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2. INTRODUÇÃO 
 

O Plano Municipal de Saúde, instrumento dinâmico e flexível do processo de planejamento das ações e 

serviços de saúde, refere-se a um período de 04 anos - 2014 a 2017 - e constitui um documento formal da 

política de saúde do município. 

 A elaboração deste plano foi um processo moroso, porém de grande aprendizado para os atores 

envolvidos, pois demandou a participação de todas as áreas da saúde pública do Município. Hoje percebemos 

que o planejamento é tão importante quanto à realização das ações, principalmente porque é a análise 

situacional, o pensar sobre as realizações e as falhas que nos mostrarão a direção das políticas públicas de 

saúde no Município e o nosso “fazer diário”.  

 Também tivemos a preocupação de que este plano expressasse a realidade do nosso município e que 

as propostas pretendidas sejam passíveis de execução e estejam de acordo com as políticas públicas de 

saúde. 
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3. ANÁLISE SITUACIONAL 
 
3.1. Características Gerais do Município 
 

Foto 1 - Vista aérea 

 
Fundação em 1819 por Manuel José de Araújo. 

 

O município de Palmeira teve sua origem no Século XVII através do antigo “Caminho das Tropas” que 

ligava a cidade de Vacaria no estado do Rio Grande do Sul às feiras de gado na região de Sorocaba no estado 

de São Paulo. 

Muitos destes tropeiros que passavam pela região, fizeram do local onde situa-se hoje o Município, 

pouso para descanso de suas tropas e posteriormente fixaram-se no mesmo local formando família e fazendo 

surgir um pequeno povoado que também serviu de morada para antigos bandeirantes e remanescentes de 

negros escravos. 

Em 1878 por incentivo do governo imperial começaram chegar e fixarem-se na região os imigrantes 

poloneses, italianos, alemães, russos brancos, sírio-libaneses e japoneses. 

Essa inter-relação cultural de diferentes povos fez do povo da Cidade de Palmeira, um povo 

hospitaleiro e acolhedor pronto a mostrar ao visitante as particularidades que o município possui. 
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Localizada na região dos Campos Gerais, Palmeira conta com uma rica beleza natural que se 

observam em seus campos, rios, grutas e cachoeiras bem como uma história que ainda é preservada em 

muitos de seus casarões de época e nas colônias dos descendentes de imigrantes. 

Foto 2 – Imagens antigas 

 

 

 

Distante 75 km a oeste de Curitiba – Capital e cortada pela rodovia BR 277, corredor do Mercosul, que 

liga Paranaguá a Foz do Iguaçu e pela rodovia PR 151, que liga o Sudoeste ao Sul do Paraná, e também pela 

rodovia BR 376, que liga Curitiba a Ponta Grossa e regiões Norte e Noroeste do Paraná. A cidade está a 181  

km do Porto de Paranaguá e a 103  km do Aeroporto Afonso Pena. Temos acesso à linha férrea através da 

localidade Rio do Salto, a 15 km da sede do município e, também há passagem da rede de gás natural pelo 

município através da rodovia BR 376. 

Com uma área de 1.552 km² limita-se ao norte com o Município de Ponta Grossa, ao sul com os 

Municípios de São João do Triunfo, Lapa e Porto Amazonas, ao oeste com o Município de Teixeira Soares e a 

leste com os Municípios de Campo Largo e Balsa Nova (ver Mapa 1). 

Na área rural do município existem 64 comunidades rurais com certa densidade de ocupação. Existem 

comunidades de maior porte e adensamento populacional como a Colônia Witmarsum, Vieiras, Guarauninha, 

Pinheiral de Baixo, Santa Bárbara e a região de Papagaios Novos. 
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Mapa 1 – Limites 
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Uma das principais atividades do município de Palmeira é a produção agropecuária. Com suas 

terras na maioria planas e férteis, predomina a agricultura familiar, desenvolvida em pequenas áreas, onde 

são cultivados produtos da cesta básica e principalmente o cultivo do fumo; e as áreas maiores são 

trabalhadas mecanicamente, onde são cultivados soja, milho, trigo, feijão, aveia e cevada. 

O IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal passou de 0,629 em 2000 para 0,718 em 

2010 - uma taxa de crescimento de 14,15%. Palmeira ocupa a 1362ª posição, em 2010, em relação aos 

5.565 municípios do Brasil, sendo que 1361 (24,46%) municípios estão em situação melhor e 4.203 

(75,53%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 399 outros municípios de Paraná, 

Palmeira ocupa a 136ª posição, sendo que 135 (33,83%) municípios estão em situação melhor e 263 

(65,91%) municípios estão em situação pior ou igual (Fonte: PNUD, IPEA e FJP – Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil – 2013) 

3.2. Aspectos Demográficos 

A distribuição da população estimada do ano de 2012 por sexo e faixa etária ocorre da seguinte 

forma:  

Tabela 1 

Faixa etária 

Sexo 

Total 

Pirâmide etária 

M F 

> 1 ano 272 214 486 

1 a 4 anos 942 901 1.843 

5 a 9 anos 1.250 1.288 2.538 

10 a 14 anos 1.545 1.466 3.011 

15 a 19 anos 1.513 1.510 3.023 

20 a 29 anos 2.826 2.655 5.481 

30 a 39 anos 2.411 2.423 4.834 

40 a 49 anos 2.218 2.253 4.471 

50 a 59 anos 1.580 1.609 3.189 

60 a 69 anos 910 1.024 1.934 

70 a 79 anos 524 589 1.113 

80 anos e mais 159 244 403 

FONTE: DATASUS (Censos 1980, 1991, 2000 e 2010; Contagem 1996 e projeções intercensitárias de 1981 a 2012). 

 
Com uma população total estimada de 32.326 habitantes, sendo que 16.150 (49,96%) são do sexo 

masculino e 16.176 (50,04%) do sexo feminino, mantendo uma proporção equilibrada e, a maior parte da 

população concentra-se na faixa etária de 20 a 59 anos totalizando 55,60%. Percebe-se também que a 
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população feminina, a partir da faixa etária dos 30 anos é maior que a população masculina, porém 

com uma diferença mínima. 

A faixa etária de 60 anos e mais soma 3.450 pessoas e conforme os dados divulgados pelo IBGE 

através da realização do censo 2010, a tendência do país é aumentar o número de pessoas idosas levando 

uma vida ativa e com isso mudanças são esperadas nos serviços de saúde, bem como de lazer para suprir 

as necessidades dessa população. 

Tabela 2 

População residente por ano 

Ano População Método 

2011 

2010 

2009 

32.232 

32.123 

32.406 

Estimativa 

Estimativa 

Estimativa 

2008 32.282 Estimativa 

2007 32.378 Estimativa 

2006 32.179 Estimativa 

2005 31.976 Estimativa 

2004 31.577 Estimativa 

2003 31.403 Estimativa 

2002 31.228 Estimativa 

2001 31.082 Estimativa 

2000 30.847 Estimativa 

FONTE: DATASUS (Censos 1980, 1991, 2000 e 2010; Contagem 1996 e projeções intercensitárias de 1981 a 2012). 

 
 Conforme dados do PNUD, IPEA e FJP (dados disponibilizados através do Atlas do Índice de 

Desenvolvimento Humano no Brasil) entre 2000 e 2010, a população de Palmeira teve uma taxa média de 

crescimento anual de 0,41%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de crescimento anual foi de 

0,67%. No Estado, estas taxas foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,01% entre 1991 e 2000. No país, 

foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. 

 
Tabela 3  

Densidade demográfica - 2010 22,01 hab/km² 

Fonte: Atlas do Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil 
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Eventos Populacionais típicos 

Em função da geologia e da geomorfologia do seu território Palmeira apresenta bom potencial para 

o turismo ecológico e de aventura, e, turismo religioso através de festas tradicionais: 

 Festa das Sementes e São Miguel - Típica Polonesa em Passo do Tio Paulo 

 Festa do Agricultor – Pinheiral de Baixo e Colônia Maciel 

 Festa Ecumênica em Encruzilhada - Católicos e Luterana 

 Festa em louvor a Nossa Senhora da Conceição 

 Festa em louvor a Nossa Senhora das Neves 

 Festa em louvor a Nossa Senhora de Czestochowa - Típica Polonesa em Santa Bárbara 

 Festa em louvor a Santo Antonio na Vilinha 

 Festa em louvor a São Cristóvão - Festa dos Motoristas 

 

Eventos populacionais atípicos  

(Figura 2) 

 
 

  

 
3.3. Aspectos Socioeconômicos e de Infra-estrutura 
 

 

Atividade Econômica e Mercado de Trabalho 

 
A economia do município está assentada no setor primário: pecuária e agricultura, onde se 

destacam as culturas de soja, milho, feijão, arroz, cevada e trigo. Com uma extensão territorial de 1.552 

km², o que equivale a 155.200 hectares de área, o Município apresenta uma grande variedade de relevo e 

solos, com uma grande variabilidade de fertilidade. Porém a maioria das terras do Município é agricultável e 

de boa para ótima fertilidade. 

Aliada a estas condições, a entrada de tecnologias de ponta na agropecuária faz de Palmeira um 

destaque de produção, não só pelo volume, mas também pela produtividade. 

Dentre as diversas linhas da atividade pecuária, a que mais se destaca é a pecuária leiteira, com 

produtores vinculados a cooperativas ou empresas de laticínio. Outra atividade que vem ganhando corpo é 

a criação de suínos, que fazem com que o município possua várias granjas. Atividade que também tem um 

importante significado para a economia do município é a avicultura, que apresenta ainda um imenso 

potencial a ser explorado. Palmeira possui ainda um importante rebanho de bovinos e ovinos, com 
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excelentes e variadas linhagens. Há várias propriedades dentro do município que têm avançado 

desenvolvimento na área da pesquisa genética. 

Possui uma área de Distrito Industrial localizado em posição privilegiada em relação às duas 

principais rodovias que cortam o perímetro urbano e ao direcionamento dos ventos predominantes. Sua 

área de 1.000.000 m² (um milhão de metros quadrados) ainda possui grandes lotes sem edificações que 

são ofertados a empreendedores por meio de concessão e futura transferência de domínio após 

concretização da empresa no município. Além deste Distrito, o município ainda conta com um Parque 

Industrial, de menores proporções e um Centro Empresarial que servia para abrigar o processo “Incubadora 

Industrial”, destinada a pequenos empresários. Nas questões industriais ainda é importante salientar a 

presença de duas grandes empresas: a empresa Baston do Brasil, segunda maior empresa nacional de 

produtos em aerossol e a empresa Huhtamaki, no interior do município, responsável pela elaboração do 

produto em celulose como as embalagens da empresa Mc Donalds e; a Itesa empresa que trabalha no 

setor de injeção  em  alumínio  para Indústria  automotiva. 

Conforme informações da Agência do Trabalhador de Palmeira (extraídas do site da Prefeitura 

Municipal de Palmeira) o mercado de trabalho formal do município apresentou em seis anos saldos 

positivos na geração de novas ocupações entre 2004 e 2010. O número de vagas criadas neste período foi 

de 2.124. No último ano as admissões registraram 3.219 contratações contra 2.767 demissões. Segundo 

dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 6.265 postos, 

25,4% a mais em relação a 2004. O desempenho do município ficou abaixo da média verificada para o 

Estado, que cresceu 36,9% no mesmo período. A Indústria de Transformação foi o setor com maior volume 

de empregos formais, com 1.950 postos de trabalho, seguido pelo setor de Comércio com 1.342 postos em 

2010. Somados, estes dois setores representavam 52,5% do total dos empregos formais do município. Os 

setores que mais aumentaram a participação entre 2004 e 2010 na estrutura do emprego formal do 

município foram Indústria de Transformação (de 22,16% em 2004 para 31,13% em 2010) e Construção Civil 

(de 1,38% para 1,85%). A que mais perdeu participação foi Serviços de 22,34% para 18,85%. 

 
Tabela 4  

Taxa de Atividade e de Desocupação 18 anos ou mais - 2010 

 
 

32,40%

67,60%

População

economicamente não

ativa

População

economicamente ativa

Desocupados

Ocupados
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Fonte: PNUD, IPEA, FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013) 

 
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual 

dessa população que era economicamente ativa) passou de 64,43% em 2000 para 67,57% em 2010. Ao 

mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que 

estava desocupada) passou de 11,37% em 2000 para 4,30% em 2010. 

A proporção dos ocupados com nível educacional fundamental completo em 2000 era de 64,43% e 

em 2010 passou para 67,57% e, com ensino médio completo passou de 27,54 em 2000 para 38,34% em 

2010. 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 31,73% trabalhavam no setor 

agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 12,79% na indústria de transformação, 7,37% no setor de 

construção, 0,79% nos setores de utilidade pública, 11,18% no comércio e 33,33% no setor de serviços. 

Fonte: Fonte: PNUD, IPEA, FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013) 

 
 

Renda 

 
A renda per capita média de Palmeira cresceu 113,73% nas últimas duas décadas, passando de R$ 

341,10 em 1991 para R$ 542,16 em 2000 e R$ 729,05 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 

58,94% no primeiro período e 34,47% no segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas 

com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70, 00, em reais de agosto de 2010) passou de 15,73% em 

1991 para 9,12% em 2000 e para 5,91% em 2010.  

A desigualdade aumentou: o *Índice de Gini passou de 0,58 em 1991 para 0,63 em 2000 e para 

0,59 em 2010. 

* O que é Índice de Gini? 

É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os 

rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a 

situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade 

de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 

Tabela 5 

Renda, Pobreza e Desigualdade 

Condição 
Anos 

1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 341,10 542,16 729,05 

% de extremamente pobres 15,73 9,12 5,91 

% de pobres 38,84 26,31 14,28 

Índice de Gini 0,58 0,63 0,59 

Fonte: Fonte: PNUD, IPEA, FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013) 
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Organização Social 

 

1 . Rede de Assistência Social 

Atendimento ao Idoso 04 

CRAS – Centro Municipal de Referência de Assistência Social 

Lar Acelino 

Lar Sagrada Família 

Vila Vicentina 

Atendimento a Criança e ao Adolescente 06 

AMAS – Associação Menonita de Assistência Social 

CRAS – Centro Municipal de Referência de Assistência Social 

Lar Levi 

Pastoral da Criança 

PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

Projeto Renascer 

Atendimento à Família 05 

Ação Social Imaculada Conceição 

Ação Social Senhora de Fátima 

AMB – Associação Menonita Beneficiente 

CRAS – Centro Municipal de Referência de Assistência Social 

  PROVOPAR – Programa de Voluntariado Paranaense 

Atendimento ao Portador de Deficiência 03 

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

APAER – Associação de Pais e Amigos da Educação 

Especial e Reabilitação Dr. Jorge Amim Bacila (surdos) 

Atendimento Especializado e continuado a 

famílias e indivíduos em situação de ameaça 

ou violação de direitos 

01 
CREAS – Centro Municipal de Referência Especializada de 

Assistência Social 

2 . Controle Social 

Conselho Comunitário 

Conselho de Desenvolvimento Rural de Palmeira 

Conselho Municipal da Juventude 
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Conselho Municipal da Merenda Escolar 

Conselho Municipal da Mulher 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social FUNDEB 

Conselho Municipal de Assistência Social 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Territorial  

Conselho Municipal de Saúde 

Conselho Municipal de Segurança 

Conselho Municipal do Idoso 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

3 . Associações 

Associação Comercial e Industrial de Palmeira - ACIP 

Associação Comunitária dos Moradores Proprietários de Witmarsum 

Associação Comunitária Integrada de Guarauninha 

Associação de Desenvolvimento Cultural, Social e Artístico de Palmeira 

Associação de Desenvolvimento Integrado de Pinheiral de Baixo – ADIP 

Associação de Moradores Arco-Íris, Santa Rosa I e II e Gralha Azul 

Associação de Moradores da Colônia Francesa 

Associação de Moradores da Vila Maria 

Associação de Moradores da Vila Mayer 

Associação de Moradores da Vila Monjolo 

Associação de Moradores da Vila Rosa – ASMOVIR 

Associação de Moradores da Vila Rural Real 

Associação de Moradores de Quero-Quero 

Associação de Moradores de Vileiros e Queimadas – ACAVIQ 

Associação de Moradores do Benfica 

Associação de Moradores do Farajala Bacila 

Associação de Moradores do Jardim Cristine 

Associação de Moradores do Loteamento Municipal 

Associação de Moradores do Núcleo João Paulo II 

Associação de Moradores do Núcleo Palmeirinha 
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Associação de Moradores do Núcleo Tibagi 

Associação de Moradores do Rocio I 

Associação de Moradores do Rocio II 

Associação de Moradores Regina Vitória 

Associação de Produtores Rurais Vale do Sol – Passo do Tio Paulo 

Associação Palmeirense de Artesanato 

Associação Witmarsum de Turismo 

4 . Rede de Medidas Protetivas 

Conselho Tutelar 

5 . Entidades Comunitárias (Centros Comunitários, Clubes Sociais e Recreativos) 

Clubes de Serviços 

Rotary Clube 

Lions Clube 

Tigrões 

Loja Maçônica 

Clubes Recreativos 

Clube Beneficente 

Clube Palmeirense 

Juventude Atlética Palmeirense 

Sindicatos 

Funcionários Públicos Municipais - SISMUP 

Rural de Palmeira - Patronal 

Trabalhadores em Indústrias de Papel - SINTRAPEL 

Trabalhadores Rurais 

 

3.4. Educação 

1 . Escolas Municipais 

Denominação Localização 

Centro Municipal de Educação Infantil Cristo Rei  Rocio I 

Centro Municipal de Educação Infantil Recanto dos Pequeninos Vila Rosa 

Centro Municipal de Educação Sebastião Sanson Parque dos Papirus 

Escola Municipal de Colônia Maciel Colônia Maciel 
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Escola Municipal de Queimadas Queimadas 

Escola Municipal de Santa Bárbara de Cima Santa Bárbara de Cima 

Escola Municipal de Witmarsum Colônia Witmarsum 

Escola Municipal Imaculada Conceição Centro 

Escola Municipal Jesuíno Marcondes Centro 

Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio Rocio II 

Escola Municipal Nossa Senhora do Rosário Vieiras 

Escola Municipal Pedro Gross Filho Pinheiral de Baixo 

Escola Municipal Professor Clotário Santos Guarauninha 

Escola Municipal Professor Eurides Teixeira de Oliveira Centro 

Escola Municipal Professor Gabriel Prestes Vila Rosa 

Escola Municipal Professora Anna Ferreira de Freitas Centro 

Escola Municipal Professora Ida Albach  Colônia Quero-Quero 

Escola Municipal Professora Leonor Santos Faxinal dos Quartins 

2 . Escolas Estaduais 

Denominação Localização 

Colégio Agrícola Estadual Getúlio Vargas Rodovia PR 151 

Colégio Estadual Amadeu Mário Margraf Rocio II 

Colégio Estadual de Pinheiral de Baixo Pinheiral de Baixo 

Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves Centro 

Colégio Estadual Henrique Stadler Queimadas 

Escola Estadual Bom Jesus do Monte Vieiras 

Escola Estadual Coronel David Carneiro Centro 

Escola Estadual de Guarauninha Guarauninha 

Escola Estadual de Quero-Quero Colônia Quero-Quero 

Escola Estadual Flávio Santos Faxinal dos Quartins 

Escola Estadual Fritz Kliewer Colônia Witmarsum 

Escola Estadual João Sidorko Santa Bárbara de Cima 

Escola Estadual Professor Leonardo Salata Colônia Maciel 
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Escola Estadual São Judas Tadeu Centro 

 

 

3 . Escolas da Rede Privada 

Denominação Localização 

Colégio Sagrada Família – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio Centro 

Escola Realeza – Educação Infantil e Ensino Fundamental Centro 

 

 

Crianças e Jovens 

 

A proporção de crianças e jovens freqüentando ou tendo completado determinados ciclos indica a 

situação da educação entre a população em idade escolar do Município e compõe o IDHM – Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal Educação. 

