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INTRODUÇÃO 

 

 Programação Anual de Saúde (PAS) formula-se sobre a visão do planejamento, compreendendo a elaboração do Plano Municipal de Saúde 

2018 a 2021. A programação compreende-se como processo estratégico e programático para a gestão do Sistema Único de Saúde. Os avanços 

alcançados na construção do SUS e os desafios atuais exigem, todavia, a concentração de esforços para que o planejamento possa responder 

oportuna e efetivamente às necessidades desse Sistema. 

 Em consideração ao processo de programação, relevamos importantes documentos, como o Plano Municipal de Saúde, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 

 O Município de Sulina atua em conjunto a 7ª Regional de Saúde para desenvolver os trabalhos voltados ao SUS, tem o Plano Municipal de 

Saúde 2018-2021 aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, conforme Resolução nº 025/2017 de 30 de novembro de 2017 do CMS. 

 

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

 

Diretriz 1: Garantir do acesso da população a serviços de saúde, com qualidade e em tempo adequado ao atendimento das 

necessidades individuais, mediante aprimoramento da política de atenção básica. 

Previsão Orçamentária: R$ 934.505,48 

Objetivo: Estabelecer um padrão de qualidade da atenção básica abrangendo todo o município, efetivando a implantação e integração do 

NASF com as equipes de Saúde da Família, qualificando e efetivando as ações de saúde e os serviços prestados. 
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METAS PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

ORIGEM DOS 

RECURSOS 

ÁREA RESPONSÁVEL 

1. Reestruturar as equipes de Estratégia da Saúde da 

Família (ESF) onde há falta de profissionais. 

442.020,33 ESF Federal 

ESF Estadual 

ACS Federal 

 

Secretaria Municipal de Saúde. 

2. Ampliar o atendimento à população pela Equipe de 

Saúde Bucal 

46.420,38 Bloco da Atenção 

Básica 

Secretaria Municipal de Saúde. 

3. Manter as duas equipes de 2 Estratégias Saúde da 

Família e Saúde Bucal no Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade (PMAQ). 

58.552,28 Bloco da Atenção 

Básica 

Secretaria Municipal de Saúde. 

4. Promover apoio as ESF, bem como ampliar a 

abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica, e 

aumentar sua resolutividade, reforçando os processos 

de territorialização e regionalização em saúde pela 

Equipe NASF. 

134.008,16 Bloco da Atenção 

Básica 

Secretaria Municipal de Saúde. 

5. Manter 100% de cobertura populacional pelas Equipes 

de Estratégia Saúde da Família; Manter a aprimorar o 

acompanhamento do programa bolsa Família. 

245.944,90 Recurso Estadual 

APSUS, Recursos 

Próprios. 

Bloco da Atenção 

Básica. 

 

Secretaria Municipal de Saúde. 

6. Promover as ações preconizadas pelo programa Saúde 

na Escola. 

7.559,43 Bloco Atenção 

Básica, Recursos 

próprios. 

Secretaria Municipal de Saúde. 
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AÇÕES METAS DE AÇÃO 

1. Manter e capacitar as equipes de Estratégia Saúde de 

Família. 
Qualificar as 2 equipes da Estratégia Saúde da Família. 

2. Realizar prevenção e tratamento das principais doenças 

bucais, ampliando o maior número de pessoas 

acompanhadas pela ESB. 

Realizar ação coletiva de escovação dental supervisionada; 

Realizar ação coletiva de bochecho fluorado nas escolas municipais; 

Atendimento odontológico para crianças de 0 a 6 anos pela Clínica do Bebe, 

abrangendo no mínimo 60% das crianças nesta faixa etária.  
3. Promover ações de Melhorias do Acesso e Qualidade através 

do PMAQ. 
Custear ações para melhoria da qualidade das ESF’s contempladas pelo PMAQ. 

4. Organizar a equipe que integrará o NASF, estruturando para 

a realização das atividades. 
Elaborar material informativo e educativo; 

Custear investimentos para jurídica e pagamentos de recursos humanos.  

Implantação, como despesas de custeio, serviços de terceiros pessoa j 
5. Aproximar a população masculina dos serviços de saúde, 

diagnosticando precocemente doenças relacionadas a 

hipertensão, consumo de álcool, PSA, doenças cardíacas, 

entre outros. 

Realizar campanha Agosto Azul, sedentarismo e enfatizar saúde do trabalhador 

nas campanhas. 

6. Desenvolvimento de políticas de atenção à saúde da mulher, 

propiciando atenção integral em seus diferentes ciclos da 

vida. 

Razão de exames citopatógicos do colo útero na faixa etária de 25 a 64 anos e 

também as pessoas fora da faixa etária promovendo a diagnosticar 

precocemente.  

