em situação de risco se originam nos diferentes níveis de seu 

contexto de vida, incluindo desde o micro sistema familiar até o macro sistema 

social, cultural, político e econômico. 

Em dia 30 de março de 2006, foi aprovada a Política Nacional de 

Promoção a Saúde, pela portaria de número 687, que validou o compromisso 

da atual gestão do Ministério da Saúde na ampliação das ações de promoção, 

nos serviços e na gestão do Sistema Único. Constituindo um instrumento de 
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fortalecimento e implantação de ações transversais, integradas e intersetoriais 

que objetivam o diálogo entre as diversas áreas do setor sanitário, 

governamental, privado e sociedade geral, para compor redes de compromisso 

em que todos auxiliem na proteção e no cuidado com a vida. 

Ações de promoção e proteção da saúde são fundamentais para a 

reorientação dos modelos assistenciais, sendo uma estratégia de articulação 

transversal que objetiva a melhoria na qualidade de vida e a redução dos riscos 

à saúde, por meio da construção de políticas públicas saudáveis, que 

proporcionem melhorias no modo de viver. 

 

 Prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNTs 

  

São realizadas ações voltadas para a prevenção do diabetes e da 

hipertensão arterial sistêmica. Por meio de palestras, reuniões de grupos e 

tendas de saúde, durante estas dinâmicas são distribuídos materiais 

educativos, aferições de sinais vitais e a verificação de glicemia capilar (HGT).   

 
 Programa Saúde da Mulher 
  

Ocorrem atividades pautadas à prevenção do câncer de colo do útero e 

de mama. São fornecidos materiais educativos pelos profissionais de saúde, 

que realizam coletas de exames Papanicolau e autoexames de mama também 

na realização de palestras e aconselhamento a respeito da importância do 

autocuidado e do autoexame, na prevenção e na detecção de qualquer 

alteração de saúde. 

  A Campanha Outubro Rosa realizada anualmente pelas equipes de 

saúde promove diversas ações de prevenção para toda a população feminina, 

focadas na prevenção e no cuidado com a saúde da mulher. 

  
Programa Saúde do Homem 

Em muitos dos estados, o mês de agosto é destinado para ações de 

cuidado e prevenção da saúde do homem. No estado do Paraná, as 

campanhas estão focadas no incentivo à manutenção de hábitos saudáveis, 

visando à melhoria da qualidade de vida e o aumento da longevidade do 

público masculino. A intenção é mostrar que é possível ter qualidade de vida 
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fazendo ajustes simples na rotina diária. Promove ações voltadas à prevenção 

do câncer de próstata. São disponibilizados materiais educativos pelos 

profissionais de saúde, que atuam também na realização de palestras e 

aconselhamento sobre a importância do autocuidado. 

 
Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST/Aids 

 

Durante todo o ano são realiza ações educativas e preventivas a 

doenças sexualmente transmissíveis, onde são disponibilizados materiais 

educativos pelos profissionais de saúde, que atuam também na realização de 

palestras sobre sexualidade saudável em escolas, empresas e grupos de 

saúde. São também distribuídos preservativos femininos e masculinos, 

reforçando as medidas de prevenção. No Dia Mundial de Combate à Aids, em 

1º de dezembro,  propõe diversas ações às empresas, focadas nessa 

temática. Também uma das estratégias foi a  ampliação do uso e distribuição 

dos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C no Brasil.  Os testes rápidos 

são, primariamente, recomendados para testagens presenciais. Podem ser 

feitos com amostra de sangue total obtida por punção venosa ou da polpa 

digital, ou com amostras de fluido oral. Dependendo do fabricante, podem 

também ser realizados com soro e (ou) plasma.A ampliação do acesso ao 

diagnóstico é um desafio aos programas de saúde pública.  

 

Movimento Maio Amarelo Atenção Pela Vida 

 

O movimento maio amarelo nasceu com uma só proposta: chamar a 

atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo 

o mundo. 

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público 

e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e 

mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos 

de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e 

sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, 

efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, 
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abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais 

diferentes esferas. 

 

Diretriz: Fortalecimento das ações de promoção à saúde. 
Objetivo: Promover a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e reduzir à 
vulnerabilidade e riscos a saúde relacionada aos seus determinantes e condicionantes. 

META 2018 - 2021 INDICADOR 
PARA 
MONITORAMENT
O E AVALIAÇÃO 
DA META  

AÇÕES PROGRAMADAS 

Acompanhamento integral da 
do programa bolsa família. 

- Atingir até 80% Sensibilização e captação dos 
usuários de 6 em 6 meses no 
programa bolsa família. 

Instituir o programa de 
educação permanente para 
os gestores e profissionais da 
saúde.  

- Atingir até 50% 
dos profissionais. 

Ampliar e manter o auxílio de 
profissionais de saúde para cursos, 
especialização e treinamentos na área 
da saúde. 

Instituir o programa de 
promoção da saúde para os 
gestores, profissionais e 
usuários do serviço de saúde. 

- Atingir até 70% Manter e promover o número de 
iniciativas para promoção da saúde 
através de ações, tais como: maio 
amarelo, agosto azul, outubro rosa, 
setembro amarelo, entre outros. 

Instituir projeto municipal de 
ações de promoção a saúde. 

Verificação da 
aplicabilidade e 
realização. 

Aumentar o número de Iniciativas para 
promoção da saúde através de ações, 
tais como: campanhas e eventos de 
atenção as redes de atenção. 

Manter em funcionamento a 
academia de saúde e ampliar 
o número de academia.  

- Em até 50%. Manter o funcionamento da academia 
de saúde já existente e instituir uma 
unidade de academia da saúde na 
região central do município. 

Manter e ampliar a vacinação 
dos sintomáticos 
respiratórios. 

- Em até 80%. Divulgar, captar, e monitorar a 
vacinação dos sintomáticos 
respiratórios. 

 

 

7.8 DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA ATENÇÃO A SAÚDE 

 

Para complementar os serviços, existem as ações de média 

complexidade que visam atender aos principais problemas e agravos de 

saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica 

demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de 

recursos tecnológicos para apoio diagnóstico e tratamento. 

Da mesma forma, são disponibilizados pelo SUS os procedimentos 

de alta complexidade, que envolvem alta tecnologia e alto custo, 
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objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, 

integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde. 

O Paraná desenvolveu um enfoque sistêmico e planejado para 

atender às necessidades dos eventos agudos e crônicos por meio dos 

Serviços de Saúde de Referência para Alta Complexidade, apresentado no 

Plano Diretor de Regionalização – PDR, que está disponível no site da 

SESA/CIB-PR, onde todos os municípios estão contemplados com 

cobertura integral nos serviços de Obesidade Grave, Cardiovascular, 

Nefrologia, Neurologia, Traumatologia Ortopedia, Oncologia, Transplantes e 

Hemoterapia e Hematologia.  

A regulação médica do acesso dos pacientes aos diferentes pontos 

do Sistema de Saúde é um instrumento de gestão essencial para a garantia 

de assistência qualificada e resolutiva a ser disponibilizada para toda a 

população. Essa atividade médica cumpre papel preponderante na 

organização da Rede de Assistência, visando à eficiência e 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. 

A constituição do Complexo Regulador permite absorver todo o fluxo 

da assistência na atenção básica, na média e alta complexidade, e sua 

composição se dá por meio de: Centrais de Regulação Médica de Urgência 

– SAMU/ SIATE, Centrais de Regulação de Leitos e Consultas 

Especializadas. 

A operação do Sistema de Regulação pode ser dividida em quatro 

áreas principais, que, no seu conjunto, compõem o COMPLEXO 

REGULADOR. Essas quatro áreas de atuação devem operar mediante 

protocolos operacionais integrados, visando à máxima eficiência de gestão 

do acesso do paciente ao serviço médico mais qualificado e resolutivo 

possível, promovendo acesso  equânime e integral.  