 No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 15,88% e no 

período 1991 e 2000, 49,23%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos freqüentando os anos finais do 

ensino fundamental cresceu 29,28% entre 2000 e 2010 e 56,31% entre 1991 e 2000. 

 A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 5,33% no 

período de 2000 a 2010 e 158,64% no período de 1991 a 2000. E a proporção de jovens entre 18 anos e 20 

anos com ensino médio completo cresceu 52,93% entre 2000 e 2010 e 168,11% entre 1991 e 2000. 

Gráfico 1 
 

Fluxo escolar por faixa etária Palmeira - Pr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 No ano de 1991 o Município tinha 48,79% de crianças de 5 a 6 anos de idade freqüentando a escola 

e, no ano de 2000 passou para 72,81%, já no ano de 2010 essa proporção cresceu para 84,37%. As 

crianças na faixa etária de 11 a 13 anos freqüentando os anos finais do ensino fundamental ficaram 

divididas nas seguintes proporções: ano 1991 com 44,11%, ano 2000 com 68,95% e ano 2010 com 89,14%. 
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Entre 15 e 17 anos de idade com ensino fundamental completo o Município teve o seguinte resultado: 1991 

– 24,93%, 2000 – 64,48% e 2010 – 61,04%. Os jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo: 

1991 – 11,76%, 2000 – 31,53% e 2010 – 48,22%. 

Fonte: Fonte: PNUD, IPEA, FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013) 

 

 

População Adulta 

 

 A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a conhecimento e também 

compõe o IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Educação. 

 Em 2010, 47,30% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino 

fundamental e 30,64% o ensino médio. No Paraná, 55,53% e 38,52% respectivamente. Esse indicador 

carrega uma grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade. 

 A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 5,58% nas últimas duas 

décadas. 

Fonte: Fonte: PNUD, IPEA, FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013) 

 

Anos esperados de estudo 

 
Os anos esperados de estudo indicam o número de anos que a criança que inicia a vida escolar no 

ano de referência tende a completar. Em 2010, Palmeira tinha 10,66 anos esperados de estudo, em 2000 

tinha 9,65 anos e em 1991 9,90 anos. Enquanto que Paraná tinha 10,43 anos esperados de estudo em 

2010, 10,11 anos em 2000 e 9,68 anos em 1991. 

Fonte: Fonte: PNUD, IPEA, FJP (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013) 

 

3.5. Aspectos gerais com abrangência rural e urbana 
 

 

Saneamento Ambiental 

 
A água para abastecimento urbano é coletada no Rio Pugas e distribuída após tratamento em 

Estação de Tratamento de Água (ETA) da Sanepar para aproximadamente 100% da população urbana e 65 

% da população rural. 

Palmeira possui aproximadamente 98% das residências em área urbana dotada de sistema de 

captação e direcionamento de esgoto com tratamento efetuado em Reator Anaeróbico de Lodo Fluidizado – 

RALF. 

Ação Situação apresentada 

Esgotamento sanitário 98% de cobertura na área urbana 

Abastecimento de água potável 
Aproximadamente 100% de cobertura na área urbana e 65% de cobertura 
na área rural, efetivadas através de recursos do PAC I – FUNASA. 

Drenagem urbana Está sendo implantada em todas as ruas que estão recebendo 
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pavimentação asfáltica. No centro da cidade onde há pavimentação 
asfáltica antiga a rede de drenagem é precária. 

Manejo de resíduos sólidos 

A coleta de resíduos sólidos é realizada através de empresa terceirizada, 
totalizando 10 toneladas/dia, sendo encaminhada para o aterro sanitário 
do Município. Há também a coleta seletiva na área urbana. A coleta dos 
resíduos dos serviços públicos de saúde também é realizada por empresa 
terceirizada. 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Palmeira 

 
 

Tabela 6 

 

Indicadores 

Período 

1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 69,39 86,38 96,46 

% da população em domicílios com energia elétrica 82,97 94,88 98,88 

% da população em domicílios com coleta de lixo. *Somente para população urbana. 89,00 97,33 97,48 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP 

 

 
 

Habitação 

 
Figura 2 

O município possui dois assentamentos da Reforma Agrária, 

sendo Pinheiral de Baixo e Palmares.  No meio urbano, a predominância é 

de residências uni familiares em alvenaria, com apenas uma casa por lote. 

Os mesmos seguem uma padronização de 360m² de área. A maior 

densidade demográfica encontra-se na Vila Rosa, seguida pelo Centro e 

pelas vilas Rocio I, Rocio II, Jardim Cristine, Vila Maria e um somatório dos núcleos habitacionais João 

Paulo II, Conceição, Arco-Íris, Tibagi e Parque dos Papirus. 

São quatro áreas de assentamentos precários do tipo FAVELA: 

- Vila Monjolo, localizada em antiga linha férrea e em área de risco e de área de preservação permanente; 

- Morro do Sabão, localizado em faixa de domínio da rodovia BR 277 e em área de risco, embora as 

localizações das residências encontrem-se em área plana; 

- Vila Vicentina I, localizada ao longo de um dos afluentes do Rio Monjolo no bairro do Rocio II; 

- Ocupações pontuais ao longo da rodovia BR 277 e rodovia PR 151, com famílias em situações idênticas 

às das favelas. 

 Vale ressaltar que o Município, através da Secretaria de Planejamento, aderiu ao Programa Minha 

Casa Minha Vida do governo federal – Ministério das Cidades e realizou o cadastramento de possíveis 

beneficiários para o referido programa para o ano de 2014. 
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3.6. Diagnóstico Epidemiológico 
 

Mortalidade 

Tabela 7 - Mortalidade Geral por faixa etária e por grupo de causas – 2012* 

Grupos de Causas (CID10) 
< 01a 01-04a 05-09a 10-14a 15-19a 20-29a 30-39a 40-49a 50-59a 60-69a 70-79a 80 e+ Total 

Total 
Geral 

F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 

II. Neoplasias (tumores) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 8 4 8 4 5 9 3 5 26 27 53 

III. Doen. sangue e órgãos hematop. e alg. transt. imunitários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 3 2 2 1 6 7 13 

V. Transtornos mentais e comportamentais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 5 6 

VI. Doenças do sistema nervoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 4 2 6 

VII. Doenças do olho e anexos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX. Doenças do aparelho circulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 8 11 15 11 18 8 44 35 79 

X. Doenças do aparelho respiratório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 6 4 6 5 14 11 25 

XI. Doenças do aparelho digestivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 2 1 2 6 8 

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

XIII. Doenças sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 

XV. Gravidez, parto e puerpério 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

XVII. Malform. congênita, deformidades e anomalias cromossômicas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

XVIII. Sint., sinais e achados anormais exames clínicos e laboratório  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 2 1 0 2 2 10 12 

XIX. Lesões, envenenam. e algumas outras conseqü. causas externas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 6 0 4 1 2 1 3 0 4 1 0 0 0 4 23 27 

XXI. Contatos com serviços de saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 5 0 1 1 0 0 1 2 3 1 6 2 6 3 15 12 17 18 27 33 30 34 24 109 135 244 

Fonte: SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade  * Dados preliminares sujeitos a alteração 



 

 

 

 

 

 27 

Ao analisarmos a tabela 7, conforme o esperado, em relação a sexo, o maior número ocorreu no 

sexo masculino, com pequenas variações em algumas faixas etárias, como por exemplo, 80 anos e mais de 

idade o sexo feminino teve uma proporção de 58,62% e o sexo masculino 41,38%, ou seja, uma diferença 

significativa de 17,24%. Vale destacar que em virtude do pressuposto de que no gênero masculino há uma 

desvalorização com o autocuidado, e também devido à precariedade nos serviços de saúde, ou seja, não 

há um programa efetivo para a prevenção de doenças especifico para o homem. A utilização dos serviços 

de saúde pelos homens, de uma forma geral, é a farmácia para tratamento da doença já instalada e, os 

exames de rotina exigidos pelas empresas empregadoras. As causas externas de morbidade e mortalidade 

também são destaques na população masculina e, na sua grande maioria são acidentes de veículos 

relacionados ao próprio comportamento masculino que são mais agressivos no trânsito e também devido ao 

uso de álcool e direção ou excesso de velocidade. 

 As doenças crônicas não transmissíveis do aparelho circulatório, as neoplasias e as doenças 

respiratórias crônicas permanecem como as principais causas de mortalidade entre adultos de ambos os 

sexos. As pessoas estão adotando cada vez mais comportamentos considerados de risco em relação às 

doenças e agravos não transmissíveis – DANT’s, incluindo vidas mais sedentárias, alimentação menos 

saudável e consumo maior de cigarros e de álcool, a exposição ao sol sem nenhuma proteção, bem como a 

contaminação por poluentes. 

 Podemos também perceber que a mortalidade se concentra na faixa etária acima de 60 anos de 

idade, o que demonstra que as pessoas estão vivendo por mais tempo, mas nos leva a refletir como está a 

qualidade de vida dessas pessoas e quais são as medidas que estão sendo tomadas para ajudar as 

pessoas mais velhas a se manterem saudáveis. 

 

Tabela 8 - Série histórica das principais causas básicas de óbito geral 

Causa Básica (CID 10) 

Ano e número de óbitos 

2012* 2011 2010 2009 2008 

Infarto agudo do miocárdio 18 16 12 14 14 

Diabetes Mellitus não especificado 13 07 11 17 03 

Insuficiência cardíaca 12 11 10 10 19 

Acidente vascular cerebral não especificado como 
hemorrágico ou isquêmico 

10 09 20 14 15 

Pneumonia por microorganismo não especificado 10 04 07 05 07 

Morte sem assistência 06 10 17 22 24 

Fonte: SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade   * Dados preliminares sujeitos a alteração 
 
 

As informações apresentadas na tabela 8 confirmam que as principais causas de mortalidade no 

Município no último qüinqüênio são as doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as doenças 

cerebrovasculares. 
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Vale destacar ainda, que o número de óbitos sem assistência médica nos últimos cinco anos teve um 

declínio significativo devido ao trabalho que a Vigilância Epidemiológica vem realizando através da Autópsia 

Verbal (AV) que tem por finalidade elucidar as mortes por causas mal definidas, visto que o Município não 

possui Serviço de Verificação de Óbito – SVO. São realizadas entrevistas com pessoas próximas da pessoa 

falecida sobre as circunstâncias que levou à morte, bem como é realizado o relacionamento com os bancos 

de dados dos sistemas de informações de saúde do Município e, quando necessário, os entrevistadores 

podem solicitar informações adicionais aos hospitais através dos prontuários. Para o registro das 

informações coletadas há um formulário especifico que deve ser preenchido e anexado junto à Declaração 

de Óbito – DO. 

Tabela 9 – Informações sobre mortalidade materna 

Ano 
Nº. 

absoluto 
Faixa 
etária 

Causa CID 10 

2012* 0 - - 

2011 0 - - 

2010 1 35-44a Hemorragia pós-parto 

2009 1 25-34a Complicações de anestesia durante o trabalho de parto e o parto 

2008 0 - - 

Fonte: SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade         * Dados preliminares sujeitos a alteração. 
 

Tendo em vista que a Rede Mãe Paranaense propõe a organização da atenção materno-infantil, 

qualificando a Linha de Cuidado Materno Infantil nas ações do pré-natal, parto, puerpério e do primeiro ano 

de vida das crianças e, com isso, reduzindo a mortalidade materna e infantil em todo 

o Estado do Paraná, o município de Palmeira vem realizando várias ações para a 

consolidação e efetivação da referida rede desde o ano de 2012. 

       Figura 3 

 

Tabela 10 – Informações sobre mortalidade infantil 

Ano 
Óbitos 
Fetais 

Nº. de 
Nascidos 

Vivos 

Número óbitos < 1 ano – faixa etária Coeficientes/1.000 nascidos vivos 

< 7 dias 7-27 d 28 d-<1a Total 
Neonatal 
precoce 

Neonatal 
tardia 

Pós 
Neonatal 

Infantil 

2008 02 504 02 02 01 05 3,97 3,97 2,00 9,92 

2009 01 509 04 02 01 07 7,86 3,93 2,00 13,75 

2010 02 452 01 03 02 06 2,21 6,64 4,42 13,27 

2011 02 460 03 0 01 04 6,52 0,00 2,17 8,70 

2012* 02 475 03 01 04 08 6,31 2,10 8,42 16,84 

Fonte: SINASC (Sistema de Informação sobre Nascidos) e SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade) 
* Dados preliminares sujeitos a alteração 
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Gráfico 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 11 – Causas de mortalidade infantil – 2012* 

Causa CID 10 

Faixa Etária 

< 7 dias 
7-27 
dias 

28 d-
<1a 

Total 

Feto e recém nascido afetados por afecções maternas, não obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual 1 0 0 1 

Hemorragia intracraniana não traumática do feto e do recém nascido 0 0 1 1 

Malformações congênitas das valvas aórtica e mitral 0 0 1 1 

Malformações congênitas do sistema osteomuscular, não classificadas em outra parte 1 0 0 1 

Outras malformações congênitas do coração 0 0 1 1 

Septicemia bacteriana do recém nascido 1 1 0 2 

Sufocação e estrangulamento acidental na cama 0 0 1 1 

Total 3 1 4 8 

Fonte: SINASC (Sistema de Informação sobre Nascidos) e SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade) 
* Dados preliminares sujeitos a alteração 
 

A mortalidade infantil, do ponto de vista epidemiológico, é um dos principais indicadores de saúde e 

de desenvolvimento social, pois está vinculada às condições socioeconômicas e sanitárias da população. 

Para atingir a Meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, proposta pela Organização 

Mundial de Saúde - OMS, o Brasil deverá apresentar uma taxa de mortalidade infantil inferior a 15,7 óbitos 

por mil nascidos vivos em 2015. 

Através das informações apresentadas do município de Palmeira, nota-se que está havendo uma 

tendência de variação no número de óbitos em menores de 1 ano de idade, ou seja, não está havendo uma 

diminuição significativa da mortalidade, resultando em patamares ainda não satisfatórios e, o que torna o 

fato ainda mais alarmante é que muitas dessas mortes são consideradas evitáveis, segundo as 

investigações e análises pelo Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna e Infantil. 

Então, conclui-se que, a redução das taxas de mortalidade infantil é ainda um desafio para a 

sociedade e para o sistema de saúde e, um avanço bastante significativo para o Estado do Paraná em 

relação a esse desafio foi a adesão de todos os Municípios na reorganização da Atenção Primária à Saúde 
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– APS e a implantação das Redes de Atenção à Saúde – RAS dentre as quais a Rede Mãe Paranaense, já 

mencionada anteriormente. 

 
 

Morbidade Hospitalar 
 

 
Tabela 12 - Causas de morbidade hospitalar 

Grupo de Causas (CID 10) 
Período 

2012 2011 2010 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 171 127 195 

II. Neoplasias (tumores) 138 107 107 

III. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários 22 36 27 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 89 100 103 

V. Transtornos mentais e comportamentais 12 14 13 

VI. Doenças do sistema nervoso 186 160 180 

VII. Doença do olho e anexos 07 14 12 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide 03 02 01 

IX. Doenças do aparelho circulatório 336 291 307 

X. Doenças do aparelho respiratório 657 616 562 

XI. Doenças do aparelho digestivo 338 325 298 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 25 24 16 

XIII. Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 67 60 52 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 141 150 200 

XV. Gravidez, parto e puerpério 282 300 303 

XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 36 47 40 

XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 11 13 20 

XVIII. Sintomas, sinais  achados anormais de exames clínicos e de laboratório *NCOP 33 35 37 

XIX. Lesões, envenenamento e algumas outras conseqüências de causas externas 211 220 187 

XX. Causas externas de morbidade e de mortalidade 01 01 - 

XXI. Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde 27 28 42 

Fonte: DATASUS/SIH-SUS     
* NCOP – Não Classificados em Outra Parte 
 

 O Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH – é o responsável pelo registro das 

internações ocorridas na rede do SUS. Embora sua função principal seja a operacionalização do pagamento 

dos prestadores de serviços, esse sistema disponibiliza, além de outras variáveis, as causas que motivaram 

cada uma das internações realizadas no SUS. 

 Então, ao compararmos as informações disponibilizadas pelo SIH – SUS sobre morbidade e, pelo 

SIM sobre mortalidade, encontramos importantes similaridades, principalmente com relação às doenças e 

agravos crônicos não transmissíveis - DANT’s do aparelho circulatório, as neoplasias e as doenças crônicas 
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do aparelho respiratório; bem como as conseqüências de causas externas, mas algumas causas que não 

estão em destaque nas causas de mortalidade são listadas também como algumas das principais causas 

de internação hospitalar, tais como: doenças do aparelho digestivo, sistema nervoso, algumas doenças 

infecciosas e parasitárias e as doenças endócrinas e metabólicas. 

O maior número de internações hospitalares é por doenças do aparelho respiratório e cabe ressaltar 

que a probabilidade de doenças respiratórias aumenta em pessoas que convivem na mesma residência 

com pessoas que fumam. O tabagismo passivo aumenta o número de crises de asma, bronquite, rinite 

alérgica, sinusite, otites e pneumonias bacterianas, sendo de extrema importância a abordagem sobre o 

tabagismo.  

 O Município vem investindo incansavelmente em profissionais médicos nas especialidades: 

neurologia, psiquiatria, dermatologia, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, cardiologia, endocrinologia, 

oftalmologia, otorrinolaringologia; pois acredita que, apesar desse investimento não ser atenção básica e 

sim média complexidade, o diagnóstico precoce das patologias e o acompanhamento efetivo das patologias 

já instaladas, promove com certeza, um controle mais eficaz das mesmas. Mas, diante da situação 

apresentada através das informações, fica bastante óbvia a necessidade de investir mais esforços com 

relação à prevenção, principalmente no que tange à mudança de hábitos da população. 

 

Notificação de Doenças, Agravos e Eventos 
 

 
Tabela 13 – Doenças, agravos e eventos de notificação notificados e confirmados. 

 

Doença/agravo/evento 

2012 2011 2010 2009 2008 

N C N C N C N C N C 

Acidente de trabalho com exposição a material biológico 13 13 02 02 07 07 02 02 01 01 

Acidente de trabalho grave 22 22 14 14 14 14 14 14 17 17 

Acidente por animais peçonhentos 89 89 94 94 139 139 226 226 214 214 

Atendimento anti-rábico 141 141 163 163 161 161 168 168 180 180 

Cisticercose não especificada 01 0 06 03 03 01 21 04 20 12 

Condiloma acuminado (verrugas anogenitais) 03 03 07 07 02 02 14 14 10 08 

Coqueluche 06 06 0 0 01  0 0 0 0 0 

Dengue 03 01 01 0 04 0 0 0 04 0 

Doença de chagas aguda 0 0 0 0 01 0 0 0 02 0 

Doenças exantemáticas - rubéola 02 0 02 0 01 0 12 0 15 0 

Febre amarela 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 

Hanseníase 02 02 06 06 05 05 08 08 04 04 

Hantavirsoe 0 0 02 0 0 0 02 0 0 0 
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Hepatites virais 29 02 61 03 36 0 20 04 15 02 

Infestação não especificada por Taenia 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 

Intoxicação exógena 11 11 17 17 27 27 28 28 35 35 

Leptospirose 0 0 05 0 03 0 12 04 05 0 

Meningite – doenças meningocócicas 01 01 0 0 0 0 0 0 1 1 

Meningites – outras meningites 0 0 01 01 06 05 0 0 04 04 

Sífilis em gestante 01 01 0 0 0 0 01 01 03 03 

Síndrome respiratória aguda 01 01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Toxoplasmose não especificada 11 11 05 05 05 05 04 04 0 0 

Tuberculose 11 11 07 06 03 03 02 01 10 08 

Varicela 93 93 02 02 59 57 42 42 11 11 

Violência doméstica, sexual e/ou outras violências 07 05 01 03 02 0 0 0 0 0 

Fonte: SINAN - Sistema de Informação de Notificação de Agravos 

N = notificado 
C = confirmado 
 

 É obrigatória a notificação de doenças, agravos e eventos de saúde pública constantes da Portaria 

GM/MS nº. 104, de 25/01/2011, e devem ser notificados e investigados pela Vigilância em Saúde quando 

houver suspeita e/ou confirmação ao Sistema Nacional de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).  

 Face às informações apresentadas na tabela 13, percebe-se que o número de acidentes por 

animais peçonhentos (serpentes, aranhas, escorpiões, lagartas, entre outros) diminui consideravelmente a 

partir do ano de 2011 e podemos dizer que houve sub-notificação dos mesmos, pois não foram realizadas 

ações no Município que pudessem ter contribuído para a diminuição desses acidentes. O ato de não 

realizar as notificações pode implicar em sérias conseqüências, desde surtos, epidemias ou até mesmo 

pandemias e vale ainda ressaltar que a regularidade na alimentação do SINAN está condicionada ao 

repasse de recursos do Componente de Vigilância e Promoção da Saúde do Bloco de Vigilância em Saúde 

(Portaria GM/MS nº. 201 de 3/11/2010), bem como do Piso de Assistência Básica – PAB (Portaria GM/MS 

nº. 1882 de 16/12/1997). 

A Ficha Individual de Notificação - FIN é preenchida pelas fontes notificadoras (unidades básicas de 

saúde, hospitais, entre outras) para cada paciente quando da suspeita da ocorrência de problema de saúde 

de notificação compulsória ou de interesse nacional, estadual ou municipal. Esse instrumento deve ser 

encaminhado para a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal, que deve realizar a investigação, 

através da Ficha Individual de Investigação – FII e repassar semanalmente para o Setor responsável pelos 

sistemas de informações e acompanhamento de dados. Também são utilizados mensalmente, para a coleta 

de dados os Boletins de acompanhamento de casos de hanseníase e tuberculose. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 33 

 

 

 

 

 

 

 

Nascimentos 
 

 
Tabela 14 – Informações sobre nascidos vivos 

Condições 
Período 

*2012 2011 2010 2009 2008 

Número de nascidos vivos 475 460 452 509 504 

Número de nascidos vivos com nascimento em outros municípios 111 118 119 132 124 

Taxa bruta de natalidade 14,70 14,30 14,10 15,70 15,61 

% com prematuridade (> 37 semanas gestação) 11,37 3,70 8,00 4,52 5,16 

% partos cesáreos 57,47 54,35 55,75 52,06 46,43 

% partos cesáreos realizados em outros municípios 18,95 21,74 22,12 18,47 19,44 

% de mães de 10-19 anos 21,70 17,17 21,46 21,02 22,62 

% de mães de 10-14 anos 0,63 0,87 0,88 1,57 0,80 

% com baixo peso ao nascer (>2500 gr) 5,05 7,61 12,83 7,27 7,74 

% de mães com 7 ou + consultas de pré-natal 87,37 84,80 81,00 75,25 86,00 

Fonte: SINASC – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos  * Dados preliminares sujeitos a alteração 

 

 Face às informações apresentadas na tabela 14, percebe-se que o número de nascidos vivos teve 

uma variação pouco significativa no período 2010 a 2012, mas em comparação com os anos de 2008 e 

2009 essa variação tem um declínio que vale destacar e, com a informação da taxa bruta de natalidade 

essa diferença fica bastante evidente. 

 As informações nos mostram que 23,37% dos nascimentos ocorridos em hospitais no ano de 2012 

se deram fora do município de residência da mãe, ou seja, a cada 100 gestantes 23 saíram de Palmeira 

para a realização do parto em hospital de outra cidade e, cabe ainda ressaltar que esses números não 

variam muito nos anos anteriores. 

O parto normal é o método mais natural e seguro tanto para a mãe quanto para o bebê, é também o 

mais indicado para qualquer gravidez que não apresente complicações e; a recomendação da Organização 

Mundial da Saúde é para que as cirurgias cesáreas sejam, no máximo, 15% do total dos partos, limitando-

se a situações de risco tanto da mãe quanto da criança. As informações apresentadas na tabela são 

referentes a todos os atendimentos realizados no SUS, convênios e particulares. 

A proporção de nascidos vivos cujas mães pertencem ao grupo etário de 10 a 14 anos se manteve 

estável, havendo uma oscilação para mais no ano de 2009. 

A variável mais relacionada ao baixo peso ao nascer é o tempo de duração da gestação. Em geral, 

a prematuridade está associada ao baixo peso e, quando a gestação dura 22 semanas ou menos, o peso 
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ao nascer é extremamente baixo. O baixo peso vai diminuindo conforme o número de semanas de gestação 

vai aumentando.  

Desde 2000, a recomendação do Ministério da Saúde é de que a mãe realize, no mínimo, seis 

consultas de pré-natal e as inicie tão logo comece a gravidez. O Município aderiu à Rede Cegonha do 

Ministério da Saúde bem como à Rede Mãe Paranaense e vem desenvolvendo ações conjuntamente com o 

Estado e a União a fim de organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, 

acolhimento e resolutividade. 

 
Imunização 

 
 
Tabela 15 - Série histórica por tipo de imunobiológico - menores de 1 ano de idade 

 

Imunobiológico 

2012 2011 2010 2009 2008 

Meta Dose % Meta Dose % Meta Dose % Meta Dose % Meta Dose % 

BCG 475 478 100,63 460 468 101,74 452 441 97,57 509 503 98,82 504 507 100,60 

Febre Amarela 475 454 95,58 460 398 86,52 452 382 84,51 509 509 100,00 504 469 93,05 

Hepatite B 475 311 65,47 460 446 97,00 452 461 101,99 509 458 90,00 504 387 76,78 

Meningocócica C (conjugada) 475 475 100,00 460 629 136,80 - - - - - - - - - 

Pneumocócica 10-valente (conjugada) 475 460 96,84 460 460 100,00 452 153 33,85 - - - - - - 

Pentavalente 475 158 33,26 - - - - - - - - - - - - 

Poliomielite (VIP-VOP*) 475 468 98,53 460 462 100,43 452 464 102,65 509 513 100,78 504 523 103,77 

Oral de Rotavírus Humano (RR) 475 434 91,37 460 452 98,26 452 405 90,00 509 491 96,46 504 484 96,03 

Tetravalente 475 308 64,84 460 459 99,78 452 464 102,65 509 458 90,00 504 386 76,59 

Poliomielite VOP (Campanha 1ª etapa) - - - 460 491 106,73 452 453 100,22 509 528 103,72 504 563 111,71 

Poliomielite VOP (Campanha 2ª etapa) - - - 460 523 113,70 452 454 100,44 509 522 102,55 504 547 108,53 

Poliomielite VOP (Camp. etapa única) 475 490 103,16 - - - - - - - - - - - - 

Fonte: DATASUS/PNI – Programa Nacional de Imunização – e SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos 

 
 

 A população-alvo utilizada para o cálculo das coberturas vacinais na faixa etária menor de 1 ano de 

idade é determinada pelo SINASC que podem sofrer alterações posteriores, as quais podem refletir na 

população-alvo considerada. 

A vacina BCG, indicada ao nascer, contou com o maior número de doses registradas entre todas as 

vacinas do calendário básico da criança no ano de 2012. 

No mesmo ano de 2012 foi introduzida a vacina Pentavalente que inclui as vacinas 

difteria, coqueluche, Haemophilus influenza tipo b (DTP-Hib) e hepatite B, 

reduzindo o número de aplicações injetáveis, garantido a proteção para o mesmo 

grupo de doenças, pois substituiu a vacina DTP-Hib + hepatite B e aumentou a possibilidade de adesão no 

prazo adequado ao calendário básico de vacinação da criança. Houve também em 2012* a substituição da 

vacina oral poliomielite (VOP) pela vacina inativada poliomielite (VIP), utilizando-se o esquema seqüencial, 

ou seja, nas primeiras duas doses será aplicada a vacina VIP e a terceira dose, o primeiro e segundo 
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reforço à vacina VOP. A VIP começou a fazer parte do PNI com o objetivo de diminuir casos de Poliomielite 

Vacinal ou reações adversas, que podem ocorrer nas duas primeiras doses da VOP. 

 Vale lembrar que Palmeira está muito bem localizada geograficamente e por conta disso o 

deslocamento da população para outros municípios é bastante acessível, bem como o oposto também 

ocorre, assim como há também a preferência por clínicas particulares de vacinação nas cidades maiores, 

justificando grande parte da diferença entre as metas e o número de vacinados.  

 

Tabela 16 – Série histórica do imunobiológico Tríplice Viral – 1 ano de idade 
 

2012 2011 2010 2009 2008 

Meta Dose % Meta Dose % Meta Dose % Meta Dose % Meta Dose % 

475 451 94,95 460 450 97,83 452 500 110,62 509 508 99,80 504 471 93,45 

Fonte: SI-API – Sistema de Informação e Avaliação do Programa de Imunização 

 
  

 A Tríplice Viral é uma vacina capaz de proteger o ser humano de três graves doenças: sarampo, 

rubéola e caxumba e está preconizada para todas as crianças a partir dos 12 meses de idade. 

Em relação ainda à diferença entre a meta e o número de vacinados não equilibrarem-se, vale 

ressaltar que a população utilizada nas duas tabelas é a do SINASC – Sistema de Informação sobre 

Nascidos Vivos. Como na tabela anterior o deslocamento dos usuários para outros municípios e vice-versa, 

e a preferência de vacinação por clínicas particulares, também explicam o fato. 

  
Tabela 17 – Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe – Todos os grupos - Vacinômetro 
 

“Vacinação para quem precisa de mais proteção. Um direito seu assegurado pelo SUS”. 

 

25/04/2001 a 13/05/2011 

 

05/05/2012 a 25/05/2012 

C R I A N Ç A S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T R A B A L H A D O R E S   D E   S A Ú D E 

ATENÇÃO!!! 

Este total de doses 

aplicadas refere-se a 

todas as crianças 

menores de 2 anos,  

ATENÇÃO!!! 

 

Este total de doses aplicadas 

refere-se a soma das doses 

administradas em crianças 

indígenas e não indígenas, 

de 6 meses a < 2 
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G E S T A N T E S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I D O S O S 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SI-PNI – DATASUS                  *Desenvolvido por: Ministério da Saúde DATASUS -RJ 

 

A partir do ano de 2011 o Ministério da Saúde ampliou a população alvo da campanha de vacinação 

contra influenza. A ampliação do público da campanha foi definida com base em estudos epidemiológicos e 

observação do comportamento das infecções respiratórias, que têm como principal agente o vírus da 

influenza, sendo destinada aos seguintes grupos: idosos com 60 anos ou +, trabalhadores de saúde das 

unidades que fazem atendimento para a influenza, crianças na faixa etária de seis meses a menores de 

dois anos (1 ano,  11meses e 29 dias), gestantes e povos indígenas.  

As complicações da influenza (pneumonias bacterianas ou agravamento de doenças crônicas já 

existentes, como diabetes e hipertensão) são mais comuns nesses grupos - idosos e crianças com idade 

entre seis meses e dois anos, além das gestantes, que também são muito vulneráveis. 

Conclusão: apesar de todos os esforços empreendidos, das estratégias de vacinação adotadas, das 

doenças já em fase de eliminação ou controle em todo o País, as informações apontam para a necessidade 

ATENÇÃO!!!! 

Este total de doses aplicadas refere-

se a soma de doses administradas 

em pessoas de 60 anos e mais 

(idosos, profissionais de saúde e os 

indígenas) 

ATENÇÃO!!!! 

Este total de doses aplicadas refere-

se a soma de doses administradas 

em pessoas de 60 anos e mais 
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constante da manutenção de altas coberturas vacinais objetivando sempre a proteção efetiva, evitando a 

formação e manutenção de bolsões e, para isso é essencial reconhecer e reafirmar a vacinação como ação 

vinculada à atenção primária em saúde, como um cuidado preventivo de promoção e de proteção da saúde, 

oferecido, de modo geral, na porta de entrada do SUS e, o aumento da complexidade da sala de vacinas e 

as modificações do calendário vacinal com a introdução de novas vacinas exigem a presença de 

profissionais capacitados e permanentemente atualizados. O monitoramento mensal das coberturas 

vacinais e a busca ativa dos faltosos deve ser um compromisso prioritário de cada Unidade de Saúde, pois 

a baixa incidência das doenças infecciosas diminuiu a preocupação da sociedade e reduziu a prioridade da 

prevenção dessas doenças pelos serviços de saúde. 

Os serviços de saúde devem informar a população utilizando-se de meios de comunicação, 

palestras e outros, para que sejam vinculadas as baixas incidências de doenças de uns anos para cá, ao 

alto índice de cobertura vacinal da população, sempre estabelecendo que para estar protegido de doenças 

imunopreviníveis deve-se estar com o esquema de vacinação completo, incluindo com reforço quando 

necessário, e em todas as faixas etárias (criança, adolescente, adulto jovem e idoso). 

Tabela 18 – Número de eventos adversos pós imunização registrados 

Ano 

2012 2011 2010 2009 2008 

06 04 09 06 06 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde - Coordenadoria de Vigilância em Saúde – Setor de Imunização 

Outro item que também deve ser executado pelo Programa de Imunização Municipal, é o 

acompanhamento de EAPI - Eventos Adversos pós Imunização - onde todos os casos suspeitos de eventos 

pós-vacinação são notificados, investigados e acompanhados pelos profissionais de Enfermagem e Médico, 

e avaliados pela SESA – Secretaria da Saúde. Através do resultado destas avaliações, pode-se 

diagnosticar a conduta a ser tomada, pois assim como o evento pode ser causado pelo imunobiológico, 

também podem ser causados por erros programáticos envolvendo a conduta profissional do aplicador no 

que se refere a aplicação, boas práticas e conservação de imunobiológicos, dados que servem para avaliar 

o serviço municipal de Imunização.  

 

4 . ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 
 
           A Secretaria Municipal de Saúde e através do Departamento de Saúde é um órgão público do 

governo municipal responsável pela direção do Sistema Único de Saúde – SUS no município e pela 

execução da maioria das ações e serviços de saúde municipais. Está diretamente ligado a 3ª. Regional de 

Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná e ao Ministério da Saúde. 

          A gestão está baseada no Termo de Compromisso de Gestão Municipal que o município aderiu em 

2007 e foi homologado através da Portaria nº. 477/GM de 12 de março de 2008 e está em transição para o 

COAP – Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde o qual foi instituído pelo Decreto Presidencial nº. 

7.508 de 28 de junho de 2011 e, a previsão para a adesão é o ano de 2014. 
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O COAP é um acordo de colaboração firmado entre os entes federativos, no âmbito de uma Região 

de Saúde, com o objetivo de organizar e integrar as ações e os serviços de saúde na Região, para garantir 

a integralidade da assistência à saúde da população. As responsabilidades individuais e solidárias 

pactuadas pelos entes federativos em relação à Região de Saúde ficam claramente definidas nas quatro 

partes que compõem o contrato. São elas: organizativas; executivas – onde são explicitadas as metas 

regionais e os indicadores; orçamentárias e financeiras; e de monitoramento, avaliação de desempenho e 

auditoria.  
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Mapa 2 – Municípios que compõem a 3ª Regional de Saúde 
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ESTRUTURA FÍSICA 

 

Secretaria de Saúde 

Razão Social: Prefeitura Municipal de Palmeira 

CNPJ: 76.179.829/0001-65 

CNES:  

Endereço: Rua XV de Novembro, 761 – Centro - CEP: 84.130-000 

Ala: Zilda de Oliveira Cherobim 

Telefone: 42-3909-5100 - Fax: 42-3909-5089 

E-mail: deptosaude@palmeira.pr.gov.br 

Fundo Municipal de Saúde: CNPJ 08.576.163/0001-29 

Instrumento legal de criação do FMS: Resolução nº. 2.685, de 14/03/2008 

 

Localização: Área Urbana 

 

1. Centro de Saúde Dr. Silvio Kenji Kanemoto 

Modelo de atenção: Básica e Média complexidade 

CNES: 2687135 

Endereço: Rua XV de Novembro, 761 – Centro 

Telefone: 42-3909-5100 

Tipo do imóvel: Cedido pelo Governo do Estado 

Área construída: 934m²  

Ano de construção: 1951 

2. Centro Odontológico Dr. Roberto Stahlschmidt 

Modelo de atenção: Básica e Média complexidade  

CNES: não tem (utiliza o nº. do Centro de Saúde - 2687135) 

Endereço: Rua Coronel Vida, nº. 397 - Centro 

Telefone: 42-3909-5105 

Tipo do imóvel: Cedido pelo Governo do Estado 

Área construída: 153,91m²  

Ano de construção: 1951 (aproximadamente) 

3. Vigilância em Saúde 

Modelo de atenção: Básica e Média Complexidade  

CNES: não tem (utiliza o nº. do Centro de Saúde - 2687135) 

Endereço: Rua Teófilo José de Freitas, n 241 - Centro 

mailto:deptosaude@palmeira.pr.gov.br
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Telefone: 42-3909-5004/5099 

Tipo do imóvel: Alugado 

Área construída: 207m²  

Ano de construção: sem informação 

4. Unidade de Saúde da Mulher e da Criança 

Modelo de atenção: Básica e Média Complexidade  

CNES: não tem (utiliza o nº. do Centro de Saúde - 2687135) 

Endereço: Rua XV de Novembro, 570 - Centro 

Telefone: 42-3909-5004/5099 

Tipo do imóvel: Alugado 

Área construída: 491,97m²  

Ano de construção: sem informação 

5. Unidade de Reabilitação Física 

Modelo de atenção: Média complexidade  

CNES: não tem (utiliza o nº. do Centro de Saúde - 2687135) 

Endereço: Centro Empresarial – ao lado do Fórum - Centro 

Telefone: 42-3909-5013 

Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 180m² (aproximadamente)  

Ano de construção: 1999 

6. CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial 

Modelo de atenção: Média complexidade  

CNES: 7232500 

Endereço: Rua Coronel Vida, 264 - Centro 

Telefone: 42-3909-5093 

Tipo do imóvel: Alugado 

Área construída: 310 m²  

Ano de construção: 1921 

7. Unidade Básica de Saúde Santa Rosa 

Modelo de atenção: Estratégia Saúde da Família  

CNES: 7188447 

Endereço: Rua Fritz Kliewer, s/n – Vila Rosa 

Telefone: 42-3909-5054 

Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 213,58m²  

Ano de construção: 2008 
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8. Unidade Básica de Saúde Dr. Jorge Amin Bacila 

Modelo de atenção: Estratégia Saúde da Família 

CNES: 3006069 

Endereço: Travessa Prefeito José Bordignon, nº. 288 – Regina Vitória 

Telefone: 42-3909-5066 

Tipo do imóvel: Alugado 

Área construída: 96m²  

Ano de construção: 2003 

9. Unidade Básica de Saúde Colônia Francesa 

Modelo de atenção: Estratégia Saúde da Família com Saúde Bucal modalidade I 

CNES: 2821958 

Endereço: Avenida das Palmeiras, s/n – Colônia Francesa 

Telefone: 42-3909-5108 

Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 222m²  

Ano de construção: 2008 

10. Unidade Básica de Saúde Vila Rosa 

Modelo de atenção: Estratégia Saúde da Família com Saúde Bucal modalidade II 

CNES: 2687151 

Endereço: Rua Padre Fernando Guarda, s/n – Vila Rosa 

Telefone: 42-3909-5054 

Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 411m²  

Ano de construção: 1996 

11. Unidade Básica de Saúde Rocio I 

Modelo de atenção: Estratégia Saúde da Família com Saúde Bucal modalidade II  

CNES: 2687143 

Endereço: Rua José Adriano de Freitas, s/n – Rocio I 

Telefone: 42-3909-5055 

Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 136m² 

Ano de construção: 1988 

12. Unidade Básica de Saúde Jardim Cristine 

Modelo de atenção: Básica  

CNES: não tem (utiliza o nº. do Centro de Saúde – 2687135) 
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Endereço: Rua Araldo Manoel Ericksen, nº. 667 – Jardim Cristine – Telefone: 42-3909-5141 

Tipo do imóvel: Alugado 

Área construída: 107m² 

Ano de construção: sem informação 

 

Localização: Área Rural 

 

1. Unidade Básica de Saúde da Vilinha 

Modelo de atenção: Básica  

CNES: 2687208 

Endereço: Vilinha 

Telefone: 42-3251-1105 

Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 201m² 

Ano de construção: 1983 

2. Unidade Básica de Saúde de Colônia Maciel 

Modelo de atenção: Básica  

CNES: 2687194 

Endereço: Colônia Maciel 

Telefone: 42-9804-3233 

Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 88m² 

Ano de construção: 1984 

3. Unidade Básica de Saúde de Queimadas 

Modelo de atenção: Básica  

CNES: 2687186 

Endereço: Queimadas 

Telefone: não tem 

Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 63m² 

Ano de construção: 1983 

4. Unidade Básica de Saúde de Vieiras 

Modelo de atenção: Básica  

CNES: 2687178 

Endereço: Vieiras 

Telefone: 42-3252-9503 
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Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 191m² 

Ano de construção: 1983 

5. Unidade Básica de Saúde de Guarauninha 

Modelo de atenção: Básica  

CNES: 2687216 

Endereço: Guarauninha 

Telefone: não tem 

Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 63m² 

Ano de construção: 1983 

6. Unidade Básica de Saúde do Boqueirão 

Modelo de atenção: Básica (está no território da Estratégia Saúde da Família da Colônia Francesa) 

CNES: 2687224 

Endereço: Boqueirão 

Telefone: 42-3909-5108 

Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 63m² 

Ano de construção: 1983 

7. Unidade Básica de Saúde de Faxinal dos Quartins 

Modelo de atenção: Básica  

CNES: 2687259 

Endereço: Faxinal dos Quartins 

Telefone: não tem 

Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 63m² 

Ano de construção: 1983 

8. Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara 

Modelo de atenção: Básica  

CNES: 2687240 

Endereço: Santa Bárbara 

Telefone: não tem 

Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 63m² 

Ano de construção: 1983 

9. Unidade Básica de Saúde de Pinheiral de Baixo 
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Modelo de atenção: Básica  

CNES: 2687232 

Endereço: Pinheiral de Baixo 

Telefone: 42-9115-0922  

Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 85m² 

Ano de construção: 1986 

10. Unidade Básica de Saúde do Poço Grande 

Modelo de atenção: Básica  

CNES: 2687267 

Endereço: Poço Grande 

Telefone: não tem 

Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 76m² 

Ano de construção: 1985 

11. Unidade Básica de Saúde de Colônia Witmarsum 

Modelo de atenção: Básica  

CNES: 2687275 

Endereço: Colônia Witmarsum 

Telefone: 42-9112-5151 

Tipo do imóvel: Alugado 

Área construída: 55m² 

Ano de construção: 1991 

12. Unidade Básica de Saúde do Quero-Quero 

Modelo de atenção: Básica  

CNES: 2687283 

Endereço: Colônia Quero-Quero 

Telefone: não tem 

Tipo do imóvel: Próprio 

Área construída: 67m² 

Ano de construção: 1983 

Conta ainda com: 

Posto de atendimento médico – Campestrinho 

Posto de atendimento médico - Turvo 

Posto de atendimento médico – Encruzilhada 
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 Vale destacar que todas as unidades básicas de saúde da zona rural, exceto a Unidade Básica de 

Saúde do Boqueirão e do Poço Grande, possuem consultórios odontológicos. E ainda há 01 consultório 

odontológico na Escola Municipal Jesuíno Marcondes, 01 na Escola Municipal Eurides Teixeira de Oliveira e 

mais 01 na APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O Centro Odontológico Dr. Roberto 

Stahlschmidt possui 05 consultórios odontológicos e há 03 consultórios nas unidades de Saúde com 

Estratégia Saúde da Família, totalizando 21 consultórios odontológicos no Município. 

  

Serviços de Saúde Complementares 

 
1. Hospital Madre Tereza de Calcutá/ Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de 

Palmeira 

           Privado, sem fins lucrativos, possui convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS para 

atendimentos ambulatoriais e internamentos sendo que há 52 leitos e que destes, 42 são para uso de 

pacientes atendidos pelo SUS. Está em gestão dupla, pois seu vínculo na área hospitalar é direto com a 

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná – SESA/PR e na área ambulatorial é com o município. Recebe 

subvenção social da Prefeitura por ceder seu espaço físico para o Departamento de Saúde para realização 

dos plantões médicos noturnos, de finais de semana e feriados durante 15 dias no mês. Possui contrato 

para execução de exames de radiografia. 

 

2. Hospital de Caridade – Santa Casa 

           Filantrópico, possui convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS para atendimentos 

ambulatoriais e internamentos sendo que há 59 leitos e que destes, 36 são para uso de pacientes atendidos 

pelo SUS. O hospital aderiu à Contratualização de Hospital Filantrópico e tem vínculo direto com a 

SESA/PR, mas o município tem representantes na Comissão de Acompanhamento e Avaliação do 

Programa de Reestruturação dos Hospitais Filantrópicos. Recebe subvenção social da Prefeitura por ceder 

seu espaço físico para o Departamento de Saúde para realização dos plantões médicos noturnos, de finais 

de semana e feriados durante 15 dias no mês. Possui contrato para execução de exames de radiografia. 

 

3. Laboratório de Análises Clínicas Correia e Moraes 

           Possui convênio com o SUS com vínculo direto estadual para realização de exames laboratoriais de 

acordo com uma programação de procedimentos e financeira. Atende, dentro desta programação, os 

usuários encaminhados das Unidades de Saúde do município e que passam pela Secretaria para liberarem 

os procedimentos. Também possui contrato com a Secretaria Municipal de Saúde para realização de alguns 

exames liberados pela Triagem Social. 

 

4. CEDIPA – Centro de Diagnóstico por Imagem de Palmeira 

Possui contrato com a Secretaria Municipal de Saúde para realização de exames de radiografia e 

de ultra-sonografia. Atende os usuários encaminhados pela Triagem Social e pela Unidade de Saúde da 

Mulher e da Criança do Município. 

 
5. APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmeira/Pr 
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           Clínica Especializada/Ambulatório de Especialidade. Prestador de serviço do SUS com vínculo direto 

com o SUS estadual atendendo demanda da Escola Especial. 

 

6. Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais – CIMSAÚDE 

            Palmeira participa com mais 18 municípios da região de um consórcio com sede em Ponta Grossa 

que contrata serviços de saúde privados para garantir o acesso dos usuários a alguns procedimentos de 

saúde, principalmente consultas com especialistas e exames complementares de diagnóstico. São 

procedimentos de média e alta complexidade que não são ofertados pelo SUS nos serviços de referência 

ou que têm uma fila de espera muito extensa e demorada. O município contribui mensalmente com um valor 

per capita que, descontado a taxa administrativa, gera uma cota financeira que é administrada pelo 

município de acordo com as suas necessidades.  

 
 Na Figura 4 apresentamos o organograma da Secretaria Municipal de Saúde pautado na Lei 

Municipal nº. 3.511 de 01/08/2013 que “dispõe sobre a Reestruturação Organizacional Administrativa do 

Poder Executivo do Município de Palmeira, cria cargos em comissão e dá outras providências”: 
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Figura 4 - Organograma 
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4.1. Coordenadoria Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria 
 

A Coordenadoria de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria  é responsável por receber as 175 

AIH’s - Autorização de Internamento Hospitalar - enviar para os dois hospitais existentes no município e 

analisar os dados contidos nas mesmas, verificando a autenticidade e assim justificando sua emissão. 

Este procedimento é realizado pelo médico autorizador que analisa e pode solicitar mais 

informações como exames, laudos, parecer médico sobre o internamento quando a informação contida na 

AIH não for suficiente para justificar o internamento ou até glosar a mesma se assim achar melhor. 

Posteriormente as AIH’s passam por uma revisão feita pelo revisor administrativo que enumera todas as 

AIH’s que foram liberadas  pelo médico autorizador e só depois disto tudo é que o médico rubrica todas as 

etiquetas com a devida numeração e devolve aos hospitais para efetuarem cobrança do SUS. 

O nosso município tem 206 AIH’s por mês, sendo que 175 são para internamentos nos hospitais do 

município (dividido entre os dois hospitais) e as outras 31 são para internamentos em outros municípios, 

portanto os internamentos para cirurgias eletivas de pacientes do município de Palmeira que serão 

realizadas em outro município também requerem autorização do médico autorizador e tem validade de 

quinze dias. Se por algum motivo a cirurgia for adiada extrapolando este prazo deve ser emitida uma nova 

AIH.  

São  verificadas também os procedimentos ambulatoriais realizados nos hospitais que incluem 

procedimentos de urgência, emergência e eletivos como consultas com especialistas,  sutura, gesso, 

curativos e  observações  de pacientes por um curto período de tempo que não justificaria a emissão de 

uma AIH. A análise destes procedimentos é a mesma utilizada para as AIH’s, porém não necessita de 

numeração, pois obedecem à uma programação física e orçamentária.  

Nesta coordenadoria também funciona a Ouvidoria Municipal que atende a população usuária do 

SUS recebendo denúncias ou reclamações sobre condutas inadequadas no atendimento. A Ouvidoria age 

para exigir apuração dos fatos ocorridos e posterior esclarecimentos e/ou providências ao usuário. 

Todos os casos são atendidos individualmente até a conclusão e envio de resposta ao usuário. 

Quando é solicitado anonimato a Ouvidoria mantém sigilo absoluto sobre informações recebidas. 

Elogios e sugestões também fazem parte da rotina da Ouvidoria o que acontece com menos 

freqüência, mas sempre que acontece são registrados e  estimulados para que sejam aplicados no 

atendimento a população. A Ouvidoria age  também como facilitador das informações dos serviços 

prestados pelo SUS  ao usuário, possibilitando assim um atendimento mais humanizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 50 

 

 

Quadro 1 

 
Relatório da Ouvidoria Municipal de Palmeira 

Período: janeiro a abril/2013 

As manifestações quando são registradas na Ouvidoria Municipal são tipificadas e classificadas de 

acordo com seu teor, para que possa ser definidos o melhor encaminhamento e prazo de resposta. Dentro 

do período referido foram recebidas na Ouvidoria Municipal de Palmeira 37 (dezessete) manifestações 

recebidas através de telefone, cartas/correspondência e pessoalmente, conforme a tabela abaixo: 

TIPO Nº. % 

Pessoalmente 25 67,57 

Carta/correspondênc
ia 

08 21,62 

Telefone 04 10,81 

Total 37 100,00 

 

CLASSIFICAÇÃO Nº. % 

Reclamação 28 75,68 

Denúncia 04 10,81 

Solicitação 04 10,81 

Elogio 01 2,70 

Informação 00 00,00 

Sugestão 00 00,00 

Total 37 100,00 

 
Abaixo relacionamos o conceito pré-definido para as classificações: 

DENÚNCIA: é mais grave do que uma simples queixa, reclamação. Significa dar a conhecer, delatar, pode 

ser um fato de caráter sigiloso. Denuncia uma irregularidade. 

RECLAMAÇÕES: declara insatisfação, queixas, manifestações de desagrado, protestos. Sem conteúdo de 

requerimento. 

SOLICITAÇÃO: declara insatisfação, mas requer algum atendimento. Contem requerimento. 

SUGESTÕES: idéias, propostas de mudanças submetidas à apreciação da instituição. 

ELOGIOS: reconhecimento, demonstração de satisfação para com o serviço recebido. 

INFORMAÇÕES: solicitação de alguma referência (endereço, atendimento, horário de funcionamento da 

unidade, nome do responsável). 

O prazo para o atendimento, ou seja, a resposta ao cidadão, conforme a classificação da 

manifestação foi definida nesta Ouvidoria Municipal de acordo com as Diretrizes do Departamento de 
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Ouvidoria Geral do SUS – DOGES – do Ministério da Saúde, que leva em consideração a necessidade de 

urgência em atender a manifestação, bem como o fato do tempo necessário para que se dê uma resposta 

satisfatória ao cidadão. Por ex. uma denúncia de improbidade, ou mesmo uma reclamação de maus tratos 

em uma Unidade de Saúde, demanda tempo para investigação ou processo administrativo; já uma 

solicitação de informação e/ou orientação é uma manifestação mais imediata de resposta. 

Sendo assim os prazos definidos foram: para manifestações classificadas como urgente o prazo é de 15 

dias (para informações e orientações); alta: é de 30 dias (para solicitações); média é de 60 dias (para 

sugestões e elogios) e baixa é de 90 dias (para denúncias e reclamações).  Conforme a análise da 

demanda o prazo acima pode ser alterado. 

A seguir apresentamos as principais tipificações de manifestações registradas na Ouvidoria Municipal de 

Palmeira no mesmo período e, logo em seguida as manifestações por status: 

TIPIFICAÇÃO Nº. % 

Assistência a Saúde 28 75,68 

Gestão 08 21,62 

Vigilância a Saúde 01 2,70 

Total 37 100,00 

 

STATUS Nº. % 

Concluídas 18 48,65 

Em análise 14 37,84 

Encaminhadas 05 13,51 

Reencaminhado 00 00,00 

Novo 00 00,00 

Total 37 100,00 

 
Conforme demonstramos acima, 18 (dezoito) das manifestações já foram concluídas, ou seja, já 

foram respondidas satisfatoriamente ao cidadão, 05 (cinco) constam como encaminhadas e 14 (quatorze) 

estão em análise, tendo em vista o prazo que é estabelecido para resposta, sendo algumas até 90 dias, e 

porque a Ouvidoria Municipal considerou necessário reavaliar as providências adotadas pelo órgão 

competente. 

Fonte: Ouvidoria Municipal de Palmeira 

 

 Esta Coordenadoria tem sob sua responsabilidade o agendamento e o chamamento para todas as 

consultas/exames fora do domicílio solicitadas pelos profissionais da saúde, principalmente as agendadas 

pelo CIMSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais, Unidade de Regulação de 

Leitos de Ponta Grossa e Sistema de Tratamento Fora do Domicílio - TFD. 

O Tratamento Fora de Domicílio – TFD é o instrumento legal que viabiliza o encaminhamento de 

pacientes portadores de doenças não tratáveis em seu município/estado de origem a outros 
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municípios/estados que realizem o tratamento necessário. O Sistema Cartão Nacional de Saúde ou Cartão 

SUS como é mais conhecido também é uma responsabilidade desta Coordenadoria: cadastramento dos 

usuários e entrega do cartão. 

“O Cartão Nacional de Saúde é um instrumento que 

possibilita a vinculação dos procedimentos executados no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao 

profissional que os realizou e também à unidade de saúde 

onde foram realizados”. (Ministério da Saúde) 

 

 

4.2. Coordenadoria de Gestão 
 
4.2.1. Sistemas de Informações e Acompanhamento de Dados 
 
 Os sistemas de informação em saúde são instrumentos de monitoramento e coleta de dados que 

tem como objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de importantes 

problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões. Um sistema de informação é, pois, 

uma combinação de procedimentos, informação, pessoas, tecnologias e vários outros recursos. 

 Então, reunir, organizar e realizar o processamento, o armazenamento e a recuperação de 

informações, administrar o fluxo de informações gerado, participar do processo de planejamento, 

mostrando, através de relatórios como a informação pode contribuir para o aumento da produtividade e 

principalmente para a melhoria da qualidade dos serviços são algumas das principais atribuições que 

compete a este setor.  

 Vale destacar ainda, que todas as informações são coletadas pelos profissionais de saúde através 

dos instrumentos de coleta. Estas informações são digitadas nos sistemas que formam a base de dados 

municipal e são transmitidas e consolidadas no nível estadual e/ou federal para posterior repasse dos 

recursos financeiros ao Município. 

Um aspecto comum a quase todos os sistemas de informações é quanto à limitação de qualidade 

do preenchimento dos instrumentos de coleta. Acreditamos que somente o uso efetivo das informações 

produzidas pode identificar as falhas existentes e apontar soluções, pois apesar da importância das 

informações geradas pelos sistemas de informações, observa-se, de maneira geral, que elas são pouco 

utilizadas no processo de decisão e controle.  

 A seguir, apresentamos um resumo dos sistemas de informações fornecidos pelo Ministério da 

Saúde implantados no Município: 

 

Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

SCNES 

É a base operacional e gerencial dos dados de estabelecimentos e de profissionais de saúde do SUS. O 

cadastro constitui ponto fundamental para a elaboração da programação, controle e avaliação da 

assistência hospitalar e ambulatorial, garantindo a correspondência entre a capacidade operacional das 

entidades vinculadas ao SUS e o pagamento pelos serviços prestados. O SCNES também disponibiliza 

informações das atuais condições de infra-estrutura de funcionamento dos estabelecimentos de saúde em 
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todas as esferas: federal, estadual e municipal, tipo de atendimento prestado, serviços especializados, leitos 

e profissionais de saúde existentes nos estabelecimentos de saúde. 

 

Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais do SUS 

SIGTAP-WEB 

É uma ferramenta de gestão que permite a consulta de todos os procedimentos que podem ser realizados 

no âmbito ambulatorial e hospitalar e que compõem a Tabela de Procedimentos do Sistema Único de 

Saúde. Todas as alterações estão contidas no TXT (arquivo de texto) da tabela de procedimentos, que é 

liberado para o registro da produção ambulatorial, hospitalar e de atenção básica e, que irá alimentar o 

Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA, o Sistema de Informações Hospitalares - SIH e o Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES e consequentemente as versões desses 

sistemas.  

 

Boletim de Produção Ambulatorial 

BPA Magnético 

Sistema descentralizado, o BPA Magnético é utilizado mensalmente para transcrição dos quantitativos dos 

atendimentos prestados nos ambulatórios, criticando-os conforme regras estabelecidas em portarias. Os 

dados transcritos no sistema BPA Magnético são importados para o Sistema de Informações Ambulatoriais - 

SIA, onde são processados e validados. Sua atualização de versão eventual, normalmente é relacionada a 

alterações nas tabelas do sistema, como publicação de regras em portarias ou ofícios da Secretaria de 

Atenção à Saúde - SAS do Ministério da Saúde. Alguns indicadores: quantidade de consultas médicas, 

exames e outros procedimentos ambulatoriais. 

 

Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

SIASUS 

Sistema de Informações que gerencia os atendimentos ambulatoriais. Realiza captação, controle e 

pagamento dos procedimentos prestados no atendimento ao cidadão pelas unidades ambulatoriais 

credenciadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Alguns indicadores: quantidade de consultas médicas, 

exames e outros procedimentos ambulatoriais. 

 

Sistema Verificador do SIASUS 

VERSIA 

Sistema descentralizado responsável pela verificação das informações geradas pelo Sistema de 

Informações Ambulatoriais do SUS – SIA, por meio de dados referentes ao atendimento dos pacientes. 

Benefícios: evita processamento completo de informações inconsistentes. Funcionalidades: valida produção 

apresentada com capacidade instalada; integração dos dados cadastrais, orçamentário, financeiro e de alto 

custo e; apresenta críticas simples e cruzadas. 
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Sistema de Informação da Atenção Básica 

SIAB 

Sistema implantado para o acompanhamento das ações e dos resultados das atividades realizadas pelas 

equipes da ESF - Estratégia Saúde da Família.  

Benefícios: micro-espacialização de problemas de saúde e de avaliação de intervenções; utilização mais 

ágil e oportuna da informação; produção de indicadores capazes de cobrir todo o ciclo de organização das 

ações de saúde; consolidação progressiva da informação partindo de níveis menos agregados para mais 

agregados. Funcionalidades: cadastros de famílias; condições de moradia e saneamento; situação de 

saúde; produção e marcadores e; composição das equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de 

Saúde. 

 

Sistema de Informações de Agravos de Notificação 

SINAN 

Tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pela Vigilância 

Epidemiológica para apoiar o processo de investigação e dar subsídios à análise das informações das 

doenças de notificação compulsória, contribuindo desta forma para a tomada de decisão por parte dos 

gestores do SUS. Benefícios: realiza diagnóstico da ocorrência de um evento na população; monitora a 

saúde da população; prevê a ocorrência de eventos; fornece subsídios para explicações causais; indica 

riscos aos quais as pessoas estão sujeitas; auxilia o planejamento da saúde; define prioridades de 

intervenção e; avalia o impacto das intervenções. Vale destacar que há mais os módulos web: SINAN 

Influenza, SINAN Dengue e SINAN_net. 

 

Sistema de Informações de Avaliação do Programa de Imunizações 

SI-API 

É um sistema desenvolvido para possibilitar aos gestores envolvidos no Programa Nacional de Imunização 

– PNI a avaliação dinâmica do risco quanto à ocorrência de surtos ou epidemias, a partir do registro dos 

imunobiológicos aplicados e do quantitativo populacional vacinado, agregados por faixa etária, período de 

tempo e área geográfica. Benefícios: registra as doses de imunobiológicos aplicadas e calcula a cobertura 

vacinal; fornece informações sobre rotina e campanhas, taxa de abandono e envio de boletins de 

imunização e; possibilita a padronização do perfil de avaliação. 

 

Sistema de Informações de Estoque e Distribuição de Imunobiológicos 

SI-EDI 

É um sistema desenvolvido para possibilitar aos gestores envolvidos no Programa Nacional de Imunização 

– PNI, a avaliação dinâmica do controle de estoque de imunobiológicos necessário a fim de programar sua 
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aquisição e distribuição para as unidades básicas de saúde. Funcionalidades: registra as entradas e saídas 

de imunobiológicos; gera notas fiscais; emite relatórios de doses distribuídas, movimento mensal e validade 

dos imunobiológicos. 

 

 

Sistema de Informações de Apuração de Imunobiológicos Utilizados 

SI-AIU 

É um sistema desenvolvido para possibilitar aos gestores envolvidos no Programa Nacional de Imunização 

– PNI, a avaliação dinâmica e o controle das perdas físicas e técnicas de vacinas. O controle é feito por 

meio da comparação dos dados que foram registrados no Sistema de Informações de Estoque e 

Distribuição de Imunobiológicos – SI-EDI de distribuição de imunobiológicos com as doses aplicadas 

digitadas no Sistema de Informações de Avaliação do programa de Imunizações – SI-API. Benefícios: 

possibilita o controle das perdas físicas e técnicas de vacinas em todas as instâncias. 

 

Sistemas de Informações sobre Mortalidade e Nascidos Vivos 

SIM e SINASC 

Os sistemas SIM e o SINASC foram desenvolvidos para a obtenção regular de dados de mortalidade de 

forma abrangente e confiável, e de dados sobre nascidos vivos, por meio de documento legal de registro 

(Declaração de Óbito - DO e Declaração de Nascido Vivo - DNV). A partir dessas informações, produzem 

estatísticas e indicadores de saúde e epidemiológico, como também sócio-demográfico. 

 

Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos 

SI-HIPERDIA 

É um sistema destinado ao cadastramento e acompanhamento de portadores de hipetrensão arterial e/ou 

diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do SUS. Benefícios: permite conhecer o perfil 

epidemiológicos da hipertensão arterial e do diabetes mellitus na população. 

 

Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue 

SisPNCD 

Esse sistema de informação tem como objetivo disponibilizar informações acerca da vigilância entomológica 

do Aedes aegypti que possam contribuir para a melhoria das ações de monitoramento e controle da 

infestação do vetor. Através dele, são inseridos os dados coletados no trabalho de campo pelos Agentes de 

Endemias, onde poderão ser acessados e monitorados através de relatórios. Além do módulo local há ainda 

mais dois: o módulo web onde são inseridos os dados de controle do Município tais como o cadastro dos 

ciclos de trabalho e; o módulo web localidade onde são cadastrados os pontos estratégicos, por localidade.  

 

Tabulação para Windows 

TabWin 
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É bastante utilizado para realizar tabulações com dados provenientes dos sistemas de informações do SUS. 

Desenvolvido para atender às necessidades da área da saúde, na obtenção de informações, o sistema 

também manipula dados que geram cruzamentos dando uma visão exata da situação de saúde no território 

analisado. 

 

 

Sistema de Pactuação 

SISPACTO 

Constitui-se em um instrumento formal de negociação entre gestores das três instâncias do governo 

(municipal, estadual e federal) tomando como objeto de negociação as metas a serem alcançadas em 

relação a indicadores de saúde previamente acordados. O SISPACTO deve ser o elemento norteador da 

formulação de políticas setoriais e da programação das ações. Tem por objetivo orientar o processo de 

avaliação e monitoramento dos indicadores pactuados no âmbito do SUS – Sistema Único de Saúde. 

 

Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do SUS 

SARGSUS 

É uma ferramenta para facilitar a elaboração e envio do Relatório Anual de Gestão - RAG ao Conselho 

Municipal de Saúde, bem como dar publicidade às informações contidas no referido relatório. Tendo em 

vista que o Relatório Anual de Gestão – RAG é o instrumento da gestão do SUS, regulamentado pela Lei 

8.142/1990, e pela Lei Complementar 141/2012, utilizado para comprovação da aplicação dos recursos, 

apresentando os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde – PAS ou 

Programação da Atenção à Saúde. É, portanto, importante para orientar a elaboração da nova programação 

anual, bem como apontar ajustes, que se façam necessários, no Plano Municipal de Saúde. Torna-se, 

assim, a principal ferramenta para subsidiar o processo de monitoramento e avaliação da gestão do SUS no 

âmbito Municipal, Estadual, no Distrito Federal e União. 

 

4.2.2. Planejamento, Monitoramento e Avaliação das Ações 
 

Segundo o componente Pacto de Gestão do Pacto pela Saúde, na diretriz referente ao 

Planejamento e Programação, são responsabilidades sanitárias da esfera municipal e, por conseguinte são 

responsabilidades desse setor:  

a) 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, com a 

constituição de ações para a promoção, a proteção, a recuperação e a reabilitação em saúde, construindo 

nesse processo o Plano Municipal de Saúde e submetendo-o à aprovação do Conselho Municipal de 

Saúde;  

b) Formular, no Plano Municipal de Saúde, a política municipal de atenção à saúde, incluindo ações 

intersetoriais voltadas para a promoção da saúde;  

c) Elaborar Relatório Anual de Gestão – RAG, bem como o Relatório Quadrimestral de Gestão, a serem 

apresentados e submetidos à aprovação do Conselho Municipal de Saúde;  



 

 

 

 

 

 57 

d) Operar os Sistemas de Informação referentes à Atenção Básica, conforme normas do Ministério da 

Saúde, e alimentar regularmente os bancos de dados nacionais, assumindo a responsabilidade pela gestão, 

no nível local, dos Sistemas de Informação: Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação – SINAN, 

Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações - SI-PNI, Sistema de Informação sobre 

Nascidos Vivos – SINASC, Sistema de Informação Ambulatorial - SIA e Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos e Profissionais de Saúde – CNES; e quando couberem, os sistemas: Sistema de 

Informação Hospitalar – SIH e Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, bem como de outros 

sistemas que venham a ser introduzidos;  

e) Assumir a responsabilidade pela coordenação e execução das atividades de informação, educação e 

comunicação, no âmbito local;  

f) Elaborar a Programação da Atenção à Saúde - PAS, incluída a assistência e vigilância em saúde, em 

conformidade com o Plano Municipal de Saúde, no âmbito da Programação Pactuada e Integrada da 

atenção à saúde; 

g) Assumir o processo de avaliação e monitoramento dos indicadores pactuados no âmbito do SUS – 

Sistema Único de Saúde através do SISPACTO. 

Vale ressaltar que para o sucesso dessas responsabilidades é fundamental a participação de todas 

as áreas da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, do Conselho Municipal de saúde - CMS e de outros 

atores que possam contribuir na formulação e no acompanhamento dos processos de planejamento  e 

consequentemente dos instrumentos de gestão do SUS. 

 

4.2.3. Secretaria – Documentação e Biblioteca 
 

A responsabilidade da secretaria é o arquivamento, protocolo de documentação da Secretaria 

Municipal de Saúde, encaminhamento de documentos aos seus interessados, elaboração de ofícios, 

memorandos e similares, envio de materiais de divulgação para a rádio local, controla a agenda de eventos 

para utilização do auditório e de equipamentos de multimídia, bem como é responsável pela cópia de 

documentos e materiais (xérox).  

 A biblioteca também pertence a este mesmo setor e tem por objetivo a organização e o 

arquivamento de materiais referentes à área de saúde como: livros, apostilas, folhetos informativos, 

manuais, filmes, revistas, dentre outros. Estes materiais estão disponíveis para consulta e empréstimo a 

quem necessitar.  

 

4.2.4. Recursos Humanos 

 
A área de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde está diretamente ligada ao 

Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão Pública seguindo a programação 

estabelecida pelo mesmo. Este setor tem como atribuições a atualização do cadastro de pessoal, 

arquivamento de advertências, atestados médicos, memorandos de licenças e férias, controle de férias, 

controle e emissão de relatório de cartão ponto, controle do banco de horas. 



 

 

 

 

 

 58 

A Secretaria Municipal de Saúde dispunha em dezembro de 2013 de: 237 servidores públicos 

municipais, sendo 63 contratados através do regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 174 

contratados através do regime estatutário. 

Tabela 19 - Recursos Humanos 

Profissional 
Quantidade 

Celetista % Estatutários % 

Agente Comunitário de Saúde 49 77,77 03 1,72 

Agente de Combate à Dengue 02 3,18 00 0,00 

Agente Social 00 0,00 03 1,72 

Assessor de Transporte 01 1,59 00 0,00 

Assistente de Farmácia 00 0,00 01 0,57 

Assistente Social 00 0,00 02 1,15 

Auxiliar Administrativo 00 0,00 04 2,30 

Auxiliar de Enfermagem 00 0,00 38 21,85 

Auxiliar de Saneamento 00 0,00 02 1,15 

Auxiliar de Serviços Gerais 00 0,00 11 6,32 

Auxiliar Odontológico 00 0,00 18 10,35 

Bioquímico 00 0,00 01 0,57 

Dentista 00 0,00 18 10,35 

Digitador Processamento de Dados 00 0,00 02 1,15 

Enfermeiro 05 7,94 09 5,18 

Engenheiro de Alimentos 00 00 01 0,57 

Farmacêutico 00 0,00 02 1,15 

Fisioterapeuta 00 0,00 02 1,15 

Médico 03 4,76 19 10,93 

Médico Veterinário 00 0,00 01 0,57 

Motorista 00 0,00 13 7,47 

Nutricionista 00 0,00 01 0,57 

Operador de Máquinas 00 0,00 01 0,57 

Pedreiro 00 0,00 01 0,57 

Professor de Educação Física 00 0,00 01 0,57 

Psicólogo 00 0,00 04 2,30 

Secretário de Saúde 01 1,59 00 0,00 

Técnico em Enfermagem 00 0,00 12 6,10 

Técnico em Higiene Dental 02 3,17 02 1,15 

Técnico em Laboratório 00 0,00 01 0,57 

Terapeuta Ocupacional 00 0,00 01 0,57 

TOTAL 63 100,00 174 100,00 

Fonte: Secretaria Municipal de Gestão/Departamento de Recursos Humanos 
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Além destes servidores, o Departamento de Saúde possui 03 servidores cedidos pelo Estado, 11 

médicos, 01 fisioterapeuta e 02 técnicos de enfermagem contratados junto a uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Os mesmos não estão inclusos na tabela acima. 

 

4.2.5. Serviços Meio: Almoxarifado e Serviços Gerais 

 

Este setor tem a função de manter o almoxarifado em condições de recebimento, armazenamento, 

distribuição, controle e segurança dos estoques de materiais de limpeza, escritório e consumo das 

Unidades de Saúde do município. 

 Ao setor de serviços gerais competem as atividades de copa e cozinha, zeladoria, conservação, 

limpeza interna e externa das Unidades de Saúde, bem como de todos os equipamentos e instalações em 

geral. 

 

4.3. Coordenadoria de Finanças 
 
4.3.1. Orçamento e Finanças 
 

Ao setor de Orçamento e Finanças compete executar a gestão financeira, em conjunto com o 

Secretário Municipal de Saúde objetivando sempre o equilíbrio financeiro através da responsabilidade fiscal 

e da qualidade do gasto público. 

As atividades financeiras são: 

a) Execução das Despesas: controle de fontes de recursos, programação de desembolso, solicitação de 

empenho, empenhos e liquidação, licitação, contratos e aditivos; 

b) Prestação de contas e transparência: agenda de obrigações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

– TCE, Sistema Integrado de Transferências – SIT, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Saúde – SIOPS, Unidade Gestora de Transferências – UGT, audiências públicas, elaboração e 

apresentação de relatórios que se fizerem necessários para o Conselho Municipal de Saúde – CMS; 

c) Gerenciamento do Fundo Municipal de Saúde de acordo com as leis e normas vigentes; e 

 d) Elaborar em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento os demais instrumentos gerais de 

gestão, que devem estar articulados com os instrumentos de gestão específicos da saúde:  

Plano Plurianual – PPA: estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para 4 anos 

(3 da atual gestão e o primeiro ano da gestão seguinte), em especial aquelas relativas às despesas de 

capital e aos programas de duração continuada. 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO: compreende as metas e prioridades da administração pública, 

incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orienta a elaboração da lei 

orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária. 

Lei Orçamentária Anual – LOA: elaborada anualmente, discrimina receita e despesa por programa de 

trabalho do governo, fontes e dotações por órgãos do governo e da administração. 
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Tabela 20 – Resumo Orçamentário 
 

Fonte: SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde) 

 

Observando a tabela 19, em 2012 tivemos um aumento de R$ 38,65 no valor de despesas com saúde por habitante se comparada a 2011, devido ao aumento das despesas totais que passou de R$ 

10.309.160,40 em 2011 para R$ 11.532.973,50 em 2012, uma diferença de 10%, e um aumento no valor dos repasses federais de R$ 2.411.711,48 em 2011 para R$ 2.622.870,43 em 2012, o gasto com pessoal  

houve um aumento de R$ 1.271.238,42 devido às contratações novas e também ao reajuste salarial de 14,13% em janeiro de 2012. Nota-se que a maior despesa do Município na área da

Dados e Indicadores 2012 2011 2010 2009 2008 

Despesa total com saúde por habitante (R$) 356,77 318,12 274,30 243,49 219,67 

Despesa com recursos próprios por habitante 271,82 236,52 182,80 192,48 166,80 

Transferências SUS por habitante 81,14 74,42 77,23 57,62 40,23 

      

% despesa com pessoal/despesa total 68,37 64,16 63,98 70,80 74,70 

% despesa com investimentos/despesa total 0,50 4,13 1,12 1,98 69,00 

% transferências SUS/despesa total com saúde 22,74 23,40 28,15 23,70 18,30 

% de recursos próprios aplicados em saúde (EC 29) 19,88 18,59 17,62 21,40 17,89 

      

Despesa total com saúde 11.532.973,50 10.309.160,40 8.811.987,83 7.890.429,37 7.091.258,76 

Despesa com recursos próprios 8.786.985,91 7.664.661,28 5.872.269,06 6.237.461,87 5.384.704,24 

Receita de impostos e transferências constitucionais legais 44.923.537,30 41.242.527,99 33.890.926,14 29.703.164,04 30.092.254,13 

Transferências SUS 2.622.870,43 2.411.711,48 2.481.078,88 1.867.272,36 1.298.806,59 

Despesa com pessoal 7.885.704,18 6.614.465,76 5.638.161,07 5.584.856,10 4.898.582,14 
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saúde é com recursos humanos que se mantém nos últimos cinco anos com uma média entre 60 a 70% da 

despesa total com saúde. A proporção de recursos próprios aplicados em saúde está acima do preconizado 

pela Emenda Constitucional 29 que é de 15%. 

 Os repasses Fundo a Fundo se confirmaram de forma regular e sua aplicação seguiu os critérios 

dos programas e políticas de saúde do SUS e vale ressaltar que a responsabilidade referente ao uso dos 

recursos financeiros reflete-se no resultado dos indicadores e pode-se afirmar que o Município está no 

caminho correto e deve consolidar o que já está sendo realizado e ampliar as ações a fim de garantir a 

acessibilidade e, sempre buscar a qualidade das ações. 

 

4.3.2. Patrimônio – Aquisição de Materiais, Bens e Serviços 
 

No setor de Patrimônio é realizado o controle e recebimento dos bens e materiais, com respeito à 

incorporação, tombamento, guarda, baixa e responsabilidade pelo uso desses bens e, ainda, em relação a 

sua movimentação, conservação e segurança. Os serviços são solicitados e/ou contratados para a 

manutenção dos bens e materiais. 

 

4.4. Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde 
 
4.4.1. Assistência à Saúde da Mulher e da Criança 
 

 

ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL  
 

 

 A assistência ao pré-natal segue o seguinte protocolo: 

1. Rastrear as gestantes da área urbana não coberta pela ESF – Estratégia Saúde da Família para que 

todas realizem o acompanhamento pré-natal; 

2. Facilitar o início precoce do pré-natal, de preferência multiprofissional, a todas as gestantes do 

Município; 

3. Abrir espaço para agendamento em curto prazo (acolhimento);  

4. Cadastramento no Sistema de Informação Rede Cegonha do Ministério da Saúde, o mais precoce 

possível (antes de 120 dias). 

5. Solicitação da primeira rotina de exames assim que a gestante inicie o acompanhamento pré-natal e da 

segunda rotina de exames após 28ª semana conforme protocolo da Unidade de Saúde da Mulher e da 

Criança e do Município; 

6. Busca ativa das gestantes faltosas; 

7. Propiciar a presença de acompanhante nas consultas de pré-natal; 

8. Conforme o Programa Nacional de Suplementação de Ferro de 2005, toda gestante após 20ª semana 

iniciará a utilização de Ácido Fólico e Sulfato Ferroso até 3º mês pós-parto;  

9. As consultas devem ser mensais até a 32ª semana; quinzenais entre 32 e 36 semanas; e semanais no 

último mês. 

10. Proporcionar a consulta de puerpério o mais precoce possível (até o 42º dia após o parto); 
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11. Caso diagnosticado aborto através de ultrassonografia, a cliente será encaminhada para Hospital e 

após a realização dos procedimentos necessários será agendado consulta de pós-aborto o mais 

precoce possível; 

12. Conforme estabelecido pela Estratégia Saúde da Família, gestante de baixo risco inicia o pré-natal na 

Unidade de Saúde da ESF e após a 28ª é encaminhada para a Unidade de Saúde da Mulher e da 

Criança - USMC para avaliação e termino do pré-natal. Quando diagnosticado pré-natal de médio ou 

alto risco a cliente é referenciada para acompanhamento na USMC.  

13. Em caso de gestação de alto risco para a mãe ou recém-nato, a mesma é referenciada através de TFD 

para algum serviço em Curitiba ou através de Referência e Contra Referência para Unidade de 

Regulação de Leitos – Ponta Grossa, devido o Município não possuir infra-estrutura para atender estas 

situações. Mesmo após este encaminhamento a gestante continuará em acompanhamento na USMC; 

14. Qualquer alteração em seu estado clínico ou evolutivo (sangramento, ausência de BCF, algias, 

contrações, perda de liquido, etc...) a gestante deverá ser encaminhada para o hospital de referência no 

Município.  

15. Em caso de cirurgias obstétricas realizadas no Município ou fora, a retirada dos pontos é referenciada 

para Unidade de Saúde da Mulher e da Criança para avaliação do médico responsável pelo pré-natal. 

Em casos de maior complexidade a cliente é encaminhada para o hospital de plantão.  

16. Todos os exames solicitados para gestantes da área do SUS serão liberados apenas na USMC. 

 

Produção dos Serviços 

Tabela 21 - PAB – Piso de Atenção Básica 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Consulta de Pré-Natal Enfermeiro 485 40 

Consulta de Pré-Natal Médico 2.873 239 

Consulta Puerperal Enfermeiro 63 05 

Consulta Puerperal Médico 251 21 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 

 
 

ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 

 

 

Devido o alto índice de procura pelo atendimento em ginecologia ficou estabelecido: 

1. Consulta com médico ginecologista para mulheres que residem em território da ESF é marcada 

consulta somente através de encaminhamento realizado pelo médico ou enfermeira da ESF, visto que 

muitas consultas não há necessidade de serem realizadas pelo médico ginecologista; 

2. Consulta com o ginecologista para mulheres que residem em áreas não cobertas pela ESF são 

agendadas sem necessidade do encaminhamento do clínico; 

3. Realização de exame citopatológico de rastreamento anual ou semestral conforme o protocolo do 

Ministério de Saúde apenas para mulheres da busca ativa do Sistema de Informação do Câncer do Colo 
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do Útero - SISCOLO e para mulheres de áreas não cobertas pela ESF. Este exame é realizado pelo 

médico, enfermeira e técnica de enfermagem. Após a coleta, os formulários são preenchidos, digitados 

e encaminhados para Consulpat semanalmente ou conforme a demanda; 

4. Realização de biopsia conforme diagnosticado a necessidade com formulário digitado e encaminhado 

para Consulpat (prestador de serviço contratado pela SESA/PR para realização de exames 

complementares de diagnóstico referente à saúde da mulher); 

5. Quando necessário é realizada a drenagem ginecológica e a amostra é encaminhada para análise 

histopatológica; 

6. Quando aparecem alterações no exame citopatológico e/ou mamografia a usuária é encaminhada para 

um serviço de referencia através do TFD/Referência e Contra-referência ou Unidade de Regulação de 

Leitos – URL de Ponta Grossa. Mesmo após este encaminhamento a usuária continua sendo 

acompanhada pela USMC. 

7. Acompanhamento e atualização do Programa do SISCOLO. O SISCOLO foi criado em 1998 e 

oficialmente implantado em outubro de 1999 em todo Brasil para atender a Portaria nº. 

408/1999/SAS/MS. O seu objetivo foi desenvolvido com a finalidade de identificar e acompanhar 

mulheres com lesão precursora e câncer do colo do útero. 

8.  SISMAMA – Sistema de Informação do Câncer de Mama - SISMAMA também foi implantado para 

acompanhamento das clientes dentro da faixa de rastreamento de 50 a 69 anos através de mamografia 

de rastreamento. Em caso de pacientes com históricos familiares e com nódulos palpáveis será 

realizado MMG diagnóstica. Após encaminhamento e laudo esta cliente será acompanhada através do 

SISMAMA. 

Todas as mamografias do Município são solicitadas apenas na USMC, quando a ESF detecta a 

necessidade é realizado encaminhado referenciado para análise e solicitação. 

9. Busca ativa de clientes cadastradas no SISCOLO/SISMAMA conforme protocolo. 

10. Todas as doenças sexualmente transmissíveis - DST’s detectadas na USMC são notificadas para o 

setor de Vigilância Epidemiológica por telefone ou através de formulários próprios. 

 

Produção dos Serviços 

Tabela 22 - PAB – Piso de Atenção Básica 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Mamografia bilateral para rastreamento – faixa etária 50 a 69 anos  510 42 

Exame citopatológico cérvico-vaginal/microflora –faixa etária 25 a 64 anos 2.762 230 

Consulta Médica em Atenção Básica - Ginecologia 2.892 241 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 
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PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

 

A USMC é responsável por: 

1 – Distribuição dos contraceptivos para as Unidades de Saúde do Município que solicitam conforme sua 

demanda e estoque;  

2 – Controle mensal, através de relatórios direcionados para a 3ª Regional de Saúde, visto que alguns 

medicamentos são distribuídos pelo Programa da SESA/PR; 

3 – Fornecimento do contraceptivo para as usuárias cadastradas no programa, visto que algumas 

localidades do Município não possuem auxiliar de enfermagem; 

4 - Inserção de Dispositivo Intra-Uterino - DIU, quando solicitado pela cliente, ou através de 

encaminhamentos da ESF’s, através de encaminhamento realizado pela enfermeira ou médico. Após 

inserção é realizado o cadastro no Programa de DIU, controle anual através de coleta de citopatológico e 

ultrassonografia. 

 

 

Produção dos Serviços 

Tabela 23 - PAB – Piso de Atenção Básica 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade 

Atendimento clínico para indicação e fornecimento e inserção de DIU  08 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 

 

 

ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA - PUERICULTURA 

 

 

Conforme acordo entre os enfermeiros responsáveis pelas USFS e US da área rural o seguimento 

ambulatorial no primeiro ano de vida será: 

 

1. Puericultura da ESF’s serão realizadas nas próprias Unidades, quando o médico da detectar a 

necessidade de uma avaliação com o Pediatra a mesma será realizada através de referência e contra-

referência; 

2. A primeira puericultura das crianças de áreas não cobertas por ESF serão realizadas na USMC. Em 

casos de a puericultura ser avaliada como alto risco continuará na USMC. Em casos de baixo risco a 

puericultura será realizada pela enfermeira responsável pelas US da área rural na USMC; 

3. Crianças fora da idade de acompanhamento estabelecido na puericultura serão acompanhadas através 

da Pesagem do Programa do Leite;  

4. As puericulturas do Município sofrerão alterações quanto à periodicidade, com o objetivo de melhorar o 

atendimento prestado e detectar as principais alterações ocorridas na faixa etária de 01 a 02 anos. 
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Produção dos Serviços 

Tabela 24 - PAB – Piso de Atenção Básica 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Consulta p/ Acompanham. Crescimento e desenvolvimento (Puericultura) Enfermeiro 2.332 194 

Consulta p/ Acompanhamento Crescimento e Desenvolvimento (Puericultura) Médico 490 41 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 

 
 

PEDIATRIA 

 

 

O atendimento na Pediatria é direcionado para todas as crianças do município de 0 a 11 anos 11 

meses e 29 dias, realizado de segunda a sexta nos dois períodos da seguinte forma: 

1. Acolhimento; 

2. Verificação dos sinais vitais; 

3. Avaliação pediátrica do recém-nascido; 

4. Avaliação pós-puericultura, quando necessário; 

5. O atendimento é realizado através de livre demanda, sendo disponibilizadas 15 fichas no período da 

manhã e 15 no período da tarde. Caso extrapolado o número de fichas, é avaliado pelo estado clínico 

da criança a necessidade de consulta imediata ou retorno em outro horário. 

6. Se necessário atendimento de alguma outra especialidade médica é realizado orientações pela equipe 

e o médico solicita avaliação através de TFD/Referência e Contra-referência; 

7. Crianças avaliadas em estado clínico grave são encaminhadas para o Hospital para uma melhor 

conduta, visto que a USMC não possui instalações para atendimentos mais complexos. 

 

Produção dos Serviços 

Tabela 25 - PAB – Piso de Atenção Básica 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Consulta Médica em Atenção Básica - Pediatria 5.073 423 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 
 

 Vale  destacar  ainda  que  na  Unidade  de  Saúde  da  Mulher  e  da  Criança  ainda são realizados  

exames de ultrassonografia uma vez por semana com agendamento prévio mediante indicação médica. 

 
4.4.2. Pronto Atendimento às Urgências 

 

 O Pronto Atendimento (PA) Municipal presta serviços de atenção básica, sendo referência de 

urgência para todos os postos de saúde do Município, além de absorver o atendimento pré-hospitalar 

prestado pelo Corpo de Bombeiros (SIATE) e pela Concessionária Caminhos do Paraná. Funciona no 

Centro de Saúde de segunda a sexta das 7h às 19h. 
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 Os casos de emergência oriundos das diversas localidades do Município são encaminhados para o 

hospital de apoio que executa o serviço de internamento e/ou transferência para serviços especializados de 

referência. Ainda na atenção básica, o Pronto Atendimento – PA - é uma das portas de entrada para o 

Sistema Único de Saúde, que oferece ao indivíduo a assistência aos problemas mais comuns, através da 

oferta de serviços de caráter de promoção e prevenção a agravos da saúde. 

Sendo assim, oferece consultas de Clínica Geral, em livre demanda, isto é, prestação do serviço 

conforme a procura da população, pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, através do 

agendamento prévio, realização de suturas, lavagem de ouvido, retirada de corpo estranho, dentre outros. 

Oferece também os serviços de Enfermagem Clínica com consulta de enfermagem para avaliação de 

feridas crônicas, realização de curativos de alta complexidade, com utilização de técnica e materiais 

especializados, observação clínica de curta permanência, atendimento a hemofílicos com distribuição de 

fator de coagulação, pacientes em tratamento quimioterápico para aplicação de medicamentos específicos, 

atendimento a pacientes de cirurgias eletivas para acompanhamento/tratamento; bem como administração 

de medicamentos injetáveis, realização de curativos simples, recepção e estabilização de pacientes que 

serão encaminhados para outros serviços. 

No período noturno durante a semana, nos finais de semana e feriados durante 24 horas é realizado 

este pronto atendimento, porém no espaço físico dos hospitais, sendo intercalada a instituição de dois em 

dois dias. O atendimento é somente para casos de urgência, sendo o hospital de apoio responsável pelo 

atendimento das emergências. 

 

Produção dos Serviços 

Tabela 26 - PAB – Piso de Atenção Básica 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Atendimento de Urgência em Atenção Básica 36.462 3.038 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 
 

4.4.3. Assistência Farmacêutica  

 
A assistência farmacêutica é de fundamental importância no contexto do atendimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS), e compreende o abastecimento, conservação, controle da qualidade, segurança, 

eficácia terapêutica e orientações sobre medicamentos para assegurar o seu uso racional e visa a redução 

de custos para o município. 

 A assistência farmacêutica no município ocorre através da distribuição de medicamentos e 

materiais de uso no paciente para as Unidades de Saúde da área urbana e rural, sendo que os 

medicamentos na área rural só são enviados e dispensados no dia do atendimento médico. Também são 

fornecidos materiais de uso no paciente para Entidades Sociais, Escolas Públicas e para o próprio paciente 

após avaliação da enfermagem e da farmacêutica. 

 

SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS: 
É feita a partir da REMUME – Relação Municipal de Medicamentos e da RENAME - Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais e elenco de medicamentos do Estado do Paraná, tendo como base a 
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situação de saúde do município (prevalência e incidência das doenças), medicamentos mais utilizados, 

demanda e custos. 

 

 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 
É feita mediante estimativa e programação das necessidades através de aquisição direta pelo 

município por alguma modalidade de licitação, principalmente o pregão eletrônico, pelo Consórcio Paraná 

Saúde e recebimento da 3ª Regional de Saúde para programas especiais estabelecidos. 

 

RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS: 
São recebidos na Farmácia localizada no Centro de Saúde e distribuídos para as USF mediante 

relatório mensal de consumo. 

No ato do recebimento é verificado se o material está em conformidade com a nota de recebimento. 

São verificados: quantidade, lote, prazo de validade e condições da embalagem.  

 
ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS: 
São armazenados obedecendo às condições de conservação recomendadas pelo fabricante 

(termolábeis, inflamáveis) em prateleiras, protegidos de luz solar direta. 

Medicamentos sujeitos a controle específico conforme Portaria nº. 344/98 SVS – MS, ficam em 

armário com chave, isolado dos demais, sob controle e responsabilidade legal do farmacêutico. 

 
CONTROLE DE ESTOQUE: 

Realizado através do: 

O sistema permite, entre outras funcionalidades, o controle de 

estoque, a rastreabilidade dos medicamentos distribuídos e 

dispensados, o agendamento das dispensações, o conhecimento do 

perfil do consumo, o acompanhamento do uso dos medicamentos e 

ainda a geração de dados para do desenvolvimento de indicadores de assistência farmacêutica para auxiliar 

no planejamento, avaliação e monitoramento das ações nessa área. 

 
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 
A dispensação que é o ato de fornecimento de medicamentos e correlatos ao paciente, com 

orientação do uso é realizada mediante a apresentação de receita médica. As receitas são válidas por 30 

dias a partir de sua data de emissão e têm duas vias. A segunda via fica arquivada na farmácia e a primeira 

via é devolvida ao paciente com carimbo comprovando o recebimento. As outras Unidades de Saúde que 

dispensam medicamentos seguem os mesmos procedimentos. 

Receitas de medicamentos de uso contínuo, exceto os do programa HIPERDIA, são dispensados 

somente na unidade central e têm validade de seis meses, mas é dispensada a quantidade para 30 dias de 

tratamento. No ato da dispensação de medicamentos para hipertensão e diabetes é anotado numa planilha 

própria o nome do paciente, a quantidade e o endereço. A dispensação de insulina é feita mediante 

cadastro do paciente, onde é anexada a receita, anotada a data, quantidade e assinatura de quem retirou. 
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 Receita sujeita a controle especial é dispensada somente na farmácia do Centro de Saúde. É válida 

por 30 dias a partir da data de emissão, em receituário especial, segundo legislação específica e anotação 

em cadastro do paciente. 

 Além da farmácia básica, o fornecimento de medicamentos contempla os seguintes programas: 

- Saúde Mental; 

- Saúde da Mulher; 

- Medicamentos Estratégicos: Os medicamentos para Hanseníase e Tuberculose são distribuídos pela 3º 

Regional de Saúde ao Município com base nas solicitações dos mapas de consumo mensal; 

- Paraná sem Dor: gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde. Os medicamentos são distribuídos para 

pacientes cadastrados. O cadastro é feito mediante apresentação da receita e formulário próprio emitido por 

médico cadastrado no programa. Os medicamentos são fornecidos pela 3º Regional de Saúde, mediante 

solicitação dos mapas de consumo;  

- Hiperdia: programa de atendimento aos pacientes hipertensos e diabéticos; 

- Atendimento aos pacientes diabéticos: distribuição de insulina NPH Humana 100UI e Regular Humana 

100UI para pacientes com Diabetes Mellitus; 

- Programa de Medicamentos Excepcionais: segue Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde e/ou Secretaria de Estado da Saúde. Neste programa é utilizado o 

Sistema de Dispensação de Medicamentos Excepcionais – MEDEX. 

- Programa de Controle do Tabagismo: faz o acompanhamento da distribuição dos medicamentos e envia a 

cada trimestre o relatório para a 3ª. Regional de Saúde. 

 

4.4.4. Laboratório 

 

Realiza exames que atendem os programas: Hiperdia (hipertensos e diabéticos), DST - Doenças 

Sexualmente Transmissíveis, diagnóstico e controle de Tuberculose e Hanseníase e exames solicitados em 

consultas eletivas e de urgência realizadas nas Unidades de Saúde do Departamento. 

O atendimento é realizado de segunda a sexta das 8h às 11h30m e das 13h às 17h com uma média 

de 30 pacientes/dia. Têm uma produção mensal em torno de 1.900 procedimentos, nas áreas de 

Bioquímica, Hematologia, Parasitologia, Urinálise, Microbiologia e Imunologia. O laboratório coleta amostras 

para realização de sorologias, encaminhadas ao LACEN - Laboratório Central do Estado - e as solicitadas 

pelo Hemonúcleo de Ponta Grossa para exames confirmatórios de doadores de sangue. 

 A equipe do Laboratório realiza coletas domiciliares quando solicitado pela ESF’s e, no ano de 2012 

foram realizadas 10.449 coletas de material para exame laboratorial em patologia clínica.  

 

Produção dos Serviços 

 Tabela 27 – FAE – Fração de Atendimento Especializado 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Ácido Úrico 416 35 
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Análise de caracteres físicos, elementos e sedimento urina 1.714 143 

Antiestreptolisina O (ASLO), determinação quantitativa 75 06 

Baciloscopia direta para Baar (hanseníase) 02 0,2 

Baciloscopia direta para Baar (tuberculose) 58 05 

Baciloscopia direta para pesquisa de Baar 43 03 

Colesterol (HDL) 2.674 223 

Colesterol total 3.382 282 

Creatinina 1.822 152 

Dosagem de triglicerídeos 3.285 274 

Fator reumatóide, teste do látex 91 0,08 

Fator RH (inclui do fraco) 16 01 

Glicose 3.629 302 

Gonadotrofina Corionica – Beta H C G 427 35 

Grupo ABO - determinação 16 01 

Hemograma completo 2.290 191 

Parasitológico (métodos de concentração) 156 13 

Pesquisa de sangue oculto nas fezes 37 03 

Plaquetas 1.973 164 

Proteína C reativa, pesquisa 99 08 

Uréia 662 55 

VDRL (inclusiva quantitativo) 41 03 

Velocidade de hemossedimentação (VHS) 14 01 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informação Ambulatorial do SUS) 

 

4.4.5. Assistência à Saúde na Área Rural 

 

A área rural do município de Palmeira possui 11 unidades de saúde para atendimento às 

necessidades básicas da população.  As comunidades onde estão situados são: Vilinha, Colônia Maciel, 

Queimadas, Vieiras, Guarauninha, Santa Bárbara, Pinheiral de Baixo, Faxinal dos Quartins, Poço Grande, 

Quero-Quero e Witmarsum. Também possui 05 postos de atendimento médico em Campestrinho, Turvo, 

Faxinal dos Mineiros e Encruzilhada. 

 Nas unidades de saúde são realizadas as seguintes atividades por auxiliares de enfermagem: 

aplicação de vacinas nas 09 Unidades onde estas estão disponíveis; dispensação de medicamentos 
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prescritos em receita médica; curativos; verificação de pressão arterial; inalação e aplicação de 

medicamento injetável. 

 As auxiliares de enfermagem que trabalham na área rural do município atuam em conjunto com as 

Agentes Comunitárias de Saúde na busca ativa de crianças para a imunização, puericultura, gestantes, 

hipertensos e diabéticos, acamados, entre outros. 

 Há ainda o atendimento de puericultura e exame preventivo do câncer do colo do útero - 

papanicolau, realizados por enfermeiras responsáveis pela cobertura da área rural. 

 O atendimento médico segue um roteiro semanal descrito logo abaixo realizando uma média 16 

consultas em cada uma das unidades de saúde. 

4.4.6. Marcação de Consultas 

 
 As atividades desenvolvidas por este setor são: 

- Abertura do Centro de Saúde Dr. Silvio Kenji Kanemoto, recepção/acolhimento dos usuários, guarda e 

manutenção do prontuário médico; 

 - Agendamento e distribuição de todas as consultas médicas realizadas no Centro de Saúde Dr. Silvio Kenji 

Kanemoto; 

- Atendimento telefônico geral e também é responsável pelos avisos/comunicados referentes ao 

atendimento médico do Centro de Saúde Dr. Silvio Kenji Kanemoto. 

 
4.4.7. Ambulatório de Especialidades 

 
Funcionam no Centro de Saúde Dr. Silvio Kenji Kanemoto os serviços especializados de: 

- Neurologia, através de agendamento prévio, atendimento de urgência, atendimento multiprofissional junto 

à equipe de Saúde Mental, e encaminhamento para cirurgias;  

- Ortopedia, sendo consultas em livre demanda ou casos de urgência/emergência, estabilização de fraturas 

e imobilização com gesso, casos cirúrgicos realizados junto aos hospitais da cidade ou referenciados para 

outros centros;  

- Dermatologia, através de encaminhamento médico, ou casos que necessitem diagnóstico precoce, e 

procedimentos cirúrgicos ambulatoriais;  

- Otorrinolaringologia, através de encaminhamento médico, clínico ou pediatra, avaliação para casos de 

cirurgias eletivas;  

- Oftalmologia, através de encaminhamento médico, exames de rotina e casos cirúrgicos; 

- Endoscopia, através de agendamento prévio com indicação médica.  

 Estas especialidades são agendadas previamente através da Marcação de Consultas do Centro de 

Saúde Dr. Silvio Kenji Kanemoto. 

 

Produção dos Serviços 

Tabela 27 – FAE – Fração de Atendimento Especializado 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 
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Consulta Médica em Dermatologia 1.007 84 

Consulta Médica em Neurologia 2.561 213 

Consulta Médica em Oftalmologia 1.562 130 

Consulta Médica em Ortopedia 4.298 358 

Consulta Médica em Otorrinolaringologia 1.367 114 

Consulta Ortopédica c/Imobilização Provisória 137 11 

Gastro Duodenoscopia - endoscopia 608 51 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 
 

4.4.8. Serviço Social 
  

É o Setor de Serviço Social que realiza o encaminhamento e agendamento de alguns exames 

complementares de diagnóstico que são autorizados e liberados pela 3ª. Regional de Saúde, sendo: 

tomografia computadorizada, ressonância magnética e cintilografia de acordo com a cota mensal do nosso 

município. 

Atua no Programa de Órtese e Prótese e a referência para o Município é o Setor de Órtese e 

Prótese situado na cidade de Ponta Grossa. O Setor de Serviço Social do Departamento de Saúde verifica 

toda a documentação necessária a qual é encaminhada para o referido Setor, com o prontuário social e 

demais documentos preenchidos do usuário para concessão de prótese ou órtese como: tala de 

polipropileno, colete, bota ortopédica, muleta, cadeira de rodas, substitutivo de membro superior e inferior, 

ocular, auditivo, etc. 

   É através do Setor de Serviço Social que é realizada a triagem social que tem como atribuição 

fornecer, de acordo com normas estabelecidas pelo Departamento de Saúde, benefícios aos usuários do 

SUS e liberar procedimentos nos prestadores de serviços. Os benefícios são medicamentos que não estão 

no elenco do município, leites especiais, exames de análises clínicas que não são realizados no Laboratório 

do Departamento e fraldas geriátricas concedidos mediante avaliação da situação sócio-econômica do 

usuário e de acordo com uma cota mensal. 

Pela triagem social também passam os usuários que tem solicitação do médico para realização de 

exames de radiografia e ultrassonografia. Como estes exames são realizados em serviços terceirizados 

precisa da autorização prévia do Departamento que é executada por este setor. 

 

Produção dos Serviços 

Tabela 28 - PAB – Piso de Atenção Básica 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Cons. de Profissional de Nível Superior na Atenção Básica - Assistente Social 11.268 939 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 
 
 

4.4.9. Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
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Em 1994, foi iniciado o Programa de Agentes Comunitários de Saúde no Município de Palmeira, 

desenvolvendo atividades de prevenção das doenças e promoção da saúde, através de visitas domiciliares 

e de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob supervisão e 

acompanhamento do enfermeiro Instrutor-Supervisor. Atualmente o programa conta com 27 Agentes 

Comunitários de Saúde – ACS - sendo 03 em territórios na área urbana não coberta pela estratégia saúde 

da família e os demais em territórios da área rural. 

O impacto do trabalho realizado pelo Agente Comunitário de Saúde se dá por meio da realização do 

cadastramento das famílias; participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil 

sócio econômico da comunidade, na identificação de traços culturais e religiosos das famílias e da 

comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização do 

levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da sua área de 

abrangência; realização do acompanhamento das micro-áreas de risco; realização da programação das 

visitas domiciliares, elevando a sua freqüência nos domicílios que apresentam situações que requeiram 

atenção especial; atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; execução da 

vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco; acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento das crianças de O a 02 anos; promoção da imunização de rotina às 

crianças e gestantes, encaminhando-as ao serviço de referência ou criando alternativas de facilitação de 

acesso; promoção do aleitamento materno exclusivo; monitoramento das diarréias e promoção da 

rehidratação oral; monitoramento das infecções respiratórias agudas, com identificação de sinais de risco e 

encaminhamento dos casos suspeitos de pneumonia ao serviço de saúde de referência; monitoramento das 

dermatoses e parasitoses em crianças; orientação dos adolescentes e familiares na prevenção de 

DST/AIDS, gravidez precoce e uso de drogas; identificação e encaminhamento das gestantes para o 

serviço de pré-natal na unidade de saúde de referência; realização de visitas domiciliares periódicas para 

monitoramento das gestantes, priorizando atenção nos aspectos de: desenvolvimento da gestação; 

seguimento do pré-natal; sinais e sintomas de risco na gestação; nutrição; incentivo e preparo para o 

aleitamento materno; preparo para o parto; atenção e cuidados ao recém nascido; cuidados no puerpério; 

monitoramento dos recém-nascidos e das puérperas; realização de ações educativas para a prevenção do 

câncer cérvico-uterino e de mama, encaminhando as mulheres em idade fértil para realização dos exames 

periódicos nas unidades de saúde da referência; realização de ações educativas sobre métodos de 

planejamento familiar; realização de ações educativas referentes ao climatério; realização de atividades de 

educação nutricional nas famílias e na comunidade; realização de atividades de educação em saúde bucal 

na família, com ênfase no grupo infantil; busca ativa das doenças infecto-contagiosas; apoio a inquéritos 

epidemiológicos ou investigação de surtos ou ocorrência de doenças de notificação compulsória; supervisão 

dos eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos pacientes com tuberculose, 

hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas; realização de atividades de prevenção e 

promoção da saúde do idoso; identificação dos portadores de deficiência psico-física com orientação aos 

familiares para o apoio necessário no próprio domicílio; incentivo à comunidade na aceitação e inserção 

social dos portadores de deficiência psico-física; orientação às famílias e à comunidade para a prevenção e 

o controle das doenças endêmicas; realização de ações educativas para preservação do meio ambiente; 
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realização de ações para a sensibilização das famílias e da comunidade para abordagem dos direitos 

humanos; estimulação da participação comunitária para ações que visem a melhoria da qualidade de vida 

da comunidade. 

Tabela 29 – Cadastramento Familiar 

Período: julho/2013 

Nº. de famílias Nº. de pessoas % cobertura 

2.958 9.683 30,00 

Fonte: SIAB – Sistema de Informação de Atenção Básica – DATASUS 
 

 

 
 
 
Produção dos Serviços 
 
Tabela 30 - PAB – Piso de Atenção Básica 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Atividade Educativa / Orientação em Grupo na Atenção Básica ACS 4.882 407 

Atividade Educativa / Orientação em Grupo na Atenção Básica PACS 1.516 126 

Cons. de Prof. De Nível Sup. na Atenção Básica - Enfermeiro PACS 750 62 

Consulta de Pré-Natal Enfermeiro PACS 09 0,7 

Consulta p/ Acompanhamento de crescimento e desenvolvimento (Puericultura) Enfermeiro PACS 1.204 09 

Visita Domiciliar por Profissional de Nível Médio - ACS 47.009 3.917 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 
 

 Cabe destacar que os procedimentos na tabela 29 referentes ao Agente Comunitário de Saúde – 

ACS estão contados os procedimentos realizados pelo PACS e pela ESF. 

  

Produção dos Serviços: 
 

Vale ressaltar que a produção dos serviços apresentada a seguir dizem respeito à toda a Secretaria 

Municipal de Saúde: 

 

Tabela 31 - PAB – Piso de Atenção Básica 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Administração de Medicamentos por Paciente 47.567 3.964 

Aferição de Pressão Arterial 76.383 6.365 

Atividade Educativa / Orientação em Grupo na Atenção Básica 9.991 832 
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Consulta / Atendimento Domiciliar 1.171 97 

Consulta de Profissional de Nível superior na atenção Básica - Enfermeiro 13.205 1.100 

Consulta Médica em Atenção Básica 31.821 2.652 

Curativo por Paciente 14.072 1.173 

Drenagem de Abscesso 67 06 

Excisão/Sutura Simples Pequenas Lesões de Pele/Mucosa 613 51 

Glicemia Capilar 5.602 467 

Inalação 3.633 303 

Retirada de Corpo Estranho da cavidade Auditiva e Nasal 171 14 

Retirada de Pontos de Cirurgias Básicas 681 57 

Visita Domiciliar por Profissional de Nível Médio - Técnico 279 23 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 
 
Tabela 32 - FAE - Fração de Atendimento Especializado 

Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos (serviço próprio) 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Atividade educativa/orientação em grupo atenção especializada 544 45 

Consulta de Profissionais de Nível Superior Na Atenção Especializada 4.646 387 

Visita Domiciliar p/ Cons./Atend. em Assist. Espec.  Alta Complexidade 57 05 

Diagnóstico por radiologia (serviço terceirizado) 

Abdômen Simples: AP 84 07 

Antebraço 120 10 

Articulação Coxo-Femoral (Cada Lado) 11 0,9 

Articulação Sacro Iliaca 18 1,5 

Bacia 186 15 

Braço 61 05 

Calcâneo 75 06 

Cavum - Lateral + Hirtz 224 18 

Clavícula 56 05 

Coluna Cervical 354 29 
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Coluna Lombo Sacra (c/ obliquas) 85 07 

Coluna Lombo-Sacra 502 42 

Coluna torácica (Ap+Lateral) 146 12 

Cotovelo 137 11 

Coxa 62 05 

Crânio: PA + Lateral 191 16 

Dedos da mão 02 0,1 

Joelho: Ap + Lateral 373 31 

Mão 311 26 

Mão e punho (p/ determinação de idade óssea) 05 0,4 

Ombro 222 18 

Ossos da Face M.N + Lateral + Hirtz 43 03 

Pé/Dedos do pé 481 40 

Peri-Apical, Interproximal 650 54 

Perna 134 11 

Punho: Ap + Lateral + Obliquas 238 20 

Sacro-Coccix 17 01 

Seios da Face: F,N, + M.N + Lateral 246 20 

Tórax: P.A 600 50 

Tórax: PA E Perfil 650 54 

Diagnóstico por ultrassonografia (serviço próprio e terceirizado) 

Abdômen Superior 233 19 

Abdômen Total 504 42 

Aparelho Urinário 401 33 

Obstétrica 1.017 85 

Pélvica (Ginecológica) 852 71 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informação Ambulatorial do SUS) 
 

4.5. Coordenadoria de Programas e Projetos Estratégicos 
 
4.5.1. Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal 
 
Tabela 33 – Equipes de Saúde da Família 
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Descrição Abrangência Modelo 

ESF Vila Rosa 
Vila Rosa, Jardim Santa Rosa, Núcleo Arco-Íris, 
Vila Palmeirinha e Vila Rural Real. 

Estratégia Saúde da Família com 
Saúde Bucal – Modalidade II 

ESF Rocio I 
Rocio I, Núcleo Nossa Senhora da Conceição, 
Vila Malucelli e uma parte da área central. 

Estratégia Saúde da Família com 
Saúde Bucal – Modalidade II 

ESF Colônia 
Francesa 

Rocio II, Colônia Francesa, Boqueirão e Monte 
Alegre. 

Estratégia Saúde da Família com 
Saúde Bucal – Modalidade I 

ESF Santa Rosa 
Jardim Santana, Jardim Santa Rosa II, Vila Rural 
Real e Jardim Bela Vista. 

Estratégia Saúde da Família 

ESF Dr. Jorge Amim 
Bacila 

Regina Vitória, Farajala Bacila, Núcleo João 
Paulo II, Núcleo Tibagi, Vila Vida, Parque dos 
Papirus e Núcleo Nossa Senhora das Graças. 

Estratégia Saúde da Família 

 
Os procedimentos realizados são: vacinação, curativos, inalações, injeções, glicemia capilar, 

aferição de pressão arterial, retirada de pontos, suturas, retirada de corpo estranho, lavagem de ouvido, 

entrega de medicamentos e esterilização de materiais.  

 Os Agentes Comunitários de Saúde - ACS realizam visitas domiciliares em sua área de 

abrangência, priorizando o acompanhamento às gestantes, hipertensos, diabéticos, crianças de 0 a 24 

meses, acamados, pacientes com tuberculose, hanseníase entre outros. As visitas domiciliares são 

realizadas também quando necessário pelas enfermeiras, médicos e auxiliares de enfermagem. 

          A equipe da saúde bucal realiza procedimentos preventivos e educativos individualmente e em 

grupos aos hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças e bebês, pessoas com 60 anos ou mais. Os bebês 

acompanhados pela puericultura têm a primeira consulta odontológica realizada juntamente com o 

atendimento da enfermeira, através de exame clínico para observar o desenvolvimento bucal. As crianças 

agendadas após a triagem da técnica em higiene dental, recebem tratamento, com retorno de controle 02 a 

04 meses, dependendo do risco da cárie. Os pacientes que não se enquadram a nenhum dos grupos 

mencionados, são atendidos em livre demanda em dia específico.  

          A coordenadora da Estratégia Saúde da Família – ESF - realiza mensalmente, reunião com toda a 

equipe, onde são discutidos, analisados os acontecimentos ocorridos, os trabalhos realizados e são feitas 

as devidas orientações. 

A Estratégia Saúde da Família realiza atendimentos de atenção básica tais como: controle da 

hipertensão, controle do diabetes, controle da hanseníase, eliminação da tuberculose, saúde da criança, 

saúde da mulher e saúde bucal. 

 No programa Hiperdia, os pacientes são atendidos nas consultas médicas de controle de três a seis 

meses, onde são solicitados exames de rotina e realizado a dispensação de medicamentos conforme a 

prescrição médica. Além do atendimento realizado na unidade, contamos com grupo de hipertensos e 

diabéticos, onde são realizadas palestras mensais com a participação de diversos profissionais e atividades 

físicas duas vezes por semana. Nos encontros é realizada a aferição da pressão arterial e glicemia capilar. 

 Os primeiros atendimentos da assistência ao pré-natal são realizados pela ESF: cadastramento da 

gestante, solicitação de primeira rotina de exames laboratoriais e ultrassonografia e a primeira consulta 
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médica, logo após ela é encaminhada para dar continuidade ao pré-natal na Unidade de Saúde da Mulher e 

da Criança do Município. A consulta puerperal é realizada o mais precocemente possível através de visita 

domiciliar da enfermeira e agente comunitário de saúde. Durante a visita domiciliar serão agendados a 

primeira puericultura e a consulta puerperal realizada pelo médico responsável pelo acompanhamento do 

pré-natal. 

No programa da saúde da mulher são realizados, pela enfermeira, os exames preventivos de 

câncer. Quando detectado alguma alteração tanto no exame citopatológico como no exame das mamas a 

paciente é encaminhada para avaliação ginecológica e passa a fazer consultas de controle na USMC. 

Conforme protocolo, mulheres a partir dos 50 anos são encaminhadas automaticamente para USMC, para 

solicitação de mamografia.  

 Alguns dos contraceptivos disponíveis no programa de planejamento familiar são fornecidos 

mediante a apresentação da receita médica. A cada entrega é realizada a aferição de pressa arterial e 

peso. Caso apresente alguma alteração a paciente passará novamente por avaliação médica. 

 As crianças de 0 a 24 meses são atendidas nas puericulturas, conforme o protocolo do Ministério da 

Saúde de 2006. A primeira consulta para o recém-nascido é realizada mais breve possível passando tanto 

pela avaliação do médico quanto da enfermeira. As seguintes são realizadas somente pela enfermeira, no 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 12º, 18º, e 24º mês. Se a criança apresentar alguma alteração no crescimento e/ou 

desenvolvimento será atendida com mais freqüência e, caso seja necessário, será encaminhada para 

avaliação com outros profissionais. No programa da puericultura são solicitados exames de rotina com 12 e 

24 meses. A partir do 6º mês a criança recebe a suplementação de ferro conforme o protocolo do Ministério 

da Saúde. São realizadas mensalmente as pesagens das crianças inseridas nos programas do leite e bolsa 

família. Os pacientes que não se enquadram em nenhum programa são atendidos como livre demanda 

assim como os casos de urgência e emergência que são atendidos conforme a necessidade. 

 
Tabela 34 – Cadastramento Familiar 

Período: julho/2013 

Nº. de famílias Nº. de pessoas % cobertura 

3.833 12.739 40,00 

Fonte: SIAB – Sistema de Informação de Atenção Básica – DATASUS 

 

4.5.2. Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional 

 
Alguns programas públicos são coordenados pelo profissional nutricionista tais como:  

1) Leite das crianças (estadual): na área de saúde, as crianças de 06 a 36 meses que recebem o leite são 

acompanhadas através da avaliação nutricional em todas as Unidades de Saúde da Família - USF, 

unidades de saúde da zona rural e USMC mensalmente. 

 
2) Programa de suplementação de ferro (federal): foi implantado no município em 2007 pelo profissional 

nutricionista em todos as USF’s  e USMC onde  o medicamento sulfato ferroso  é  distribuído pelos  

enfermeiros responsáveis por estas unidades para crianças de 6 a 24 meses  e sulfato ferroso e ácido fólico 
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para  gestantes a partir da 20ª. semana. O profissional nutricionista é responsável pela avaliação, 

distribuição da medicação e compilação dos dados mensais.  

 
3) Programa Bolsa Família (federal): as famílias cadastradas e que recebem o benefício são 

acompanhadas a cada semestre pelos agentes comunitários de saúde dentro das regiões de abrangência 

que eles atendem verificando  se estão com a vacinação em dia, em caso de gestante se estão fazendo  o 

pré-natal  e se o crescimento está sendo acompanhado.  Desde a implantação do programa no município foi 

formado um comitê onde dois profissionais da saúde, nutricionista e assistente social, representam a saúde 

pública, acompanhando o funcionamento do programa, a utilização do IGD – Índice de Gestão 

Descentralizada. 

   
4) Programa de controle do tabagismo (federal): o profissional nutricionista faz parte da equipe 

participando de todas as sessões motivando o participando a parar de fumar e em especial na 3ª sessão 

onde o tema é o ganho de peso entendendo o porquê do ganho de peso quando se para de fumar. 

  
5) Programa de Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes (federal): o profissional nutricionista faz 

parte da equipe do grupo de hipertensos e diabéticos através de acompanhamento e avaliação do peso 

mensal dos participantes, palestras educativas com objetivo de mudanças de hábitos e estilo de vida 

saudáveis prevenindo  agravos da doença, participando também de atividades lúdicas e recreativas. 

 
6) SISVAN - Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – A vigilância nutricional está implantada em 

todas as unidades de saúde da zona urbana e rural pelo profissional nutricionista, através do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de crianças de 0 a 03 anos, incentivo ao 

aleitamento materno, introdução de novos alimentos a partir de 06 meses de idade utilizando os 10 passos 

para uma alimentação saudável pelas enfermeiras, prevenindo a desnutrição e obesidade. Os casos de 

baixo peso e obesidade são encaminhados para o profissional nutricionista para orientação e 

acompanhamento. As gestantes atendidas pelo pré-natal também são avaliadas quanto ao estado 

nutricional e os casos de diabetes, hipertensão, obesidade são encaminhados para o nutricionista. Todos os 

dados são compilados mensalmente gerando um relatório do perfil nutricional de crianças e gestantes. 

Palestras educativas e comunitárias para incentivo de hábitos de vida saudáveis, segurança alimentar, 

prevenção de doenças são realizadas pelo profissional nutricionista. 

  
7) ATENDIMENTO INDIVIDUAL – Os pacientes são encaminhados pelos médicos e demais profissionais 

das unidades de saúde para acompanhamento e orientação nutricional pelo nutricionista. 

 
4.5.3. Programa de Controle e Acompanhamento da Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes 
Mellitus (HIPERDIA) 

As pessoas cadastradas no programa são atendidas em local e por equipe específicos para este 

grupo. A equipe é formada por um médico clínico geral, um cardiologista, um endocrinologista, um 

enfermeiro e três auxiliares de enfermagem. As consultas são agendadas a cada 06 meses, quando não há 

nenhuma intercorrência. 
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O enfermeiro e as auxiliares de enfermagem são responsáveis pelo preparo para a consulta, exame 

de glicemia e repassar orientações sobre o fluxo de atendimento, convite para reuniões educativas e de 

atividades físicas. Eles também auxiliam mensalmente nos grupos do HIPERDIA e dos diabéticos, no 

acompanhamento das ações educativas. Neste mesmo local é feito exames de eletrocardiograma, através 

de solicitação do médico e conforme o resultado é agendado consulta com o cardiologista. Este profissional 

também atende pacientes encaminhados por outros médicos. 

Nota-se a necessidade de realizar busca ativa de pacientes faltosos e atendimento domiciliar para 

os acamados, por isto este programa está passando por uma reorganização com o objetivo de direcionar o 

cadastramento e acompanhamento dos pacientes do HIPERDIA, padronizando os procedimentos e 

qualificando os atendimentos. As Unidades de Saúde da Família também realizam atendimento diferenciado 

e acompanhamento específico desta população, o fluxo e os procedimentos são padronizados e os 

pacientes são cadastrados no sistema. 

O programa tem o apoio de uma equipe multiprofissional, formada por nutricionista, psicólogo, 

assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e educador físico que organizam os grupos de ações 

educativas e de atividades físicas, tanto na unidade de saúde central como nas unidades de ESF. Nestes 

grupos, além dos hipertensos e diabéticos, também participam pessoas que estão no programa de controle 

do tabagismo, portadores e transtornos mentais e pessoas com doenças características da terceira idade. 

 

Tabela 35 – Usuários cadastrados 

Nº. de Diabéticos Nº. de Hipertensos Nº. de Diabéticos com 
Hipertensão 

Total Tipo 1 Tipo 2 

Masc Fem Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem 

136 21 16 34 65 2.460 876 1.584 629 242 387 

Total de pacientes cadastrados: 3.225 

Fonte: SIHIPERDIA – Sistema de Informação de Gestão Clínica de Hipertensão Arterial e  
Diabetes Mellitus da Atenção Básica – DATASUS 

 

Percebe-se que o número de usuários do sexo masculino é significativamente menor do que os do 

sexo feminino, mostrando que os homens procuram por tratamento e cuidados com a saúde, bem menos 

que as mulheres. 

 

Produção dos Serviços 
 
Tabela 36 - PAB – Piso de Atenção Básica 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Avaliação Antropométrica 166 14 

Prática Corporal 894 74 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 
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Tabela 37 – FAE – Fração de Atendimento Especializado 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Consulta Médica em Cardiologia 1.431 120 

Eletrocardiograma 1.259 105 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 

 

4.5.4. Estratégias de Atenção aos Ciclos de Vida 

 Compete a este Setor propor, implantar e implementar estratégias de atenção dirigidas a grupos 

específicos que podem ser descritas como políticas voltadas para “atenção à saúde por ciclo de vida”: 

atenção à saúde do idoso, à criança e ao adolescente, adulto, a portadores de doenças específicas – 

atenção à hipertensão arterial, diabetes mellitus, hanseníase, tuberculose, DST/AIDS, entre outras; e 

também relativas a questões de gênero – saúde da mulher e, mais recentemente, saúde do homem. 

 Este é um setor novo na Secretaria Municipal de Saúde, e desenvolve suas ações prestando apoio 

técnico e institucional tendo como eixo prioritário a Estratégia de Saúde da Família e o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde e, tem por objetivo garantir o acesso da população à assistência à saúde 

com qualidade e resolutividade. 

 Cabe destacar que este é um Setor novo na Secretaria Municipal de Saúde e que, portanto, está 

ainda se estruturando. 

 
4.5.5. Programa Municipal de Saúde Mental 
 

O Programa foi implantado em agosto de 1998 com o objetivo de organizar as ações de prevenção, 

promoção e assistência à saúde mental no município de Palmeira visando à saúde integral da população. 

Para cumprir tal objetivo são desenvolvidos os seguintes projetos: 

CENTRAL DE ASSISTÊNCIA BIOPSICOSSOCIAL À SAÚDE MENTAL 

A Central é o projeto do Programa Municipal de Saúde Mental – PMSM - que realiza as ações de 

assistência à saúde mental através de: 

 Cadastramento de Portadores de Transtornos Mentais – PTM: cadastramos todas as pessoas que se 

encontra em sofrimento mental e procuram atendimento, incluindo dependentes químicos (álcool e outras 

drogas). Todos os cadastrados possuem uma Carteira de Acompanhamento.  

 Encaminhamento para internamentos psiquiátricos: após avaliação da Equipe de Saúde Mental - EqSM 

e esgotamento dos outros recursos terapêuticos os pacientes que necessitarem poderão ser encaminhados 

para internamento psiquiátrico integral. Estes encaminhamentos são efetuados pelos seguintes caminhos:  

- Unidade de Regulação de Leitos – URL de Ponta Grossa – para realizar internamentos através da URL é 

necessário que o paciente esteja internado num dos hospitais gerais do nosso município para ser 

transferido para o hospital psiquiátrico. 

- Centro Psiquiátrico Metropolitano – CPM de Curitiba – o paciente vai até lá acompanhando de um familiar 

e faz uma avaliação. Caso o médico encaminhe para internamento já é determinado o hospital onde tem 

vaga.   
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- