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APRESENTAÇÃO  

 

 Apresentamos o Plano Municipal de Saúde do Município de Sulina para o período de 

2018 a 2021, com a análise situacional e epidemiológica, que subsidia os objetivos, metas e 

atividades que deverão nortear as agendas municipais de saúde dos anos seguintes. 

  A Secretaria Municipal de Saúde empenha-se em apresentar um plano sucinto e 

objetivo, que atenda à política de saúde do município. Observa-se a preocupação da atual 

gestão de estabelecer metas condizentes e factíveis, uma vez que foram estabelecidas em 

conformidade com as prioridades e metas definidas no PPA, elaborado na perspectiva da 

gestão participativa, amplamente discutido por técnicos, conselheiros municipais de saúde e 

sociedade civil, atendendo ao princípio da transparência das ações na administração pública. 

 Sabemos que as demandas de saúde são ilimitadas e conhecemos que os recursos são 

limitados, cabe então ao conjunto da sociedade eleger prioridades para que se utilize com 

máxima otimização os recursos financeiros existentes. 

 O compromisso de governo de Sulina com a saúde de nossa população está em 

consonância com as políticas de saúde Federal e Estadual, conforme os princípios e diretrizes 

do instrumento jurídico legal que regulam o funcionamento do SUS. É preciso que o Plano 

Municipal de Saúde aponte soluções exequíveis, com compromissos assumidos por todos os 

atores, com normas e regras claras voltadas para a qualificação da atenção, e educação do 

usuário, tanto em relação aos seus direitos quanto aos deveres como cidadão, com a finalidade 

de cumprirmos os objetivos e metas traçados. 
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                                                                          Secretária Municipal de Saúde 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir da criação do SUS (sistema único de saúde), o sistema de Saúde passou por 

profundas mudanças, desenvolvendo um processo de descentralização em saúde do tipo 

político-administrativo, envolvendo não apenas a transferência de serviços, mas também a 

transferência de poder, responsabilidades e recursos, antes concentrados no nível federal para 

estados e municípios. Entre as mudanças, estabelece que a saúde é um direito de todos e dever 

do Estado, direito esse assegurado a todo cidadão, devendo ser garantido mediante política do 

Estado que promovam o acesso universal às nações e serviços de saúde através de medidas 

que reduzam o risco de doença, e consequentemente diminua o índice de morbimortalidade.  

O Plano Municipal de Saúde, através de uma análise reflete a realidade do município, 

no âmbito do bem-estar da população, em suas diferentes áreas englobando o contingente 

populacional, o perfil epidemiológico e a estrutura do atendimento e funcionamento. Assim, a 

necessidade de aprimorar, implementar e desenvolver sistemas de avaliação, também o 

controle de qualidade dos serviços prestados. 

O Plano Municipal de Saúde é a base do planejamento para atividades e programações 

dos serviços em saúde. Os trabalhos para desenvolvimento do PMS, iniciaram primeiramente 

com o Secretário de Saúde mobilizando toda equipe multidisciplinar. Com essa participação 

houve a discussão e a busca dos dados epidemiológicos do município e os procedimentos 

realizados no Centro de Saúde, banco de dados primários buscados: IBGE, IPARDES, 

DATASUS, SIM, SINASC, INSS e outros banco de dados secundários, tirados do controle 

interno através de dados lançados no sistema de informações do município. 

 O Plano teve a participação não só dos setores envolvidos no desenvolvimento dos 

trabalhos relacionado à saúde, buscou-se a intersetoralidade com o controle social e outras 

lideranças através de reuniões para buscar as necessidades da população do município. 

 

1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE SULINA 

1.1. ASPECTOS HISTÓRICOS  

1.1.1 Evolução Histórica: 

* Fundação e criação: Desmembrado de Chopinzinho. Elevado à categoria de distrito pela 

Lei n 4776 de 21/11/1963 com a denominação de Sede Sulina e em nível de município, pela 

Lei Estadual Nº. 8467 de 21/01/1987  

Com seu nome alterado para Sulina. 



  

* Emancipação: Instalado em 01/01/1989; 

 

2 ASPECTOS POPULACIONAIS 

ORIGEM E POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO  

A partir da segunda metade do século XX, iniciou-se, efetivamente, a colonização de 

Sulina, por descendentes de alemães e gaúchos.  

Em razão da origem do município e da sua instalação, em primeiro de janeiro de 1989, 

os dados populacionais vêm sofrendo uma taxa média de crescimento negativo, período 1991 

a 2000 em torno de 3,26%, passando de 5.222 habitantes em 1991 para 3.918 em 2000 e no 

período de 2000 a 2007, também sofrendo um decréscimo populacional apresentando uma 

taxa de -12,07%, no período de 2000 a 2007, passando de 3918 habitantes em 2000 para 

3.445 em 2007. (IBGE) 

O município tinha 3.394 habitantes no último Censo. Isso coloca o munícipio na 

posição 362 dentre 399 do mesmo estado. Em comparação com outros municípios do Brasil, 

fica na posição 4.917 dentre 5.570. 

Sua densidade demográfica é de 19.88 habitantes por quilometro quadrado, colocando-

o na posição 266 de 399 do mesmo estado. Quando comparado com outros municípios do 

Brasil fica na posição 3.218 de 5.570. 

Ilustração 1 População no último censo: 

 

    

Fonte: IBGE – Estimativas



  

 

A população hoje segundo dados retirados pelo Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde (SIGSS), por faixa etária, sexo e idade 

hoje em 2017 o total é de 3.465 habitantes, mas a população estimada para este ano dados do IBGE era de 3.222 obtendo essa diferença entre o 

real e a estimativa. 

 

1º gráfico uma estimativa de 3.481 habitantes:                                        2º Gráfico uma estimativa de 3.511 hab.    

           



  

3º Gráfico uma estimativa de 3.479 hab.                                                                      4º Gráfico uma estimativa de 3.314 hab. 

                        

 



  

3 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

3.1   LOCALIZAÇÃO  

O município de Sulina está localizado no Terceiro Planalto Paranaense, pertencente à 

microrregião 289, no sudoeste do Estado do Paraná. A área total do município é de 171 

quilômetros quadrados, com uma altitude média de 513 metros acima do nível do mar e 

coordenadas geográficas de 5º42`07” Sul e 52º43`20” Oeste.  

 

Ilustração 2 - Mapa - Localização 

 

 

3.2 CLIMA 

 

O clima é subtropical úmido mesotérmico, de verões quentes e geadas pouco 

frequentes, com tendência a concentração das chuvas nos meses de verão, sem estação seca 

definida e com precipitações médias anuais entre 1.700 a 1.900 milímetros, apresentando 

índice hídrico igual a 100, sem deficiência hídrica. A temperatura dos meses mais quentes é 

superior a 22 graus centígrados e dos meses mais frios, inferior a 18 graus centígrados, com 

temperatura média de 19 graus centígrados. A umidade relativa do ar é de 75%. 

 

3.3 BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

O principal curso de água é o Rio Iguaçu, que no município, é contido pela represa da 

Usina Hidroelétrica de Salto Osório. Seu principal afluente no município é o Rio Capivara o 

qual corta a cidade. Fontes de água e nascentes são encontradas em todo o município e, em 

praticamente, todas as propriedades rurais, as que são para sedentação humana são efetuadas 



  

análises bacteriológica apresentando alto índice de contaminação por Coliformes Totais e 

Escherichia coli.(Centro de Saúde Municipal – Sisagua) 

 

 

Ilustração 3 - Imagem da Cachoeira do Rio Capivara 

 

 

3.4 LIMITES ATUAIS 

Limita-se ao Norte com Rio Bonito do Iguaçu, ao Sul com São João e Chopinzinho, a 

Leste com Saudade do Iguaçu e a Oeste com São João. 

 

 

 

ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS 

 

3.5 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 

 

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) – Sulina é 0,693 em 2010, o que situa 

esse município da faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 a 0,699). A 

dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,854 

seguida de Renda, com índice de 0,684 e de Educação com índice de 0,570. 



  

 

3.5.1 - Ocupação (assalariados, autônomos e empregadores) 

 

As atividades agropastoris apresentam o maior número de pessoas ocupadas (1.464). 

A seguir, aparece o setor de comércio de (171) e, bem próximo, está a atividade de prestação 

se serviços com (120) ocupações. 

 

 

3.5.2 - Renda (faixas salariais) 

 

As atividades agropastoris apresentam o maior número de pessoas ocupadas, 1.464. A 

seguir, aparece o setor de comércio com 171 e, bem próximo, está a atividade de prestação de 

serviços com 120 ocupações. 

(Fonte: Plano de Ação Municipal). 

 

3.5.3 - Profissões predominantes 

 

A vocação para a agricultura no município, assegura a maioria dos empregos; em 

seguida vem os servidores estaduais e municipais (funcionários públicos e professores) e, por 

último, as atividades de comércio e prestação de serviços autônomos. 

 

3.5.4 - Distribuição das atividades econômicas 

 

A economia do município de Sulina depende em boa parte das atividades do meio 

rural. Os setores que mais contribuem para o PIB (produto interno bruto) municipal são o 

agropecuário com 48,89%, seguido pelo setor de serviços que responde por 50,31%, e, por 

último, a indústria com 0,80%. O PIB per capita equivale a 1.815,62. 

 

 

Ilustração 4 -Setores que mais contribuem para o PIB Municipal – 2014 

 



  

 

                                Fonte: IPARDES - 2014 

 

3.5.5 - Principais produtos advindos dos setores do município 

 

O setor agropecuário responde pela maioria dos produtos advindos do município, e, 

por isso compõe a maior parte da renda das famílias sulinenses. Os principais produtos 

extraídos são: soja, milho, trigo, triticale, sorgo, feijão, arroz, mandioca, leite e fumo.  A 

atividade leiteira é a que mais contribui seguida pela produção de grãos, avicultura, 

bovinocultura de corte e, por fim, a suinocultura. 

 

3.5.6 – Número de estabelecimento por setor: 

 

No município de Sulina, encontram-se os seguintes estabelecimentos em cada setor: 

atividade de varejo, 50 estabelecimentos, atividade de serviços, 41 e o setor da indústria com 

um único estabelecimento. 

 

3.5.7 - Abastecimento de Água, Luz e Esgoto.    

  

 O município de Sulina conta com uma estação de tratamento de água pela SANEPAR, 

abrangendo um total de 645 unidades atendidas (residência, comercio, utilidade pública), 

sendo distribuída por 593 ligações, segundo Oficio CA 556/2017-URPB.  

Quanto ao fornecimento de energia, conforme dados da Cercho e Copel, o município 

possui um total de 1678 consumidores de energia elétrica, sendo presentes na área urbana e 

rural – dados referentes ao período de 2017. No município de Sulina, conforme dados no 

Setores que mais contribuem para o  

PIB Municipal - 2014 

indústria; 0,8 

serviços; 50,31 
agropecuaria;  

48,89 

indústria 

serviços 

agropecuaria 



  

Caderno Estatístico do Município, com dados referentes a 2017, encontram-se 1.264 

domicílios sendo 17 que destes 529 encontram-se na zona rural e 735 no perímetro urbano, 

sendo que 1.110 encontram-se ocupados. 

 

4 ASPECTOS EDUCACIONAIS 

 

A partir da Constituição de 1998, iniciou-se um processo de municipalização do 

ensino em todo o país, numa articulação entre a União, Estado e Municípios. Coube aos 

municípios a responsabilidade prioritária pela oferta do ensino fundamental e da pré-escola. 

Com a municipalização do ensino, ocorreu a nuclearização das escolas municipais, 

para acabar com as salas multisseriadas, localizadas nas zonas rurais dos municípios. Este fato 

favoreceu os alunos e professores, pois passaram a ter contato com estruturas bem mais 

preparadas e de qualidade, acesso à água filtrada e/ou tratada, bem como aos recursos 

tecnológicos (internet, televisão, videocassete, CD, DVD, Pendrive, Datashow) e à biblioteca 

com acervo variado. Por outro lado, o Governo Federal também propiciou meios para que as 

prefeituras pudessem adquirir ônibus para efetuar o transporte escolar desses alunos das 

comunidades da zona rural para os núcleos de ensino. 