Realizar tratamento/monitoramento das mulheres com diagnósticos de lesões 

de alto grau do colo do útero, através, do SISCOLO; 

Ofertar exame de mamografia, na faixa etária de 50 a 69 anos; 
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Acompanhar as mulheres com alterações no exame de mamografia através do 

SISMAMA; 

Para as mulheres que não estão na faixa de risco também fazer mamografia a 

cada 02 (dois) anos com idade de 40 a 50 anos. 
7. Promover a Atenção Integral a Saúde dos Idosos, 

estimulando a adoção de estilos de vida saudáveis, utilizando 

pratica de atividade física, nutrição, bem como 

desenvolvimento de estratégias para a prevenção de quedas 

na população idosa. 

Reduzir a taxa de internação por fratura de fêmur na população idosa, em 

relação ao ano de 2014. Também os internamentos por causas evitáveis. 

(Diabetes, hipertensão arterial). 

8. Garantir a assistência e acompanhamento da criança desde o 

nascimento, direcionando conforme estratificação de risco. 
Realizar visita domiciliar pela equipe da ESF ao recém, nascido, para 

orientação e cuidados, nos primeiros 05 (cinco) dias de vida Imunização das 

crianças conforme calendário de vacinação; 

Incentivar o aleitamento materno; 

Estimular a participação de crianças de 0 a 05 anos na clínica do bebê;  
9. Monitoramento de a situação alimentar e nutricional dos 

usuários da rede de atenção primária em saúde do SUS, por 

meio do Sistema de Vigilância Alimentar – SISVAN, do 

acompanhamento das condições da saúde dos beneficiários 

do Programa Bolsa. 

Alimentar os Sistemas SISVAN e Bolsa Família. 

10. Realizar atividades preconizadas no Programa Saúde da 

Família, pelas equipes da Saúde da Família. 
Realizar avaliação antropométrica e avaliação de acuidade visual 2 

estabelecimentos de ensino, municipal e estadual;  

Realizar palestras, atividades educativas, alimentação saudável, saúde e 

prevenção nas escolas (educação para saúde sexual, saúde reprodutiva e 

prevenção das DST/AIDS) 
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Diretriz 2: Garantia do acesso aos serviços especializados e de urgências. 

Previsão Orçamentária: R$ 1.473.760,00 

Objetivo da Diretriz 2: Assegurar o acesso a rede de atenção especializado e aos sérvios de urgência, garantindo um atendimento íntegro e 

humanitário. 

 

METAS RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

ORIGEM DOS 

RECURSOS 

ÁREA RESPONSÁVEL 

1. Manutenção e fortalecimento dos serviços prestados 

através do Consórcio Intermunicipal de Saúde – 

CONIMS; 

808.000,00 Recursos próprios  Secretaria Municipal de Saúde. 

2. Estruturar os plantões de sobreavisos no Centro de 

Saúde; 

102.000,00  Recursos próprios  Secretaria Municipal de Saúde. 

3. Manter os plantões médicos de urgência e emergência 

no Instituto São Rafael; 

272.160,00 Recursos próprios Secretaria Municipal de Saúde. 

4. Manter a Rede SAMU 192 – Consórcio CIRUSPAR; 64.800,00 Recursos próprios Secretaria Municipal de Saúde. 

5. Manutenção dos serviços especializados do Pediatra, 

Ginecologista e Cardiologista.  

226.800,00 Recursos Próprios, 

FAE – Fração 

Assistencial 

Especializada 

Secretaria Municipal de Saúde. 
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AÇÕES METAS DE AÇÃO 

1. Garantir a população o acesso aos serviços do 

CONIMS, oferecendo o acesso imediato na medida do 

possível.  

Realizar consultas, exames, procedimentos, transporte de pacientes a Curitiba, 

entre outros serviços; 

Adquirir medicamentos, materiais e insumos. 

2. Garantir plantões médicos de segunda a sexta feira até 

as 22 horas. 

Realizar atendimentos de qualidade e garantia de acesso quando em caso de 

urgências. 

3. Manutenção dos plantões de urgência e emergência na 

Policlínica Chopinzinho.  

 

4. Manter a participação no Consórcio Intermunicipal da 

Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná – 

CIRUSPAR. 

Atendimento ágil e com equipe qualificada para população do município em 

situação de urgência, através do SAMU – 192. 

5. Realização de consultas e procedimentos dos serviços 

especializados. 

Como, Ginecologista, Pediatra e Cardiologista em nossa unidade. 

 

Diretriz 3: Implementação e fortalecimento da Vigilância em Saúde por meio de promoção da saúde, vigilância, proteção, Rede Cegonha, 

Rede Mãe Paranaense, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde.   

