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APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Saúde tem por finalidade apresentar o planejamento
da Secretaria Municipal de Saúde para o quadriênio 2018-2021, sendo o
instrumento norteador das ações a serem realizadas neste período. O principal
objetivo é a qualificação permanente do Sistema Único de Saúde.
A análise situacional do plano seguiu o modelo do Plano Nacional de Saúde
2016 - 2019, com a divisão entre quatro eixos: CONDIÇÕES DE SAÚDE DA
POPULAÇÃO; DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE; ACESSO,
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE e GESTÃO EM SAÚDE.
Esse plano expressa, o esforço em conquistar efetivamente a integralidade
da atenção à saúde do município lastreado na construção das linhas de cuidado
prioritárias.
O Plano Municipal de Saúde encontra-se estruturado em duas partes, sendo:
1. Avaliação da Situação de Saúde;
2. Objetivos, diretrizes e metas.
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1. ANALISE SITUACIONAL

São notáveis as mudanças que o Brasil tem passado nos últimos anos em
relação à postura de um novo padrão demográfico que se caracteriza pela redução
da taxa de crescimento populacional e por transformações profundas na
composição de sua estrutura etária, aumentando assim a população idosa. Estas
modificações tiveram um importante papel também no perfil epidemiológico da
população, com alterações relevantes nos indicadores de morbimortalidade,
juntamente com outros temas selecionados sobre saúde e demografia.
De acordo com Censo Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) de 2010 a população do Paraná (PR) é de 10.439.601 habitantes
já no ano de 2016 estimasse uma população de 11.242.720 habitantes, em Missal
o Censo 2010 é de 10.474habitantes.
GRÁFICO 01:

1.1.

Condições de Saúde da População

Fator De Redução Das Desigualdades, Paraná 2012
A Secretaria de Estado da Saúde definiu um mapa estratégico com a missão
de formular e desenvolver a Política Estadual de Saúde de forma a organizar o SUS
no Paraná. O Fator de Redução de Desigualdades Regionais foi criado para
padronizar as estatísticas na alocação dos recursos estaduais. Para o cálculo do
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fator foram usados os seguintes indicadores: PIB per capita, População com Plano
de Saúde, População em Extrema Pobreza, Grau de Urbanização e
Índice do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social de
Desempenho Municipal (TABELA 01).
Os municípios foram distribuídos por porte populacional e por faixa de
pontuação. Missal obteve nota 5,53 - dados referentes a 2010.
U
F

Código

Município

Regional

Popula
ção
(IBGE,
2010)

PIB por capita
(IBGE/IPARDES,
2009)

P
R

411605

Missal

9

10.474

11.533,00

%
com
Plano de
Saúde
(ANS,2010)

% Extrema
Pobreza
(IBGE,
2010)

IPDM
(IPARDES,
2008)

Grau
de
Urbanizaçã
o
(IBGE,
2010)

7%

4%

0,654

52%

2. CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO

2.1 DADOS DEMOGRÁFICOS
A pirâmide etária de Missal (GRAFICO 02) A base não é larga, em alguns casos
denunciando o baixo número de nascimentos, enquanto o meio é largo. O topo,
mesmo não sendo enorme, é considerável, denotando grande número de pessoas
nas idades mais avançadas.

Segundo Tabnet/Datasus, no Estado do Paraná, a taxa de fecundidade foi
de 1,81 filho por mulher, conforme TABELA 02.

Pontuação
Final

5,53
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TABELA 02:

No GRAFICO 03 apresentamos a série histórica do Coeficiente Geral de
Natalidade no Município de Missal.

2.2 MORTALIDADE POR CAUSA
Considerando todas as faixas etárias (TABELA 04 e 05) observamos em
anos subseqüentes como principal causa de mortalidade as doenças do Aparelho
Circulatório, seguida pelas Neoplasias, achados anormais em exames clínicos e
laboratoriais e Causas Externas. Esse também é um padrão nacional
correspondente a transição demográfica e o envelhecimento da população, com
maior susceptibilidade aos dois primeiros grupos.
TABELA 03
CAUSAS (Cap CID10)
I.
IV.
V.
VI.
IX.
X.

Neoplasias (tumores)
Doenças endócrinas
nutricionais e matabólicas
Transtornos mentais e
comportamentais
Doenças do sistema
nervoso
Doença do aparelho
circulatório
Doença do aparelho
respiratório

Homem
2014
11
04

Homem
2015
14
03

Homem
2016
10
05

-

-

01

-

01

-

10

13

16

02

02

05
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XVI.

Algumas afec originadas
03
02
02
no período perinatal
XVII.
Malf cong deformid e
01
01
anomalias
cromossômicas
XVIII.
Sint sinais e achad anorm
02
05
06
ex clín e laborat
XX.
Causas externas de
04
14
05
morbidade e mortalidade
37
55
50
TOTAL
Fonte: Sistema de informações sobre mortalidade (SIM)/Divisão de Informações Epidemiológicas
(DVIEP)/Centro de Epidemiologia (CEPI)/Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS)/Secretária de
Estado da Saúde do Paraná (SESA/PR).

TABELA 04
CAUSAS (Cap CID10)
II.

Mulher
2014
01

Mulher
2015
01

Mulher
2016
07

Algumas doenças
infecciosas e parasitárias
II.
Neoplasias (tumores)
08
07
01
IV.
Doenças endócrinas
02
03
15
nutricionais e matabólicas
VI.
Doenças do sistema
01
22
04
nervoso
IX.
Doenças do
16
04
01
aparelho circulatório
X.
Doença do aparelho
05
02
01
respiratório
XIV.
Doença do aparelho
01
01
01
geniturinário
XVIII.
Sint sinais e achad anorm
01
06
04
ex clín e laborat
XX.
Causas externas de
03
05
01
morbidade e mortalidade
TOTAL
38
51
35
Fonte: Sistema de informações sobre mortalidade (SIM)/Divisão de Informações Epidemiológicas
(DVIEP)/Centro de Epidemiologia (CEPI)/Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS)/Secretária de
Estado da Saúde do Paraná (SESA/PR).

2.3 AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
Conforme a Portaria GM/MS Nº 104, DE 25 DE Janeiro de 2011, existem 45
doenças que são de notificação obrigatória em qualquer instituição de atendimento,
por serem doenças contagiosas e de risco público. Em Missal, as doenças de maior
incidência de notificação são: Violências Domésticas, Dengue, Hanseníase,
Hepatites Virais, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), Acidentes de
Trabalho Grave e Leve.
DENGUE: No ano de 2016 foram notificados 213 casos suspeitos e desses se
confirmaram 62 sendo 12 casos importados. Caso Suspeito: Paciente com febre
com duração máxima de 07 dias, acompanhada de pelo menos dois dos seguintes
sintomas: cefaleia, dor retroorbital, mialgia, artralgia, prostração, exantema e com
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exposição à área com transmissão de dengue ou com presença de Aedes Aegypti
nos últimos quinze dias.

HANSENÍASE: São notificados somente os casos confirmados de Hanseníase.
Caso confirmado de Hanseníase: pessoa que apresenta uma ou mais das
seguintes características e que requer poliquimioterapia: lesão (ões) de pele com
alteração de sensibilidade; acometimento de nervo (s) com espessamento neural;
baciloscopia positiva.

TUBERCULOSE: Doença antiga, mas que ainda temos presente em nosso meio.
Tuberculose Pulmonar: Paciente com tosse com expectoração por três ou mais
semanas, febre, perda de peso e apetite, com confirmação bacteriológica por
baciloscopia direta e/ou cultura e/ou com imagem radiológica sugestiva de
tuberculose.
Tuberculose Extrapulmonar: Paciente com evidências clínicas, achados
laboratoriais,

inclusive

histopatológicos,

compatíveis

com

tuberculose

extrapulmonar ativa, ou pacientes com pelo menos uma cultura positiva para M.
tuberculosis de material proveniente de localização extrapulmonar.
ACIDENTES DE TRABALHO GRAVES: Há um elevado aumento nas notificações
de acidentes de trabalho, principalmente os de trajeto, e aumento também nas
investigações destes.
Definição de caso: São considerados acidentes de trabalho aqueles que ocorram
no exercício da atividade laboral, ou no percurso de casa para o trabalho e viceversa (acidentes de trajeto), podendo o trabalhador estar inserido tanto no mercado
formal quanto no informal de trabalho. São considerados Acidentes de Trabalho
Graves aqueles que resultam em morte, aqueles que resultam em mutilações e
aqueles que acontecem com menores de dezoito anos.

HEPATITES VIRAIS: a região oeste paranaense é uma região endêmica para
Hepatites, principalmente a tipo B.
Suspeita clínica/bioquímica:
- Sintomático ictérico:
* Indivíduo que desenvolveu icterícia subitamente com ou sem: febre, mal estar,
náuseas, vômitos, mialgia, colúria e hipocolia fecal.
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* Indivíduo que desenvolveu icterícia subitamente e evoluiu para óbito, sem outro
diagnóstico etiológico confirmado.
- Sintomático anictérico:
* Indivíduo sem icterícia, com um ou mais sintomas (febre, mal estar, náusea,
vômitos, mialgia) e valor aumentado das aminotransferases.
- Assintomático:
* Indivíduo exposto a uma fonte de infecção bem documentada (hemodiálise,
acidente ocupacional, transfusão de sangue ou hemoderivados, procedimentos
cirúrgicos/odontológicos/colocação

de

"piercing”

/tatuagem

com

material

contaminado, uso de drogas com compartilhamento de instrumentos).
* Comunicante de caso confirmado de hepatite, independente da forma clínica e
evolutiva do caso índice.
* Indivíduo com alteração de aminotransferases igual ou superior a três vezes o
valor máximo normal destas enzimas.
Suspeito com marcador sorológico reagente:
- Doador de sangue:
* Indivíduo assintomático doador de sangue, com um ou mais marcadores
reagentes de hepatite B e C.
- Indivíduo assintomático com marcador: reagente para hepatite viral A, B, C, D
ou E.

VIOLÊNCIAS DOMÉSTICA E/OU SEXUAL: Atualmente há um aumento
significativo nas notificações de violência, assim que iniciou o trabalho em rede de
equipe multiprofissional (assistência social, psicóloga, conselho tutelar, delegacias
e estabelecimentos de saúde).
Definição de caso: Suspeita ou confirmação de violência. Considera-se violência
como o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte
ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de
desenvolvimento ou privação (OMS, 2002).
Atenção: Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e
adolescentes, a notificação deve ser obrigatória e dirigida aos Conselhos Tutelares
e/ou autoridades competentes (Juizado da Infância e Juventude e/ou Ministério
Público da localidade), de acordo com o art. 13 da Lei no 8.069/1990 - Estatuto
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da Criança e do Adolescente. Também são considerados de notificação
compulsória todos os casos de violência contra a mulher (Decreto-Lei n°5.099 de
03/06/2004, Lei n° 10.778/2003) e maus tratos contra a pessoa idosa (artigo 19 da
Lei no 10.741/2003).

3. ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

O acesso universal aos serviços de saúde, além de ser uma garantia
constitucional, é uma bandeira de luta dos movimentos sociais, cuja reivindicação
passou a ser um dos elementos fundamentais dos direitos de cidadania. Por este
motivo, um dos grandes desafios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o acesso da
população a ações e serviços de saúde de qualidade.
Entre os desafios novos ou persistentes para o Sistema Único de Saúde - SUS
destaca-se o acesso da população a ações e serviços de saúde de qualidade, que
se traduz na equidade a este acesso, na humanização do cuidado, na integralidade
da atenção e no atendimento em tempo adequado às necessidades individuais e
coletivas. A adoção de modelo organizativo de ações e serviços, baseado em redes
de atenção que favoreçam a superação da fragmentação existente entre eles e o
preenchimento de vazios assistenciais constituem o centro do esforço a ser
empreendido nos próximos anos. Tal organização deve permitir o atendimento das
necessidades de saúde e o aperfeiçoamento da gestão, neste incluídos a eficiência
do gasto e o financiamento adequado (Plano Nacional de Saúde – PNS, 20162019).
São inegáveis os avanços alcançados pelo SUS, os quais repercutiram de forma
muito importante sobre a saúde da população. A expansão da atenção primária, a
eliminação e controle de doenças de grande impacto sobre a saúde da população,
a redução da mortalidade infantil são exemplos que atestam as conquistas já
registradas. Há, todavia, enormes desafios que requerem medidas estruturantes,
capazes de assegurar a continuidade das conquistas e permitir o enfrentamento de
desafios urgentes, de que são exemplos o envelhecimento populacional e as
causas externas de morbidade e mortalidade, como os acidentes – sobretudo de
trânsito – e a violência interpessoal (Plano Nacional de Saúde – PNS, 2016-2019).
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Da mesma forma, Missal apresentou grandes conquistas para a saúde pública
nos últimos anos, das quais pode-se destacar, entre outras, a expansão da atenção
primária, com a ampliação de mais uma Estratégia Saúde da Família do centro o
qual está aguardando homologação, efetivação dos funcionários de serviços de
urgência e emergência no SAMU, a ampliação de linhas de cuidado com o
Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde – APSUS, implantado pelo
Governo do Estado, criação de grupos de Hiperdia, psicologia, orientação
nutricional e de postura.
Contudo, como em outras cidades do Paraná, enormes desafios se impõem
para a gestão da saúde pública de Missal, devido à transição demográfica, com o
acentuado envelhecimento da população, e a atual situação epidemiológica da
cidade, havendo a necessidade de um novo modelo de atenção e a reorganização
das suas redes de saúde.
Ao longo do tempo o modelo de saúde se organizou mais pelo modelo
econômico vigente do que as necessidades em saúde, onde a lógica é tratar a
doença e não cuidar da saúde. Daí um sistema que funciona com base nos
sintomas, médico-centrado, hospitalocêntrico. Isto fica evidente ao analisarmos a
insuficiência de acesso a atenção primária, a situação de sobrecarga nas portas de
urgência, a dificuldade de acesso a consultas e procedimentos eletivos em algumas
especialidades e o elevado número de internações de urgência.
Estes dados demonstram fragilidade na formação de vínculo dos usuários na
atenção primária, uma fragmentação da rede com a atenção isolada nos seus
componentes sem a visão sistêmica e uma fragilidade das estratégias que regem
a transição do cuidado no sistema de saúde municipal.
Neste contexto, a estruturação da Rede de Atenção à Saúde no Paraná e em
Missal visa à organização do sistema dentro de um modelo de atenção com
conceito amplo de saúde que direcione a intervenção e resposta às necessidades
de saúde do usuário e da população atuando desde a promoção e prevenção,
passando pelo diagnóstico, monitoramento e tratamento, incluindo também a
reabilitação e cuidados paliativos, através de uma rede integrada de ações e
serviços, conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS.

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MISSAL – PARANÁ 2018 - 2021
3.1 MODELO DE ATENÇÃO
O Modelo de Atenção é um sistema lógico que organiza o funcionamento
das Redes de Atenção à Saúde, articulando, de forma singular, as relações entre
os componentes da rede e as intervenções sanitárias, definidos em função da
análise situacional considerando os perfis demográficos, epidemiológicos e os
determinantes sociais da saúde, vigentes em determinado tempo, em determinada
sociedade. (Mendes, 1993)
É preciso cuidar das pessoas para que não adoeçam, para o controle das
condições crônicas e não apenas cuidar da agudização das doenças. A
integralidade é o princípio mais desafiador para o SUS, levando-se em conta as
características singulares das condições agudas e das condições crônicas.
As Redes de Atenção a Saúde (RAS) podem ser definidas como conjuntos
de serviços de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos
comuns e por ações cooperativas e interdependentes, coordenadas pela atenção
primária à saúde, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a
determinada população, de acordo com as necessidades dos usuários.
As ações e serviços devem ser prestados no tempo certo, no lugar certo,
com a qualidade e tecnologia adequada, de forma humanizada, com equidade e
com responsabilidades sanitária, social e econômica, com algumas especificidades
para as situações agudas ou crônicas.
3.2 REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE
A

atuação

de

forma

territorializada

e

regionalizada

visam

aos

estabelecimentos das redes de atenção à saúde que conforme preconizadas pelo
Ministério da Saúde são definidas como “arranjos organizativos de ações e serviços
de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de
sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade
do cuidado” (BRASIL, 2010).
Para o quadriênio 2018-2021, o desafio da SMS nas redes de atenção está
na integração entre as esferas de atenção que permitem ofertar uma atenção
contínua e integral a determinada população, coordenada pela Atenção Primária à
Saúde, prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo e com a
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qualidade certa e com responsabilidade sanitária e econômica sobre esta
população. (MENDES, 2009).
3.3 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
A Atenção Primária de Saúde (APS) no município de Missal, tem se colocado
como a ordenadora do cuidado do usuário junto ao sistema de saúde. O acesso
aos serviços de saúde independente de sua complexidade deve ser assegurado,
assim como respeitadas as equidades e as reais necessidades da população.
É considerada a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).
Fundamenta-se pela otimização das ações em saúde agindo sobre as causas das
doenças mais prevalentes que ocorrem na população, manejando as doenças e
maximizando a saúde. As Unidades Básicas de Saúde e as Unidades de Saúde da
Família constituem-se como os serviços protagonistas da APS, tendo como
fortalecedores Núcleos de Apoio a Saúde da Família e as Equipes de Matriciamento
em Saúde Mental.
Por ser reconhecida como a principal porta de entrada do sistema tanto para
situações agudas de menor complexidade, como para demandas programadas,
com o papel ordenador do cuidado transversal na Rede de Atenção à Saúde, deve
ser dispersos em quantidade e efetividade suficientes no território local, de acordo
com os seus atributos:
- proximidade com o usuário;
- longitudinalidade (vínculo);
- integralidade;
- foco no usuário, na família e na comunidade;
Atualmente Missal possui 06 Unidades Básicas de Saúde sendo destas 03
ESF e uma aguardando homologação pelo MS distribuídas no município, sendo
responsáveis pelo atendimento de saúde da população.
Os usuários têm acesso na Atenção Primária de forma não padronizada. Em
algumas UBS o modelo de acesso existente é através das recepções dos serviços
e o agendamento de consultas obedece à ordem de chegada exceto para os
idosos, gestantes, crianças menores de um ano de idade e casos agudos.
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Nas Unidades de Saúde da Família o acesso é realizado pelo acolhimento
dos profissionais de saúde.
3.4 ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL
Atenção Especializada Ambulatorial caracteriza-se pelo papel complementar
a APS, proporcionando ao usuário a continuidade de diagnóstico e/ ou assistência
especializada.
Os componentes da atenção especializada são serviços de média
complexidade, ambulatórios e serviços especializados e que constituem as redes
de atenção convergindo com a organização de linhas de cuidado. Para os casos
agudos, serve como porta de entrada os serviços de Pronto Atendimento, e, na
demanda programada, como serviços de apoio especializado ambulatorial,
referenciados através do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI.
No município a distribuição destes serviços ocorre através do setor de
Agendamento o qual regula todas as consultas e exames especializados, e
também, regulam ainda, outros serviços especializados ambulatoriais que atuam
no âmbito do Sistema Único de Saúde, através da prestação serviços de forma
contratualizada e/ ou conveniada.
3.5 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
O município de Missal conta com dois hospitais, sendo: 01 hospital particular
credenciado ao SUS, com 31 leitos, 24 são SUS, com 33 AIH’s/mês, com
credenciamento com o município para atendimento de Urgência e Emergência 24
horas. E 01 hospital particular sem convênio SUS o qual possui 14 leitos.
3.6 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO
Missal não possui capacidade para instalar o CEO no município, por esse
motivo buscou-se alternativas de parcerias para atendimento especializado, os
profissionais da atenção básica são responsáveis pelo primeiro atendimento ao
paciente e pelo encaminhamento ao centro de especialidades da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná na cidade de Cascavel apenas para os casos mais
complexos.
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3.7 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
A Assistência Farmacêutica é uma Política de Saúde garantida pela Lei
8080/90 em seu artigo 6º e pela Política Nacional de Medicamentos (PNM), de
1998, que constituiu um dos elementos fundamentais para efetiva implementação
de ações, capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde
da população.
Além das farmácias satélites distribuídas nas Unidades de Saúde temos a
Farmácia Básica central a qual fornece os medicamentos considerados básicos e
primordiais à saúde da população e também medicamentos especializados, de alto
custo e para tratamento de doenças específicas, definidas em protocolos clínicos
do Ministério da Saúde, garantindo desta forma um amplo e racional acesso da
população aos medicamentos, nesta última estão as duas Farmacêuticas que
realizam a assistência e também liberação dos medicamentos que necessitam de
controle.
3.8 SERVIÇOS DE URGÊNCIA
A portaria 1600 de julho de 2011 reformula a Política Nacional de Atenção
às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde
(SUS). Esta portaria normatiza a estruturação da rede de saúde para o atendimento
aos usuários com quadros agudos. Ainda, destaca que a organização em rede visa
atender aos problemas de saúde dos usuários na área de urgência. Sendo assim,
é fundamental considerar o perfil epidemiológico no Brasil.
Fazem parte do Sistema Municipal de Urgências os seguintes componentes:
Pronto atendimento hospitalares, SAMU.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - O SAMU de Missal foi
implantado em maio de 2012. A central de Regulação SAMU está localizada em
Foz do Iguaçu. Conta com uma (1) equipe de Suporte Básico (USB) atendendo as
diferentes regiões da cidade e dando suporte aos demais municípios da 9ª Regional
de Saúde.
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3.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
As ações executadas pela Vigilância em Saúde são definidas em função do
risco epidemiológico, sanitário e ambiental em saúde, existentes no Município e
também definidas pelo Ministério da Saúde (Programação de Ações de Vigilância
à Saúde – PAVS) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
A Vigilância em Saúde do município de Missal atualmente se encontra
dividida em Equipes nas seguintes áreas:
- Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e do Trabalhador

4. GESTÃO EM SAÚDE

A efetividade da gestão do SUS configura-se condição básica para o
atendimento das necessidades de saúde da população. Orientada pelas diretrizes
constitucionais da descentralização – com direção única em cada esfera de
governo -, do atendimento integral que o sistema deve prestar e da participação
social, a gestão em saúde é um desafio que demanda permanente aperfeiçoamento
tanto dos processos de organização e operação, quanto da eficiência na captação
e aplicação de recursos – de diferentes naturezas – disponíveis. No conjunto
desses meios e recursos, estão as questões relativas à gestão de pessoas, ao
planejamento, ao financiamento, a articulação entre as esferas de governo, à
participação e ao controle social e à cooperação internacional (Plano Nacional de
Saúde – PNS, 2016-2019).
4.1 PLANEJAMENTO
O Planejamento consiste principalmente na elaboração de planos e
programas governamentais para dar conta das necessidades populacionais em
saúde diagnosticadas pela gestão do SUS.
O planejamento do SUS em Missal está voltado principalmente para o
acompanhamento temático das áreas técnicas (Saúde da Criança e do
Adolescente, Saúde da Mulher, Saúde do Idoso, Vigilância em Saúde, Saúde
Nutricional, Saúde Mental e outras). Outras responsabilidades estão atreladas ao
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cumprimento de instrumentos normativos de planejamento, em especial o Plano
Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde e o Relatório de Gestão,
desenvolvidos pelo Departamento de Auditoria da SMS.
A partir do momento que a SMS iniciou o processo de construção do Plano
Municipal de Saúde (PMS) 2018-2021 e da revisão da Programação Anual de
Saúde 2017, foi diagnosticada a necessidade de ampliar o corpo profissional para
atuar com estes instrumentos de gestão.
O Caderno 1 do PlanejaSUS (BRASIL, 2006) destaca responsabilidades
comuns aos entes federados no planejamento, utilizando como referência o Pacto
pela Saúde (BRASIL, 2006): (I) “formular, gerenciar, implementar e avaliar o
processo permanente de planejamento participativo e integrado, de base local e
ascendente, orientado por problemas e necessidades em saúde, construindo nesse
processo o plano de saúde e submetendo-o à aprovação do Conselho de Saúde
correspondente”; (II) “formular, no plano de saúde, a política de atenção em saúde,
incluindo ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde”; (III) “elaborar
relatório de gestão anual, a ser apresentado e submetido à aprovação do Conselho
de Saúde correspondente”.
4.2 FINANCIAMENTO
A elaboração do PMS 2018-2021 está sendo direcionada para convergir com
a elaboração do PPA do Município, com a LOA e LDO. Assim, definidas as
prioridades dentro destes instrumentos de planejamento, serão identificados os
recursos necessários para viabilizá-las e suas fontes de financiamento, que podem
ter origem Municipal, Estadual e Federal, bem como atuaremos com vistas a
cumprir o disposto na Lei Complementar 141/12.
Por fim, os desafios do financiamento do SUS municipal para o quadriênio
2018-2021 envolvem o alcance de maior eficácia na aplicação dos recursos
disponíveis, com estratégias que visam a disseminar o conhecimento sobre essa
área do SUS para toda a SMS e sua relação com o planejamento das ações em
saúde. Para isso, há a necessidade de qualificar a área de captação de recursos e
de elaboração de projetos para o recebimento de recursos, de forma integrada às
áreas técnicas e setores com necessidades comuns, bem como de fortalecer a
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estrutura da equipe de financiamento e orçamento para tais atribuições e
demandas.

4.3 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados, previstos na Legislação
Federal, Estadual e Municipal, que cumprem a função de representação da
sociedade no controle da política pública de Saúde. É instância deliberativa no
âmbito do planejamento em saúde, bem como tem papel estratégico no controle e
fiscalização da gestão e da prestação das ações e serviços de saúde. Nesse
sentido, deve ter assegurada a estrutura e capacidade operacional adequada ao
cumprimento dessas funções, bem como ter seu papel reconhecido e respeitado
pela gestão do SUS nas três esferas de governo.
O município de Missal conta com um Conselho Municipal de Saúde atuante,
o qual trabalha de forma integrada com a gestão contribuindo para que o direito dos
usuários seja garantido.
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Diretriz 1 – ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO MATERNO, POR MEIO DA REDE MÃE PARANAENSE
Objetivo: Organizar e qualificar a atenção materno-infantil garantindo acesso, acolhimento e resolutividade
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

90% das gestantes do

93% das gestantes do município

96% das gestantes do município

100% das gestantes do município

Monitorar e avaliar o número de consultas de

município realizando pelo

realizando pelo menos 7

realizando pelo menos 7

realizando pelo menos 7 consultas

pré-natal realizado nas unidades básicas de

menos 7 consultas de pré-

consultas de pré-natal

consultas de pré-natal

de pré-natal

saúde, através do SISPRENATAL;

natal
Realizar busca ativa das gestantes;

Manter nula a mortalidade
materna em números
absolutos, em relação a
2

Manter nula a mortalidade
materna em números absolutos,
em relação a 2016.

Manter nula a mortalidade

Manter nula a mortalidade materna

materna em números absolutos,

em números absolutos, em relação

em relação a 2016.

a 2016.

2016.

Realizar grupos de gestantes;
Intensificar trabalho de planejamento familiar;
Garantir o atendimento integral a gestante;
Alimentação regular do banco de dados.

15

Reduzir a Taxa de

Reduzir a Taxa de Mortalidade

Reduzir a Taxa de Mortalidade

Reduzir a Taxa de Mortalidade

Captação precoce das gestantes no pré-

Mortalidade Infantil

Infantil relacionada as

Infantil relacionada as

Infantil relacionada as

natal;

relacionada as

complicações do pré natal em

complicações do pré natal em

complicações do pré natal em

complicações do pré

relação a 2016

relação a 2016

relação a 2016

natal em relação a 2016

Realizar atendimento integral ao RN;
Manter a primeira consulta com pediatra até
7 dias após o nascimento;
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13

Aumentar em 2% ao ano

Aumentar em 4% ao ano o parto

Aumentar em 6% ao ano o parto

Aumentar em 9% ao ano o parto

o parto normal no

normal no Município

normal no Município

normal no Município

Realizar grupos de gestantes;
Capacitação de profissionais quanto aos

Município

benefícios do parto normal;
Aumentar em 15% ao ano

Aumentar em 20% ao ano o

Aumentar em 25% ao ano o

Aumentar em 30% ao ano o

Promover atualização para todos os

o número de gestantes

número de gestantes com teste

número de gestantes com teste

número de gestantes com teste

enfermeiros(as) para realização da testagem;

com teste rápido para

rápido para sífilis de acordo com

rápido para sífilis de acordo com

rápido para sífilis de acordo com o

sífilis de acordo com o

o protocolo

o protocolo

protocolo

Manter protocolo para realização do teste na
1ª, 2ª e 3ª fase em todas as gestantes;

protocolo

Ampliar o número de

Manter o número de gestantes

Manter o número de gestantes

Promover a capacitação e educação

gestantes que realizam

que realizam acompanhamento

que realizam acompanhamento

continuada dos profissionais para o

acompanhamento

odontológico preventivo de pelo

odontológico preventivo de pelo

atendimento preventivo e curativo a

odontológico preventivo

menos 1 profilaxias durante pré-

menos 1 profilaxias durante pré-

gestante;

de pelo menos 1

natal e realização de tratamento

natal e realização de tratamento

profilaxias durante pré-

curativo quando necessário

curativo quando necessário

Desmistificar o receio que a gestante tem do
atendimento odontológico durante gestação.

natal e realização de
tratamento curativo
quando necessário
100% de mulheres

100% de mulheres vinculadas ao

100% de mulheres vinculadas ao

100% de mulheres vinculadas ao

Promover a integração da gestante com as

vinculadas ao local de

local de ocorrência do parto,

local de ocorrência do parto,

local de ocorrência do parto,

instituições hospitalares, através dos grupos

ocorrência do parto,

durante o acompanhamento pré-

durante o acompanhamento pré-

durante o acompanhamento pré-

de gestantes.

durante o

natal

natal

natal

acompanhamento prénatal
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Diretriz 2- IMPLANTAÇÃO DOS COMPONENTES DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
Objetivo: Qualificar aRede de Atenção às Urgências e garantir acesso qualificado dos pacientes em situação de Urgência e Emergência a pontos de atenção
METAS PLURIANUAIS 2018-2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Reduzir em 0,5% a taxa de

Reduzir em 1,4% a taxa de

Reduzir em 2% a taxa de

Reduzir em 2,9% a taxa de

-Palestras e rodas de conversa nas escolas

mortalidade por causas

mortalidade por causas externas,

mortalidade por causas externas,

mortalidade por causas

Municipais e Estaduais, sobre conscientização e

externas, em relação a 2016

em relação a 2016

em relação a 2016

externas, em relação a 2016

prevenção de mortes por causas externas mais
notificadas no município;
- Palestras nas indústrias do município sobre
prevenção em relação a mortes por causas
externas, principalmente referentes a acidentes
automobilísticos;
-Trabalho de conscientização no trânsito:
panfletagem nas ruas em pontos estratégicos e
evento na praça central em parceria com
entidades municipais;

Reduzir em 1% a taxa de

Reduzir em 2% a taxa de

Reduzir em 3% a taxa de

Reduzir em 4% a taxa de

Intensificar os trabalhos de prevenção em

mortalidade por doenças cardio

mortalidade por doenças cardio e

mortalidade por doenças cardio e

mortalidade por doenças cardio

hipertensão e diabetes;

e cerebrovasculares, em

cerebrovasculares, em relação a

cerebrovasculares, em relação a

e cerebrovasculares, em

relação a 2016, na faixa etária

2010, na faixa etária de 0 a 69

2010, na faixa etária de 0 a 69

relação a 2010, na faixa etária

Manter e intensificar os grupos de atividade

de 0 a 69 anos

anos

anos

de 0 a 69 anos

física;
Manter o trabalho realizado no projeto hiperdia;
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Manter em 100% a Cobertura

Manter em 100% a Cobertura do

Manter em 100% a Cobertura do

Manter em 100% a Cobertura

Capacitação dos profissionaisnas Unidades de

do serviço de Atendimento

serviço de Atendimento Móvel de

serviço de Atendimento Móvel de

do serviço de Atendimento

Urgência; Manutenção preventiva das

Móvel de Urgência (SAMU 192)

Urgência (SAMU 192) do

Urgência (SAMU 192) do

Móvel de Urgência (SAMU 192)

ambulâncias;

do município

município

município

do município
Informatização do Serviço;

Manter as UBS com serviço de

Manter as UBS com serviço de

Manter as UBS com serviço de

Manter as UBS com serviço de

Manter educação continuada para toda a equipe

notificação da violência

notificação da violência

notificação da violência

notificação da violência

da ESF, UBS e Hospitais do município sobre a

doméstica, sexual e outras

doméstica, sexual e outras

doméstica, sexual e outras

doméstica, sexual e outras

notificação da violência;

formas de violência

formas de violência

formas de violência

formas de violência

Diretriz 3 – IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Objetivo: Prestar serviço de forma integral e qualificada a pessoa com deficiência
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Implementar acesso dos

Manter o acesso dos munícipes

Manter o acesso dos munícipes

Manter o acesso dos munícipes

Facilitar o acesso dos munícipes aos serviços

munícipes nos serviços de

nos serviços de reabilitação do

nos serviços de reabilitação do

nos serviços de reabilitação do

de reabilitação (prótese auditiva);

reabilitação do município

município

município

município
Buscar novo prestador para pactuação em

(prótese auditiva)

conjunto com COSEMS
Ampliar em 2% os serviços de

Ampliar em 3% os serviços de

Reorganizar a rede de

Manter organizada a rede de

Fortalecer a rede de reabilitação através da

reabilitação com ênfase na

reabilitação com ênfase na rede

sustentação de reabilitação

sustentação de reabilitação

educação continuada para equipe

rede de atenção à pessoa

de atenção à pessoa com

com ênfase na rede de atenção

com ênfase na rede de atenção

multiprofissional da rede pública;

com deficiência conforme

deficiência conforme políticas

à pessoa com deficiência

à pessoa com deficiência

políticas vigentes

vigentes

conforme políticas vigentes

conforme políticas vigentes
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Ampliar a interlocução com a rede de atenção
básica visando mapear as pessoas com
deficiência nas UBS;
Realizar pactuações nas especialidades com a
regional de saúde
Realizar teste de triagem

Realizar teste de triagem auditiva

Realizar teste de triagem

Realizar teste de triagem

Realizar o teste de triagem auditiva na alta

auditiva em 100% dos

em 100% dos nascidos vivos do

auditiva em 100% dos nascidos

auditiva em 100% dos nascidos

hospitalar;

nascidos vivos do município

município

vivos do município

vivos do município

Realizar teste do pezinho em

Realizar teste do pezinho em

Realizar teste do pezinho em

Realizar teste do pezinho em

100% dos nascidos vivos do

100% dos nascidos vivos do

100% dos nascidos vivos do

100% dos nascidos vivos do

município

município

município

município

Realizar teste do

Realizar teste do Coraçãozinho

Realizar teste do Coraçãozinho

Realizar teste do Coraçãozinho

Realizar o teste do Coraçãozinho nas

Coraçãozinho em 100% dos

em 100% dos nascidos vivos do

em 100% dos nascidos vivos do

em 100% dos nascidos vivos do

primeiras 24 horas.

nascidos vivos do município

município

município

município

Realizar o teste do pezinho na alta hospitalar;

Diretriz 4 – FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL, PARA PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADE DECORRENTE DO USO CRACK, ÁLCOOL E
OUTRAS DROGAS
Objetivo: Ampliar o acesso à Atenção Psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES
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Garantir o acesso dos

Garantir o acesso dos munícipes

Garantir o acesso dos munícipes

Garantir o acesso dos

Realizar ações nas UBS em conjunto com os

munícipes aos serviços de

aos serviços de saúde mental

aos serviços de saúde mental

munícipes aos serviços de

ESF;

saúde mental

saúde mental
Realizar rodas de conversas com os munícipes,

Qualificar as UBS para

Qualificar as UBS para

Qualificar as UBS para

Qualificar as UBS para

Revisar e instituir fluxos e protocolos para

atendimento dos serviços

atendimento dos serviços da rede

atendimento dos serviços da rede

atendimento dos serviços da

integralidade das ações de saúde mental e

da rede de atenção

de atenção psicossocial

de atenção psicossocial

rede de atenção psicossocial

garantir a organização do processo de trabalho

psicossocial.

em saúde mental;

Diretriz 5 – IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DA PESSOA IDOSA
Objetivo: Aprimorar a assistência da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo, mediante qualificação da gestão e das redes de atenção
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Reduzir a taxa de

Reduzir a taxa de internação por

Reduzir a taxa de internação por

Reduzir a taxa de internação

internação por fratura de

fratura de fêmur na população

fratura de fêmur na população

por fratura de fêmur na

fêmur na população idosa,

idosa, em relação ao ano de

idosa, em relação ao ano de 2018

população idosa, em relação ao

Realizar palestras sobre alimentação saudável e

em relação ao ano de 2016

2017

ano de 2019

prevenção de quedas;

Reduzir em 1% a taxa de

Reduzir em 1% a taxa de

Reduzir em 1% a taxa de

Reduzir em 1% a taxa de

Intensificar os grupos de atividade física;

mortalidade prematura (<70

mortalidade prematura (<70

mortalidade prematura (<70 anos)

mortalidade prematura (<70

anos)

anos)

anos)

Realizar grupos de atividade física;

Realizar orientações sobre hábitos de vida
saudáveis;

1
Realizar trabalho preventivo com a população
jovem e adulta;
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Qualificar as equipes para o

Monitorar equipes para o

Monitorar equipes para o

Monitorar equipes para o

Implantar o grupo matricial para realização do

atendimento aos pacientes

atendimento aos HAS e DM da

atendimento aos HAS e DM da

atendimento aos HAS e DM da

protocolo vigente de HAS e DM.

com Hipertensão Arterial

rede SUS

rede SUS

rede SUS

Implementar a Rede de

Implementar a Rede de

Implementar a Rede de

Implementar a Rede de

Implantar um Serviço de Referência para

Assistência para

Assistência para atendimento ao

Assistência para atendimento ao

Assistência para atendimento

atendimento do idoso;

atendimento ao idoso e

idoso e portadores de doenças

idoso e portadores de doenças

ao idoso e portadores de

portadores de doenças

crônicas.

crônicas.

doenças crônicas.

Sistêmica (HAS) e o Diabete
Mellitus (DM) da rede SUS

Integrar ações de atenção ao idoso no âmbito
do SUS, SUAS e Secretarias Municipais;

crônicas.
Garantir a estratégia para

Garantir a estratégia para

Garantir a estratégia para

Garantir a estratégia para

Desenvolver ações intersetoriais com as

atendimento diferencial ao

atendimento diferencial ao idoso

atendimento diferencial ao idoso

atendimento diferencial ao

Secretarias Municipais;

idoso

idoso

Diretriz 6- PROGRAMA DE QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO SUS NO PARANÁ – APSUS
Objetivo: Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018
Manter o quadro de
profissionais mínimo
necessário para o bom
atendimento a população

Meta Anual 2019
Manter o quadro de profissionais

Meta Anual 2020
Manter o quadro de profissionais

Meta Anual 2021

AÇÕES

Manter o quadro de

Realizar concurso público para contratação de

profissionais

profissionais se necessário;
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Garantir o funcionamento

Garantir o funcionamento das

Garantir o funcionamento das

Garantir o funcionamento das

Garantir custeio e o incremento para

das Unidades da Atenção

Unidades da Atenção Básica

Unidades da Atenção Básica

Unidades da Atenção Básica

funcionamento das Unidades de Atenção

Básica
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Básica;

Manter 100% de Cobertura

Manter 100% de Cobertura

Manter 100% de Cobertura

Manter 100% de Cobertura

Monitoramento, planejamento e implementação

populacional pelas equipes

populacional pelas equipes de

populacional pelas equipes de

populacional pelas equipes de

do Programa de Qualificação de Atenção

de Atenção Básica

Atenção Básica

Atenção Básica

Atenção Básica

Primária à Saúde - APSUS

Objetivo: Qualificar a Rede de Atenção Básica
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Manter Equipes de Atenção

Manter Equipes de Atenção

Básica apoiadas por

Básica apoiadas por Núcleos de

Núcleos de Apoio à Saúde

Apoio à Saúde da Família (NASF)

da Família (NASF)

Meta Anual 2020
Manter Equipes de Atenção

Meta Anual 2021

AÇÕES

Manter Equipes de Atenção

Remanejar ou contratar por concurso público

Básica apoiadas por Núcleos

recursos humanos para o NASF;

Básica apoiadas por Núcleos de

de Apoio à Saúde da Família

Apoio à Saúde da Família (NASF)

(NASF)

Implementar protocolos com planos de cuidados
para todas as especialidades.
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86% de acompanhamento

87% de acompanhamento das

88% de acompanhamento das

89% de acompanhamento das

Acompanhar as condicionalidades do Programa

das condicionalidades do

condicionalidades do Programa

condicionalidades do Programa

condicionalidades do Programa

Bolsa Família;

Programa Bolsa Família

Bolsa Família

Bolsa Família

Bolsa Família

100% das equipes aderidas

100% das equipes aderidas ao

100% das equipes aderidas ao

100% equipes aderidas ao

ao PMAQ de acordo com

PMAQ de acordo com

PMAQ de acordo com

100% das equipes aderidas ao PMAQ de acordo
com

PMAQ de acordo com
pactuações do MS

pactuações do MS

pactuações do MS

pactuações do MS
pactuações do MS
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100 % Equipes de Atenção

100 % Equipes de Atenção

Básica contratualizadas no

Básica contratualizadas no PSE.

100 % Equipes de Atenção
Básica contratualizadas no PSE.

PSE.

100 % Equipes de Atenção

Ampliar a adesão para outras escolas segundo

Básica contratualizadas no

as diretrizes do Ministério da Saúde;

PSE.
Planejar conjuntamente ações anuais:
prevenção de doenças crônicas (alimentação
saudável, atividade física, tabagismo),
prevenção da violência e acidentes de trânsito,
saúde bucal, Ist's, gravidez na adolescência,
diagnóstico de tracoma, uso racional de
medicamentos, Saúde na Escola e Olhar Brasil.

Implementar e adequar a

Implementar e adequar a

Implementar e adequar a

Implementar e adequar a

Viabilizar reformas, ampliações e construções de

infraestrutura física da Rede

infraestrutura física da Rede

infraestrutura física da Rede

infraestrutura física da Rede

Municipal de Saúde

Municipal de Saúde

Municipal de Saúde

Municipal de Saúde

Atualizar 100% das Equipes

Manter atualizadas 100% das

Manter atualizadas 100% das

Manter atualizadas 100% das

Manter atualizadas as ESFs no CNES, SIAB e

de Saúde da Família no

Equipes de Saúde da Família no

Equipes de Saúde da Família no

Equipes de Saúde da Família

CONSULFARMA

Cadastro Nacional de

Cadastro Nacional de

Cadastro Nacional de

no Cadastro Nacional de

Estabelecimentos de Saúde

Estabelecimentos de Saúde

Estabelecimentos de Saúde

Estabelecimentos de Saúde

Informação da Atenção

CNES, Sistema de Informação da

CNES, Sistema de Informação da

da Atenção Básica (SIAB) e

Básica (SIAB) e

Atenção Básica (SIAB) e

Atenção Básica (SIAB) e

CONSULFARMA

CONSULFARMA

CONSULFARMA

CONSULFARMA

Unidades e Serviços de Saúde;

CNES, Sistema de

CNES, Sistema de Informação

Objetivo: Implementar a atenção odontológica no município
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES
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Aumentar o acesso da

Aumentar o acesso da população

Aumentar o acesso da população

Aumentar o acesso da

Desenvolver estratégias visando a ampliação do

população na 1ª consulta

na 1ª consulta odontológica

na 1ª consulta odontológica

população na 1ª consulta

acesso da população à consulta odontológica;

odontológica programática.

programática

programática

odontológica programática

100% de cobertura

100% de cobertura populacional

100% de cobertura populacional

100% de cobertura

Manter 100% de cobertura populacional

populacional estimada pelas

estimada pelas equipes de saúde

estimada pelas equipes de saúde

populacional estimada pelas

estimada pelas equipes de saúde bucal

equipes de saúde bucal

bucal

bucal

equipes de saúde bucal

4,75% de ação coletiva de

4,75% de ação coletiva de

5% de ação coletiva de

5% de ação coletiva de

escovação dental

escovação dental supervisionada

escovação dental supervisionada

escovação dental

supervisionada

Realizar escovação nas escolas municipais;

supervisionada

Implementar as ações para

Manter as ações para o

Manter as ações para o

Manter as ações para o

o diagnóstico precoce de

diagnostico precoce de Câncer

diagnostico precoce de Câncer

diagnostico precoce de Câncer

Câncer bucal em todas as

em todas as Unidades de Saúde,

em todas as Unidades de Saúde,

em todas as Unidades de

Realização em conjunto com as ações

Unidades de Saúde,

priorizando os grupos de maior

priorizando os grupos de maior

Saúde, priorizando os grupos

preventivas da enfermagem, no setor privado a

priorizando os grupos de

risco e a faixa etária dos 40 aos

risco e a faixa etária dos 40 aos

de maior risco e a faixa etária

busca ativa pelo câncer;

maior risco e a faixa etária

60 anos onde há maior incidência

60 anos onde há maior

dos 40 aos 60 anos onde

incidência.

hámaior incidência

dos 40 aos 60 anos onde há

Realização de campanhas anuais preventivas;

maior incidência.

Manter asações coletivas e

Manter asações coletivas e de

Manter asações coletivas e de

Manter asações coletivas e de

Manter as ações coletivas e intensificar as ações

de assistência Individual

assistência Individual aos

assistência Individual aos

assistência Individual aos

de promoção de saúde bucal ao escolar tais

aos escolares , com ações

escolares , com ações do

escolares , com ações do

escolares , com ações do

como: bochecho semanal com flúor, escovação

do programa de saúde

programa de saúde bucal ao

programa de saúde bucal ao

programa de saúde bucal ao

dental supervisionada, distribuição de kits de

bucal ao escolar das

escolar das escolas municipais

escolar das escolas municipais

escolar das escolas municipais

saúde bucal, atividades de educação

escolas municipais de

de Missal

de Missal

de Missal

odontológica aos pais

Missal
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Fortalecer a atenção

Fortalecer a atenção primária nas

Fortalecer a atenção primária nas

Fortalecer a atenção primária

Divulgar o protocolo odontológico de

primária nas áreas de:

áreas de: Puericultura

áreas de: Puericultura

nas áreas de: Puericultura

atendimento a gestante e ao RN para ACS,

Puericultura odontológica e

odontológica e atenção

odontológica e atenção

odontológica e atenção

Médicos e Enfermeiros;

atenção odontológica a

odontológica a gestante

odontológica a gestante

odontológica a gestante

Realização de pesquisas

Realização de pesquisas

Realização de pesquisas

Realização de pesquisas

Busca

epidemiológicas voltada à

epidemiológicas voltada à

epidemiológicas voltada à

epidemiológicas voltada à

tendências, para planejar e avaliar serviços,

construção de série

construção de série histórica de

construção de série histórica de

construção de série histórica de

buscando mudar o perfil epidemiológico da

histórica de dados de saúde

dados de saúde bucal, atingindo

dados de saúde bucal, atingindo

dados de saúde bucal,

população.

bucal, atingindo as faixas

as faixas etárias utilizadas como

as faixas etárias utilizadas como

atingindo as faixas etárias

etárias utilizadas como

índices nacionais

índices nacionais

utilizadas como índices

gestante

índices nacionais

dos

dados

visando

e

verificando

nacionais

Objetivo: Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política da atenção
especializada
METAS PLURIANUAIS 2018-2019
SISPÁCTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Garantir o acesso aos

Garantir o acesso aos serviços

Garantir o acesso aos serviços

Garantir o acesso aos serviços

Garantir o custeio das Unidades próprias da

serviços terapêuticos e

terapêuticos e diagnósticos de

terapêuticos e diagnósticos de

terapêuticos e diagnósticos de

Atenção Especializada;

diagnósticos de média

média complexidade próprios do

média complexidade próprios do

média complexidade próprios

complexidade próprios do

município

município

do município

Ampliar em 1% a oferta dos

Ampliar em 2% a oferta dos

Ampliar em 3% a oferta dos

Manter a oferta dos serviços no

Ampliar serviços no município de acordo com as

serviços no município de

serviços no município de média

município de média

demandas existentes e prioridades do SUS;

média complexidade

complexidade

município

serviçosno município de média
complexidade

complexidade
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Adequar e ampliar a

Qualificar o setor de

Qualificar o setor de

Qualificar o setor de

Desenvolver ações visando qualificar o setor de

estrutura física da Central

agendamento

agendamento

agendamento

agendamentos;

de Agendamento de
Consultas, Exames e

Contratar através de concurso público

Autorizações de Média e

profissionais para o setor de agendamento;

Alta Complexidade

Garantir a educação permanente dos
profissionais, através de capacitações e
participação em eventos relacionados;

Objetivo: Fortalecer as ações de Promoção da Alimentação Saudável e implementar o monitoramento em situações de Risco para Doenças e Agravos Previníveis
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018
Manter o serviço de

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Manter o serviço de nutrição nas

Manter o serviço de nutrição nas

Manter o serviço de nutrição

Implantar protocolos que orientem a organização

UBS visando à promoção e

UBS visando à promoção e

nas UBS visando à promoção e

dos cuidados relativos à alimentação e nutrição

nutrição nas UBS visando à

proteção da saúde, prevenção,

proteção da saúde, prevenção,

proteção da saúde, prevenção,

na rede de atenção à saúde;

promoção e proteção da

diagnóstico e tratamento de

diagnóstico e tratamento de

diagnóstico e tratamento de

saúde, prevenção,

agravos.

agravos

agravos.

Fortalecer as ações de

Fortalecer as ações de promoção

Fortalecer as ações de promoção

Fortalecer as ações de

Aprimorar a articulação intersetorial e

promoção de alimentação

de alimentação saudável nos

de alimentação saudável nos

promoção de alimentação

desenvolver estratégias de comunicação para

saudável nos territórios das

territórios das Unidades Básicas

territórios das Unidades Básicas

saudável nos territórios das

sensibilização dos munícipes;

Unidades Básicas de Saúde

de Saúde

de Saúde

Unidades Básicas de Saúde

diagnóstico e tratamento de
agravos
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Manter e implementar

Manter grupos de reeducação

Manter grupos de reeducação

Manter grupos de reeducação

Ampliar e aprimorar o tratamento de sobrepeso e

grupos de reeducação

alimentar infantil e adulto nas

alimentar infantil e adulto nas

alimentar infantil e adulto nas

obesidade de forma intersetorial e discutir a linha

alimentar infantil e adulto

UBS.

UBS.

UBS.

de cuidado;

Implementar as ações de

Implementar as ações de

Implementar as ações de

Implementar as ações de

Organizar a vigilância alimentar e nutricional da

vigilância nutricional e

vigilância nutricional e alimentar

vigilância nutricional e alimentar

vigilância nutricional e alimentar

alimentar em adultos e

em adultos e idosos priorizando

em adultos e idosos priorizando

em adultos e idosos priorizando

idosos priorizando os

os portadores de diabetes nas

os portadores de diabetes nas

os portadores de diabetes nas

portadores de diabetes nas

Unidades Básicas de Saúde

Unidades Básicas de Saúde

Unidades Básicas de Saúde

Implementar as ações de

Manter as ações de

Manter as ações de

Manter as ações de

vigilância nutricional e

vigilância nutricional e alimentar

vigilância nutricional e alimentar

vigilância nutricional e alimentar

alimentar em crianças e

em crianças e gestantes nas UBS

em crianças e gestantes nas UBS

em crianças e gestantes nas

nas UBS.

população adstrita com vistas à estratificação de
risco para o cuidado do sobrepeso e obesidade.

Unidades Básicas de Saúde
Realizar a vigilância alimentar e nutricional da
população adstrita com vistas à estratificação de

gestantes nas UBS

risco para o cuidado da obesidade e desnutrição;

UBS

Objetivo:Implementar, fortalecer e aperfeiçoar as iniciativas prioritárias da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Implementar ações visando

Implementar ações visando a

Implementar ações visando a

Implementar ações visando a

Desenvolver estratégias para ampliação da

a atenção integral à Saúde

atenção integral à Saúde do

atenção integral à Saúde do

atenção integral à Saúde do

atenção integral a Saúde do Homem nas

do Homem envolvendo as

Homem envolvendo as Unidades

Homem envolvendo as Unidades

Homem envolvendo as

Unidades de Saúde, com a implantação de

Unidades de Atenção

de Atenção Básica e

de Atenção Básica e

Unidades de Atenção Básica e

protocolos de atendimento na Atenção Básica e

Básica e Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Atenção Especializada;

Objetivo: Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama e do Colo do Útero
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METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO
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Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

0,85% exames

0,85% exames citopatológicos do

0,85% exames citopatológicos do

0,85% exames citopatológicos

Realização de campanhas preventivas 2 vezes

citopatológicos do colo do

colo do útero na faixa etária de 25

colo do útero na faixa etária de 25

do colo do útero na faixa etária

ao ano com coletas também noturnas;

útero na faixa etária de 25 a

a 64 anos

a 64 anos

de 25 a 64 anos

Ampliar a coleta de exames

Ampliar a coleta de exames

Ampliar a coleta de exames

Ampliar a coleta de exames

Estimular a coleta do exame

citopatológicos do colo do

citopatológicos do colo do útero

citopatológicos do colo do útero

citopatológicos do colo do útero

citopatológicocérvico vaginal napopulação alvo;

útero em mulheres de 25 a

em mulheres de 25 a 64 anos e a

em mulheres de 25 a 64 anos e a

em mulheres de 25 a 64 anos e

64 anos e a população

população feminina na mesma

população feminina na mesma

a população feminina na

Avaliar o acesso de mulheres de 25 a 64 anos

feminina na mesma faixa

faixa etária, através da realização

faixa etária, através da realização

mesma faixa etária, através da

em situação de risco à coleta de Papanicolau

etária, através da realização

de campanhas

de campanhas

realização de campanhas

(risco =nunca colheram exame; último exame há

64 anos

mais de 3 anos; resultado anterior alterado)

de campanhas
12

AÇÕES

Ampliar o número de

Ampliar o número de

Ampliar o número de

Ampliar o número de

Estimular a realização de mamografias

mamografias realizadas em

mamografias realizadas em

mamografias realizadas em

mamografias realizadas em

realizadas em mulheres de 50 a 69 anos de

mulheres de 50 a 69 anos

mulheres de 50 a 69 anos de

mulheres de 50 a 69 anos de

mulheres de 50 a 69 anos de

idade

de idade

idade

idade

idade

Manter em 100% de

Manter em 100% de

Manter em 100% de

Manter em 100% de

Manter a busca ativa junto as unidades de saúde

seguimento/tratamento

seguimento/tratamento informado

seguimento/tratamento informado

seguimento/tratamento

das lesões de alto grau;

informado de mulheres com

de mulheres com diagnóstico de

de mulheres com diagnóstico de

informado de mulheres com

diagnóstico de lesões de

lesões de colo de útero.

lesões de colo de útero.

diagnóstico de lesões de colo

colo de útero.

de útero.
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Manter 100% de

Manter 100% de

Manter 100% de

Manter 100% de

Monitorar mulheres com mamografias alteradas

seguimento/tratamento

seguimento/tratamento informado

seguimento/tratamento informado

seguimento/tratamento

com seguimento informado;

informado de mulheres com

de mulheres com mamografias

de mulheres com mamografias

informado de mulheres com

mamografias com

com resultados alterados.

com resultados alterados.

mamografias com resultados

resultados alterados.

alterados.

Objetivo: Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde da Criança para garantia do acesso, acolhimento e resolutividade
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

4

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Investigar 100% dos óbitos

Investigar 100% dos óbitos

Investigar 100% dos óbitos

Investigar 100% dos óbitos

Investigar os óbitos infantil e fetal no município;

infantil e fetal no município

infantil e fetal no município

infantil e fetal no município

infantil e fetal no município

Garantir 100% das crianças

Garantir 100% das crianças

Garantir 100% das crianças

Garantir 100% das crianças

Desenvolver ações educativas quanto a

menores de 5 anos

menores de 5 anos

menores de 5 anos

menores de 5 anos

importância da vacinação e realizara busca de

adequadamente vacinadas

adequadamente vacinadas

adequadamente vacinadas

adequadamente vacinadas

crianças faltosas;

Objetivo:Implementar a Política Municipal para Adolescentes
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Organizar a Linha de

Fortalecer a linha de cuidado

Manter a linha de cuidado em

Manter a linha de cuidado em

Mapear a rede de serviços para assistência

cuidado do adolescente

integral do adolescente

funcionamento adequado

funcionamento adequado

integral ao adolescente;
Elaborar fluxos de atendimento;
Fortalecer a rede de proteção ao adolescente,
promovendo ações intersetoriais para prevenção
do uso de álcool e drogas;
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Ampliar a cobertura vacinal

Ampliar a cobertura vacinal

Ampliar a cobertura vacinal

Ampliar a cobertura vacinal

Desenvolver ações sistemáticas de orientação e

contra HPV em

contra HPV B em adolescentes

contra HPV B em adolescentes

contra HPV B em adolescentes

vacinação nas escolas públicas (municipais e

adolescentes de 09 a 14

de 09 a 14 anos e atualizar

de 09 a 14 anos e atualizar

de 09 a 14 anos e atualizar

estaduais) e privadas, visando a conclusão dos

anos e atualizar demais

demais vacinas indicadas para a

demais vacinas indicadas para a

demais vacinas indicadas para

esquemas vacinais contra HPV e demais

vacinas indicadas para a

faixa etária

faixa etária

a faixa etária

vacinas indicadas para a faixa etária;

faixa etária

Desenvolver ações em parceria com os
profissionais envolvidos no PSE e Saúde na
Escola (IST/AIDS)

Objetivo:Implementar as ações de planejamento familiar nas Unidades de Saúde do município
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO
14

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Promover capacitação e

Promover capacitação e

Promover capacitação e

Promover capacitação e

Promover capacitação e educação continuada

educação continuada aos

educação continuada aos

educação continuada aos

educação continuada aos

para os profissionais;

profissionais envolvidos no

profissionais envolvidos no

profissionais envolvidos no

profissionais envolvidos no

Planejamento Familiar nas

Planejamento Familiar nas UBS

Planejamento Familiar nas UBS

Planejamento Familiar nas UBS

Capacita-los em métodos contraceptivos;

Disponibilizar material

Disponibilizar material educativo

Disponibilizar material educativo

Disponibilizar material

Aquisição/Produção de material educativo em

educativo para todas as

para todas as Unidades Básicas

para todas asUnidades Básicas

educativo para todas

saúde sexual e reprodutiva;

Unidades Básicas de Saúde

de Saúde

de Saúde

asUnidades Básicas de Saúde

Elaborar protocolo com

Implantar protocolo com métodos

Manter protocolo com métodos

Monitorar o protocolo com

métodos contraceptivos

contraceptivos

contraceptivos

métodos contraceptivos

UBS

(laqueadura, vasectomia,
anticoncepcionais oral,
injetável e preservativo
feminino e masculino)

Realizar orientações aos profissionais;
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Diretriz 7 – MELHORIA DO ACESSO E DO CUIDADO DAS COMUNIDADES VULNERÁVEIS
Objetivo: Garantir o atendimento de saúde as populações em situação de vulnerabilidade
METAS PLURIANUAIS 2018 - 2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Garantir o atendimento e

Garantir o atendimento e

Garantir o atendimento e

Garantir o atendimento e

Acompanhamento de exames (PPD, testes

acompanhamento às detentos

acompanhamento às detentos

acompanhamento às detentos

acompanhamento às detentos

rápidos – HIV. Hepatites virais e sífilis);

da cadeia pública Municipal

da cadeia pública Municipal

da cadeia pública Municipal

da cadeia pública Municipal
Imunização nas campanhas e atualização dos
calendários vacinais;

Diretriz 8 – ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PRÓPRIOS
Objetivo: Definir as obras a serem executadas nas unidades próprias do Município
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018
Viabilizar recursos junto ao

Meta Anual 2019
Construção da nova UBS centro

Meta Anual 2020
Manutenção da UBS centro

Meta Anual 2021
Manutenção da UBS centro

AÇÕES
Construir a Unidade de Pronto Atendimento;

estado para Construção da
Garantir o funcionamento da UBS;

nova UBS centro
Manutenção UBS – Portão
Ocoi, Bairro Renascer, Dom
Armando, Vista Alegre e

Manutenção UBS – Portão Ocoi,
Bairro Renascer, Dom Armando,
Vista Alegre e Linha Catarina

Manutenção UBS – Portão Ocoi,
Bairro Renascer, Dom Armando,
Vista Alegre e Linha Catarina

Manutenção UBS – Portão
Ocoi, Bairro Renascer, Dom
Armando, Vista Alegre e Linha
Catarina

Garantir o funcionamento das Unidade

Linha Catarina
Diretriz 09 – PROMOÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A MEDICAMENTOS SEGUROS EFICAZES E DE QUALIDADE, GARANTINDO SUA ADEQUADA DISPENSAÇÃO.
Objetivo: Revisar anualmente a relação municipal de medicamentos essenciais (REMUME)
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METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018
Revisar a REMUME 2017

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Revisar a REMUME 2018

Revisar a REMUME 2019

Meta Anual 2021
Revisar a REMUME 2020

AÇÕES
Realizar reuniões para avaliar as solicitações de
inclusão/exclusão de medicamentos, em
consonância com critérios epidemiológicos,
técnicos, científicos e econômicos;

METAS PLURIANUAIS 2018-2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

70% dos medicamentos da

80% dos medicamentos da

85% dos medicamentos da

90% dos medicamentos da

Viabilizar a aquisição dos medicamentos em

REMUME adquiridos em

REMUME adquiridos em tempo

REMUME adquiridos em tempo

REMUME adquiridos em tempo

tempo adequado para atender ao consumo e

tempo adequado para

adequado para atender ao

adequado para atender ao

adequado para atender ao

manter os estoques para regularidade no

atender ao Consumo médio

Consumo médio mensal

Consumo médio mensal

Consumo médio mensal

abastecimento;

mensal

Objetivo: Promover ações de incentivo ao uso racional de medicamentos
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Realização por parte do

Realização por parte do

Realização por parte do

Realização por parte do

Definir profissionais que participarão

farmacêutico instrução para

farmacêutico instruçãopara

farmacêutico instruçãopara

farmacêutico instrução para

dos grupos e metodologia de ação;
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população sobre o uso

população sobre o uso racional

população sobre o uso racional

população sobre o uso racional

racional de psicotrópicos

de psicotrópicos

de psicotrópicos

de psicotrópicos

Objetivo: Garantir a aquisição regular dos medicamentos de Demandas Judiciais em quantidade e prazos necessários para o atendimento das mesmas
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

100% dos medicamentos de

100% dos medicamentos de

100% dos medicamentos de

100% dos medicamentos de

Viabilizar a compra dos

Demandas Judiciais

Demandas Judiciais adquiridos

Demandas Judiciais adquiridos

Demandas Judiciais adquiridos

medicamentos de demandas judiciais

adquiridos em tempo

em tempo adequado para o seu

em tempo adequado para o seu

em tempo adequado para o seu

em tempo oportuno;

adequado para o seu

atendimento

atendimento

atendimento

atendimento
Objetivo: Implantação do Cuidado Farmacêutico
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Implantar a consulta

Manter a consulta farmacêutica

Manter a consulta farmacêutica

Manter a consulta farmacêutica

Definir modelo de consulta

farmacêutica na farmácia

na farmácia central

na farmácia central

na farmácia central

farmacêutica;

central
Buscar junto a regional de saúde
capacitação para os farmacêuticos
para implantação das consultas
farmacêuticas.
Objetivo:Estruturar as farmácias e qualificar a Assistência Farmacêutica
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
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SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Manutenção física da

Manutenção física da farmácia

Manutenção física da farmácia

Manutenção física da farmácia

Adequação das farmácias de acordo

farmácia central e das UBS

central e das UBS

central e das UBS

central e das UBS

com as conformidades do Programa
Farmácia do Paraná.

Incentivar a participação do

Incentivar a participação do

Incentivar a participação do

Incentivar a participação do

Elaborar plano de educação

profissional farmacêutico

profissional farmacêutico em

profissional farmacêutico em

profissional farmacêutico em

permanente para assistência

em capacitações

capacitações relacionadas a

capacitações relacionadas a

capacitações relacionadas a

farmacêutica;

relacionadas a Assistência

Assistência Farmacêutica

Assistência Farmacêutica

Assistência Farmacêutica
Busca por eventos de capacitação.

Farmacêutica
Manter adesão à

Manter adesão à Organização da

Manter adesão à Organização da

Manter adesão à Organização

Aplicar os recursos oriundos da IOAF

Organização da Assistência

Assistência Farmacêutica - IOAF

Assistência Farmacêutica - IOAF

da Assistência Farmacêutica -

para melhorias das farmácias;

Farmacêutica – IOAF

IOAF
Monitorar e registrar as aplicações
dos recursos.

Diretriz 10 – IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE
Objetivo: Fortalecer as ações de vigilância em saúde
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Implementar as ações para

Implementar as ações para o

Implementar as ações para o

Implementar as ações para o

Aumentar a Busca ativa de casos

o diagnóstico precoce de

diagnóstico precoce de

diagnóstico precoce de

diagnóstico precoce de

novos de tuberculose realizada pela

tuberculose em todas as

tuberculose em todas as

tuberculose em todas as

tuberculose em todas as

unidade básica de saúde de acordo

Unidades de Saúde

Unidades de Saúde

Unidades de Saúde

Unidades de Saúde

com % mínimo preconizado;
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Aumentar a proporção de

Garantir que os casos novos de

Garantir que os casos novos de

Garantir que os casos novos de

Busca de contatos intradomiciliares

cura de casos novos de

tuberculose sejam examinados

tuberculose sejam examinados

tuberculose sejam examinados

de casos novos de tuberculoses

tuberculose

pelas unidades básicas e

pelas unidades básicas e

pelas unidades básicas e

diagnosticados pelas equipes

especializadas em saúde

especializadas em saúde

especializadas em saúde
referência das unidades básicas e
especializadas em saúde;

9

Ampliar o diagnóstico

Ampliar o diagnóstico precoce de

Ampliar o diagnóstico precoce de

Ampliar o diagnóstico precoce

Ampliar a realização de testagem

precoce de infecção pelo

infecção pelo HIV no município

infecção pelo HIV no município

de infecção pelo HIV no

rápida para HIV nos serviços de

município

saúde; Ampliar a oferta do teste anti-

HIV no município.

HIV para usuários das unidades
(grupos, retirada medicamento na
farmácia); Oferecer testagem rápida
para usuários novos inseridos nas
Unidades;
Garantir exames dos

Manter os exames dos contatos

Manter os exames dos contatos

Manter os exames dos contatos

contatos intradomiciliares de

intradomiciliares de casos novos

intradomiciliares de casos novos

intradomiciliares de casos

casos novos de hanseníase

de hanseníase

de hanseníase

novos de hanseníase

Ampliar a realização de exames;
Capacitar as equipes;
Manter o grupo de autocuidado;

Intensificar as ações para

Manter as ações para diminuição

Manter as ações para diminuição

Manter as ações para

Capacitar as equipes para realização

diminuição do diagnóstico

do diagnóstico tardio em

do diagnóstico tardio em

diminuição do diagnóstico tardio

de diagnóstico;

tardio em hanseníase

hanseníase

hanseníase

em hanseníase
Divulgar o grupo de autocuidado;
Manter pareceria com a Unimed;

Aumentar a triagem

Aumentar a triagem sorológica da

Aumentar a triagem sorológica da

Aumentar a triagem sorológica

Oferecer aconselhamento e testagem

sorológica da hepatite B e C

hepatite B e C no município.

hepatite B e C no município.

da hepatite B e C no município.

nos atendimentos individuais para

no município

pessoas que apresentarem situações
de risco;
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Controlar taxa de não retorno para a
testagem sorológica, e realizar busca;
Encerrar oportunamente as

Encerrar oportunamente as

Encerrar oportunamente as

Encerrar oportunamente as

Garantir recursos humanos de acordo

investigações das

investigações das notificações de

investigações das notificações de

investigações das notificações

com o dimensionamento necessário

notificações de agravos

agravos compulsórios registradas

agravos compulsórios registradas

de agravos compulsórios

para manutenção do serviço de

compulsórios registradas no

no SINAN.

no SINAN.

registradas no SINAN.

vigilância epidemiológica e de

SINAN.

informação;

Monitorar e desenvolver

Monitorar e desenvolver ações

Monitorar e desenvolver ações

Monitorar e desenvolver ações

Discutir e implantar ações para

ações para redução da

para redução da

para redução da

para redução da

redução da morbimortalidade no

Morbimortalidade por

Morbimortalidade por Neoplasias,

Morbimortalidade por Neoplasias,

Morbimortalidade por

município;

Neoplasias, Hipertensão,

Hipertensão, Diabetes, Violência

Hipertensão, Diabetes, Violência

Neoplasias, Hipertensão,

Diabetes, Violência e

e Acidentes.

e Acidentes.

Diabetes, Violência e

Monitorar e avaliar os indicadores por

Acidentes.

Unidade de Saúde.

Acidentes.
Manter monitoramento das

Manter monitoramento das

Manter monitoramento das

Manter monitoramento das

Monitorar as informações de

informações de Internação e

informações de Internação e

informações de Internação e

informações de Internação e

Internações e mortalidade por causa

mortalidade por Acidente de

mortalidade por Acidente de

mortalidade por Acidente de

mortalidade por Acidente de

externa;

Trânsito monitorado e

Trânsito monitorado e

Trânsito monitorado e

Trânsito monitorado e

mortalidade por causa

mortalidade por causa externa

mortalidade por causa externa

mortalidade por causa externa

externa.
Objetivo: Ampliar ações para fomento da Política de Promoção da Saúde
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Integrar as ações de

Integrar as ações de incentivo a

Integrar as ações de incentivo a

Integrar as ações de incentivo a

Contratar educador físico para atuar

incentivo a atividades físicas

atividades físicas junto aos Pólo

atividades físicas junto aos Pólo

atividades físicas junto aos Pólo

de forma integrada nas ações de

de Academia a Saúde

de Academia a Saúde

de Academia a Saúde
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junto aos Pólo de Academia

incentivo à atividade física regular na

a Saúde

academia

Ampliar as ações de

Ampliar as ações de prevenção e

Ampliar as ações de prevenção e

Ampliar as ações de prevenção

Ampliar equipes de referência para

prevenção e controle do

controle do tabagismo, e

controle do tabagismo, e

e controle do tabagismo, e

tratamento do tabagismo;

tabagismo, e disponibilizar

disponibilizar treinamentos e

disponibilizar treinamentos e

disponibilizar treinamentos e

treinamentos e habilitação

habilitação para os profissionais

habilitação para os profissionais

habilitação para os profissionais

Estimular a Vigilância de

Manter a Vigilância de violência e

Manter a Vigilância de violência e

Manter a Vigilância de violência

Capacitar in loco as equipes de

violência e acidentes

acidentes através de uma equipe

acidentes através de uma equipe

e acidentes através de uma

Saúde para atuação junto às

através da implantação de

matricial de apoio às Unidades de

matricial de apoio às Unidades de

equipe matricial de apoio às

violências doméstica e sexual;

uma equipe matricial de

Saúde através de Visitas

Saúde através de Visitas

Unidades de Saúde através de

apoio às Unidades de

Técnicas

Técnicas

Visitas Técnicas

para os profissionais

Saúde através de Visitas
Técnicas

Objetivo: Melhorar a cobertura vacinal na rotina e campanhas para prevenção, controle/erradicação das doenças imunopreviniveis
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

4

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

Garantir cobertura vacinal

Garantir cobertura vacinal de

Garantir cobertura vacinal de

Garantir cobertura vacinal de

de 100% das crianças

100% das crianças menores de 5

100% das crianças menores de 5

100% das crianças menores de

menores de 5 anos e

anos e adolescentes

anos e adolescentes

5 anos e adolescentes

adolescentes

AÇÕES
Garantir logística e recursos
necessários para as atividades de
vacinação (infraestrutura, rede de frio,
recursos materiais e humanos);
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Realizar atividades educativas e
trabalho conjunto com o Programa
Saúde na Escola para melhoria das
coberturas vacinais;
Desenvolver capacitações periódicas
para profissionais qualificando as
ações de imunização;
Adequar e/ou manter a

Adequar e/ou manter a estrutura

Adequar e/ou manter a estrutura

Adequar e/ou manter a

Garantir as ações necessárias para

estrutura de rede de frio das

de rede de frio das salas de

de rede de frio das salas de

estrutura de rede de frio das

manter a estrutura adequada da rede

salas de vacinação da rede

vacinação da rede municipal de

vacinação da rede municipal de

salas de vacinação da rede

de frio;

municipal de saúde

saúde

saúde

municipal de saúde

Objetivo: Qualificação e expansão das ações de Vigilância Sanitária
METAS PLURIANUAIS 2018-2021
SISPACTO
20

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Executar as ações de

Executar as ações de

Executar as ações de

Executar as ações de

Realizar fiscalização sanitária em

fiscalização, orientação e

fiscalização, orientação e

fiscalização, orientação e

fiscalização, orientação e

todos os estabelecimentos;

cumprimento das

cumprimento das legislações

cumprimento das legislações

cumprimento das legislações

legislações sanitárias nos

sanitárias nos estabelecimentos

sanitárias nos estabelecimentos

sanitárias nos estabelecimentos

estabelecimentos de saúde

de saúde

de saúde

de saúde

Inspecionar

Inspecionar estabelecimentos de

Inspecionar estabelecimentos de

Inspecionar estabelecimentos

100% dos estabelecimentos de

estabelecimentos de

Educação Infantil

Educação Infantil

de Educação Infantil

Educação Infantil / Creches

Educação Infantil

denunciados, inspecionados no
quadriênio
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Inspecionar a qualidade dos

Inspecionar a qualidade dos

Inspecionar a qualidade dos

Inspecionar a qualidade dos

100% das escolas inspecionadas no

alimentos das Escolas

alimentos das Escolas Municipais

alimentos das Escolas Municipais

alimentos das Escolas

quadriênio

Municipais tendo como

tendo como critério o risco

tendo como critério o risco

Municipais tendo como critério

critério o risco

o risco

Inspecionar os

Inspecionar os estabelecimentos

Inspecionar os estabelecimentos

Inspecionar os

100% dos serviços cadastrados,

estabelecimentos

fabricantes de alimentos

fabricantes de alimentos

estabelecimentos fabricantes

inspecionados no quadriênio

fabricantes de alimentos

de alimentos

Inspecionar os

Inspecionar os estabelecimentos

Inspecionar os estabelecimentos

Inspecionar os

100% dos estabelecimentos

estabelecimentos que

que comercializam alimentos

que comercializam alimentos

estabelecimentos que

denunciados pelo Ministério Público,

comercializam alimentos

Ouvidoria e os envolvidos em surtos,

comercializam alimentos

que comercializam alimentos,
inspecionados no quadriênio
Inspecionar os

Inspecionar os estabelecimentos

Inspecionar os estabelecimentos

Inspecionar os

100% dos estabelecimentos

estabelecimentos

alimentícios industriais,

alimentícios industriais,

estabelecimentos alimentícios

envolvidos em projetos específicos

industriais,

priorizados por risco,

atacadistas, distribuidores e

atacadistas, distribuidores e

cozinhas industriais

cozinhas industriais

atacadistas, distribuidores e

inspecionados no quadriênio

alimentícios industriais,
atacadistas, distribuidores e
cozinhas industriais

cozinhas industriais

Inspecionar os

Inspecionar os estabelecimentos

Inspecionar os estabelecimentos

Inspecionar os

100% dos estabelecimentos

estabelecimentos varejistas

varejistas de alimentos

varejistas de alimentos

estabelecimentos varejistas de

envolvidos em projetos específicos

alimentos

priorizados por risco, inspecionados

de alimentos

no quadriênio
Inspecionar

Inspecionar estabelecimentos

Inspecionar estabelecimentos

Inspecionar estabelecimentos

Inspecionar no quadriênio 100% dos

estabelecimentos

fabricantes de medicamentos e

fabricantes de medicamentos e

fabricantes de medicamentos e

estabelecimentos definidos

fabricantes de

de produtos para a

de produtos para a

de produtos para a

medicamentos e de

saúde/correlatos

saúde/correlatos

saúde/correlatos
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produtos para a
saúde/correlatos
Objetivo: Promover ações de vigilância em saúde do trabalhador
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO
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Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Garantir que os casos

Garantir que os casos suspeitos

Garantir que os casos suspeitos

Garantir que os casos suspeitos

Capacitar e sensibilizar os

suspeitos e/ou confirmados

e/ou confirmados de

e/ou confirmados de

e/ou confirmados de

profissionais da rede municipal

de doenças/agravos

doenças/agravos relacionados ao

doenças/agravos relacionados ao

doenças/agravos relacionados

relacionados ao trabalho

trabalho sejam notificados no

trabalho sejam notificados no

ao trabalho sejam notificados

sejam notificados no

município

município

no município

de saúde;
Monitorar as notificações;

município
Investigar os casos graves e de maior
incidência;
Garantir que 100% dos

Garantir que 100% dos acidentes

Garantir que 100% dos acidentes

Garantir que 100% dos

acidentes de trabalho

de trabalho graves e fatais sejam

de trabalho graves e fatais sejam

acidentes de trabalho graves e

graves e fatais sejam

investigados

investigados

fatais sejam investigados

Realizar inspeções nas empresas

Realizar inspeções nas empresas

Realizar inspeções nas

Investigar os acidentes de trabalho;

investigados
Realizar inspeções nas
empresas

Elaborar roteiro para vistas mensais;

empresas

Realizar campanhas

Realizar campanhas educativas

Realizar campanhas educativas

Realizar campanhas educativas

Realizar seminários e divulgação das

educativas sobre saúde do

sobre saúde do trabalhador nas

sobre saúde do trabalhador nas

sobre saúde do trabalhador nas

ações do CEREST;

trabalhador nas empresas e

empresas e nas UBS

empresas e nas UBS

empresas e nas UBS

nas UBS
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Adequar a estrutura de

Manter a estrutura de vigilância

Manter a estrutura de vigilância

Manter a estrutura de vigilância

Garantir estrutura adequada para as

vigilância em saúde do

em saúde do trabalhador

em saúde do trabalhador

em saúde do trabalhador

ações de vigilância em saúde do

trabalhador

trabalhador;

Objetivo:Implementar o desenvolvimento de atividades de saúde ambiental visando a proteção e promoção da saúde
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO
10

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Realizar análise e

Realizar análise e orientação

Realizar análise e orientação

Realizar análise e orientação

Realizar coleta da água em

orientação para todos os

para todos os sistemas de

para todos os sistemas de

para todos os sistemas de

amostragem;

sistemas de abastecimento

abastecimento de acordo com o

abastecimento de acordo com o

abastecimento de acordo com o

de acordo com o Plano de

Plano de Amostragem para

Plano de Amostragem para

Plano de Amostragem para

Amostragem para garantir a

garantir a qualidade da água

garantir a qualidade da água

garantir a qualidade da água

qualidade da água

consumida no município

consumida no município

consumida no município

Cadastrar e fazer

Cadastrar e fazer

Cadastrar e fazer

Cadastrar e fazer

Produzir relatório mensal dos pontos

acompanhamento dos

acompanhamento dos pontos

acompanhamento dos pontos

acompanhamento dos pontos

críticos

pontos críticos do município

críticos do município (aterro

críticos do município (aterro

críticos do município (aterro

(aterro sanitário, postos de

sanitário, postos de combustível,

sanitário, postos de combustível,

sanitário, postos de

combustível, oficinas, etc)

oficinas, etc)

oficinas, etc)

combustível, oficinas, etc)

Imunizar a população

Imunizar a população canina

Imunizar a população canina

Imunizar a população canina

Realizar campanhas de vacinação

canina através de

através de campanha de

através de campanha de

através de campanha de

contra raiva anualmente

anti-rábica

vacinaçãoanti-rábica

vacinaçãoanti-rábica

vacinaçãoanti-rábica

Realizar campanha

Realizar campanha educativa

Realizar campanha educativa

Realizar campanha educativa

educativa com enfoque no

com enfoque no abandono de

com enfoque no abandono de

com enfoque no abandono de

abandono de animais

animais

animais

animais

Enviar para análise;

consumida no município

campanha de vacinação

Campanha realizada no quadriênio
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Objetivo: Prevenir e controlar a Dengue, chikungunya , zika e outras doenças transmitidas por vetores

METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Executar as ações do Plano

Executar as ações do Plano de

Executar as ações do Plano de

Executar as ações do Plano de

Manter a estrutura operacional para

de Contingência da

Contingência da

Contingência da

Contingência da

os agentes de endemias;

Dengue, chikungunya ,

Dengue, chikungunya , zika

Dengue, chikungunya , zika

Dengue, chikungunya , zika

zika conforme situação

conforme situação epidemiológica

conforme situação epidemiológica

conforme situação

e animais nocivos; Realizar

epidemiológica (endêmica

(endêmica ou epidêmica)

(endêmica ou epidêmica)

epidemiológica (endêmica ou

levantamento amostral anual de

epidêmica)

índice de infestação de larvas em

Capacitar para o controle de vetores

ou epidêmica)

todo o município;
Atender 100% das

Atender 100% das

Atender 100% das

Atender 100% das

Atender as reclamações com a

denúncias/reclamações

denúncias/reclamações

denúncias/reclamações

denúncias/reclamações

indicação e/ou execução de medidas

relacionadas prevenção e

relacionadas prevenção e

relacionadas prevenção e

relacionadas prevenção e

de combate tendo em vista a

controle da ocorrência de

controle da ocorrência de

controle da ocorrência de

controle da ocorrência de

prevenção e controle da ocorrência

diversos vetores

diversos vetores

diversos vetores

diversos vetores

de diversos vetores;

Realizar vigilância e ações

Realizar vigilância e ações de

Realizar vigilância e ações de

Realizar vigilância e ações de

Identificar nas visitas rotineiras dos

de prevenção e controle a

prevenção e controle a

prevenção e controle a

prevenção e controle a

agentes de endemias / agentes

vetores/animais nocivos em

vetores/animais nocivos em todos

vetores/animais nocivos em todos

vetores/animais nocivos em

comunitários de saúde os imóveis em

todos os imóveis

os imóveis identificados nas

os imóveis identificados nas

todos os imóveis identificados

condições de risco sanitário;

identificados nas visitas

visitas rotineiras dos agentes de

visitas rotineiras dos agentes de

nas visitas rotineiras dos

rotineiras dos agentes de

endemias / agentes comunitários

endemias / agentes comunitários

agentes de endemias / agentes

Indicar ao responsável medidas

endemias / agentes

de saúde em condições de risco

de saúde em condições de risco

comunitários de saúde em

corretivas ou quando necessário

comunitários de saúde em

sanitário

sanitário

condições de risco sanitário

executar ações de limpeza

condições de risco sanitário

(autorizadas) através das equipes
locais de Agentes de
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endemias/Agentes comunitários de
Saúde.
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Articular e executar ações

Articular e executar ações

Articular e executar ações

Articular e executar ações

Identificar nas visitas rotineiras dos

intersetoriais de eliminação

intersetoriais de eliminação e

intersetoriais de eliminação e

intersetoriais de eliminação e

agentes de endemias / agentes

e prevenção de vetores e

prevenção de vetores e animais

prevenção de vetores e animais

prevenção de vetores e animais

comunitários de saúde as áreas em

animais nocivos (pragas

nocivos (pragas urbanas) em

nocivos (pragas urbanas) em

nocivos (pragas urbanas) em

condições de risco sanitário e que

urbanas) em 100% das

100% das áreas identificadas em

100% das áreas identificadas em

100% das áreas identificadas

assim favoreçam a proliferação de

áreas identificadas em

condições de risco sanitário

condições de risco sanitário

em condições de risco sanitário

vetores / animais nocivos (pragas

condições de risco sanitário

urbanas) Articular e executar ações
intersetoriais com objetivo de
eliminação e controle de vetores e
animais nocivos (pragas urbanas),
Indicar ao responsável medidas
corretivas ou quando necessário
executar ações de limpeza
(autorizadas)

Realizar ações educativas

Realizar ações educativas para

Realizar ações educativas para

Realizar ações educativas para

Elaborar e executar ações educativas

para orientação de combate

orientação de combate e

orientação de combate e

orientação de combate e

para orientação de combate e

e prevenção

prevenção

prevenção

prevenção

prevenção

Manter recursos humanos

Manter recursos humanos

Manter recursos humanos

Manter recursos humanos

Realizar contratação de agentes

necessários para 100% de

necessários para 100% de

necessários para 100% de

necessários para 100% de

endemias conforme necessidade.

cobertura

cobertura

cobertura

cobertura
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Diretriz 11 – DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO
Objetivo: Garantir condições de trabalho adequadas aos trabalhadores da saúde
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Elaborar projeto de saúde

Manter o projeto de saúde

Manter o projeto de saúde

Manter o projeto de saúde

Realizar avaliação de saúde de todos os

ocupacional para os

ocupacional para os trabalhadores

ocupacional para os trabalhadores

ocupacional para os trabalhadores

trabalhadores;

trabalhadores do SUS

do SUS

do SUS

do SUS
Verificação da situação vacinal e
imunidade dos trabalhadores;

Diretriz 12 – DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
Objetivo: Investir na qualificação dos trabalhadores do SUS
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Programar ações de educação

Manter ações de educação

Manter ações de educação

Manter ações de educação

Promover a educação permanente para

permanente para qualificação

permanente para qualificação dos

permanente para qualificação dos

permanente para qualificação dos

os trabalhadores do SUS;

dos trabalhadores do SUS

trabalhadores do SUS

trabalhadores do SUS

trabalhadores do SUS
Elaborar e produzir material educativo
para as ações de educação
permanente;

Capacitar profissionais da
APS (profissionais de saúde e

Manter o processo de formação

Manter o processo de formação

Manter o processo de formação

Realizar educação continuada nas UBS;
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Agentes Comunitários de
Saúde)
Diretriz 13 – AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE E DO CONTROLE SOCIAL
Objetivo: Fortalecer o vínculo entre o cidadão e as instituições de saúde, com ênfase na co-responsabilidade
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES

Apoiar a participação do

Apoiar a participação do conselheiro

Apoiar a participação do conselheiro

Apoiar a participação do

Orientar, incentivar e acolher os

conselheiro nas UBS

nas UBS

nas UBS

conselheiro nas UBS

conselheiros;

Garantir o funcionamento das

Garantir o funcionamento das

Garantir o funcionamento das

Garantir o funcionamento das

Responder as demandas da Ouvidoria

atividades da Ouvidoria

atividades da Ouvidoria

atividades da Ouvidoria

atividades da Ouvidoria

dentro do prazo;
Manter fácil acesso da população ao
serviço de ouvidoria

Implantar caixinhas de

Manter caixinhas de sugestões nas

Manter caixinhas de sugestões nas

Manter caixinhas de sugestões

Manter caixinhas de sugestões nas

sugestões nas Unidades de

Unidades de Saúde do Município

Unidades de Saúde do Município

nas Unidades de Saúde do

Unidades de Saúde do Município

Saúde do Município

Município

Diretriz 14 – QUALIFICAÇÃO DOS GASTOS
Objetivo: Manter a transparência do Fundo Municipal de Saúde
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

AÇÕES
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Desenvolver a gestão

Desenvolver a gestão orçamentária

Desenvolver a gestão orçamentária

Desenvolver a gestão

Elaborar e apresentar aos

orçamentária e contábil do

e contábil do Fundo Municipal de

e contábil do Fundo Municipal de

orçamentária e contábil do Fundo

departamentos monitoramento mensal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Saúde

Municipal de Saúde

da gestão contábil e orçamentária

Realizar prestação de contas

Realizar prestação de contas

Realizar prestação de contas

Realizar prestação de contas

Apresentar a prestação de contas ao

quadrimestral ao CMS

quadrimestral ao CMS

quadrimestral ao CMS

quadrimestral ao CMS

CMS;

Objetivo:Implementar ações de controle interno através da Auditoria Municipal
METAS PLURIANUAIS 2018 -2021
SISPACTO

Meta Anual 2018

Meta Anual 2019

Meta Anual 2020

Meta Anual 2021

Acompanhar o Chamamento

Acompanhar o Chamamento Público

Acompanhar o Chamamento Público

Acompanhar o Chamamento

Revisar as tabelas com vistas à inserção

Público para credenciamento

para credenciamento de pessoas

para credenciamento de pessoas

Público para credenciamento de

de novos procedimentos e valores;

de pessoas jurídicas para

jurídicas para prestação de serviço

jurídicas para prestação de serviço

pessoas jurídicas para prestação

prestação de serviço na área

na área médica

na área médica

de serviço na área médica

médica

AÇÕES

Avaliar os contratos;
Orientar quanto a ajustes;

Monitorar e fiscalizar a

Monitorar e fiscalizar a execução

Monitorar e fiscalizar a execução

Monitorar e fiscalizar a execução

Realizar auditoria de procedimentos

execução dos procedimentos

dos procedimentos realizados em

dos procedimentos realizados em

dos procedimentos realizados em

ambulatoriais e hospitalares;

realizados em cada

cada estabelecimento por meio de

cada estabelecimento por meio de

cada estabelecimento por meio de

estabelecimento por meio de

ações de controle e avaliação

ações de controle e avaliação

ações de controle e avaliação

ações de controle e avaliação

hospitalar e ambulatorial

hospitalar e ambulatorial

hospitalar e ambulatorial

Apurar 100% das denúncias

Apurar 100% das denúncias

Apurar 100% das denúncias

Apurar 100% das denúncias

Executar os Processos de acordo com a

internas e externas recebidas

internas e externas recebidas dos

internas e externas recebidas dos

internas e externas recebidas dos

demanda recebida;

dos Órgãos de Controle

Órgãos de Controle (Ministério da

Órgãos de Controle (Ministério da

Órgãos de Controle (Ministério da

(Ministério da Saúde,

Saúde, Secretaria Estadual da

Saúde, Secretaria Estadual da

Saúde, Secretaria Estadual da

Secretaria Estadual da Saúde

Saúde e Secretaria Municipal da

Saúde e Secretaria Municipal da

Saúde e Secretaria Municipal da

Saúde).

Saúde).

Saúde).

Monitorar a demanda reprimida;

hospitalar e ambulatorial

e Secretaria Municipal da
Saúde).
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Auditar e Monitorar as

Auditar e Monitorar as Unidades

Auditar e Monitorar as Unidades

Auditar e Monitorar as Unidades

Elaborar e executar Cronograma Anual

Unidades próprias, conforme

próprias, conforme Cronograma

próprias, conforme Cronograma

próprias, conforme Cronograma

de Monitoramento das Unidades;

Cronograma Anual.

Anual.

Anual.

Anual.

Auditar 100% das demandas

Auditar 100% das demandas

Auditar 100% das demandas

Auditar 100% das demandas

encaminhadas pelos

encaminhadas pelos

encaminhadas pelos

encaminhadas pelos

departamentos da Secretaria

departamentos da Secretaria

departamentos da Secretaria

departamentos da Secretaria

Municipal de Saúde

Municipal de Saúde.

Municipal de Saúde.

Municipal de Saúde

Garantir busca ativa de nível

Garantir busca ativa de nível de

Garantir busca ativa de nível de

Garantir busca ativa de nível de

de satisfação de usuários em

satisfação de usuários em todos

satisfação de usuários em todos

satisfação de usuários em todos

todos os aspectos dos

os aspectos dos serviços de

os aspectos dos serviços de

os aspectos dos serviços de

serviços de saúde através de

saúde através de Questionário de

saúde através de Questionário de

saúde através de Questionário de

Questionário de Satisfação

Satisfação.

Satisfação.

Satisfação.

Executar Auditorias;

Avaliação da Satisfação de usuários
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