 

4.1 EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

O município de Sulina possui três estabelecimentos que atendem a educação básica. 

Na rede municipal, Escola Municipal Arnaldo Busato - Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, localizada na zona urbana, criada em 1991 com 248 matricula no ano de 2018; 

na rede estadual, Colégio Estadual Nestor de Castro – Ensino Fundamental e médio, 

localizado na zona urbana e criado em 1971 com 329 matricula no ano de 2018. A rede 

privada é composta por somente um estabelecimento de ensino, e Escola Especial Valmir 

Kunz, localizada na zona urbana e criada em 1997 com 49 matriculas no ano de 2018, 

(APAE, 2017). 

 

4.2 RECURSOS  

 

Financiamento: Redução das iniquidades regionais, na questão de repasse de recursos 

Federais, considerando também as dimensões étnico-racial e social. O repasse passa a ser do 



  

Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde (fundo a fundo) e transferido em 

BLOCOS de recursos (Bloco - Atenção básica / Bloco - Atenção de média e alta 

complexidade / Bloco - Vigilância em Saúde / Bloco - Assistência Farmacêutica / Bloco - 

Gestão do SUS). O financiamento algumas ações não mais contemplam o pagamento por 

procedimento. 

• Atenção Básica: O financiamento da Atenção Básica é dividido em dois componentes: 

Piso da Atenção Básica e Piso da Atenção Básica Variável (custeio de ações de 

atenção básica à saúde). O Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável consiste 

em um montante financeiro destinado ao custeio de estratégias específicas (Ex.: Saúde 

da Família, NASF, Agentes Comunitários de Saúde e Saúde Bucal) desenvolvidas no 

âmbito da Atenção Básica em Saúde. 

• Média e Alta Complexidade: Os recursos correspondentes a serviços de média e alta 

complexidade em saúde compõem o Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial Municipal. Os recursos pagos através do Fundo de Ações Estratégicas e 

Compensação – FAEC serão incorporados ao Teto Financeiro de cada Município, 

conforme pactuação entre os gestores.  

• Vigilância em Saúde: Os recursos financeiros correspondentes às ações de Vigilância 

em Saúde terão dois componentes: da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em 

Saúde e o componente da Vigilância Sanitária em Saúde. O bloco do financiamento da 

Vigilância em Saúde também contará com o Sub-bloco Vigilância Epidemiológica 

para repasses específicos: VIGISUS II, Campanhas de Vacinação e Incentivo do 

Programa DST/AIDS. 

• Assistência Farmacêutica: Os recursos deste bloco destinam-se para aquisição de 

medicamentos e insumos de acordo com a organização de serviços de saúde. O Bloco 

se organiza em três componentes: Básico (atenção básica - municipal), Estratégico e 

Medicamentos de Dispensação Excepcional (Estado e Ministério da Saúde). O 

Componente Básico é composto de uma Parte Fixa e de uma Parte Variável, sendo 

parte fixa o valor com base per capita para ações de assistência farmacêutica para a 

Atenção Básica. A parte variável tem base per capita para ações de assistência 

farmacêutica dos Programas de Hipertensão e Diabetes, exceto insulina; Asma e 

Rinite. O financiamento e o fornecimento de medicamentos de Programas Estratégicos 

são de responsabilidade do Ministério da Saúde (Tuberculose, Hanseníase, Malária e 

Leischmaniose, Chagas e outras doenças endêmicas); Programa de DST/AIDS (anti-



  

retrovirais); Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados; Imunobiológicos; 

Insulina. A meta para 2018/2021, e ampliação e reforma da farmácia. 

• Sistema Único de Saúde: O financiamento deste Bloco destina-se ao custeio de ações 

específicas relacionadas com a organização dos serviços de saúde, acesso da 

população e aplicação dos recursos financeiros do SUS sendo composto pelos 

seguintes sub-blocos: Regulação, controle, avaliação e auditoria; Planejamento e 

Orçamento; Programação; Regionalização; Participação e Controle Social; Gestão do 

Trabalho; Educação em Saúde; Incentivo à implementação de políticas específicas. A 

previsão para 2018/2021, é reformar a unidade básica em geral (aberturas, persianas, 

pinturas, etc.). 

Trabalho na Saúde: Valorização do trabalho e dos trabalhadores de saúde, o 

tratamento dos conflitos, a humanização das relações de trabalho através de ações que 

foquem a garantia de vínculos de trabalho e os direitos sociais e previdenciários dos 

trabalhadores de saúde, vinculado ao Plano de Cargos, Carreira e Salário. 

Educação na Saúde: Inserção da Política Nacional de Educação Permanente (Portaria 

nº. 1.996, de 20 de agosto de 2007) como parte essencial de uma política de formação e 

desenvolvimento. 

 

5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

O Fundo Municipal de Saúde de Sulina, criada pela lei 055/1991, de 04/11/1991 e 

reorganizado pela Lei 509/208, de 06/05/2008, é responsável pela gestão do Sistema de Saúde 

Municipal. 

A operacionalização do Fundo Municipal de Saúde se dá através de conta própria, 

movimentada pela Fundação Municipal de Saúde. 

O município de Sulina é integrante do Colegiado da Região de Pato Branco, 

pertencente a 7ª RS. 

 

6 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Sulina, criado pela Lei Nº 054/91 de 04 de 

novembro de 1991, do Executivo Municipal, que estabelece como órgão deliberativo e 

normativo encarregado do controle, fiscalização e coordenação da política de saúde, 

assegurado pela lei orgânica de Saúde (8080/90 e 8142/90), e reúne-se trimestralmente em 



  

reunião ordinária e extraordinariamente sempre que necessário, possui regime interno que 

regula as atividades e atribuições. As funções do CMS são deliberativas, fiscalizadoras e 

consultivas, bem como objetivo básico o estabelecimento, acompanhamento, controle e 

avaliação da política municipal de saúde em conformidade com a lei orgânica do município, 

constituindo-se no órgão colegiado máximo, responsável pela coordenação do sistema único 

de saúde(SUS) a nível de município, sendo fundamental no processo de formação de 

conselheiros. Sendo que a escolha através de chapas é realizada nas conferencias municipais 

de saúde, realizadas a cada quatro anos, ou assim que necessário. Sendo que as Conferências 

Municipais de Saúde são espaços institucionais destinados a discutir e propor diretrizes para a 

formulação de Políticas de Saúde e são vitais para o exercício do controle social, pois 

estabelecem diretrizes para a atuação dos Conselhos de Saúde nas três esferas do Governo. A 

Conferência de Saúde foi instituída pela Lei N.º 8142, de 28 de dezembro de 1990. 

O município de Sulina realizou no dia 13/07/2015 a IV Conferência Municipal de 

Saúde, com o tema central: “SAÚDE PUBLICA DE QUALIDADE PARA OS 

SULINENSES”. 

As propostas aprovadas na IV Conferência Municipal de Saúde, embasam a 

elaboração do Plano Municipal de Saúde e a adesão do município ao Pacto pela Saúde como 

política de Estado, buscando a consolidação e qualificação do SUS. 

A composição do CMS está consolidada com representação parietária entre usuários e 

representantes do poder público, prestadores de serviço, sendo composto por 20 membros (20 

titulares / 20 suplentes), representando 50% de usuários, 25% de trabalhadores de saúde e 

25% de representantes da administração. 

Participantes do Conselho Municipal de Saúde 2015/2018:  

Titulares: José Darci de Lima, Charlene Maciel da Costa, Maria Carlinda Lorenzi, Nelsi Silva 

Siqueira, Valdeci Domingos Haitto, Assunta Basso, Cleumir Roberto Schineider, Scheila 

Tartari, Marilei Restello, Marcia Frizon da Rosa, José Paulo Machado, Cirleia de Carli, 

Amélio Zanini, Marlon Fernando de Carli e Fabiola Pereira Nunes.  

Suplentes: Ilordes Holdefer, Alessandra Romancini Rossi, Noemia da Silveira, Lidia 

Adaminski, Hilda Haito, Clarita Willenborg, Anderson Bello de Moura, Andréia Camargo, 

Dulce Marcia Giacomelli, Samira Gomes Braga, Maiquio Gaspar da Silva, Luciana Bomm, 

Jorge da Silva, Nadia Novochadley, Janete Maciel da Costa e Simone Catilini Rauber. 

 

 



  

7 CONTROLE SOCIAL 

 

• Humanizar a atenção, proporcionando melhoria na satisfação do usuário e dos 

trabalhadores da Saúde, através da educação permanente, promovendo reuniões, 

cursos, capacitações, seminários, palestras e oficinas sobre diversas temáticas e áreas, 

que auxiliem na qualificação de sua atuação profissional; 

• “Que seja disponibilizada caixa de recebimento de sugestões para o melhoramento do 

serviço nos diversos setores da saúde” e posteriormente sejam lidas e analisadas pela 

equipe técnica e conselho municipal de saúde com intuito de reorganizar os serviços 

prestados; 

• Que sejam implementadas ações para a capacitação e ou atualização dos Conselheiros 

de Saúde para o exercício de seu papel, através de Oficinas, Cursos e Seminários 

periódicos, promovidos em parceria com o gestor e/ou outras instâncias do Controle 

Social; 

• Que a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde definam 

estratégias de divulgação que possibilitem um maior esclarecimento à população sobre 

os serviços de Saúde prestados pelo Município. 

 

8 RECURSOS HUMANOS 

 

Incentivo a qualificação de profissionais, através de cursos de treinamento, 

capacitação e especialização.  

Condições aos profissionais de saúde para o exercício de suas funções, respeitadas as 

necessidades dos serviços prestados e a formação profissional, através do Plano de Carreira 

Especifico, estabelecendo progressões funcionais, do desenvolvimento de programas de 

acompanhamento que busquem a recuperação e a readaptação funcional; estabelecimento de 

uma política de benefícios, higiene e segurança no trabalho, e adequação do quantitativo de 

recursos humanos às necessidades das ações e serviços através da revisão do plano de cargos 

e salários.   

Tabela 1 - Funcionários da Secretaria Municipal de Saúde (2017), encontra-se da seguinte 

forma: 

 

 



  

Cargo Número de 

profissionais 

Carga horária  

Agente comunitário de saúde  11 44 

Agente Endemias  01 40 

Auxiliar administrativo  03 40 

Auxiliar consultório odontológico  01 40 

Auxiliar de enfermagem 01 40 

Cardiologista 01 08/Mês 

Dentista 01 30 

Enfermeira  02 40 

Estagiaria  01 30 

Farmacêutica  01 40 

Fisioterapeuta  01 40 

Fonoaudióloga 01 04 

Gestor Municipal 01 - 

Médico Clínico/Gineco/Obstetra 01 20 

Médico Estratégia Saúde da Família  02 40 

Médico Pediatra 01 06 

Motoristas  03 44 

Nutricionista  01 04 

Psicóloga  01 20 

Serviços gerais 02 44 

Técnico de Enfermagem  04 40 

Diretor da Vigilância Sanitária  01 40 
     Fonte: Fundo Municipal de Saúde Sulina  

             

No quadro citado, temos os profissionais da área de pediatria, ginecologia e 

cardiologia, atendendo por contrato licitatório. Para 2018/2021, será através do concurso 

público realizado ainda em 2017, contratado um médico pediatra e um ginecologista. Para a 

especialidade de cardiologia, a demanda não suprime a necessidade de contratação efetiva do 

profissional. 

O Fundo Municipal de Saúde tem um total de 42 (quarenta e dois) funcionários sendo 

que apenas 6 (seis) não são servidores efetivos municipais. 