São elas: 

• Atendimento de Urgência 

• Gestão de Leitos Especializados 
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• Gestão do Fluxo de Acesso dos Diferentes Serviços Assistenciais 

• Gestão Administrativa / Financeira e Auditoria 

A existência de Centrais de Regulação se justifica para fazer face às 

duas primeiras ações, pois têm em comum a necessidade de operação 

ininterrupta. A regulação do acesso do paciente aos serviços de urgência 

deve buscar, em primeiro lugar, a possibilidade de tratamento emergencial 

para viabilizar a estabilidade clínica; em segundo lugar, a confirmação 

diagnóstica imprescindível à continuidade do tratamento; e, em terceiro 

lugar, a realização de procedimento terapêutico emergencial para 

tratamento das condições de urgência, mesmo que para isso seja 

necessário buscar outro serviço médico.  

As competências da Regulação Médica de Urgência no atendimento 

primário são as solicitações de urgência da população; já no secundário, 

são as solicitações de urgência dos Serviços de Saúde para transferências 

inter-hospitalares, obtendo a confirmação de situação de urgência por meio 

de protocolos de regulação (BRASIL, 2002; BRASIL, 2006; PARANÁ, 2013).  

Em 2012 foi implantado o Programa Estadual de Apoio aos 

Consórcios Intermunicipais de Saúde – COMSUS, com o propósito inovador 

de desenvolver uma política para a atenção ambulatorial secundária em 

todas as regionais de saúde do estado, em parceria com os Consórcios 

Intermunicipais de Saúde (CIS) que gerenciam ambulatórios, os quais se 

pretende nomear Centros de Especialidades do Paraná, proporcionando 

melhoria do acesso ao atendimento ambulatorial especializado aos 

cidadãos paranaenses.  

Os Centros de Especialidades de referência do município oferecem 

em um mesmo espaço consultas e exames especializados, atendimento 

com equipe interdisciplinar e cirurgias ambulatoriais de acordo com a 

característica de cada necessidade dos pacientes. Houve com o COMSUS 

a articulação dos fluxos de atendimento de acordo com a implantação das 

seguintes Redes de Atenção à Saúde: Rede Mãe Paranaense, Rede de 

Atenção à Saúde Mental, Rede de Atenção à Saúde Bucal, estabelecendo-

se o atendimento ambulatorial especializado como ponto de atenção das 

redes de atenção à saúde.  
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O município tem como diretriz, participar no consórcio intermunicipal de 

saúde composto pelos 27 municípios da área de abrangência da 8ª Regional 

de Saúde sediada em Francisco Beltrão; oferecer a população consulta com 

médicos especialistas que não atendem no Município e associados ao CRE. 

Adquirir passagens de ônibus para transporte de pacientes e acompanhantes, 

para tratamento de saúde. Oferecer consultas médicas, odontológicas, exames 

laboratoriais, mamografia, ecocardiograma, eletroencéfalograma, ecografia, 

Raios-X, medicamentos, etc. 

 

Diretriz: Fortalecimento do desenvolvimento regional da atenção em saúde 
Objetivo: Organizar e qualificar a atenção ambulatorial secundária em parceria com o centro 
regional de especialidades  - CRE, a partir da implantação do modelo de atenção às 
condições crônicas - MACC 
 

Meta 2018 - 2021 INDICADOR 
PARA 
MONITORAMENT
O E AVALIAÇÃO 
DA META  

AÇÕES PROGRAMADAS  

Manter em 100% a estratificação 
de risco das gestante conforme 
linha Guia Mãe Paranaense. 

- percentual de 
gestantes com 
estratificação de 
risco pela APS 

- Realizar a estratificação de risco 
das gestantes no primeiro 
trimestre da gravidez , conforme a 
demanda e atendimento e 
conforme a necessidade realizar 
refrência para o CRE, Hosp. 
Regional e Mãe Paranaense. 

 
Ampliar o percentual de 
estratificação de risco de crianças 
menores de 1 ano. 

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

- Capacitar os profissionais para 
realização da busca ativa das 
crianças através dos ACS, 
carteirinha de gestante conforme 
a classificação e estratificação 
nas carteirinhas de gestante, pós-
parto e nos atendimento de 
saúde.  

Ampliar o percentual de 
estratificação de risco 

- Percentual de 
hipertensos com 
estratificação de 
risco pela APS 

Capacitar e sensibilizar os 
profissionais para aplicação da 
estratificação de risco e os 
devidos encaminhamentos. 

Ampliar o percentual de 
estratificação de risco 

- percentual de 
diabéticos com 
estratificação de 
risco pela APS 

Capacitar e sensibilizar os 
profissionais para aplicação da 
estratificação de risco e os 
devidos encaminhamentos. 

Ampliar o percentual de 
estratificação de risco 

- percentual de 
idosos com 
estratificação de 
risco pela APS 

Capacitar e sensibilizar os 
profissionais para aplicação da 
estratificação de risco e os 
devidos encaminhamentos. 

Ampliar o percentual de 
estratificação de risco 

-percentual de 
saúde mental com 
estratificação de 
risco pela APS 

Capacitar e sensibilizar os 
profissionais para aplicação da 
estratificação de risco e os 
devidos encaminhamentos. 
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Qualificar o coorelacionamento 
contratual 

- nº de contrato 
com CRE - ARSS 

Monitorar as ações contratuais; 
 
Garantir que os serviços 
contratados atendam as 
demandas do município; 
 

Garantir que a equipe esteja 
qualificada 

- nº de reuniões 
com participação 
da equipe 
municipal. 

Assegurar que as equipes 
participem dos processos de 
capacitação; 

  

7.9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

AAssistência Farmacêutica (AF)engloba um conjunto de ações voltadas 

à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, 

tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao 

seu uso racional.  

No âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de 

doenças ou de agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME).  As responsabilidades das instâncias 

gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal), em relação aos 

medicamentos, estão definidas em 3 Componentes: Básico, Estratégico e 

Especializado. 

Na Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, o planejamento, a 

formulação, a implementação e a coordenação da gestão da política de 

assistência farmacêutica são competência do Departamento de Assistência 

Farmacêutica (DEAF). O planejamento, a execução e o acompanhamento das 

atividades relacionadas a seleção, programação, aquisição, armazenamento e 

distribuição de medicamentos são competências do Centro de Medicamentos 

do Paraná (CEMEPAR).   

 

Medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica 

(cbaf) 

 

Fazem parte do CBAF os medicamentos e insumos utilizados no âmbito 

da atenção básica em saúde. O acesso aos medicamentos do CBAF se dá 

através das Unidades Básicas de Saúde do município onde reside o paciente.  
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Organização do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

 

Financiado pelas três esferas de gestão (financiamento tripartite) e 

gerenciado pela esfera municipal, este Componente destina-se à aquisição dos 

medicamentos no âmbito da atenção básica em saúde, com base em valores 

per capita. As Comissões IntergestoresBipartite (CIB) de cada estado 

estabelecem o mecanismo de operacionalização desta sistemática, respeitando 

a aplicação mínima dos seguintes valores monetários/habitante/ano: R$ 5,10 

pela União; R$ 2,36 pelos Estados e R$ 2,36 pelos Municípios, conforme 

estabelecido na Portaria GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013. De acordo 

com a referida Portaria, os municípios podem adquirir, com estes recursos, os 

medicamentos e insumos relacionados ao CBAF descritos nos Anexos I e IV 

da vigente no SUS, incluindo os insumos complementares destinados aos 

usuários insulinodependentes (tiras reagentes, lancetas para punção digital e 

seringas com agulha acoplada). 

 

Ainda neste Componente, recursos distintos são destinados ao financiamento 

dos seguintes medicamentos e insumos: 

 

• Contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher: recurso federal, de 

aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde (MS), que efetua a distribuição 

aos estados e estes aos municípios para a dispensação aos usuários. A 

distribuição é realizada diretamente pelo MS aos municípios cuja população 

seja superior a 500.000 habitantes; 

 

• Insulina Humana NPH 100 UI e Insulina Humana Regular 100 UI: recurso 

federal, de aquisição centralizada pelo MS e distribuição aos Estados, que por 

sua vez distribuem aos municípios para que realizem a dispensação aos 

usuários. 

 

Medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica 

(CESAF) 
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O CESAF compreende medicamentos para o tratamento de doenças 

que configuram problemas de saúde pública. Estão incluídos em Programas 

Estratégicos do Ministério da Saúde, que seguem protocolos e normas 

específicas.  

 

Organização do Componente Estratégico da Assistência 

Farmacêutica: 

 

O Ministério da Saúde considera estratégicos todos os medicamentos 

utilizados para tratamento das doenças de perfil endêmico e que tenham 

impacto socioeconômico. Esses medicamentos são gerenciados e 

disponibilizados aos usuários portadores de doenças que configuram 

problemas de saúde pública através de Programas Estratégicos, que seguem 

protocolos e normas específicas.  

Os medicamentos e imunobiológicos contemplados neste Componente 

são adquiridos pelo Ministério da Saúde e distribuídos aos estados. Abrangem 

os seguintes programas: DST/AIDS (Antiretrovirais); endemias focais (malária, 

leishmaniose, doença de chagas e outras doenças endêmicas); hanseníase; 

tuberculose; talidomida para lúpus eritematoso sistêmico, doença do enxerto x 

hospedeiro e mieloma múltiplo; doenças hematológicas e hemoderivados; 

influenza e os medicamentos e insumos para o controle do tabagismo.  

Quanto à sua operacionalização no Estado do Paraná, o Centro de 

Medicamentos do Paraná (CEMEPAR) recebe, armazena e distribui os 

medicamentos estratégicos e imunobiológicos (soros e vacinas) às 22 

Regionais de Saúde, que os enviam aos municípios de sua área de 

abrangência, cabendo a estes a dispensação aos usuários. 

 

Medicamentos Do Componente Especializado Da Assistência 

Farmacêutica (Ceaf). 

 

O CEAF é outra estratégia para a garantia do acesso a medicamentos 

no SUS. Seu objetivo majoritário é a garantia da integralidade do tratamento 

medicamentoso em todas as fases evolutivas das doenças contempladas, em 

nível ambulatorial.  
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O acesso aos medicamentos do CEAF deve obedecer a critérios 

previamente estabelecidos pelo Ministério da Saúde nos Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT). O processo de solicitação dos medicamentos 

é iniciado pelo usuário, ou seu responsável, por meio da apresentação de 

alguns documentos descritos no site da Secretária do estado do Paraná. 

 

Programas Especiais Da Secretaria De Estado Da Saúde Do Paraná 

Além dos medicamentos padronizados nos Componentes da AF, ainda há 

aqueles ofertados por meio dos Programas Especiais da SESA/PR. 

 

Medicamentos Oncológicos 

 

No SUS a área de oncologia é estruturada para atender de forma 

integral e integrada os pacientes que necessitam de tratamento. Atualmente, a 

Rede de Atenção Oncológica está formada por estabelecimentos de saúde 

habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em 

META 2018 - 2021 INDICADOR PARA 
MONITORAMENTO 
DA META 

AÇÕES PROGRAMADAS 

Manter REMUME – 
Relação Municipal de 
Medicamentos  
 
 
 

Revisões para 
atualizações da 
mesma anualmente 

-Manter a comissão de 
Farmácia e Terapêutica; 
Composta por equipe 
multiprofissional: farmacêutico, 
médico, enfermeiro. 
- Revisar anualmente e publicar.  

- divulgar com os prescritores 
a REMUME 

 

Manter / Aumentar 
repasse de recursos para 
assistência farmacêutica 

- percentual de 
incremento no 
repasse anual 
para assit. 
farmacêutica 

- Aumentar a quantidade e 
qualidade da assistência 
farmacêutica. 

Implantar a consulta 
farmacêutica. 

- Percentual de 
pacientes 
atendidos com 
consulta 
farmacêutica 
- Percentual de 
medicamentos 
Desperdiçados ao 
ano. 

- Aumentar o número de 
farmacêuticos de acordo com as 
necessidas da população  
- Adequar os métodos de  
orientação de uso de 
medicamentos aos pacientes na 
dispensação. 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/840-sctie-raiz/daf-raiz/cgceaf-raiz/cgceaf/l3-cgceaf/11646-pcdt
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Oncologia (CACON).  

 

DIRETRIZ 14: Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica  
 
OBJETIVO 1: Promover o acesso da população aos medicamentos contemplados nas 
políticas públicas e ao cuidado farmacêutico qualificado. 

 

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

 

 

OBJETIVO 3: Qualificar a assistência farmacêutica. 

 

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Previsão de alocação de recursos orçamentários necessários ao cumprimento da 
PAS  
DIRETRIZES  RECURSO PROGRAMADO PARCERIAS 

DIRETRIZ 14: 
Fortalecimento da 
Política de 
Assistência 
Farmacêutica  
 

IOAF (Incentivo da 
Organização da Assistência 
Farmacêutica. 

ESTADO/SESA 

De acordo com a Portaria n° 
1.555, de 30 de julho de 
2013, 

Federal R$ 5,10/Hab./Ano 

Estadual R$ 2,36/Hab./Ano  

Municipal R$ 2,36/Hab./Ano 

 

 

7.10 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

META 2018 - 2021 INDICADOR PARA 
MONITORAMENTO 
DA META 

AÇÕES 

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

Percentual de 
recurso repassado 
utilizado na 
assistência 
farmacêutica 
 
Nº de unidades 
aptas e 
estruturadas 

- Desenvolver um 
descritivo que 
contemple todas as 
áreas e cumprir 
com prazos. 
- Construção e 
adequação dos 
espaços segundo 
legislação vigente; 
 

META 2018 - 2021 INDICADOR PARA 
MONITORAMENTO 
DA META 

AÇÕES 

Capacitar os atores envolvidos na 
assistência farmacêutica 

Nº de 
capacitações  
 

-Planejar eventos de 
capacitação  
-Realização de eventos.  
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A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise 

permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um 

conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à 

saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a 

integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como 

coletiva dos problemas de saúde. 

A área de vigilância em saúde abrange as ações de vigilância, 

promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, devendo 

constituir espaço de articulação de conhecimentos e técnicas.  

Os componentes são: a vigilância e controle das doenças transmissíveis; 

a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; a vigilância da situação 

de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e 

a vigilância sanitária. 

Ações específicas de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e 

Vigilância Ambiental, Vigilância em saúde do Trabalhador fazem parte do que 

se denomina de Vigilância em Saúde.   

A Vigilância em Saúde pode ser um referencial para mudanças do 

modelo de atenção e, portanto deve estar inserida na prática das equipes de 

saúde da Atenção Básica (AB). 

A vigilância epidemiológica é um “conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a 

finalidade de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 

doenças ou agravos”. 

Seu propósito é fornecer orientação técnica permanente para os que têm 

a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de 

doenças e agravos.  

Tem como funções, dentre outras: coleta e processamento de dados;  

análise e interpretação dos dados processados; divulgação das informações; 

investigação epidemiológica de casos e surtos; análise dos resultados obtidos; 

e recomendações e promoção das medidas de controle indicadas. 

A vigilância da situação de saúde desenvolve ações de monitoramento 

contínuo do país/estado/região/município/território, por meio de estudos e 
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análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, 

priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde 

mais abrangente. 

A vigilância em saúde ambiental visa ao conhecimento e à detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes 

do ambiente que interferiram na saúde humana; recomendar e adotar medidas 

de prevenção e controle dos fatores de risco, relacionados às doenças e outros 

agravos à saúde, prioritariamente a vigilância da qualidade da água para 

consumo humano, ar e solo; desastres de origem natural, substâncias 

químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, e ambiente de 

trabalho. 

A vigilância em saúde do trabalhador caracteriza-se por ser um conjunto 

de atividades destinadas à promoção e proteção, recuperação e reabilitação da 

saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 

condições de trabalho.  

A vigilância sanitária é entendida como um conjunto de ações capazes 

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

sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e 

na prestação de serviços de interesse da saúde.  