Previsão Orçamentária: R$ 147.757,23 

Objetivo da Diretriz 3: Assegurar que as equipes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária trabalhem integradas às equipes de Saúde da Família na 

atenção a vigilância, prevenção e controle de doenças, bem como às emergências, e que juntas fortaleçam a promoção da saúde, a vigilância em 

Saúde ambiental e da Saúde do trabalhador.  
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METAS RECURSOS 

ORÇAMENTAIS 

ORIGEM DOS 

RECURSOS 

ÁREA RESPONSÁVEL 

1. Realizar investigação em 100% dos eventos adversos à 

saúde de qualquer natureza, de notificação compulsória, 

bem como outros eventos de interesse do município; 

Investigar 100% dos óbitos infantis (menor de 1 ano) e 

100% dos óbitos de mulheres em idade fértil: 

Atingir as coberturas vacinais e a homogeneidade 

vacinal preconizadas pelo Ministério da Saúde; 

Curar 100% dos casos de tuberculose diagnosticados 

encerrando oportunamente no SINAN; 

Curar 100% dos casos novos de hanseníase (se houver), 

respeitando o ano de corte;   

Notificar 100% dos casos de Hepatite B por sorologia, 

monitorando através do SINAN; 

Realizar coletas de amostra de água para análise dos 

parâmetros coliformes totais, cloro residual e turbidez; 

Inspecionar os estabelecimentos de interesse à Saúde, 

considerados de maior risco, num total de 800 

inspeções; 

Investigar os possíveis focos da dengue no município; 

Investigar 100% dos casos de dengue. 

80.228,75 Recursos próprios, 

Vigilância em 

Saúde 

Secretaria Municipal de Saúde. 

2. Capacitar novas equipes para implantar a equipe de 

Tabagismo; 

45.489,60 Vigilância em 

Saúde, recursos 

próprios. 

Secretaria Municipal de Saúde. 
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Realizar campanhas de conscientização do lixo 

reciclável, de recolhimento de lixo eletrônico, tabaco, 

alcoolismo, violência doméstica e sexual. 

3. Fortificar as ações da Rede Cegonha e Rede Mãe 

Paranaense visando o cuidado e maior atenção à 

gestante. 

22.000,00 Rede Cegonha e 

Rede Mãe 

Paranaense 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

AÇÃO METAS DA AÇÃO 

1. Monitoramento e gerenciamento dos riscos à saúde 

decorrentes de ambientes, processos de trabalho, 

eventos adversos, doenças e agravos de notificação, 

produtos e serviços de interesse da saúde pública, por 

meio da integração da vigilância em saúde e atenção 

primária para redução dos riscos e agravos à saúde da 

população. 

Realizar consultas para o diagnóstico precoce dos adversos a saúde, notificar e 

monitorar as áreas com fatores de riscos. 

Realizar campanhas de vacinação, visando atingir as metas preconizadas pelo 

Ministério da Saúde. 

2. Desenvolver campanhas com os grupos de tabagismo, 

campanhas educativas para a população com folders, 

palestras junto aos grupos de hipertensos, alunos da 

rede de ensino e população em geral. 

Promover a conscientização das pessoas quanto ao assunto bem como a forma 

de tratamento.  

3. Avaliação da proporção de amostras de água analisadas Ampliar a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo 

humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre (ou outro 

residual de agente desinfetante) e turbidez.  
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4. Sensibilização da equipe de saúde quanto a notificação 

dos casos de acidente de trabalho 

Capacitar equipe de saúde quanto a notificação de acidente de trabalho. 

5. Ampliação da notificação e investigação dos casos de 

acidente de trabalho. 

Notificar casos de acidente de trabalho. 

6. Fortalecer o cuidado a gestante e puérpera dando mais 

atenção a prevenção. 

Manter o percentual de parto normal, uma proporção de nascidos vivos de 

mães com no mínimo 07 consultas de pré-natal, oferecer 03 testes de 

VDRL/Sífilis para gestantes durante o pré-natal, monitorar e avaliar o número 

de consultas de pré-natal realizado nas Unidades Básicas de Saúde cruzando 

os dados com o SISPRENATAL. 

 

Diretriz: 4: Promoção do acesso da população aos medicamentos da Atenção Básica. 

Previsão Orçamentária R$ 216.000,00 

Objetivo da Diretriz 4: Garantir o acesso e fornecimento para população e medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, garantindo sua adequada 

dispensação. 