 

9 ORGANOGRAMA DO MUNICÍPIO 

 

        Constitui a estrutura Administrativa Básica da Prefeitura Municipal de Sulina, de 

acordo com a lei 957/2017, de 14/12/2017, que tem por finalidade a forma pela qual as 

atividades desenvolvidas pelo município são divididas, organizadas e coordenadas, mostrando 

como estão dispostas unidades funcionais, a hierarquia e as relações de comunicação 

existentes entre estes. 

  



  

 



  

10 FROTA DE VEÍCULOS 

 

 

Tabela 2 - Frota de Veículos 

VEÍCULO PLACA 

FIAT DUCATO (VAN) BAF 9763 

FIAT DUCATO (VAN) BAF 9764 

FORD KA BBM 4789 

FORD KA BBM 4790 

WOLKSVAGEN GOL  AXM 1518 

WOLKSVAGEN GOL BAE 7028 

MARCOPOLO VOLARE V8 (MICRO – ÔNIBUS)  BAZ 2637 

CHEVROLET ONIX BBJ 6379 

RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA)  AYJ 2418 

RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA)  ARZ 0937 
 Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Sulina, 2017. 

        

 

As ambulâncias são usadas para remoção de pacientes dentro do município e também 

para os hospitais de referências. As VANs e o Micro-ônibus são usados para transportar os 

pacientes para realizar consultas e exames de média e alta complexidade, nos municípios 

referenciados. Os automóveis pequenos são usados para realizar visitas médicas domiciliares 

pelo Estratégia Saúde da Família, e para outras visitas da vigilância em saúde, levar pacientes 

a Curitiba e demais lugares que não tem necessidade de transportar em veículos maiores, e 

também para reuniões na 7º regional de saúde, e quais quer serviços administrativo do 

Centro de Saúde. 

 

11 PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICIPIO 

 

Os programas existentes no município são: 

• Planejamento Familiar; 

• Sisprenatal; 

• Prevenção do Câncer Colo Uterino; 

• Programa dos Diabéticos e Hipertensos; 



  

• Programa Estratégia Saúde da Família/Saúde Bucal/NASF; 

• Serviços de Urgência/Emergência; 

• Serviços Ambulatoriais; 

• Programa Prevenção em Odontologia; 

• Vigilância Epidemiológica; 

• Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

• Erradicação da Dengue; 

• Vigilância Sanitária; 

• Informação Vigilância da Qualidade da Água Para Consumo Humano (SISAGUA); 

 

12 PROGRAMA PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

Atender todas as mulheres em idade fértil, de 10 a 49 anos de idade, conscientizando-as e 

orientando sobre o uso dos métodos contraceptivos, conhecendo seu próprio corpo e 

principalmente, prevenindo as doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada. 

O município disponibiliza os métodos contraceptivos, da escolha de cada paciente sendo:  

mini-pilula, triquilar, microvolar, preservativo masculino e feminino, injetáveis (mesygina e 

depo-provera). 

 

13 PROGRAMA SISPRENATAL 

 

O Programa tem por objetivo proporcionar as gestantes, uma gestação saudável, 

humanizada e principalmente com acompanhamento através da equipe de saúde com 

orientações. 

As gestantes são cadastradas no SISPRENATAL (Sistema de Informação de Saúde 

Pré-natal) e são atendidas com agendamento mensal de consulta e realização de exames. 

 

14 PLANO PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO INFANTIL 

  

• Captar precocemente as gestantes para que iniciem o pré-natal o mais breve 

possível. 

• Proporcionar a gestante um pré-natal de qualidade, garantindo que a gestação 

ocorra sem intercorrência, até o nascimento da criança. 



  

• Garantir 7 (sete)ou mais consultas durante o pré-natal, com estratificação de 

risco. 

• Garantir que todas as gestantes da rede tenham seus exames realizados e 

acompanhados no tempo hábil de no máximo 15 (quinze dias) de espera. 

• Cadastrar e acompanhar todas as gestantes no programa Sisprenatal. 

• Realizar obrigatoriamente trimestralmente teste rápido e convencional de sífilis 

e HIV, sendo no 1º, 2º e 3º trimestre. 

• Enviar semanalmente a regional de saúde planilha de controle de gestantes do 

município. 

• Garantir que todas as gestantes da rede sejam cadastradas e acompanhadas pela 

equipe da estratégia (ESF). 

• Executar as ações para que não ocorra óbito materno infantil no município, 

garantindo a todas as gestantes da rede acesso ao pré-natal de qualidade e 

segurança. 

• Orientar a gestante quanto às condutas e agendamentos do pré-natal na unidade 

e referência.  

• Manter endereço/ telefone atualizado; 

• Visita mensal do ACS durante a gestação e semanal no ultimo mês. 

• Realizar exame preventivo ginecológico no primeiro trimestre. 

• Todas as gestantes da rede deverão passar por avaliação do profissional 

nutricionista, odontólogo e psicólogo, e retorno conforme necessidade. 

• Estabelecer reuniões trimestrais com o comitê municipal de MORTALIDADE 

MATERNA INFANTIL.  

• Reuniões mensais educativas para as gestantes. 

• Estar atento quanto a estratificação de risco e encaminhamento. 

 

15 PROGRAMA PREVENTIVO CÂNCER DO COLO UTERINO – SISCOLO. 

 

Tem por objetivo detectar e prevenir o câncer de colo uterino e mama. Nas visitas 

domiciliares (ESF) o agente de saúde, descobre quem são as mulheres que nunca realizaram o 

exame e encaminha-as à Unidade de Saúde para agendamento, e ao mesmo tempo orienta 

para que o exame seja realizado anualmente, bem como após os 50 anos mamografia também 

anualmente.  Após a coleta, o material é encaminhado ao laboratório em Curitiba para 



  

diagnóstico. Recebido o resultado, o mesmo é entregue à paciente, que retorna a consulta 

médica ginecológica em caso de necessidade, e encaminhada para referência se necessário. 

Quando detectada qualquer alteração, é realizado busca ativa da paciente, e em casos mais 

graves é encaminhada para o referência conforme protocolo clinico MS.   

No município de Sulina tem aproximadamente cadastradas 836 mulheres na faixa 

etária de 25 a 59 anos, considerados população alvo para realização de exames citopatologico 

cervico-vaginais. 

 

Tabela 3 - Preventivos realizados últimos 2 anos 

 

Ano  2016 2017 Total  

Exame citopatologico 309 525 934 

 

 

16 PROGRAMA DOS DIABÉTICOS E HIPERTENSOS  

 

O programa dos hipertensos e diabéticos são realizados em conjunto, pois as reuniões 

são bimestrais, e na ocasião são distribuídos os medicamentos para serem usados durante o 

período.  

 Este programa tem por objetivo detectar pacientes com taxa de glicose alta no sangue, 

e com fatores de risco para diabetes tipo 2. Em relação aos hipertensos tem por objetivo 

diminuir a morbimortalidade em decorrência da hipertensão, através de um cuidado especial 

com os pacientes portadores da doença. 

 Quando detectado glicemia alterada acima dos parâmetros normais (70/115mg/dl), o 

paciente é acompanhado por uma equipe multiprofissional, para avaliação nutricional com 

dieta alimentar, sendo que na entrega dos medicamentos se tem a oportunidade de avaliar e 

orientar individualmente sobre o uso correto do medicamento. Os pacientes insulino-

dependentes recebem o glicosímetro para controlar seu diabetes no domicilio.  

Os hipertensos são acompanhados nas reuniões e quando necessário procuram a 

unidade de saúde. Todos os diabéticos/hipertensos/obesos e com taxas elevadas de colesterol, 

são orientados e agendados para avaliação e acompanhamento de profissional nutricionista, 

que atende 4 horas semanais na Unidade de Saúde. 

 



  

17 PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF 

 

O Programa Saúde da Família tem por objetivo, estabelecer vinculo com a população, 

possibilitando o compromisso e co-responsabilidade destes profissionais com os usuários e a 

comunidade. Seu desafio é o de ampliar suas fronteiras de atuação visando uma maior 

resolubilidade da atenção, onde a Saúde da Família é compreendida como a estratégia 

principal para mudança deste modelo, que deverá sempre se interagir a todo o contexto de 

reorganização do sistema de saúde. 

 Segundo o Ministério da Saúde, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é parte da 

estruturação indicada pelo Ministério da Saúde para a coordenação da atenção básica no 

Brasil. A ESF conta com recursos financeiros Federais específicos para o seu custeio. Cada 

equipe é composta por um conjunto mínimo de profissionais 40 horas/semana (médico, 

enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitárias de saúde). A ESF também traz o 

preceito da territorialização que se responsabiliza pela saúde de uma determinada área, cuja 

população deve ser de no mínimo 2.400 e no máximo 4.500 pessoas. A população desta área é 

então cadastrada e acompanhada em suas necessidades de saúde em geral (condições sociais, 

ambientais e econômicas). A visita domiciliar tem parte fundamental na aproximação e 

vínculo da equipe com a comunidade. 

A Estratégia Saúde da Família com Saúde Bucal, foi implantada em nosso município 

em fevereiro de 2001 e a equipe atua com ações de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde da 

comunidade. A equipe é composta por 06 ACS, 1 médico generalista, 1 Enfermeira, 1 

Auxiliar de Enfermagem, uma odontóloga, 1 ACD, em 2014 foi implantada mais duas 

equipes, sendo uma ESF (Equipe Saúde da Família) e outra NASF (Núcleo de Apoio a Saúde 

da Família; 

São atribuições dos ACS: 

1) visitar as famílias da área ao menos uma vez no mês;  

2) procurar identificar situações de risco e encaminhar aos setores responsáveis;  

3) incentivar o aleitamento materno; 

4) fiscalizar a vacinação das crianças; 

5) auxiliar as gestantes; 

6) orientar as famílias sobre prevenção e cuidados em situação de endemias;  

7) orientar as famílias sobre o soro de reidratação oral para prevenir diarreias;  

8) identificar gestantes e encaminhá-las ao Pré-natal; 



  

O Programa humaniza o atendimento, evita doenças e o diagnóstico é mais rápido e 

preciso. 

 

18 SERVIÇOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

 

O contrato firmado entre o município de Sulina e APsaúde de Chopinzinho, para 

prestação de serviços médicos e hospitalares nos casos de urgência/emergência, em regime de 

plantão, com atendimento 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. 

 

19 CONSÓRCIO INTERMUNICIPALD E SAÚDE (CONIMS)  

 

O CRE (Centro Regional de Especialidades), com especialidades em: neurologia, 

neuropediatra, psiquiatria, tisiologia, ortopedia, cardiologia, otorrinolaringologia, urologia, 

nefrologia, oftalmologia, dermatologia, hanseniologia, gastroenterologia, ginecologia, cirurgia 

geral, angiologia, cardiologia pediátrica, oncologia. São atividades exercidas por profissionais 

pertencentes a CONIMS (Consórcio Intermunicipal de Saúde) através de consórcio e 

prestação de serviços. O agendamento de consultas é realizado através do sistema on-line, 

sendo este feito diariamente, dentro de uma distribuição per capta. 

 

20 LINHA SAÚDE 

 

  A Associação Intermunicipal de Saúde de Pato Branco juntamente com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Sulina, tem transporte a Curitiba, para tratamento de alta 

complexidade, com ônibus diariamente, saindo de Chopinzinho/Curitiba e vice-versa, sendo 

que as despesas são custeadas pelo Fundo Municipal de Saúde, através do CONIMS, 

beneficiando pacientes e acompanhantes. 

 

21 PROGRAMA PREVENÇÃO EM ODONTOLOGIA  

 

Tem por objetivo reduzir o índice de cárie dental em crianças e jovens, orientações às 

pessoas idosas sobre doenças periodontais. 

É realizado flúor semanal na Escola Municipal em todos os alunos, com orientações 

sobre escovação, palestras e material para demonstração através de micromodelos, 



  

salientando-se a evolução da doença da cárie, a importância da saúde bucal e o sorriso 

saudável no contexto psicossocial e para o corpo, frisando a importância do uso do fio dental.  

Na Clínica do Bebe faz-se aplicação de flúor e orientação sobre a higienização correta 

da boca do bebe, onde ela vai ter hábitos de higiene desde pequena, e salientado a importância 

das visitas regulares ao dentista. A Clínica faz o agendamento de retorno do paciente, a cada 6 

meses ou antes se necessário 

O atendimento aos bebês é realizado dentro do conceito da eliminação do risco da 

cárie dentária, e os atendimentos executados a nível de educação, prevenção e curativo 

primário. 

Tratamento educativo é realizado aos pais, onde se enfatiza os seguintes aspectos: 

• Quando e como iniciar os procedimentos de limpeza dos dentes e o uso de 

flúor; 

• Como e porque controlar a alimentação; 

• Porque o açúcar é danoso para os dentes; 

• Educar a respeito das cáries, traumatismos e doenças da boca, erupção e 

oclusão; 

  Desta maneira educar para a saúde antes do aparecimento dos dentes e 

consequentemente da doença. 

Este tratamento objetiva o estabelecimento dos fatores de risco, mantendo o bebê fora 

da faixa. 

Através do consorcio (CONIMS), tem o CEO (Centro de Especialidades 

Odontologicas) que atende pacientes com procedimentos de média e alta complexidade, entre 

eles cita-se, Próteses, tratamento de canais, pacientes portadores de deficiências, etc. 

Tratamento preventivo é realizado diretamente na criança em três níveis de acordo 

com o risco de cárie. 

- Nível 1 – baixo risco de cárie; 

- Nível 2 – médio risco de cárie; 

- Nível 3 – Alto risco de cárie 

 

Tabela 4 - procedimentos/ano da Odontologia de 2016 e 2017  

 

PROCEDIMENTOS 2016 2017 Total  

Idade     Maior de  

     6 meses 

   Maior de  

 6 meses 

 



  

Exame Clínico 1037 483 1520 

Aplicação Tópica de Flúor 201 286 487 

Aplicação Tópica de Cariostático por 

Dente 

24 8 32 

Aplicação de Selante por Dente 96 126 222 

Controle de Placa Bacteriana 60 50 110 

RAP profilaxia tartarectomia 71 133 204 

IRM (cimento provisório) 113 111 224 

Pulpotomia 27 24 51 

Restauração  912 896 1808 

Restauração de Ionomero de Vidro 213 200 413 

Extração de Dente de Decíduo 69 68 137 

Extração de Dente permanente 170 184 354 

Tratamento de Alveolite 1 0 1 

Trat.. Hemor. Peq. Emergência  27 24 51 

Ulotomia  0 0 0 

Números de pacientes 730 501 1231 

Total de procedimentos  5373 5200 10573 

    Fonte: Fundo Municipal de Saúde Sulina (SIGSS) 

 

 

22 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

A vigilância em saúde tem como objetivo a análise permanente da situação da saúde 

da população, e essa análise é realizada através da equipe de saúde, articulando-se em 

conjunto de ações que controlam os determinantes, riscos e danos à saúde, garantindo assim a 

integralidade da atenção. 

 Com a junção dos setores das vigilâncias (epidemiológica e saúde do trabalhador, 

sanitária e ambiental), tornando-se Vigilância em Saúde, passou-se a trabalhar em conjunto, 

sendo que a vigilância epidemiológica faz a vigilância e controle das doenças transmissíveis, 

não transmissíveis e agravos, proporcionando o conhecimento, a detecção e/ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes na saúde individual ou coletiva, 

recomendando e adotando medidas de prevenção e controle das doenças, e a vigilância 

sanitária promove ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 

nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços do interesse da saúde. As 



  

epidemiologias municipais trabalham em conjunto, através da observação sistemática e ativa 

de casos suspeitos ou confirmados de doenças transmissíveis, utilizando medidas urgentes, a 

fim de bloquear a transmissão. 

As doenças são notificadas e digitadas no SINAN NET, e o banco de dados é enviado 

semanalmente para o Estado. Trabalhamos a integralidade preventivo-assistencial das ações 

de saúde. 

 

23 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

A Vigilância Epidemiológica é responsável pelo acompanhamento e monitoramento 

dos agravos inusitados e dos agravos de notificação compulsória, que são as doenças de 

comunicação obrigatória à Vigilância Epidemiológica. É responsável por desencadear 

medidas de controle para evitar a propagação de doenças. 

O registro dos dados epidemiológicos é feito nos Sistemas de Informações 

disponíveis: o SINASC, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos; o SIM, Sistema de 

Informação sobre Mortalidade; o SINAN, Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

que tem por objetivo o registro e processamento dos dados sobre agravos de notificação em 

todo o território nacional, fornecendo informações para análise do perfil da morbidade e 

contribuindo para a tomada de decisões em nível municipal, estadual e federal.; o API, 

Avaliação de Programa de Imunização; o SIPNI, Sistema de Informação do Programa 

Nacional de imunizações; o MDDA, Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas e o GAL, 

Gerenciador de Ambientes Laboratoriais. 

Os agravos e doenças compulsórias estão distribuídos em uma lista de notificação 

mediata e imediata, de acordo com a referida portaria do Ministério da Saúde. As instituições 

de saúde utilizam a ficha de notificação e de investigação da Secretaria de Estado da Saúde 

para comunicação do caso suspeito. Para os agravos e doenças de notificação imediata pode-

se utilizar, além desta ficha, a comunicação por telefone e/ou e-mail. A entrega a Vigilância 

Epidemiológica, da ficha de notificação e de investigação, é semanal e em conformidade com 

o calendário epidemiológico nacional. As fichas são avaliadas pela equipe com o objetivo de 

definir medidas de controle de acordo com a análise dos dados clínicos epidemiológicos, 

hipótese diagnóstica, riscos de transmissibilidade, magnitude e gravidade do evento. Caso seja 

necessário realiza-se a busca ativa no domicílio ou na instituição de saúde para 

complementação da informação e tomada de decisões. A classificação final e o encerramento 

dos casos, por critério clínico epidemiológico ou laboratorial, são realizados pelos 



  

profissionais de saúde. As fichas são digitadas no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação. 

As principais notificações do município:  

Acidente com animais peçonhentos  

Ano da 

Notificação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

2016 3 2 5 3 5 4 1 2 1 2 6 4 38 

2017 5 7 7 2 5 2 2 2 1 0 3 0 36 

Total 8 9 12 5 10 6 3 4 2 2 9 4 74 

Fonte: Tabwin 

 

Atendimento Anti-rábico humano 

Ano da 

Notificação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total 

2016 2 0 0 3 2 2 1 2 0 2 1 15 

2017 1 2 2 0 2 0 3 2 2 3 2 19 

Total 3 2 2 3 4 2 4 4 2 5 3 34 

Fonte: Tabwin 

 

24 SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

A atenção à Saúde do Trabalhador, de acordo com a prescrição constitucional, deve 

ser contemplada em políticas públicas destinadas para promover e proteger a saúde dos 

trabalhadores por meio de ações de promoção, vigilância e assistência. 

No Brasil, a notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde, 

bem como responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde 

e de ensino, em conformidade com os artigos 7º e 8º, da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 

1975. A portaria nº 104, de 25 de Janeiro de 2011 estabelece no campo da saúde dos 

trabalhadores, os agravos de notificação compulsória. Esses agravos são: Transtornos mentais 

e do comportamento relacionados ao trabalho, Acidente com exposição à material biológico, 

Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), Lesão por esforço repetitivo/ Doença 

Osteomuscular (LER/DORT), Pneumoconioses, Acidente de Trabalho Grave, Acidente de 

trabalho fatal, Acidentes de trabalho com mutilações, Acidentes do trabalho em crianças e 

adolescentes, Acidente com animais peçonhentos, Câncer relacionado ao trabalho, 



  

Dermatoses ocupacionais, Intoxicação exógena, Violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências.  

As ações de vigilância em saúde do trabalhador são realizadas a partir de investigações 

de acidente de trabalho grave por meio da articulação com a Vigilância Epidemiológica e 

Vigilância Sanitária 

As investigações de acidente de trabalho grave são de suma importância para o 

fortalecimento da vigilância em saúde do trabalhador e para a integração com os demais 

componentes de vigilância em saúde.  

 

Notificações de acidente de trabalho grave/; 

Ano da Notificação  Set Out Nov Total 

2017 1 2 1 4 

Total 1 2 1 4 

 

A vigilância em saúde tem como objetivo a análise permanente da situação da saúde 

da população, e essa análise é realizada através da equipe de saúde, articulando-se em 

conjunto de ações que controlam os determinantes, riscos e danos à saúde, garantindo assim a 

integralidade da atenção. 

Com a junção dos setores das vigilâncias (epidemiológica e saúde do trabalhador, 

sanitária e ambiental), tornando-se Vigilância em Saúde, passou-se a trabalhar em conjunto, 

sendo que a vigilância epidemiológica faz a vigilância e controle das doenças transmissíveis, 

não transmissíveis e agravos, proporcionando o conhecimento, a detecção e/ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes na saúde individual ou coletiva, 

recomendando e adotando medidas de prevenção e controle das doenças, e a vigilância 

sanitária promove ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 

nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços do interesse da saúde. As 

epidemiologias municipais trabalham em conjunto, através da observação sistemática e ativa 

de casos suspeitos ou confirmados de doenças transmissíveis, utilizando medidas urgentes, a 

fim de bloquear a transmissão. 

As doenças são notificadas e digitadas no SINAN NET, e o banco de dados é enviado 

semanalmente para o Estado. Trabalhamos a integralidade preventivo-assistencial das ações 

de saúde. 

 



  

25 SINASC 

 

A operacionalização do sistema é composta pelo preenchimento e coleta do 

documento padrão – a Declaração de Nascimento (DN). Os dados coletados são de grande 

importância epidemiológica, estatística e demográfica. 

 

Tabela 5 -Nascidos vivos com peso e tipo de parto 

 

Ano 2016 2017 

Nascidos 

vivos 
33 25 

Parto 

Cesárea  
21 15 

Parto 

Vaginal  
12 10 

             Fonte: SINASC  (Dados até outubro/2017) 

 

O índice elevado de cesáreas no município é devido a gestante realizar o pré-natal 

particular e optando assim por cesáreas. 

 

26 SIM 

 

A operacionalização do sistema é composta pelo preenchimento e coleta do 

documento padrão – a Declaração de Óbito (DO), sendo este o documento de entrada do 

sistema no município. Os dados coletados são de grande importância para a vigilância 

sanitária e analise epidemiológica, além das estatísticas de saúde e demografia. 

 

 PRINCIPAIS DOENÇAS NO MUNICÍPIO: 

01º Hipertensão  

02º Diabetes 

03º Distúrbios/depressão 

04º Doenças aparelho respiratório 

05º Doenças Cardiovasculares 

06º Obesidade 

07º Doenças do Trabalho (Coluna, Artrose, Osteoporose, etc) 

08º Alcoolismo 

09º Neoplasia 



  

27 VACINAÇÃO 

 

É o programa nacional com esquema de aplicação de vacinas básicas, onde é realizado 

o controle através do “cartão da criança” e cartão espelho. 

 O setor de imunização do município é considerado também um dos mais 

preocupantes da secretaria de saúde, pois apesar da população sulinenses ser pequena, é 

preciso sempre estar atento aos faltosos, principalmente pelo baixo número de crianças que 

nascem. O agente de saúde tem um papel importante na busca dos faltosos. As vacinas são 

realizadas todas as segundas-feiras e conforme a disponibilidade dos pais, pois dessa forma 

evita-se o desperdiço de doses. A justificativa de as vezes não atingirmos a meta mínima 

pactuada é que existe sempre um conflito entre o IBGE X SINASC, e também nascem menos 

crianças que a estimativa do estado. A meta estipulada é baseada pelo SINASC retroativo a 2 

anos, justificando assim a não cobertura. 

 

Tabela 6 - Cobertura Vacinal (%) por Tipo de Imunobiológico.  

 

IMUNOBIOLÓGICOS 2016 2017 

BCG (BCG)  100 90,48 

Pentavalente 

(DTP/Hib/Difteria/Coqueluche/Tétano –  
133,33 52,8 

Oral Contra Poliomielite 

(VIP/VOP)  
128,21 52,38 

PNEUMO 10 89,74 52,38 

Meningococica conjugada C 123,81 53,38 

Vacina Rotavirus Humano 87,18 42,86 

Febre Amarela 112,82 95,24 
    Fonte: SESA/SIPNI        janeiro a junho/2017 

 

28 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 É responsável por promover e proteger a saúda da população. Controla a qualidade dos 

produtos que vão desde a fabricação até o consumo. O papel da vigilância é cuidar de você e 

sua família. 

As atividades da vigilância sanitária sempre existiram, mas somente a partir de 1980, 

que foi aperfeiçoada, começaram os trabalhos com a participação da população que passou a 



  

administrar o complexo das atividades para que se cumpra o papel da guardiã dos direitos do 

consumidor e das condições de saúde da população. As vigilâncias sanitárias de todo pais 

vêm se organizando cada vez mais para cuidar de todas as áreas na prevenção e proteção da 

saúde pública. 

Objetivos da VISA: 

• Atuar sempre a serviço da população para o bem-estar político e social do seu 

município; 

• Vigiar a alimentação e a água para sua função saudável e segura para consumo 

humano; 

• Interditar os estabelecimentos comerciais que infrinjam a lei sanitária em vigor; 

• Orientar, informar e recomendar as melhores condições dos alimentos nos 

estabelecimentos comerciais baseado na lei sanitária 13331; 

• Segurar através de inspeções os locais de manipulações de alimentos para uma boa 

qualidade; 

• Orientar os consumidores a serem sempre vigilantes; 

• Sempre tendo como apoio se necessário, processo administrativo, ministério público, 

PROCON, administração municipal. 

Foi realizado vistorias em 100% dos estabelecimentos comerciais. 

 

29 AGRICULTURA FAMILIAR – (VISA) 

 

 A Vigilância Sanitária do Estado do Paraná segundo a Resolução nº 004/2017 buscou 

regulamentar a produção de alimentos da agricultura familiar, baseado nos princípios da 

inclusão social e econômica. 

 Nós do município de Sulina, de imediato implantamos esse projeto por ser um 

município onde o maior fluxo de famílias vive nas lavouras como seu sustento é sucinto da 

produção de grão esses agricultores incluíram no orçamento de suas casas. 

 A Vigilância Sanitária por sua vez faz sua parte na fiscalização e orientação para uma 

boa higiene do espaço físico e preparo desses alimentos. 

   

 

 



  

30 SISAGUA 

 

 Tem por objetivo coletar amostras para análise situacional da qualidade da água para o 

consumo humano. A produção dessas coletas é fundamental para boa qualidade de água para 

todos, é importante o monitoramento do banco de dados dessas amostras para nortear as 

decisões da vigilância em todos os âmbitos do SUS;  

 As tabelas abaixo relacionadas mostram as estatísticas de 2016/2017, o que foi 

realizado e o percentual atingido a cada mês.   

 

 

 



  

 

31 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA DENGUE 

 

Devido os inúmeros casos de dengue que se alastram no país, o Ministério da Saúde 

em conjunto com a fundação nacional de saúde e os municípios, estão desenvolvendo 

estratégias para erradicar os criadouros. É um trabalho que envolve vários setores, para 

realização de um arrastão, onde participam os agentes comunitários de saúde, e o agente da 

dengue. Nas visitas domiciliares do PSF, os mesmos repassam orientações básicas, de como 

combater e evitar os possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue (Aedes aegypti). 

As ações de combate aos criadouros é um dever de todos; 

No ano de 2016 foi realizado 6978 visitas de imóveis, e realizadas visitas em 5 PEs 

(Pontos Estratégicos), duas vezes ao mês, totalizando 120 visitas por ano. Todo início de ano 

é feito o Registro Geral e levantamento e índice em 100% dos imóveis. Foi realizado LI 

(Levantamento de Índice) 3 vezes por ano, sendo 2 visitas de levantamento de índice em 33% 

dos imóveis não infestado. Em 2017 foi realizado 7583 visitas de imóveis. Visitas essas 

realizadas juntamente com os ACS. 



  

32 SISPACTO  

 

 O SISPACTO teve início em 2006, foram definidos os indicadores usados para avaliar o cumprimento dos objetivos e metas para 2017. 

“É um instrumento virtual de pactuação de indicadores, com resultados alcançados no ano anterior (Ministério da Saúde). Abaixo temos a 

pactuação de 2017.  

 

 

Tabela 7 - Indicadores de Monitoramento e Avaliação do Pacto Pela Vida (2017). 

 

 

 

Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores - 2017 

 

Estado: PARANA 

Município: SULINA 

Região de Saúde: 7ª RS Pato Branco 

Status: Pactuação Homologada                    Ano de Referência: 

Data: 10/11/2017  Hora: 13:18 

2017 

 

 

Pactuação Interfederativa 2017 a 2021    



  

  Relação de Indicadores   

Nº Tipo Indicador Meta 2017 Unidade 

1 U 
NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO 
CIRCULATÓRIO, 

CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS) 
1 N.ABSOLUTO 

2 E PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS 100,00 % 

3 U PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA 95,00 % 

4 U 
PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-
VALENTE 

(2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA 
100,00 % 

5 U 
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS 

NOTIFICAÇÃO 100,00 % 

6 U PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES 100,00 % 

7 E NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA N/A N.ABSOLUTO 

8 U NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE 0 N.ABSOLUTO 

9 U NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS 0 N.ABSOLUTO 

10 U 
PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS 
COLIFORMES 

TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ 
100,00 % 

11 U 
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 

DETEMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA 1,32 RAZÃO 



  

12 U 
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE 
DE 

DETEMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA 
0,51 RAZÃO 

13 U PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR 38,00 % 

14 U PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS 11,43 % 

15 U TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL. 0 N.ABSOLUTO 

16 U NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA 0 N.ABSOLUTO 

17 U COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 100,00 % 

18 U COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 95,00 % 

 

19 U COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA 100,00 % 

20 U 
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS 

NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS. 100,00 % 

21 E AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA N/A % 

22 U NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE 6 N.ABSOLUTO 

23 U PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO 100,00 % 

     



  

33 QUANTO A ESTRUTURA DE ATENDIMENTO PRÓPRIA – ATENÇÃO 

BÁSICA  

 

33.1 UNIDADE DE SAÚDE 

 

 O município possui 2 equipes de Estratégia Saúde da Família e um Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família, que atendem 2 mini-postos na área rural, e um núcleo integrado na área 

urbana com atendimento das 07:30 às 17:00 horas. Os mini-postos do interior o atendimento 

médico é feito através da equipe saúde da família, sendo referência a Unidade Central, sendo 

o atendimento médico realizado duas vezes na semana. A Unidade Central oferece 

atendimento médico nas especialidades de Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia, 

cardiologista que atende quinzenalmente. O atendimento odontológico é disponibilizado todos 

os dias, intercalando os atendimentos entre alunos do colégio Municipal e livre demanda, 

através da equipe Estratégia Saúde Bucal. 

 Além dos serviços citados, a Unidade gerencia vários Programas, objetivando prestar 

um atendimento mais direcionado e humano aos usuários, tendo como resultado, uma melhora 

na qualidade de vida da população. 

Os exames de laboratório e demais, são realizados através do laboratório municipal, 

rede privada ou encaminhados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde. 

 

33.2 SERVIÇOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

 

O contrato firmado entre o município de Sulina e APSaúde de Chopinzinho, para 

prestação de serviços médicos e hospitalares nos casos de urgência/emergência, em regime de 

plantão, com atendimento 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. 

 

33.3 SÉRIE HISTÓRICA DE COBERTURA DA APS 

 

Com a implantação da segunda equipe e do NASF, no ano de 2014 o município passou 

a ter cobertura de 100% do programa Estratégia Saúde da Família. 

 

 



  

34 AÇÕES DAS EQUIPES DE ESF POR PROGRAMA DE ATENÇÃO  

 

 O Centro de Saúde Municipal conta com profissionais médicos, enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem, técnicos em enfermagem, agentes comunitários de Saúde, 

farmacêutica, psicóloga, nutricionista, fonoaudióloga, fisioterapeuta os quais realizaram nos 

anos de 2016 e 2017 os procedimentos abaixo descritos: 

 

Tabela 8 - Quantidade de procedimentos nos anos de 2016 e 2017. 

Procedimentos  2016 2017 

Consulta Médico Clínico  36 1855 

Consulta em Pediatria 614 494 

Consulta Médico Estratégia Saúde da Família  7138 6274 

Consulta Pré Natal 277 244 

Consulta Cardiologia 181 214 

Consulta Nutricionista  34 115 

Consulta Psicóloga 232 539 

Consulta Fonoaudióloga 59 172 

Visita Domiciliar médico/enfermeira 403 39 

Exame Preventivo do Câncer do Colo Uterino 309 525 

Vacinas 2045 2163 

Visitas domiciliares (ACS) 10570 14516 

Inalação  117 54 

Curativos  555 544 

Administração medicamentos  1333 1312 

Retirada de pontos 137 136 

Sutura  36 37 

Teste rápido Hepatite C 65 150 

Teste rápido Hepatite B 65 150 

Teste rápido HIV 74 176 

Teste rápido Sífilis 66 165 

Glicemia 301 669 

Eletrocardiograma 221 212 

Fonte: Centro de Saúde Municipal SIGSS 



  

 

35 OUTROS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE PREVENÇÃO – 

SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM 

 

  Na Campanha Outubro ROSA, foi realizado palestras sobre o tema “Câncer de Mama 

e Colo do Útero”, caminhada, dinâmica recreativa com intensificação de testes rápidos, HIV, 

Sífilis, HbsAg, HCV na população feminina de 25 e mais, papanicolau na faixa etária de 25 a 

64 anos e mamografias mulheres de 40 a 69 anos ou com historia familiar com menos de 40 

anos, ou mulheres que nunca realizaram o exame. 

 Através da secretaria de saúde, foi realizado campanha do novembro AZUL, com 

palestras educativas, onde foi ofertado exames de PSA, com objetivo de detectar possíveis 

alterações da próstata, pois principalmente os homens ainda tem preconceito e não procuram 

o serviço para fazer o exame. Durante a campanha foi disponibilizado exames para homens 

acima de 40 anos que não realizaram exame no ano corrente, ou com histórico familiar da 

doença.  

 Na área de prevenção é realizado o Programa de “DE BEM COM A BALANÇA”, 

administrada por equipe multidisciplinar (NASF), que tem por objetivo melhorar a qualidade 

de vida da população através de exercícios físicos e reeducação alimentar, . 

 

36 CAMPANHAS REALIZADAS PELA UNIDADE DE SAÚDE. 

 

Tabela 9 - Campanhas realizadas 

Doação de Sangue - Realiza 01 coletas/ano, conforme 

programado com a unidade de coleta 

Pato Branco. 

Câncer de Colo uterino e Mama - Realiza a campanha de intensificação 

da prevenção do Câncer de Colo 

Uterino e Mama uma vez por ano; 

- Realiza os exames de preventivo, na 

Unidade Central e nos mini-postos do 

interior; 

DST/AIDS - Aconselhamento e distribuição de 

preservativos; 

- Participa da mobilização estadual 

HIV/AIDS. 



  

Vacinação - Cumprir metas de cobertura do 

Ministério da Saúde para todas as 

vacinas; 

- Realiza as Campanhas Nacionais de 

vacinação de acordo com calendário 

proposto; 

- Busca ativa de faltosos, através das 

ACS. 
Fonte: FMS 

 

37 INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

 

Desenvolvimentos de ações de caráter educativo, visando formação de consciência 

crítica na população, por meio de programas de informação, educação e comunicação em 

saúde, integrados com outras instituições, valorizando-se o potencial de auto-gestão e 

transformação dos grupos comunitários; 

Sensibilização dos profissionais de saúde para trabalharem em conjunto com 

comunidade, através dos conselhos de saúde e da divulgação de informações acerca de 

irregularidade sobre produtos, serviços e meio ambiente, inclusive o trabalho o sobre riscos de 

agravo à saúde; 

Promoção de ações de interesse da coletividade na área de saúde, realizando-se cursos, 

simpósios e encontros, divulgando-se informações pelos meios de comunicação disponíveis. 

 

 

38 APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - COMO UTILIZAR OS 

RECURSOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 

 

 [...] A utilização dos recursos do PAB (Fixo ou Variável) seguirão as orientações do 

Ministério da Saúde (PORTARIA Nº. 3.925, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1998). Ou seja, Os 

recursos financeiros do PAB poderão ser utilizados em todas as despesas de custeio e capital 

relacionadas entre as responsabilidades definidas para a gestão da atenção básica e coerentes 

com as diretrizes do Plano Municipal de Saúde, que é a base das atividades e programações 

desse nível de direção do SUS, sendo vedada a transferência de recursos para o financiamento 

de ações nele não previstas e de acordo com as seguintes orientações: 

 

I - Todas as despesas de custeio da Atenção Básica podem ser realizadas com recursos do 

PAB, excluindo: 

- Pagamento de servidores inativos; 

- Pagamento de gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente 

ligados às unidades de atenção básica; 



  

- Pagamento de assessorias / consultorias prestadas por servidor público, quando pertencente 

ao quadro permanente dos municípios; 

- Transferência de recursos na forma de contribuições, auxílios ou subvenções a instituições 

privadas, inclusive as filantrópicas. 

II - Todas as despesas de capital relacionadas à rede básica podem ser realizadas com recursos 

do PAB, excluindo: 

- A aquisição e reforma de imóveis não destinados à prestação direta de serviços de saúde à 

população; 

- A aquisição de equipamentos e materiais permanentes, incluindo veículos de qualquer 

natureza, não destinados à realização das ações de atenção básica. 

III - As despesas decorrentes de ações de saúde de média e alta complexidade e de assistência 

hospitalar não devem ser realizadas com recursos do PAB. 

IV - As ações de saneamento, que venham ser executadas supletivamente pelo SUS, serão 

financiadas por recursos tarifários específicos e outros, da União, Estados, Distrito Federal e 

municípios, conforme o parágrafo 3º, do Artigo 31, da Lei nº 8080/90. 

V - Os recursos do PAB não devem substituir as fontes de recursos próprios do orçamento do 

município. [...] PORTARIA Nº. 3.925, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1998. 

 

 

39 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

• Manter a entrega dos medicamentos bimestral por equipe ESF (hipertensos e 

diabéticos), bem como, a introdução de atividades como: recreações de movimentos 

(exercícios físicos); terapia ocupacional; palestras com equipe multidisciplinar; 

• Estruturar o convênio com laboratórios clínicos de apoio, segundo indicação médica; 

• Planejamento e reorganização na distribuição de fichas para consultas no Centro de 

Saúde, de acordo com a necessidade local, respeitando a Lei Nº 13466 de 12 de julho 

de 2017 e o protocolo de Manchester. 

• Desenvolver ações de capacitação e sensibilização dos profissionais de saúde visando 

melhoria da competência técnica; 

• Mobilizar o melhoramento de execuções das ações de média e alta complexidade 

através dos convênios e pactuações (CONIMS); 

• Organizar os encaminhamentos de média e alta complexidade segundo os princípios 

do SUS. 



  

• Fornecer bolsas com kit gestantes (álcool 70%, gaze, cotonete, termômetro digital, 

fralda, sabonete, micropore (se necessário); 

• Reorganizar reuniões mensais educativas e instrutivas para gestantes sobre pré-natal, 

os cuidados com recém-nascido e puerpério. 

• Manter a visita domiciliar até o 5º dia do RN por profissional enfermeiro, ACS da 

micro área e imunização, para realização do teste do pezinho, e orientações. 

• Ampliar a estrutura física da farmácia básica; 

• Reformar a unidade de saúde (aberturas, persianas, pinturas, moveis planejados, 

equipamentos, etc); 

• Fornecimentos de EPIs para os profissionais; 

• Manter a parceria com a Assistência Social, auxiliando nos trabalhos do Projeto Bela 

Vida com os Idosos, melhorando a qualidade de vida. 

• Continuar com reuniões de prestação de contas com Conselho Municipal de Saúde. 

• Trabalhar junto com toda a equipe principalmente os ACS, nas campanhas de 

vacinação, fazendo busca aos faltosos para atingir a meta preconizada pelo MS e 

garantir a imunização da população. 

• Manter o fornecimento do elenco de medicamentos excepcionais e doenças crônicas 

através do CONIMS/ESTADO. 

 

40 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

• Dar qualidade de vida aos idosos com implantação de atividades físicas prescritas 

pelos profissionais médicos e educadores físicos utilizando a Academia ao Ar Livre, 

controle e avaliação nutricional; palestras educativas (educação permanente para 

idosos); terapia ocupacional e integração social; 

• Que haja intersetorialidade entre os segmentos da administração pública, incentivando 

ações para o desenvolvimento de atividades referentes à atenção básica; 

• Articular com o Departamento de Educação questões referentes à Alimentação do 

Escolar; incentivando ações de Promoção à Alimentação Saudável nas Escolas da 

Rede Municipal, com atuação da nutricionista, visando à diminuição dos índices de 

obesidade Infantil; 



  

• Incluir o tema de alimentação saudável nas ações e eventos de saúde voltada para 

populações com necessidades específicas: crianças, idosos, gestantes, portadores de 

diabetes, hipertensão etc.; 

• Continuar com o sistema de coleta seletiva de lixo no quadro urbano e rural, adequado 

com a realidade de cada comunidade, cumprindo rigorosamente o cronograma de 

coleta. 

• Que os Sistemas Coletivos de Abastecimento de água sejam clorados e monitorados 

com colocação de hidrômetros para controle de desperdício de água; 

• Dar suporte e condições de fiscalização para atuação em destinos de efluentes de 

esgotos despejados diretamente no rio, direcionando a um sistema adequado conforme 

determinação das Leis Ambientais; 

• Dar condições as Vigilâncias, fortalecendo-as para uma melhor fiscalização nas áreas 

de vendas e manipulação de alimentos evitando assim 

riscos à saúde da população proporcionando uma melhor qualidade de vida;  

• Continuar e intensificar as ações de educação em Saúde no Controle da Dengue e 

Saúde do Trabalhador. 

 

41 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

O Sistema Único de Saúde – SUS, nos últimos anos, tem alcançado importantes 

avanços no desenvolvimento das suas diretrizes básicas: a universalização, a integralidade, a 

descentralização e a participação popular.  

O aprofundamento do processo de descentralização gera necessidades de 

aperfeiçoamento, busca de novas estratégias que venham ampliar a capacidade de gestão do 

município. Por sua vez, a consolidação das ações de Atenção Básica, como fator estruturante 

do Sistema Municipal de Saúde, torna-se um desafio para o seu fortalecimento.  

Neste contexto, a Assistência Farmacêutica reforça e dinamiza a organização do 

sistema municipal, tornando-o mais eficiente, consolidando vínculos entre os serviços e a 

população, contribuindo para a universalização do acesso e a integralidade das ações.  

Tem como propósito precípuo garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos 

medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles medicamentos 

considerados essenciais, observando-se:  

1. Só é prestado assistência Farmacêutica a partir de prescrição médica, odontológica 

ou de enfermagem, de acordo com legislação vigente.  



  

2. Só é prestado assistência Farmacêutica pelo Sistema Único de Saúde, a partir de 

atendimento realizado por profissionais do SUS do Município de Sulina, assim como dos 

municípios de referência em especialidades de atendimento integrantes da 7ª Regional de 

Saúde – médico, odontólogos ou enfermeiros – em sua função.  

3. A dispensação de medicamentos só será liberada para instituições credenciadas e 

conveniadas ao Sistema Único de Saúde, respeitando-se os contratos em vigor.  

4. A oferta do elenco básico de medicamentos é parte integrante da política de 

assistência à saúde do município, para o cumprimento dos seus resultados. 

 

41.1 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM SULINA 

 

A assistência farmacêutica do município é realizada através de uma farmácia básica 

instalada no Centro de Saúde com a dispensação de medicamentos básicos, medicamentos 

controlados e excepcionais.  

Os medicamentos são adquiridos através do CONIMS (Consórcio Intermunicipal de 

Saúde), do Consórcio Paraná e, quando necessário, são licitados pelo Município. A guarda 

dos medicamentos é feita em almoxarifado climatizado com a transferência para a farmácia de 

acordo com a necessidade.                    

O controle geral dos insumos é feito pelo sistema CONSULFARMA MV que gerencia 

todo o controle de entradas e saídas dos insumos, gerencia o controle por lote e data de 

vencimento conforme estabelece a legislação, bem como o lançamento das saídas no cadastro 

dos usuários. As caixas dos medicamentos são rotuladas com a data de vencimento e lotes, 

para facilitar esse controle de validade.        

 O município possui uma profissional farmacêutica que atua na farmácia básica e os 

insumos colocados à disposição da população é estabelecido pela REMUME – Relação 

Municipal de Medicamentos. 

 

42 OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS  

  

 Nesta seção apresentam-se os objetivos, as diretrizes e as metas, para a execução no 

período de quatro anos, caracterizam as ações a serem desenvolvidas pela secretaria municipal 

de saúde.      

  As diretrizes são formulações que indicam as linhas de ação a serem seguidas. São 

expressadas de forma objetiva e visam delimitar a estratégia geral e as prioridades do Plano de 



  

Saúde. As metas são expressões quantitativas de um objetivo, as metas concretizam o objetivo 

no tempo e esclarecem e quantificam os objetivos.    

  

1ª Diretriz – Garantia do acesso da população a serviços de saúde de qualidade, mediante 

estruturação e investimentos na Rede de Serviços da Saúde – Atenção Primária à Saúde e nos 

serviços da Rede de Urgência e Emergência.   

 

Objetivo da diretriz: Garantir o acesso a população aos serviços de uma forma mais rápida e 

efetiva, bem como a maior abrangência dos serviços de saúde. 

 

Meta  2018 2019  2020  2021  Indicador  

Adquirir 

equipamentos 

para a 

Unidade 

Centro  de  

Saúde.  

Ampliar e 

manter a 

estrutura de 

informática da 

secretaria da 

saúde.  

Ampliar e 

manter a 

estrutura de 

informática da 

secretaria da 

saúde.  

Ampliar e 

manter a 

estrutura de 

informática da 

secretaria da 

saúde.  

Ampliar e 

manter a 

estrutura de 

informática da 

secretaria da 

saúde.  

Equipamentos 

adquiridos.  

Ampliação 

da estrutura 

física do 

centro de 

saúde  

Ampliar a 

unidade  

centro  de  

Saúde  

Manter a 

estrutura física 

das unidades 

básicas de 

saúde.  

Manter a 

estrutura física 

das unidades 

básicas de 

saúde.  

Manter a 

estrutura física 

das unidades 

básicas de 

saúde.  

 

Manter 

prontuário 

eletrônico.  

Manter o 

software de  

prontuário 

eletrônico.  

Manter o 

software de  

prontuário 

eletrônico.  

Manter o 

software de  

prontuário 

eletrônico.  

Manter o 

software de  

prontuário 

eletrônico.  

Serviço 

implantado.  

 

2ª Diretriz – Promoção da atenção integral à saúde da população através das Equipes da APS, 

Saúde da Família e NASF para todos os segmentos populacionais, priorizando as ações para a 

população mais vulnerável (criança, mulher, adolescentes e jovens, saúde do homem e idosos, 

seguido da promoção da atenção integral à Saúde Bucal e da adesão à assistência em Redes de 

Atenção à Saúde a serem implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da 

Saúde.   

Objetivo da diretriz: Promover à atenção integral a saúde da população, abrangendo todo o 

território municipal. 

 

 

 



  

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Reduzir a taxa de 

internamento por 

condições sensíveis à 

APS.  

Reduzir 7%.  Reduzir 6%.  Reduzir 5%.  Reduzir 5%.  Percentual 

de redução.  

Manter a cobertura de 

ESF em 100%.  

Manter e  

aprimorar os 

serviços 

prestados 

pelas ESF’s  

Manter e  

aprimorar os 

serviços 

prestados 

pelas ESF’s  

Manter e  

aprimorar os 

serviços 

prestados 

pelas ESF’s  

Manter e  

aprimorar os 

serviços 

prestados 

pelas ESF’s 

Cobertura 

ESF.  

Ampliara cobertura de  

Equipe de Saúde Bucal  

Ampliar a 

cobertura 

ESB em  

100%.  

Ampliar a 

cobertura  

ESB em  

100%.  

Ampliar a 

cobertura  

ESB em  

100%.  

Ampliar a 

cobertura  

ESB em  

100%.  

Percentual 

de 

cobertura 

ESB.  

Manterem 100% das 

ESF ao PMAQ e aos 

recursos abrangentes à 

APS.  

100%  100%  100%  100%  Percentual 

de adesão.  

Adesão da equipe de 

saúde bucal ao PMAQ.  

100%  100%  100%  100%  Percentual 

de adesão.  

Manter o Núcleo de 

Apoio a Saúde da 

Família - NASF 

Modalidade III.  

Manter a  

aprimorar os 

serviços do 

NASF.  

Manter a  

aprimorar os 

serviços do 

NASF.  

Manter a  

aprimorar os 

serviços do 

NASF.  

Manter a  

aprimorar os 

serviços do 

NASF.  

Programa 

Implantado.  

 

3ª Diretriz – Promoção da atenção à Saúde Mental, álcool e outras drogas, seguido da adesão 

à assistência em Redes de Atenção a serem implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e 

pelo Ministério da Saúde.  

Objetivo da diretriz: Promoção da saúde mental e conscientização da população sobre o tema 

álcool e outras drogas, visando a diminuição deste fator. 

 

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Reimplantar os 

grupos de 

tabagismo.  

Desenvolver 

campanhas 

com o grupo 

de tabagismo. 

Desenvolver 

campanhas 

com o grupo 

de tabagismo. 

Desenvolver 

campanhas 

com o grupo 

de tabagismo. 

Desenvolver 

campanhas 

com o grupo 

de tabagismo. 

Formar 

grupos. 



  

Promover 

campanhas 

educativas para 

a população 

referente à 

saúde mental, 

álcool e drogas.  

Promover 

atividades 

educativas 

como 

palestras à 

população e 

escolas sobre 

o tema, bem 

como a 

divulgação de 

materiais 

informativos.  

Promover 

atividades 

educativas 

como 

palestras à 

população e 

escolas sobre 

o tema, bem 

como a  

divulgação de 

materiais 

informativos.  

Promover 

atividades 

educativas 

como 

palestras à 

população e 

escolas sobre 

o tema, bem 

como a  

divulgação de 

materiais 

informativos.  

Promover 

atividades 

educativas 

como 

palestras à 

população e 

escolas sobre 

o tema, bem 

como a  

divulgação de 

materiais 

informativos. 

.  

 

4ª. Diretriz – Garantir o acesso da população aos medicamentos da Atenção Básica conforme 

REMUME (Relação Municipal de Medicamentos) - Bloco da Assistência farmacêutica 

Objetivo da diretriz: Garantir o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de 

qualidade, garantindo sua adequada dispensação.  

 

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Garantir a 

população o 

acesso a 

medicamentos 

da atenção 

básica.  

Manter e 

aprimorar o 

quadro de 

medicamentos 

da AB.  

Manter e 

aprimorar o 

quadro de 

medicamentos 

da AB.  

Manter e 

aprimorar o 

quadro de 

medicamentos 

da AB.  

Manter e 

aprimorar o 

quadro de 

medicamentos 

da AB.  

Quantitativo de 

medicamentos 

disponibilizados.  

 

5ª. Diretriz – Assegurar a execução das ações de vigilância em saúde, e a integração das 

equipes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, com as equipes Saúde da Família na 

atenção a vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, das não transmissíveis 

e das imunopreveníveis, bem como às emergências; e que juntas fortaleçam a promoção da 

saúde, a Vigilância em Saúde Ambiental e da Saúde do Trabalhador.   

Objetivo da diretriz: Garantir o trabalho das equipes da Vigilância Epidemiológica e 

Sanitária com as ESF, para a prevenção e controle de riscos adversos a saúde.  

 

 

 

 

 

 



  

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Realizar 

investigação 

em  

100%  dos  

eventos 

adversos a 

saúde, de 

qualquer 

natureza, de 

notificação 

compulsório 

bem como 

outros eventos 

de interesse do 

município. 

Monitorar e 

gerenciar os 

riscos e  

ambientes que 

ofereças 

eventos 

adversos a 

saúde. 

Monitorar e 

gerenciar os 

riscos e 

ambientes que 

ofereças 

eventos 

adversos a 

saúde 

Monitorar e 

gerenciar os 

riscos  e 

ambientes que 

ofereças eventos 

adversos a saúde 

Monitorar e 

gerenciar os 

riscos e 

ambientes 

ofereças 

eventos 

adversos a 

saúde  

Percentual de 

investigações 

realizadas.  

Atingir as metas 

de coberturas 

vacinais e a  

homogeneidade 

vacinal 

preconizadas 

pelo Ministério 

da Saúde.   

Realizar 

campanhas de 

vacinação 

visando atingir 

as metas do  

MS.  

Realizar 

campanhas de 

vacinação 

visando atingir 

as metas do MS.  

Realizar  

campanhas de 

vacinação 

visando atingir as 

metas do MS.  

Realizar  

campanhas de 

vacinação 

visando atingir 

as metas do 

MS.  

Percentual de 

cobertura 

vacinal.  

Curar 100% os 

casos de 

Tuberculose, e 

Hanseníase (se  

houver).   

Notificar  

todos os casos 

no SINAN.  

Notificar todos 

os casos no 

SINAN.  

Notificar todos os 

casos no SINAN.  

Notificar todos 

os casos no 

SINAN.  

Percentual de 

notificações.   

Investigar todos 

os casos de 

dengue, e 

possíveis focos 

no município. 

Promover 

campanhas de 

conscientização 

para a 

população bem 

como visitas do 

agente dengue 

as residências e 

comercio do 

perímetro 

urbano.  

Promover 

campanhas de 

conscientização 

para a população 

bem como 

visitas do agente 

dengue as 

residências e 

comercio do 

perímetro 

urbano.  

Promover 

campanhas de 

conscientização 

para a 

população bem 

como visitas do 

agente dengue 

as residências e 

comercio do 

perímetro 

urbano.  

 Promover 

campanhas de 

conscientização 

para a 

população bem 

como visitas do 

agente dengue 

as residências e 

comercio do 

perímetro 

urbano.  

Percentual de 

investigações.  

Inspecionar os 

estabelecimentos 

sujeitos a  

Vigilância  

Sanitária, bem 

como  a 

promoção a 

saúde do 

trabalhador 

Disponibilizar 

pessoal  

capacitado para 

a execução 

destas ações,  

Manter as 

ações da VISA. 

Capacitar  os  

profissionais que 

atuam na 

Vigilância 

Sanitária e 

Saúde do  

Trabalhador.  

Manter as ações 

da VISA. 

Ampliar os 

serviços da 

Vigilância 

Sanitária. 

Manter ações 

Vigilância 

Sanitária.  

  

 

Manter as 

ações da  

Vigilância  

Sanitária e  

Saúde do 

Trabalhador.  

Percentual de 

inspeções e 

profissional 

capacitado. 



  

6ª. Diretriz – Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade (atenção 

especializada) e implantar o processo de monitoramento e avaliação dos encaminhamentos 

conforme classificação de risco dos pacientes.   

Objetivo da diretriz: Assegurar o acesso a rede de atenção especializada e aos serviços de 

urgência.  

 

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Manter e 

fortalecer dos 

serviços  

através do  

Consórcio  

Intermunicipal  

de Saúde - 

COMIMS.  

Garantir o 

acesso aos  

serviços 

especializados.  

Garantir o 

acesso aos  

serviços 

especializados.  

Garantir o 

acesso aos  

serviços 

especializados.  

Garantir o 

acesso aos  

serviços 

especializados.  

Serviço em  

funcionamento.  

Manter e 

aprimorar os 

serviços 

especializados, 

prestados pela 

secretaria de 

saúde.   

Realizar 

consultas e 

procedimentos 

especializados.  

Realizar  

consultas e 

procedimentos 

especializados.  

Realizar 

consultas e 

procedimentos 

especializados.  

Realizar 

consultas e  

procedimentos 

especializados.  

Serviço em  

funcionamento.  

 

7ª. Diretriz – Garantir o acesso da população aos serviços de Urgência e Emergência, 

conforme a construção da Rede de Urgência e Emergência que está sendo estruturada em 

conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde e com o Ministério da Saúde.  

Objetivo da diretriz: Garantir o acesso a população aos serviços de urgência garantindo um 

atendimento integro e humanitário.  

 

Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 

Manter os 

sobreavisos 

médicos no 

Centro de 

Saúde até as 

22:00 horas. 

Realizar 

atendimento 

rápido e de 

qualidade  

quando em caso 

de urgência.  

Realizar 

atendimento 

rápido e de 

qualidade  

quando em 

caso de 

urgência.  

Realizar 

atendimento 

rápido e de 

qualidade  

quando em 

caso de 

urgência.  

Realizar 

atendimento 

rápido e de 

qualidade  

quando em caso 

de urgência.  

Percentual de 

serviços 

reestruturados.  

Manter a rede 

SAMU 192 –  

Consórcio 

CIRUSPAR. 

Manter a rede.  Manter a rede.  Manter a rede.  Manter a rede.  Serviço em 

funcionamento.  



  

Manter acesso 

aos serviços 

médicos de 

urgência e 

emergência na  

Policlínica  

Chopinzinho.  

Manutenção dos 

serviços na  

Policlínica  

Chopinzinho.  

Manutenção 

dos serviços na  

Policlínica  

Chopinzinho.  

Manutenção 

dos serviços na  

Policlínica  

Chopinzinho.  

Manutenção dos 

serviços na  

Policlínica  

Chopinzinho.  

Serviço 

Mantido. 

 

 

8ª. Diretriz - Aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão descentralizada e regionalizada, 

Gestão do Planejamento e da informação em saúde, Gestão do trabalho e da educação na 

saúde, e aperfeiçoamento e fortalecimento da Gestão Participativa e do Controle Social.   

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão do SUS no município, promovendo uma gestão transparente e 

participativa.  

 

 

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Divulgar o serviço de 

ouvidoria do 

município.  

Implantar  

linha de  

telefone  

para a 

ouvidoria.  

Manter as  

atividades da 

ouvidoria 

bem como a 

qualificação 

do 

profissional.   

Manter e  

aprimorar as 

atividades da 

ouvidoria.  

Manter e  

aprimorar as 

atividades da 

ouvidoria.  

Serviço 

estruturado.  

Implementar o 

Monitoramento e 

Avaliação da Gestão 

do SUS, capacitando 

profissionais para 

elaboração e avaliação 

dos instrumentos de 

Gestão do SUS.  

Capacitar 

profissionais 

e adquirir 

serviços de 

acessória  

para a 

Gestão do 

SUS no 

município.  

Capacitar 

profissionais 

e adquirir 

serviços de 

acessória  

para a 

Gestão do 

SUS no 

município. 

Capacitar 

profissionais 

e adquirir 

serviços de 

acessória  

para a 

Gestão do 

SUS no 

município.  

Capacitar 

profissionais 

e adquirir 

serviços de 

acessória  

para a 

Gestão do 

SUS no 

município. 

Gestão 

estruturada.  

Implantar software de 

gestão em saúde com 

prontuário eletrônico.  

Manter o 

software de 

gestão e  

prontuário 

eletrônico.  

Manter o 

software de 

gestão e  

prontuário 

eletrônico.  

Manter o 

software de 

gestão e  

prontuário 

eletrônico.  

Manter o 

software de 

gestão e  

prontuário 

eletrônico.  

Serviço  

Implantado.  

 

 

9ª. Diretriz - Reestruturar e adequar todos os serviços prestados pela Secretaria de Saúde de 

Sulina visando atender as demandas da Pandemia do Coronavírus. 

Objetivo: Garantir acesso dos usuários aos serviços de saúde, aprimorando a política de 

atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar. 

 



  

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Reestruturar os serviços 

de saúde para atender as 

demandas da Pandemia 

do Coronavírus.  

-  -   100%  100%  Percentual de 

serviços 

reestruturados.  

Acompanhar 

diariamente os usuários 

em situação de 

isolamento domiciliar. 

- - 100% 100% Percentual de 

usuários em 

situação de 

isolamento 

domiciliar 

acompanhados. 

Atender as 

recomendações dos 

órgãos de controle. 

- - 100% 100% Percentual de 

protocolos dos 

órgãos 

reguladores 

seguidos. 

Percentual de serviços 

de saúde orientando 

usuários quanto à 

qualidade e segurança 

do uso do álcool a 70% e 

mascaras em face à 

COVID-19. 

  100% 100% Garantir 

orientações 

quanto à 

qualidade e 

segurança do uso 

do álcool a 70% 

e mascaras em 

face à COVID-

19. 

 

Objetivo: Garantir a qualificação dos serviços de saúde conforme as Redes de Atenção à 

Saúde. 

 

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Reestruturar a Rede de 

Atenção à Saúde 

municipal para atender 

ao perfil epidemiológico 

da Pandemia do 

Coronavírus. 

-  -   100%  100%  Percentual de 

serviços por 

Rede de Atenção 

à Saúde 

reestruturada 

para atender ao 

perfil 

epidemiológico 

da Pandemia do 

Coronavírus. 

Investir nas ações da 

Rede de Atenção as 

Urgências para o 

- - 100% 100% Percentual de 

usuários em 

situação de 



  

atendimento das 

demandas da Pandemia 

do Coronavírus. 

isolamento 

domiciliar 

acompanhados. 

 

Objetivo: Garantir cuidado integral aos munícipes conforme os ciclos de vida e 

especificidades e a diversidade na atenção básica, e nos serviços da rede de atenção à saúde. 

 

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Garantir cuidado integral 

aos munícipes dos 

grupos de risco frente ao 

Coronavírus, a exemplo 

de idosos; pessoas com 

doenças respiratórias 

(Asma, Bronquite); 

fumantes; diabéticos; 

hipertensos; obesos; 

oncológicos e com HIV. 

-  -   100%  100%  Percentual de 

serviços de saúde 

com grupos de 

riscos 

organizados para 

o atendimento 

integral 

conforme perfil 

epidemiológico 

da Pandemia pelo 

Coronavírus. 

Garantir orientações às 

gestantes, puérperas e 

crianças menores de 2 

anos sobre o contexto da 

pandemia de COVID-

19. 

- - 100% 100% Percentual de 

gestantes e 

puérperas com 

crianças até 2 

anos orientadas. 

 

Objetivo: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os 

determinantes sociais, por meio das ações de Vigilância em Saúde. 

 

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Notificar e investigar, 

em tempo oportuno, 

100% dos casos de 

Coronavírus. 

-  -   100%  100%  Percentual de 

notificações 

investigadas. 

Garantir orientações às 

gestantes, puérperas e 

crianças menores de 2 

anos sobre o contexto da 

pandemia de COVID-

19. 

- - 100% 100% Percentual de 

gestantes e 

puérperas com 

crianças até 2 anos 

orientadas. 

Acompanhar 

oportunamente, 100% 

dos óbitos suspeitos por 

Coronavírus. 

- - 100% 100% Percentual de óbitos 

suspeitos por 

Coronavírus 

acompanhados. 

Monitorar o 

comportamento dos 

- - 100% 100% Percentual de casos 

de Síndrome Gripal 



  

casos de Síndrome 

Gripal (SG) e Síndrome 

Respiratória Aguda 

Grave (SRAG), nos 

sistemas de informação 

da rede, para permitir 

avaliação de risco e 

apoiar a tomada de 

decisão. 

(SG) e Síndrome 

Respiratória Aguda 

Grave (SRAG) 

monitorados. 

Realizar a Campanha de 

Vacinação contra 

Influenza diante do 

cenário da Pandemia 

COVID-19. 

- - 01 01 Número de 

Campanha de 

Vacinação contra 

Influenza realizada 

diante do cenário da 

Pandemia COVID-

19. 

Garantir as notificações 

de caso suspeito de 

doença pelo 

Coronavírus e cadastro 

de usuários nos sistemas 

de informação. 

- - 100% 100% Percentual de 

notificações de caso 

suspeito de doença 

pelo Coronavírus e 

cadastro de usuários 

nos sistemas de 

informação. 

Garantir em tempo 

oportuno/hábil 100% 

dos exames laboratoriais 

para usuários com 

suspeita/diagnóstico de 

COVID-19. 

- - 100% 100% Percentual de 

exames 

laboratoriais 

realizados por 

usuários com 

suspeita/diagnóstico 

de COVID-19. 

 

Objetivo: Garantir o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e 

qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

 

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Reorganizar o processo 

de trabalho da 

Assistência 

Farmacêutica para 

atender o cenário 

epidemiológico do 

Coronavírus. 

-  -   100%  100%  Percentual de 

processo de trabalho 

da Assistência 

Farmacêutica 

reorganizado para 

atender o cenário 

epidemiológico do 

Coronavírus. 

Garantir em tempo 

oportuno a dispensação 

dos medicamentos para 

a população identificada 

de risco frente a 

- - 100% 100% Percentual de 

usuários 

identificados de 

risco frente a 

Pandemia do 



  

Pandemia do 

Coronavírus. 

Coronavírus com 

acesso oportuno aos 

medicamentos. 

Atender 100% dos 

Protocolos do Ministério 

da Saúde para o 

enfrentamento da 

pandemia do 

Coronavírus. 

- - 100% 100% Percentual de 

Protocolos 

atendidos. 

 

Objetivo: Garantir a execução das ações de Vigilância Sanitária, para assegurar a proteção à 

saúde e o desenvolvimento sustentável. 

 

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Executar ações de 

orientação nos 

estabelecimentos de 

serviços essenciais sobre 

a prevenção ao 

Coronavírus. 

-  -   100%  100%  Percentual de 

estabelecimentos de 

serviços essenciais 

orientados sobre a 

prevenção ao 

Coronavírus. 

Garantir medidas de 

contenção do COVID-19 

na gestão de resíduos 

sólido dos usuários em 

isolamento domiciliar. 

- - 100% 100% Percentual de 

famílias com 

usuário em 

isolamento 

domiciliar que 

receberam 

orientações de como 

gerencia os resíduos 

sólidos domiciliar. 

Garantir orientações em 

relação ao manejo de 

óbitos/corpos em 

domicílio, nos serviços 

da Atenção Primaria a 

Saúde, espaços públicos 

e funerárias após a morte 

no período da pandemia 

de COVID-19 

- - 100% 100% Percentual de 

profissionais da 

saúde, trabalhadores 

de funerárias e 

usuários com 

orientações em 

relação ao manejo 

de óbitos/corpos em 

domicílio, nos 

serviços da Atenção 

Primaria a Saúde, 

espaços públicos e 

cemitérios após a 

morte no período da 

pandemia de 

COVID-19. 

 

 



  

Objetivo: Institucionalizar a Política Municipal de Educação Permanente, a qualificação, a 

valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a democratização das relações de trabalho. 

 

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Garantir a realização de 

capacitações para os 

profissionais e técnicos 

do Departamento 

Municipal de Saúde que 

estão trabalhando 

diretamente no 

enfrentamento do 

Coronavírus, observando 

os protocolos clínicos 

disponibilizados pelo 

Ministério da Saúde. 

-  -   02  02  Quantidade 

capacitações 

realizadas. 

Garantir ações de 

Educação em Saúde para 

a população sobre as 

recomendações para uso 

de máscaras reutilizáveis 

(de tecido) e uso do 

álcool 70% na Pandemia 

do Coronavírus. 

- - 9 12 Número de ações de 

Educação em Saúde 

realizadas. 

 

Objetivo: Garantir o controle social no município e implementar os canais de interação com o 

usuário, com garantia de transparência e participação cidadã. 

 

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Garantir a participação 

do Controle social nas 

pactuações e execuções 

das ações de combate ao 

Coronavírus. 

-  -   100%  100%  Percentual de 

Conselheiros da 

Saúde participando 

das pactuações e 

execuções das ações 

de combate ao 

Coronavírus. 

Fazer uso da mídia local 

para divulgação dos 

dados e informações da 

Pandemia do 

Coronavírus para a 

população. 

-  -   100%  100%  Percentual de dados 

e informações da 

Pandemia do 

Coronavírus 

divulgados para a 

população. 

 

 

 

 

 



  

Objetivo: Garantir a relação interfederativa e a atuação na Secretaria Municipal de Saúde 

como gestor do SUS. 

 

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Executar as ações do 

Decreto Municipal, que 

declara Situação de 

Emergência em Saúde 

Pública e dispõe sobre 

medidas de 

enfrentamento da 

pandemia provocada 

pelo Coronavírus. 

-  -   100%  100%  Percentual das ações 

dos Decretos 

Municipal, que 

declara Situação de 

Emergência em 

Saúde Pública e 

dispõe sobre 

medidas de 

enfrentamento da 

pandemia 

provocada pelo 

Coronavírus. 

Garantir a execução das 

ações do Plano de 

Contingência 

enfrentamento da 

pandemia provocada 

pelo Coronavírus. 

-  -   100%  100%  Percentual das ações 

do Plano de 

Contingência 

enfrentamento da 

pandemia 

provocada pelo 

Coronavírus. 

Instituir o Comitê de 

Crise para o 

enfrentamento do 

Coronavírus. 

-  -   01  01  Número de Comitê 

de Crise para o 

enfrentamento do 

Coronavírus 

instituído. 

Atualizar os 

Instrumentos de Gestão 

com as ações para o 

enfrentamento da 

pandemia provocada 

pelo Coronavírus. 

-  -   02  02  Número de 

Instrumentos de 

Gestão atualizados 

com as ações para o 

enfrentamento da 

pandemia 

provocada pelo 

Coronavírus. 

Garantir o exercício 

laboral “home office” ou 

afastamento de 

trabalhadores com 

vulnerabilidade ao 

contágio por Covid-19. 

-  -   100%  100%  Percentual de 

trabalhadores com 

vulnerabilidade ao 

contágio por Covid-

19 com atividade 

laboral “home 

office” ou 

afastamento. 

 

 

 

 



  

Objetivo: Garantir o padrão de gasto, qualificar o financiamento tripartite e os processos de 

transferência de recursos, na perspectiva do financiamento estável e sustentável do SUS. 

 

Meta  2018  2019  2020  2021  Indicador  

Solicitar abertura de 

Credito Extraordinário 

na Lei Orçamentária do 

ano vigente para 

execução dos recursos 

destinados ao 

enfrentamento da 

pandemia provocada 

pelo Coronavírus. 

-  -   01  01  Solicitação de 

abertura de Crédito 

Extraordinário para 

LOA do ano vigente 

expedida.  
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