Abrange 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, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde. 

Outro aspecto fundamental da vigilância em saúde é o cuidado integral 

com a saúde das pessoas por meio da promoção da saúde. 

Essa política objetiva a promover a qualidade de vida, empoderando a 

população para reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos 

seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, 

habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços 

essenciais.  

As ações específicas são voltadas para: alimentação saudável, prática 

corporal/atividade física, prevenção e controle do tabagismo, redução da 

morbimortalidade em decorrência do uso de álcool e outras drogas, redução da 
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morbimortalidade por acidentes de trânsito, prevenção da violência e estímulo 

à cultura da paz, além da promoção do desenvolvimento sustentável. 

 

Descrição dos serviços sanitários do município: 

 Atividade educativa para o setor regulado; 

 Atividade educativa para a população; 

 Conclusão de processo administrativo sanitário; 

 Inspeção dos estabelecimentos sujeitos a vigilância sanitária; 

 Inspeção sanitária de serviços de alimentação; 

 Instauração de processo administrativo sanitário; 

 Investigação de surtos de doenças transmitidas por alimentos; 

 Laudo de análise laboratorial do programa de monitoramento de 

alimentos recebidos pela vigilância sanitária; 

 Licenciamento dos estabelecimentos sujeitos a vigilância sanitária; 

 Licenciamento sanitário de serviços de alimentação; 

 Recebimento de denúncias e reclamações; 

 Atendimento a denúncias e reclamações; 

 Coleta de água para análise físico-química e microbiológica; 

 Cadastro de estabelecimentos sujeitos a visa; 

 Coleta de alimentos para análise microbiológica. 

 

META 2018 - 2021 INDICADOR PARA 
MONITORAMENTO 
DA META 

AÇÕES PROGRAMADAS 

Investigar 95% dos óbitos 
infantis e fetais 

 

Proporção de óbitos 
infantis e fetais 
investigados 

 

• Manter as o comitê de óbito infantil e 
fetal. 
• Monitoramento mensal das 
investigações dos óbitos por meio de 
relatório.  
• Fortalecimento do processo de 
investigação, cumprindo o tempo 
oportuno determinado em legislação. 

 
Investigar 100% dos óbitos 
maternos 

 

Proporção de óbitos 
maternos 
investigados 

 

• Manter as o comitê de óbito infantil e 
fetal. 
• Manter as reuniões do comitê a cada 
semestre e sempre que necessário.  
• Monitoramento mensal das  
Investigações dos óbitos por meio de 
relatório.  
• Fortalecimento do processo de 
investigação, cumprindo o tempo 
oportuno determinado em legislação. 
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Investigar 90% dos óbitos  
em mulheres em idade  
fértil - MIF 
 

Proporção de óbitos 
de mulheres  
em idade fértil  
(MIF) investigados 

 

• Monitoramento mensal das 
investigações dos óbitos por meio de 
relatório.  
• Fortalecimento do processo de 
investigação, cumprindo o tempo 
máximo determinado. 
 

Monitorar 80% dos casos 
novos notificados no SINAN, 
de sífilis congênita em 
menores de 1 (um) ano de 
idade. 
 

Proporção de casos 
novos de sífilis 
congênita em 
menores de 01 ano 
de idade notificados 
e avaliados com 
tratamento adequado 
ao nascer 
 

• Realização de treinamento anual para 
profissionais de saúde, atualizando as 
informações, tratamento e fluxos de 
acordo com os protocolos vigentes, 
conforme planejamento. 
• Participação nas capacitações 
técnicas ofertadas pela regional. 
• Monitoramento mensal das gestantes 
portadoras de sífilis. 
• Realização de testes rápidos na rotina 
e campanhas anuais de Testes 
Rápidos e demais campanhas. 

Alcançar coberturas vacinais 
do Calendário Básico de 
Vacinação em 70% dos 
municípios. 
 

Percentual de 
municípios do Estado 
com cobertura 
vacinal adequadas 
para as vacinas do, 
calendário básico da 
criança 
 

• Desenvolvimento de ações 
relacionadas às metas e aos 
indicadores de coberturas vacinais 
(planejamento, monitoramento mensal 
e avaliação trimestral). 
• Gerenciamento mensal do sistema de 
informação de Eventos Adversos Pós-
Vacinação.  
• Participação nas ações de educação 
permanente, em parceria com 
Regionais. 
• Estímulo à busca ativa dos usuários 
com esquema de vacinação incompleto 
em tempo oportuno. 
• Elaboração de materiais informativos 
sobre imunização para distribuição em 
estabelecimentos de saúde pública. 
• Acompanhamento e avaliação  
bimestral da indicação de  
imunobiológicos especiais pelo CRIE. 

Aumentar a proporção de cura 
de casos novos de tuberculose 
pulmonar com confirmação 
laboratorial para 85%. 
 

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

• Capacitações das Unidades de Saúde 
em Manejo Clínico com formação de 
multiplicadores, das UBS em Manejo 
Clínico de TBDR, e sobre o manejo 
clínico coinfeção TB HIV. 
• Desenvolvimento de ações 
integradas, como Tratamento 
Diretamente Observado (TDO), para o 
aumento de cura dos casos novos e 
busca dos sintomáticos respiratórios. 
• Realização de visitas de 
monitoramento aos municípios 
prioritários para o PECT.  
• Monitoramento de banco do SINAN. 

Aumentar a proporção de 
testagem para HIV nos casos 
novos de tuberculose para 
90% 
 

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

• Fornecimento pelo SUS do exame 
anti-HIV (sorologia ou teste rápido) a 
todos os casos novos de tuberculose 
diagnosticados.  
• Realização de capacitação 
permanente em saúde com as equipes 
de saúde. 
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Manter em 95%, no mínimo, a 
proporção de registro de 
óbitos com causa básica 
definida. 

Proporção de registro 
de óbitos com causa 
básica definida 
 

• Manter o registro de óbitos com causa 
básica definida. 
 
 

Encerrar a investigação de 
pelo menos 80% dos casos de 
Doenças de Notificação 
Compulsória Imediata (DNCI),  
registrados no SINAN, em até 
60 dias a partir da data de 
notificação. 

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

• Educação Permanente para os 
profissionais das UBS do município 
sobre as DNCI.  
• Encerramento em tempo oportuno 
dos casos notificados. 
 

Reduzir para menos de 01 
caso para cada 100 mil 
habitantes a incidência de 
AIDS em menores de 5 anos . 
 

Número de casos 
novos de AIDS em 
menores de 5 anos 
de idade na 
população da mesma 
faixa etária/100.000 
hab. 
 

• Capacitação/Sensibilização dos 
profissionais para ampliar a testagem 
para o HIV e AIDS e o diagnóstico 
precoce.  
• Capacitação e atualização anual para 
profissionais de saúde, visando à 
redução das DST e identificação de 
casos de violência em menores de 
cinco anos. 
• Monitoramento mensal e avaliação 
dos sistemas de informação. 
• Encaminhamento adequado da 
população e para a atenção secundária 
ao atendimento aos pacientes 
portadores de DST, salientando a 
importância da adesão ao TARV para 
atingir a carga viral indetectável, 
reduzindo a cadeia de transmissão. 

Aumentar em até 5% as 
Unidades de Saúde que 
notificam violência 
interpessoal e autoprovocada. 
 

Percentual de 
unidades novas 
implantadas. 

• Capacitações dos profissionais da 
APS para a implementação da 
notificação em serviços de saúde e 
apoio à notificação intersetorial nos 
municípios.  
• Monitoramento mensal e avaliação 
dos dados dos sistemas de informação. 

Manter em 100% o alcance da 
meta anual referente àscoletas 
e posterior análises realizadas 
pelo LAREN da 8ª RS, em 
amostras de água para 
consumo humano,  
quanto aos parâmetros 
coliformes totais, cloro  
residual livre e turbidez 
 

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

- Coletar a quantidade de amostras nas 
datas pré definidas pelo LAREN. 
- Participação das reuniões do 
VIGIAGUA. 
- Alimentar os dados de CONTROLE e 
VIGILÂNCIA no SISAGUA. 
- Elaborar anualmente o Plano de 
Amostragem da Vigilância da 
Qualidade da Água para Consumo 
Humano. 
- Realizar coletas SENTINELA, 
monitorando e elevando os parâmetros 
cloro residual livre e turbidez. 
- Digitar as coletas no GAL. 
- Validar as amostras no SISAGUA. 
- Realizar inspeções nos SAA, SAC e 
SAI, conforme orientação técnica. 
- Cobrar providências junto aos 
responsáveis pelos sistemas.  
- Retornar ao LAREN, as medidas 
adotadas. 
- Divulgar e distribuir quando solicitado, 
Hipoclorito de Sódio a 2% para a 
população sem água tratada. 
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Elaborar e divulgar planos de 
contingência e protocolos de 
atuação para o enfrentamento 
e resposta a emergências em 
saúde pública (surtos, 
epidemias, desastres, eventos 
de massa e QBRN – artefato 
químico, biológico, radiológico 
e nuclear), em conjunto com 
as demais áreas técnicas. 

Planos de 
contingência para 
agravos inusitados, 
desastres, eventos 
de massa e QBRN 
elaborados e 
divulgados. 
 

Articulação com as áreas técnicas para 
a elaboração dos planos de 
contingência e protocolos de atuação 
em surtos, epidemias, agravos 
inusitados, doenças emergentes e  
reemergentes, eventos de massa e 
desastres. 
• Divulgação dos planos de 
contingência e protocolos elaborados. 

Realizar no mínimo 4 ciclos de 
visita domiciliar em 80% dos 
domicílios, por ciclo, em 87,5% 
dos municípios infestados por  
Aedes aegypti. 

Proporção de 
municípios infestados 
que realizaram 4 
ciclos de visitas 
domiciliares em 80% 
dos domicílios  
 

Promoção da integração Agente de 
Combate de Endemias/ACE e Agentes  
Comunitários de Saúde/ACS. 
• Capacitação permanente das equipes 
de controle vetorial. 
• Monitoramento das ações por  
levantamento de índice de infestação 
por Aedes aegypti. 
• Mobilização interinstitucional em 
situação de surtos/epidemias. 

Notificar 80% os casos de 
doenças ou agravos 
relacionados ao trabalho 
 

Proporção de 
municípios com 
casos notificados de 
doenças ou agravos 
relacionados ao 
trabalho. 
 

Implementação da Rede de Atenção 
Integral à Saúde do Trabalhador 
(RENAST), conforme política estadual 
de atenção integral à saúde do 
Trabalhador. 
 

Atingir no mínimo 80% das 
ações pactuadas no Programa 
VIGIASUS. 
 

Proporção de ações 
realizadas no ano 
pelos municípios que 
aderiram ao 
Programa 

Monitoramento semestral das ações 
pactuadas no Programa.  
• Capacitação das equipes regionais e 
municipais.  
 

Construir a Fase II do 
Laboratório Central do Estado 
do Paraná - LACEN/PR, a fim 
de ampliar a capacidade 
laboratorial para atender às 
ações de Vigilância em Saúde 
 

Obra construída e em 
funcionamento. 
 

• Contratação da empresa para  
construção por meio de processo  
licitatório.  
• Construção da Fase II.  
• Ampliação da capacidade laboratorial 
 

Elaborar de divulgar plano 
municipal de contingencia para 
Covid19 

Numero de plano de 
contingência  

Divulgar plano de protocolos  
Capacitar os profissionais  
Promover a integração entre os setores 
e unidades  

Orientar a comunidade para 
prevenção ao contagio pela 
Covid 19 

Numero de ações 
desenvolvidas 

Apoiar e orientar a comunidade sobre 

medidas de prevenção e controle para 

o vírus COVID-19;  

Implementar medidas de 

biossegurança (precaução padrão, de 

contato e respiratória por gotícula) para 

todos os indivíduos com suspeita ou 

confirmação de infecção pelo vírus 

COVID-19;  

 

  

Capacitar todos os 
profissionais da área da saúde  

Numero de 
profissionais 

Realizar capacitações para 
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capacitados  profissionais de saúde em Manejo 

Clínico de Infecção pelo vírus COVID-

19 e outros vírus respiratórios de 

interesse de saúde pública, com base 

nas recomendações e protocolo da 

OMS e MS;  

Monitorar e acompanhar a 
situação de todos os pacientes 
suspeitos, com sintomas ou 
contatos de suspeitos  

Numero de pacientes 
monitorados ou 
suspeitos X numero 
de monitorados  

Monitorar os casos em domicílio, sem 

indicação de internamento hospitalar: 

orientar precaução padrão (contato e 

transmissão respiratória por gotícula); 

acompanhamento para identificação de 

possíveis sinais de gravidade. 

Fornecer EPI para 
profissionais de saúde e exigir 
o uso  

Numero de 
profissionais X 
quantidade de EP 
fornecido  

Disponibilizar Equipamentos de 

Proteção individual (EPI) para os 

servidores que realizam atendimento 

assistencial dos serviços de saúde 

municipal; Estabelecer como rotina, 

utilização de equipamentos de proteção 

individual (precaução de contato, 

respiratório) para trabalhadores(as) e 

usuários(as), de acordo com as normas 

já estabelecidas;  

Elaborar e/ou adotar protocolo 
e fluxograma de atendimento 
em toas as unidade de saúde  

Numero de unidades 
de saúde adequadas 
para atendimento a 
pacientes suspeitos 
de Covid 19 

Implementar o protocolo de Manejo 

Clínico para Coronavírus do Ministério 

da Saúde na rede de serviços de saúde 

municipal;  

 

Ordenar a rede de atenção do 

município para atendimento aos casos 

de COVID-19, de acordo com nível de 

complexidade apresentada;  

 

Adequar os espaços - salas de espera - 

fluxo de pacientes e adoção de 

medidas de biossegurança, nas 

Unidades Básicas de Saúde de 

pacientes imunodeprimidos (diabéticos, 

hipertensos, idosos, renal crônico, 

pneumopatias crônicas, aids e outros); 

Disponibilizar local adequado 
para atendimento especifico 
de pacientes sintomáticos 

Numero de unidades 
implantadas  

Viabilizar unidade de saúde com 

estrutura adequada, equipamentos, 
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respiratórios  profissionais e materiais necessários 

para atendimento exclusivo de 

pacientes com sintomas gripais.  

 

 

Objetivo 2: Fortalecer e melhorar a qualificação dos Conselheiros Municipais de Saúde 
 
Meta 2018 - 2021 Indicador para 

Monitoramento 
e Avaliação da 
Meta  

Ações programadas para 2018 
– 2021. 

Conselheiros fiscalizarem e 
avaliarem a execução dos 
programas relativos ao CMS 

Percentual de 
cumprimento 
(fiscalização e 
análise) de cada 
instrumento de 
gestão 

Participar das reuniões; 
 
Apresentação dos relatórios 
quadrimestrais; 
 
Avaliar o que é viável e prioritário 
dentro da política de saúde; 
 
Fiscalizar e aprovar os instrumentos 
de gestão; 
 

 
Conforme o que rege o 
estatuto do Município 
 

Nº de 
Conferências 
realizadas 

Ficar equivalente a conferência do 
Estado; 
 
Organizar, realizar e apoiar a 
realização da conferência municipal 
de saúde; 
 
Verificar a dotação orçamentária 
para realização da conferência 
municipal de saúde; 

 
Executar o programa 

Recursos 
alocados 
utilizados para os 
Conselhos 
Municipais de 
Saúde 

Plano de aplicação para custeio e 
capital; 
 
 

Manter e atualizar o 
cadastro do SIACS 
 
 

Cadastro no 
SIACS 

Acompanhar a atualização do 
cadastro com a aprovação do CMS 

Fortalecer o número de 
capacitações do CMS 

Número de 
capacitações 
realizadas ao ano 
 

Município ofertar capacitações para 
o CMS a fim de qualificá-los; 
 
Viabilizar capacitações e 
acompanhar o desempenho do CMS; 
 
Favorecer através de capacitações 
que o CMS compreenda sua função; 

 

 



66 

 

7.11 GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 

SAÚDE 

 

A gestão do trabalho em saúde parte da premissa de que o trabalhador 

é fundamental para a efetividade e a eficiência do Sistema Único de Saúde, no 

qual o trabalhador da saúde é reconhecido como agente transformador e não 

apenas como recurso humano. O trabalhador é considerado peça fundamental 

no processo de contínua melhoria dos serviços prestados à população, 

impactando diretamente na qualidade dos serviços de saúde oferecidos à 

população e na melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos. A gestão 

do trabalho prevê um conjunto de ações que buscam valorizar o trabalhador e 

as suas relações de trabalho (MENDES 2012).  

Diante da necessidade de aprofundar a reflexão das experiências e 

práticas no campo da Gestão do Trabalho e a partir disso, a Coordenação 

Geral da Gestão do Trabalho busca construir novas estratégias de 

fortalecimento das políticas de gestão do trabalho, e particularmente, fortalecer 

a rede gestão do trabalho no SUS. 

No Brasil é livre o exercício de qualquer trabalho, desde que sejam 

atendidas as qualificações profissionais estabelecidas por lei. A Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 22, inciso XVI, estabelece competência 

privativa à União para legislar sobre a organização das profissões, entretanto; a 

regulação das profissões tem obedecido muito mais às regras impostas pelo 

mercado do que propriamente às ações efetivas do governo (PARANÁ 2016).  

Política do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada para a mudança dos 

cursos de graduação na área de saúde de acordo com as necessidades de 

saúde da população e com os princípios e diretrizes do SUS. Visa integrar, de 

forma permanente, a política de educação na saúde e aproximar as instituições 

de ensino superior das gestões do SUS (federal, estadual e municipal) 

(PARANÁ 2016).  

Os recursos pedagógicos da educação popular em saúde têm a 

finalidade de propiciar a sensibilização da rede de cuidados às culturas 

populares locais e promover maior acolhimento singulariza dos atos de cuidar e 

tratar da saúde em respeito às diversidades humanas e culturais. 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12208&Itemid=721
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12208&Itemid=721
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12208&Itemid=721
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12208&Itemid=721
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12208&Itemid=721
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12195&Itemid=719
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12195&Itemid=719
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12195&Itemid=719
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12195&Itemid=719
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12195&Itemid=719
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12195&Itemid=719
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Em muitas das avaliações, considera-se o desempenho da equipe, a 

análise institucional, as condições de trabalho que são oferecidas, a adaptação 

do trabalhador no cargo, a oferta de possibilidades de desenvolvimento e de 

ascensão na carreira, os vencimentos ou salários que aufere, a sua saúde 

ocupacional e o resultado do trabalho para a saúde da população usuária, 

entre outros. 

Rede de ações e serviços de diferentes resolutividades que se integram 

de maneira intercomplementar para assegurar o cuidado integral à saúde e 

garantir o acesso ao conjunto de serviços necessários para resolver as 

necessidades assistenciais dos usuários, substituindo as hierarquias 

racionalistas pelas possibilidades reais de acolhimento das pessoas (PARANÁ 

2016).  

 

Diretriz:Fortalecimento da gestão do trabalho e da educação permanente em saúde 
 
Objetivo:estimular o gerenciamento participativo, a comunicação interna e a relação 
interpessoal entre os quadros institucionais; fortalecer as atividades de gestão 
estratégica e de planejamento das metas e ações; estimular o fator motivacional como 
canalizador dos processos de eficiência e qualidade; estabelecer melhor controle dos 
equipamentos tecnológicos e materiais; valorizar os recursos humanos; desenvolver e 
modernizar a estrutura administrativa e financeira da secretaria: 
 
META 2018-2021. INDICADOR 

PARA 
MONITORAMEN
TO E 
AVALIAÇÃO DA 
META  

AÇÕES PROGRAMADAS 

Gerenciar os recursos e aplicar 
no mínimo 15% de recursos 
próprios 
 

- Percentual de 
recursos próprios 
utilizados na 
saúde municipal 

-Priorizar o uso dos recursos 
financeiros (ex. atenção básica 
– trabalhar prevenção); 
-Reavaliar os planos de 
aplicação conforme a 
necessidade do Município; 
-Planejar o uso de recursos 
(programar juntamente com a 
contabilidade o uso dos 
recursos); 
-Gestão participativa (apresentar 
para as equipes os gastos das 
ações, infraestrutura, etc. 
através do relatório 
quadrimestral) 
-Se as ações estão sendo 
resolutivas (em nível de 
recursos humanos, recursos 
financeiros); 
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Manter atualizado o SIOPS 100% 
e bimestralmente 
 

- Percentual de 
dados 
disponibilizados 
no SIOPS 

Parceria com a contabilidade; 

Quadrimestralmente (03 vezes 
ao ano) 
 

- nº de audiências 
públicas para 
prestação de 
contas 

-Apresentação e aprovação do 
conselho municipal de saúde 
anterior à audiência pública; 
-Publicar no diário oficial a 
audiência pública (chamamento, 
posterior para apresentação ao 
controle interno); 

-Manter sistema de informação 
implantado, atualizado e 
adequado; 
 

- sistema de 
informações 
implantado 

-Adequação do sistema de 
informação e atualização de 
dados; 
-Planejamento de dotação 
orçamentária; 
-Manutenção de equipamentos; 

Participar ativamente em 100% 
das reuniões  
 
 

- percentual de 
participação em 
reuniões de 
gestores 

-Participar ativamente das 
reuniões; 
-Participação se não do gestor, 
mas de um representante; 
-Garantir que as informações 
sejam repassadas e que os 
gestores levem informações 
para que sejam discutidas; 

 
Aprovação de 100% 
 
 

- Percentual de 
pactuações 
aprovadas pelo 
CMS 

-Participação do CMS 
-Repasse de informações de 
forma clara e objetiva 
 

 
Aprovação de 100% 
 

- Percentual de 
parcerias e 
convênios 
aprovados pelo 
CMS 

-Participação do CMS 
-Repasse de informações de 
forma clara e objetiva 
 

 
Aprovação de 100% 

- percentual de 
projetos 
encaminhados ao 
MS aprovados 
pelo CMS 

-Participação do CMS 
-Repasse de informações de 
forma clara e objetiva 
 

 
Realizar no mínimo 04 reuniões 
anuais e participação de 80% das 
capacitações 
 

Nº de oficinas de 
capacitação em 
planejamento e 
programação 
realizadas ao ano 

-Análise de dados do Município 
de acordo com a realidade; 
-Relatório anual de gestão e 
programação anual de saúde, 
SISPACTO; 
-No mínimo 04 reuniões anuais 
de planejamento; 

Ampliação da frota e qualificação 
dos condutores para melhor 
atendimento aos munícipes 
 

Nº de veículos 
adquiridos para 
transporte social 

-Capacitação dos motoristas 
(habilidades para transporte de 
pacientes); 
-Atender os requisitos para ser 
motorista da saúde; 
-Recursos financeiros para 
manutenção de veículos 
(aquisição de novos veículos, 
combustível, etc). 
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Realizar controle de qualidade 
em 100% dos contratos 
prestados pelos prestadores de 
serviço 
 

Percentualde 
controle de 
qualidade 
realizados com 
os serviços 
contratados. 

-Processo de licitação-
contratação estabelecer critérios 
de monitoramento; 
-Notificar os prestadores de 
acordo com os seus serviços 
prestados; 
-Oficializado com respaldo legal 
o prestador mediante o não 
cumprimento do contrato; 
-Comunicação entre as equipes 
de saúde com a área técnica 
para a posterior licitação; 
-Equipes de saúde auxiliar no 
monitoramento dos serviços 
prestados e monitoramento de 
convênios; 
-Processo de monitoramento 
com possibilidade de quebra de 
contrato mediante o não 
cumprimento das obrigações 
estabelecidas em contrato; 

Cumprir os protocolos previstos 
nos programas aderidos 
 

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

-Preconizar o que está validado 
nos planos aderidos; 
-Seguir protocolos (quais 
protocolos??), implantá-los e 
adequá-los conforme a 
realidade do município; 
-Capacitação (quantas 
capacitações??) e ciência da 
equipe a fim de estar 
respaldado em lei, precavendo 
segurança ao município e a 
população; 
-Protocolar com assinatura o 
recebimento dos protocolos; 

-Garantir a participação dos 
profissionais nas capacitações; 
-Ampliação, construção e 
reforma; 
-Aquisição de equipamentos; 
-Realização de concurso público 
e contratação de profissionais a 
fim de ampliar o quadro de 
funcionários. 

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

-Disponibilizar recursos para 
capacitações, diárias, materiais, 
etc. 
-Manter equipe completa; 
-Estrutura física adequada; 
-Equipamentos de qualidade 
para uso; 

-Gerenciar os recursos e aplicar 
no mínimo 15% de recursos 
 

  

 

7.12OUVIDORIA 

 

A SESA tem investido no processo de ampliação dos espaços de 

escuta dos usuários do SUS, fortalecendo as ouvidorias como mecanismos 
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de comunicação e mediação entre a instituição e os cidadãos e instrumento 

de gestão. O trabalho é realizado no sentido de consolidar as ouvidorias 

regionais e das unidades próprias, como ferramentas estratégicas de 

promoção da cidadania, incentivando a participação popular e a inclusão 

dos paranaenses no controle social do sistema público de saúde (PARANÁ 

2016).  

No ano de 2011, com o objetivo de garantir ao cidadão a 

oportunidade de participar da gestão pública em saúde, apoiando-se nos 

princípios e diretrizes que determinam as ações e serviços em saúde, 

efetivamos a criação da Ouvidoria Geral da Saúde – OGS/SESA/PR, como 

um canal democrático de informação e de escuta dos usuários do SUS e 

trabalhadores de saúde, sendo um espaço de recepção das manifestações, 

com o objetivo de qualificar a gestão do SUS no seu âmbito estadual.  

Foi constituída uma rede interna de ouvidorias por meio de 

instrumento normativo de regulamentação formada pelas sub-redes 

(Superintendências da estrutura organizacional da SESA); Ouvidorias 

Regionais de Saúde, Ouvidorias de Hospitais Próprios e dos Consórcios 

Intermunicipais de Saúde que trabalham de forma articulada, estabelecendo 

vínculo técnico com a Ouvidoria Geral da SESA (PARANÁ 2016).  

O processo de trabalho é definido pelo fluxo abaixo apresentado de 

forma a garantir a satisfação do demandante. Em janeiro de 2011, a 

Ouvidoria Geral da Saúde com a estruturação de sua rede descentralizou  

as ligações por meio do número 0800 644 44 14, as quais são reconhecidas 

por um sistema de telefonia inteligente, com encaminhamento à Ouvidoria 

Regional à qual o município de origem da ligação pertence. Esse sistema 

proporciona um canal de comunicação, uma vez que as Ouvidorias de 

Saúde ainda não estão implantadas em todos os municípios. 

A principal ferramenta de trabalho utilizada para registro de 

manifestações é o Sistema Integrado de Ouvidorias – SIGO, implantada em 

2011 nas Ouvidorias Regionais de Saúde; em 2013, nos hospitais próprios 

e Consórcios Intermunicipais de Saúde; e, em 2015, em 23 municípios,  

permitindo à Ouvidoria Geral ligação direta com suas sub-redes. A OGS 

também recebe demandas do Sistema Ouvidor SUS/DOGES/MS. 



71 

 

Além da web, o acolhimento das manifestações pode se dar por 

telefone, carta e pessoalmente. Elas traduzem, em toda sua inteireza, o 

direito, a vontade explícita e determinada de uma parcela da sociedade, 

inclusive dos trabalhadores da SESA/PR, que quer, acima de tudo, e 

utilizando-se dos meios ao seu alcance, contribuir para a eficiência dos 

serviços prestados, o aprimoramento institucional e a consolidação da 

gestão participativa.  

No ano de 2011, por meio da Lei Federal nº 12.527 e Decreto Federal 

7.724, em 2012, foi instituída a Lei de Acesso à Informação. No Paraná, 

pelo Decreto Estadual nº 4.135, em maio de 2012, foi definido que a 

responsabilidade pela divulgação, implantação e acompanhamento do 

acesso à informação seria de competência das Secretarias do Controle 

Interno, Corregedoria e Ouvidoria e de Comunicação Social. Por meio do 

Decreto nº 8.020/2013, foi regulamentado o acesso à informação nos 

órgãos vinculados ao Poder Executivo do Paraná (PARANÁ 2016). 

Na SESA/PR, o Serviço de Informação ao Cidadão-SIC/SESA é 

coordenado pela Ouvidoria Geral da Saúde e executado por um agente de 

informação que acolhe as solicitações no SIGO. 

 

Diretriz : Ouvidoria como Instrumento de Gestão e Cidadania 
Objetivo : Intensificar ações junto aos gestores de saúde, visando ampliar o número de 
ouvidorias e desenvolver estratégias para que a ouvidoria se efetive como um 
instrumento de gestão e cidadania. 
META 2018-2021. INDICADOR 

PARA 
MONITORAMEN
TO E 
AVALIAÇÃO DA 
META  

AÇÕES PROGRAMADAS 

Manter 100% da Ouvidoria 
municipal implantada 

Número de 
ouvidorias 
implantada com 
as adequações 
conforme normas 
estabelecidas 

-Assegurar sala privativa, 
telefone privativo para garantir 
as denúncias ou elogios; 
-Divulgar para a população a 
importância da Ouvidoria e seu 
funcionamento através dos 
meios de comunicação; 

Realizar 02 capacitações ao ano 
no município 

Número de 
capacitações 
realizadas 

Apresentar o relatório 
quadrimestral; 

Adquirir mais um membro para 
compor o serviço de ouvidoria 

Avaliar a atuação 
dos membros do 
serviço 

Sempre ter a disponibilidade de 
escuta de pelo menos 2 
profissionais, por questão de 
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ética, sigilo e profissionalismo. 

 
 
 
 
 
 

SIGO Utilizar, atualizar o sistema de 
informação. 

 

 

7.13 CONTROLE SOCIAL 

 

Ao longo dos anos, a participação da sociedade no setor Saúde passou 

por processos de mudanças complexos, que resultaram em um sistema de 

controle social cada vez mais qualificado, deliberativo, independente e 

representativo. A democratização das políticas de saúde é exemplo de um dos 

avanços viabilizados pela existência do controle social. 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 mecanismo essencialmente democrático, através dele, a 

sociedade se organiza para a efetiva proteção da saúde como direito de todos 

e dever do Estado. A amplitude do campo de atuação dos conselhos de saúde, 

além de valiosa, é extensa. Como exemplo, a instituição dos conselhos de 

saúde atende à exigência legal estabelecida para o repasse de recursos 

financeiros, estaduais ou federais, ao setor Saúde. Sua atuação e variedade de 

competências fazem com que, hoje em dia, todos os municípios brasileiros 

disponham de um conselho de saúde. 

 

 

Diretriz: Controle Social 
Objetivo 1: Deliberar e fiscalizar os instrumentos de gestão orçamentária e de gestão do 
SUS 
Objetivo 2: Fortalecer e melhorar a qualificação dos Conselheiros Municipais de Saúde 
META 2018-2021. INDICADOR 

PARA 
MONITORAMEN
TO E 
AVALIAÇÃO DA 
META  

AÇÕES PROGRAMADAS  



73 

 

Conselheiros fiscalizarem e 
avaliarem a execução dos 
programas relativos ao CMS 

Percentual de 
cumprimento 
(fiscalização e 
análise) de cada 
instrumento de 
gestão 

-Participar das reuniões; 
-Apresentação dos relatórios 
quadrimestrais; 
-Avaliar o que é viável e 
prioritário dentro da política de 
saúde; 
-Fiscalizar e aprovar os 
instrumentos de gestão; 

 
Conforme o que rege o estatuto 
do Município 
 

Nº de 
Conferências 
realizadas 

-Ficar equivalente a conferência 
do Estado; 
-Organizar, realizar e apoiar a 
realização da conferência 
municipal de saúde; 
-Verificar a dotação 
orçamentária para realização da 
conferência municipal de saúde; 

 
Executar o programa 

Recursos 
alocados 
utilizados para os 
Conselhos 
Municipais de 
Saúde 

-Plano de aplicação para custeio 
e capital; 
 
 

 
Manter e atualizar o cadastro do 
SIACS 
 
 

Cadastro no 
SIACS 

-Acompanhar a atualização do 
cadastro com a aprovação do 
CMS 

Fortalecer o número de 
capacitações do CMS 

Número de 
capacitações 
realizadas ao ano 
 

-Município ofertar capacitações 
para o CMS a fim de qualificá-
los; 
-Viabilizar capacitações e 
acompanhar o desempenho do 
CMS; 
-Favorecer através de 
capacitações que o CMS 
compreenda sua função; 

 

 

8. FINANCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

Segundo a lei Complementar nº 141/2012 dispõe sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, estabelecendo a forma de repasse e critérios para rateio dos 

recursos para as transferências da saúde e as normas de fiscalização, 

avaliação e controle dos gastos com saúde nas três esferas de governo.  

O Município e o Distrito Federal deverão aplicar, anualmente, em 

serviços e ações públicos de saúde, no mínimo, 15% da arrecadação dos 
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impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158, a 

alínea “b” do inciso I do caput e o inciso III do art. 159, da Constituição Federal.  

Cabe aos Estados e o Distrito Federal aplicar, anualmente, em ações e 

serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% da arrecadação dos impostos a 

que se refere o art. 155 e dos recursos de que trata o art. 157, a alínea “a” do 

inciso I e o inciso II do caput do art. 159, da Constituição Federal, deduzidas os 

valores referentes às parcelas que forem transferidas aos respectivos 

municípios.  

A União devera aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de 

saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro 

anterior, apurado nos termos desta Lei Complementar, a este valore será 

acrescido no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do 

Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da Lei Orçamentária 

anual.  

O financiamento da união está composto por Blocos de Financiamento 

antes instituído pela Portaria nº 204 do ano de 2007 que foi alterada pela 

portaria nº 837 do ano de 2009, acrescentando o bloco de investimento na 

Rede de Serviços de Saúde. A transferência dos recursos ocorre através de 

repasse “fundo a fundo”, ou seja, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo 

Municipal deSaúde. Os blocos de recursos para o custeio SUS são os 

seguintes: Atenção básica, Atenção de média e alta complexidade, Vigilância 

em saúde, Gestão do SUS e Assistência farmacêutica e Investimento na Rede 

de Serviços de Saúde. 

O Decreto n° 7.827/2012 de 16 de Outubro de 2012 visa regulamentar 

os procedimentos condicionantes para o recebimento dos recursos para a área 

da saúde, bem como restabelecer as transferências suspensas. Essa norma 

reforça a obrigatoriedade da atualização permanente dos dados financeiros no 

Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em saúde (SIOPS), no qual é 

feita a declaração da receita recebida e dos investimentos realizados pelo ente 

federativo, assim como a aplicação do percentual mínimo de recursos com 

ações e serviços de saúde.  

A tabela a seguir apresenta os valores financeiros repassados pelo 

fundo nacional de saúde, ou seja, da união ao fundo municipal de saúde de 

São Jorge D’ Oeste e demonstra um leve correção gradual nos valores 
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repassados através dos blocos da Atenção Básica, Atenção de Média e Alta 

complexidade ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em saúde e assistência 

farmacêutica. E apresenta forte queda nos repasses referente a investimento 

na Rede de serviços de saúde.  

 

Tabela Repasse de recursos federais fundo a fundo 2013-2016 

Bloco 2013 2014 2015 2016 

Atenção Básica; 921.177,59 927.580,69 1.128.368,64 1.587.089,28 

Atenção de Média e 

Alta Complexidade 

Ambulatorial e 

Hospitalar; 

211.348,17 228.281,53 242.297,89 223.775,00 

Vigilância em Saúde; 42.894,31 44.459,17 41.648,23 62.979,08 

Assistência 

Farmacêutica; 

46.894,56 46.894,56 42.986,68 50.802,44 

Investimentos na 

Rede de Serviços de 

Saúde. 

408.604,00 247.800,00 36.000,00 81.600,00 

 

Como pode ser observado no gráfico comparativo de recursos 

repassados por anos de 2014 a 2017. A seguir a projeção que se apresenta 

para o ano de 2017 é de manutenção e correção dos valores dos demais 

blocos e diminuição dos recursos do bloco de investimento. 

 

Comparativo de Recursos Repassados por ano (2014-2017). 
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Financiamento valor aplicado 2013-2016 

  

O custeio da área da saúde de São Jorge D’ Oeste no período de 2013-

2016 conforme mostra o gráfico a seguir gerado a partir dos dados do 

departamento de contabilidade do município demonstra que os gastos foram 

em sua imensa maioria com recursos próprios municipais. Tendo investido nos 

últimos quatro anos um total de R$ 27.068.963,32 de recursos próprios 

aplicados em saúde  

 

 

 

Todos os investimentos deverão ser analisados quando da decisão pela 

sua aplicação, considerando as referências legais relacionadas ao SUS e à 

gestão pública financeira. Da mesma forma, investimentos não inclusos no 

orçamento, se devidamente justificados a sua importância e a sua dimensão na 

resolubilidade da atenção e melhoria das condições de saúde da população, 

deverão ser estudados conforme cada caso. 

O Pacto pela Saúde define que as necessidades financeiras devem ser 

pactuadas entre os gestores de forma tripartite. Possibilitando a revisão das 

necessidades reais de financiamento, induzindo à autoavaliação gestora para a 
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adequação da capacidade de financiamento. Assim sendo, todos os 

investimentos na área da saúde deverão ser explicitados e trazidos à 

disposição como forma a garantir o acesso a uma quantidade maior de 

pessoas envolvidas no processo de pactuação e, por conseqüência, do 

controle social. A seguir são dispostos os quadros sobre os pacotes específicos 

de recursos da União, do estado e do município destinados ao fundo municipal 

de saúde de São Jorge D’ Oeste. 

 

 

Perspectiva  

 

Apesar situação econômica/financeira do país apresentar forte  recessão 

e queda do Produto Interno Bruto (PIB), com previsão de lenta recuperação 

apenas para final de 2018 que por consequência leva a queda no recolhimento 

de tributos e faz encolher a receita liquida do município, os investimentos em 

saúde vem sendo mantidos e até aumentados em São Jorge D’ Oeste. Para o 

próximo quadriênio os valores de manutenção das atividades e para novo 

investimentos seguirão a previsão do PPA (Plano Pluri Anual). 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desenvolvimento do conjunto de ações estabelecidas neste Plano 

Municipal de Saúde para o período de 2018 a 2021 deverá garantir o alcance 

das metas para a melhoria da saúde da população.  A implementação das 

ações propostas tem se baseado na necessidade de compatibilizar as 

propostas das conferências municipais de saúde além de outras conferências 

setoriais, as definições das políticas ministeriais e estaduais, demandas locais, 

análises técnicas e proposições do próprio serviço dentro dos limites 

orçamentários e financeiros e a legislação vigente.  

 O resultado final a ser alcançado dependerá do conjunto de 

determinantes da saúde dentro da conjuntura política e econômica. As 

programações anuais de saúde deverão detalhar, ajustar e redefinir as ações 

estabelecidas nesse Plano Municipal de Saúde buscando o aperfeiçoamento 
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do serviço de saúde para o alcance das metas com o devido acompanhamento 

do Conselho Municipal de Saúde.  
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