 

META RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

ORIGEM DOS 

RECURSOS 

ÁREA RESPONSÁVEL 

1. Distribuição de medicamentos do elenco das doenças 

crônicas como hipertensos, diabéticos, cardiopatas, 

DBPOC, asma e demais medicamentos que contém na 

REMUME 

216.000,00 Bloco Assistência 

Farmacêutica, 

Ministério da Saúde 

e Recursos Próprios 

Fundo Municipal da Saúde 
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AÇÃO METAS DA AÇÃO 

1. Aquisição de medicamentos para os diferentes 

programas existentes como: hipertensão, diabetes, 

saúde mental, planejamento familiar, tabagismo bem 

como das demais medicações pertencentes ao elenco da 

Atenção Básica preconizada. 

Readequar o elenco de medicamentos, conforme a necessidade da população 

do município; 

Sensibilizar a população referente ao uso correto da medicação, bem como 

riscos à saúde da automedicação. 

2. Disponibilização dos medicamentos da REMUME. Compras mensais de acordo com o cronograma financeiro. 

3. Promoção do uso racional de medicamentos, por 

intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a 

dispensação e o consumo. 

Diariamente promover essa ação. 

4. Campanha e mobilização do uso indiscriminado de 

medicamentos com recolhimento dos vencidos e em 

desuso. 

Realizar uma campanha anualmente. 

 

 

Diretriz 5: Fortalecimento da Gestão do SUS, de modo a melhorar e aperfeiçoar a capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à 

população. 

Previsão Orçamentária: R$ 11.880,00 

Objetivo da Diretriz 5: Aperfeiçoar a gestão do planejamento e da informação em saúde. 
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METAS RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

ORIGEM DOS 

RECURSOS 

ÁREA RESPONSÁVEL 

1. Implementar o Monitoramento e Avaliação da Gestão 

do SUS, capacitando profissionais para elaboração e 

avaliação dos instrumentos de Gestão do SUS. 

4.320,00 Fundo Nacional de 

Saúde Bloco 

Gestão do SUS 

Secretaria Municipal de Saúde. 

2. Divulgar o serviço de Ouvidoria do município; 

Capacitar profissionais; 

3.240,00 Fundo Nacional de 

Saúde Bloco 

Gestão do SUS 

Secretaria Municipal de Saúde. 

3. Fortalecer a Gestão participativa e o Controle Social na 

Gestão do SUS; 

Realização de 3 Audiências Públicas da Saúde, sendo 

quadrimestral a prestação de contas; 

Capacitações para os Conselheiros Viabilizar, 

administrativa e financeiramente a realização de 

eventos, mobilizações, palestras nas mais áreas da 

saúde; 

Mobilização das ações para o combate da Dengue; 

4.320,00 Fundo Nacional de 

Saúde Bloco 

Gestão do SUS 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

AÇÕES METAS DA AÇÃO 

1. Promover a participação dos profissionais em 

capacitações e eventos. 

Viabilizar, administrativa e financeiramente, a participação dos profissionais 

em cursos, capacitação e eventos em regulação, controle, avaliação e Auditoria. 

2. Divulgar os serviços da ouvidoria. Fortalecer o Serviço de Ouvidoria na Saúde, garantindo à população uma 

resposta mais ágil e eficiente nas manifestações demandas; 
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Viabilizar, administrativa e financeiramente, a 

participação dos profissionais em cursos e eventos em 

Ouvidoria. 

3. Desenvolver a política de gestão da informação para 

propiciar transparência nas ações e serviços de saúde; 

promover a formação e aprimoramento aos integrantes 

do Conselho Municipal de Saúde.  

Melhor a qualidade da gestão do SUS no município.  

Continuar as capacitações para conselheiros de saúde a cada 4 anos. 

 

Diretriz 6: Estruturação e investimento na Rede de Serviços de Saúde. 

Previsão orçamentária R$: 504.360,00 

Objetivo da Diretriz 6: Melhoria da estrutura do Centro de Saúde e demais unidades, garantindo o acesso a serviços de qualidade. 

 

METAS RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

ORIGEM DOS 

RECURSOS 

ÁREA RESPONSÁVEL 

1. Ampliação da unidade central da Saúde (Centro de 

Saúde). 

180.360,00 Fundo Nacional de 

Saúde 

Secretaria Municipal de Saúde. 

2. Aquisição de Equipamentos para estruturação das 

Unidades de Saúde 

324.000,00 Fundo Nacional de 

Saúde 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

AÇÕES METAS DA AÇÃO 

1. Ampliação da área física do Centro de Saúde. Ampliação da área construída do centro de saúde.  



 

Rua Tupinambá, 869 – Sulina/Pr – CEP: 85565000 – Telefone: (46) 32441304 - 984127376 

E-mail: saude@sulina.pr.gov.br 

 

2. Adquirir Equipamentos para o Centro de Saúde. Garantir o acesso a população aos serviços de uma forma mais rápida e 

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

 

 

Diretriz 7: Fortalecimento da Assistência Farmacêutica, de modo a melhorar a qualidade do atendimento e conservação dos medicamentos. 

Previsão Orçamentária: R$ 57.738,32 

Objetivo da Diretriz 7: Assegurar uma melhor estrutura do âmbito da Assistência Farmacêutica. 

 

METAS RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

ORIGEM DOS 

RECURSOS 

ÁREA RESPONSÁVEL 

      1. Aquisição de estantes e estruturação da área nova 

ampliada da farmácia. 

27.000,00 Qualifar SUS Secretaria Municipal de Saúde. 

      2.   Aquisição de envelopes e demais materiais necessários 

para manter o funcionamento da farmácia. 

30.738,32 Assistência 

Farmacêutica 

Estadual 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

AÇÕES METAS DA AÇÃO 

1. Adequação correta dos medicamentos Manter o controle de estoque e adequação correta dos medicamentos, 

controlando também o prazo de validade dos mesmos. 

2. Adquirir Equipamentos para o centro de saúde. Garantir o acesso a população aos serviços de uma forma mais rápida e 

efetiva, bem como a maior abrangência dos serviços de saúde. 
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3. Qualificar os serviços da Assistência Farmacêutica 

existentes, em articulação com os gestores municipais e 

estaduais, nos diferentes níveis de atenção. 

Participar de capacitações e cursos voltados que forem realizados para a 

Assistência Farmacêutica. 

 

Diretriz 8: Participação do município nas despesas com Saúde. 

Previsão Orçamentária R$: 5.038.848,00 

Objetivo da Diretriz 8: Manutenção dos serviços e ações de saúde, garantindo o acesso, e qualidade e nos serviços prestados pela rede de Saúde 

pública. 

 

METAS RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

ORIGEM DOS 

RECURSOS 

ÁREA RESPONSÁVEL 

Participação das despesas com ações e serviços públicos de 

saúde na receita líquida de impostos e transferências 

constitucionais e legais para qualquer atividade das demais 

diretrizes. 

4.765.068,00 Total geral 

(Recurso vinculado 

EC 29/00 Mínimo 

15% repasses) 

Secretaria Municipal de Saúde 

Manter as atividades do Fundo Municipal de Saúde 273.780,00 Recursos próprios Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

AÇÕES 

Participar da elaboração do Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei Orçamentária Anual – LOA, bem como manter 

atualizados todos os instrumentos de gestão e prestação de contas. 
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Diretriz 9: Reestruturar e adequar todos os serviços prestados pela Secretaria de Saúde de Sulina visando atender as demandas da 

Pandemia do Coronavírus. 

Previsão Orçamentária R$: 432.000,00 

 

Objetivo: Garantir acesso dos usuários aos serviços de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar. 

 

Meta Ação Programada para 2021 Indicador Meta atingida 

2021 

Reestruturar os serviços de 

saúde para atender as demandas 

da Pandemia do Coronavírus. 

- Cancelar temporariamente o atendimento no interior;  

- Dividir a unidade em alas de atendimento exclusivo de pacientes 

respiratórios; 

- Realizar orientação e organização do fluxo de atendimento;  

- Adequar às equipes para que fiquem completas em todos os turnos de 

atendimento (Enfermeiro, técnico de enfermagem e médico). 

Percentual de serviços 

reestruturados. 

- 

Acompanhar diariamente os 

usuários em situação de 

isolamento domiciliar. 

- Acompanhar diariamente por telefone de pacientes suspeitos e 

positivos de COVID- 19; 

- Possuir telefone para dúvidas e orientações sobre o COVID-19; 

- Realizar visita domiciliares a cada 48 horas para avaliação de 

pacientes positivos do Covid-19. 

Percentual de usuários 

em situação de 

isolamento domiciliar 

acompanhados. 

- 

Atender as recomendações dos 

órgãos de controle. 

Realizar atendimento de com mais tempo de intervalo na área 

odontológica, visando a limpeza do ambiente; 

- Oferecer paramentação adequada aos profissionais de saúde; 

- Capacitar os profissionais sobre paramentação e desparamentação 

de EPI’s; 

Organizar os pacientes conforme o fluxo de atendimento. 

Percentual de protocolos 

dos órgãos reguladores 

seguidos. 
- 
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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. 

- Orientar por telefone os pacientes sobre o fluxo de atendimento e 

cuidados individuais e coletivos;  

- Visitar e orientar os estabelecimentos comerciais através da 

Vigilância Sanitária;  

- Distribuir panfletos;  

- Orientar a população através de meio eletrônico;  

- Orientar os pacientes no Centro de Saúde;  

- Orientar através dos - Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na 

cidade e interior;  

- Realizar aquisição de suporte com pedal para armazenamento de 

álcool em gel. 

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 Ação Programada para 2021 Indicador Meta atingida 

2021 

Reestruturar a Rede de Atenção 

à Saúde municipal para atender 

ao perfil epidemiológico da 

Pandemia do Coronavírus. 

- Levantar o número de pacientes contaminados, possível local de 

contagio (domicilio, trabalho, unidade de saúde) e os possíveis 

contatos; 

- Orientar os pacientes atendidos em livre demanda, quanto às medidas 

de prevenção, informações sobre o distanciamento social;  

- Realizar o afastamento de profissionais dos grupos de riscos e 

comorbidades;  

- Realizar escalas de serviços para funcionamento administrativo, 

visando diminuir o fluxo de funcionários dentro do departamento;  

Percentual de serviços 

por Rede de Atenção à 

Saúde reestruturada para 

atender ao perfil 

epidemiológico da 

Pandemia do 

Coronavírus. 

- 
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- Reorganizar o fluxo de atendimento com o Centro de Atendimento 

para Enfrentamento da COVID-19. 

Investir nas ações da Rede de 

Atenção as Urgências para o 

atendimento das demandas da 

Pandemia do Coronavírus. 

- Realizar atendimento de urgência conforme quadro respiratório ou 

clínico, respeitando a divisão das alas; 

- Disponibilizar paramentação adequada disponível para todas as 

equipes;  

- Possuir equipe e ambulância exclusiva respiratória e clínica. 

Percentual de usuários 

em situação de 

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 Ação Programada para 2021 Indicador Meta atingida 

2021 

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. 

- Disponibilizar máscaras em tecido algodão, reutilizáveis, adquiridas 

pela Unidade Saúde para a população Sulinense; 

- Priorizar o atendimento dos grupos de risco;  

- Orientar a população sobre o fluxo de atendimento;  

- Realizar a vacinação da Influenza para os grupos de risco e usuários 

que residem no interior do município em suas residências;  

- Realizar testes de diagnóstico de COVID-19 em casos suspeitos, 

priorizando o teste indicado para os dias com sintomatologia (Teste 

rápido ou PCR). 

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 

- Disponibilizar máscaras em tecido algodão adquiridas pela Unidade 

Saúde para as gestantes que não possuírem, ou não tiverem condições 

para adquirir; 

Percentual de gestantes e 

puérperas com crianças 

até 2 anos orientadas. 

- 
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contexto da pandemia de 

COVID-19. 

- Agendar consultas das gestantes;  

- Realizar puericultura quando as crianças procurarem a unidade para 

realizar vacinas de rotina;  

- Orientar sobre os cuidados e precauções em tempos de pandemia;  

- Realizar testes de diagnóstico de COVID 19 em casos suspeitos 

(Teste rápido ou PCR). 

 

Objetivo: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de Vigilância em 

Saúde. 

 

Meta Ação Programada para 2021 Indicador Meta atingida 

2021 

Notificar e investigar, em 

tempo oportuno, 100% dos 

casos de Coronavírus. 

- Emitir diariamente Boletim Epidemiológico atualizado, contendo no 

boletim os casos em investigação, descartados, confirmados, número 

de pacientes recuperados e óbitos;  

- Sanar as dúvidas da população;  

- Informar questões pertinentes de conhecimento populacional. 

Percentual de 

notificações investigadas. 

- 

Garantir orientações às 

gestantes, puérperas e crianças 

menores de 2 anos sobre o 

contexto da pandemia de 

COVID-19. 

- Realizar as notificações de todos os casos de síndromes gripais 

como suspeitos, casos positivos, casos em investigação; 

- Realizado o preenchimento da ficha, notificado no sistema Notifica 

COVID e no SIGSS Saúde sistema interno. 

 

Percentual de gestantes e 

puérperas com crianças 

até 2 anos orientadas. - 

Acompanhar oportunamente, 

100% dos óbitos suspeitos por 

Coronavírus. 

- Realizar visita domiciliar para avaliação de óbito na residência, 

orientado familiares quanto aos cuidados;  

Percentual de óbitos 

suspeitos por - 
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- Seguir protocolo em caso de óbito domiciliar de casos suspeitos ou 

confirmados;  

- Seguir protocolo em caso de óbito na unidade de saúde em casos 

suspeitos ou confirmados de COVID-19;  

- Orientar funerário do município sobre os cuidados com o corpo, 

velório e enterro;  

- Informar o outro município em caso de enterro de casos suspeito ou 

confirmado em outro município; 

- Realizar coleta de exames para confirmação do óbito (avaliar o caso 

para definir qual teste deve ser realizado); 

- Realizar a notificação em caso de óbito, suspeito ou confirmado no 

sistema SIVEPGRIPE. 

Coronavírus 

acompanhados. 

Monitorar o comportamento 

dos 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. 

- Notificar e acompanhar pacientes com Síndrome gripal por 14 dias; 

- Monitorar diariamente casos confirmados de COVID-19, com visita 

domiciliar a cada 48 horas ou conforme a necessidade;  

- Realizar testes de diagnóstico de COVID-19 em casos suspeitos 

(Teste rápido ou PCR); 

- Realizar o rastreio dos contatos com os casos positivos, seu 

acompanhamento e se necessário realizar a testagem, sendo definido 

de acordo com os dias do início dos sintomas. 

Percentual de casos de 

Síndrome Gripal (SG) e 

Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG) 

monitorados. 
- 

Realizar a Campanha de 

Vacinação contra Influenza 

diante do cenário da Pandemia 

COVID-19. 

- Realizar vacinação nas residências nas comunidades do interior, 

bem como as pessoas dos grupos de risco, com intuito de diminuir a 

procura e aglomeração de usuários na sala de vacina da secretaria de 

saúde; 

Número de Campanha de 

Vacinação contra 

Influenza realizada 

diante do cenário da 

Pandemia COVID-19. 

- 
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- Realizar fluxo de atendimento de maneira diferenciada na unidade, 

porta de entrada exclusiva apenas para vacinação, sem acesso com o 

restante da unidade; 

- Realizar o controle de fluxo dos pacientes e orientação ao local 

correto para vacinação;  

- Realizar o máximo de vacinação possível da população em geral. 

Garantir as notificações de caso 

suspeito de doença pelo 

Coronavírus e cadastro de 

usuários nos sistemas de 

informação. 

- Realizar notificação interna na ficha de notificação Covid-19;  

- Alimentar planilha da 7ª Regional, conforme protocolo;  

- Realizar notificação de todos os casos suspeitos e confirmados no 

Notifica COVID. 

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. 

- Realizar exames complementares em casos suspeitos para descarte 

de diagnóstico diferenciado;  

- Realizar exames laboratoriais para controle e acompanhamento de 

casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. 

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 Ação Programada para 2021 Indicador Meta atingida 

2021 

Reorganizar o processo de 

trabalho da Assistência 

Farmacêutica para atender o 

- Garantir medicação conforme a demanda;  

- Estipular protocolo de medicação para casos suspeitos e confirmados 

de COVID- 19, conforme orientação do Estado. 

Percentual de processo de 

trabalho da Assistência 

Farmacêutica 

- 
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cenário epidemiológico do 

Coronavírus. 

reorganizado para atender 

o cenário epidemiológico 

do Coronavírus. 

Garantir em tempo oportuno a 

dispensação dos medicamentos 

para a população identificada de 

risco frente a Pandemia do 

Coronavírus. 

- Garantir quantidade de medicação adequada conforme demanda;  

- Garantir medicação em todos os horários de atendimento da unidade 

de saúde;  

- Seguir protocolo de medicação conforme diagnóstico e quadro 

clínico. 

Percentual de usuários 

identificados de risco 

frente a Pandemia do 

Coronavírus com acesso 

oportuno aos 

medicamentos. 

- 

Atender 100% dos Protocolos 

do Ministério da Saúde para o 

enfrentamento da pandemia do 

Coronavírus. 

- Seguir protocolo municipal de enfrentamento ao COVID-19, sendo 

que este deve ser realizado embasado nas orientações da Secretaria de 

Estado de Saúde e Ministério da Saúde; 

- Realizar adequações ao protocolo de enfrentamento ao COVID-19, 

conforme a necessidade. 

Percentual de Protocolos 

atendidos. 

- 

 

Objetivo: Garantir a execução das ações de Vigilância Sanitária, para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável. 

 

Meta Ação Programada para 2021 Indicador Meta atingida 

2021 

Executar ações de orientação 

nos estabelecimentos de 

serviços essenciais sobre a 

prevenção ao Coronavírus. 

- Realizar visita em cada estabelecimento orientando e sanando as 

dúvidas quanto aos cuidados realizados com o quadro de funcionários 

e população em geral;  

- Entregar para todos os estabelecimentos de Sulina o termo de ciência 

do conhecimento do decreto municipal, referente ao uso obrigatório de 

mascaras, distanciamento social, número reduzido de clientes por 

estabelecimento e o uso de álcool em gel. 

Percentual de 

estabelecimentos de 

serviços essenciais 

orientados sobre a 

prevenção ao 

Coronavírus. 

- 
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Garantir medidas de contenção 

do COVID-19 na gestão de 

resíduos sólido dos usuários em 

isolamento domiciliar. 

- Identificar as residências aonde possui pacientes em isolamentos 

positivos, para que seja identificado o lixo. 

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 

- Capacitar equipes de saúde, para preparação de corpos de possíveis 

vítimas de COVID-19 que se encontrem em isolamento. 

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. 

- 
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Objetivo: Institucionalizar a Política Municipal de Educação Permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a 

democratização das relações de trabalho. 

 

Meta Ação Programada para 2021 Indicador Meta atingida 

2021 

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. 

- Realizar treinamento para toda equipe do departamento, para explicar 

como será o funcionamento com a mudança do Centro de Atendimento 

para Enfrentamento da COVID-19;  

- Realizar treinamento para os profissionais de saúde, quanto a 

utilização dos EPI’s, realizado sempre que houver necessidade de 

relembrar. 

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. 

- Colocar informes referentes ao uso de máscaras, lavagens das mãos 

e orientações diversas, na repartições públicas, bem como no 

comércio local; 

- Disponibilizar em página do Facebook informações para a 

população referentes a cuidados diários, medidas de isolamento, e 

orientações diversas;  

- Divulgar diariamente na página da prefeitura o boletim 

epidemiológico;  

- Realizar em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Social 

máscaras para disponibilizar para os grupos de risco;  

Número de ações de 

Educação em Saúde 

realizadas. 

- 
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- Colocar dispenser em todas as entradas da Secretaria de Saúde com 

álcool em gel;  

- Realizar reuniões no Gabinete da Prefeitura com o comércio;  

- Realizar visita individualmente nos comércios, orientado e sanando 

dúvidas referentes aos decretos municipais. 

 

Objetivo: Garantir o controle social no município e implementar os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e 

participação cidadã. 

 

Meta Ação Programada para 2021 Indicador Meta atingida 

2021 

Garantir a participação do 

Controle social nas pactuações 

e execuções das ações de 

combate ao Coronavírus. 

- Apresentar ao Conselho todas as medidas adotadas, inclusive o plano 

de contingência. 

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. 

- Realizar e divulgar Boletim Epidemiológico diário. Percentual de dados e 

informações da 

Pandemia do 

Coronavírus divulgados 

para a população. 

- 
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Objetivo: Garantir a relação interfederativa e a atuação na Secretaria Municipal de Saúde como gestor do SUS. 

 

Meta Ação Programada para 2021 Indicador Meta atingida 

2021 

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. 

- Executar todas as ações pertinente a saúde que contiverem no decreto 

municipal. 

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. 

- Avaliar as ações que foram desenvolvidas, e garantir a execução de 

acordo com o plano de contingência. 

Percentual das ações do 

Plano de Contingência 

enfrentamento da 

pandemia provocada pelo 

Coronavírus. 

- 

Instituir o Comitê de Crise para 

o enfrentamento do 

Coronavírus. 

- Criar comitê de enfrentamento ao COVID-19, com participação de 

profissionais da saúde, bem como devendo ser composto por 

representantes da parte administrativa do município e segurança 

pública. 

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. 

- Realizar Plano de Contingência Municipal;  

- Seguir os protocolos do Ministério da Saúde;  

- Seguir notas técnicas do Estado do Paraná;  

Número de Instrumentos 

de Gestão atualizados 

com as ações para o 

enfrentamento da 

- 
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- Implantar protocolos realizados pelo município com base em 

referencias do ministério da saúde;  

- Atualizar Plano Municipal de Saúde 2018-2021;  

- Atualizar Programação Anual de Saúde 2021. 

pandemia provocada pelo 

Coronavírus. 

Garantir o exercício laboral 

“home office” ou afastamento 

de trabalhadores com 

vulnerabilidade ao contágio por 

Covid-19. 

- Afastar trabalhadores com fatores de risco mediante apresentação de 

atestado médico com CID. 

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 Ação Programada para 2021 Indicador Meta atingida 

2021 

Solicitar abertura de Credito 

Extraordinário na Lei 

Orçamentária do ano vigente 

para execução dos recursos 

destinados ao enfrentamento da 

pandemia provocada pelo 

Coronavírus. 

- Realizar abertura de Credito Extraordinário na Lei Orçamentária 

Anual de 2021 sempre que forem destinados recursos para 

enfrentamento da pandemia. 

Solicitação de abertura de 

Crédito Extraordinário 

para LOA do ano vigente 

expedida.  - 
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ESTIMATIVA TOTAL DA ARRECADAÇÃO E RECURSOS REALIZADOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 

PARA O EXERCÍCIO DE 2021 

Total de Recursos Previstos: R$ 6.695.999,13 Total de Recursos Realizados:  

 


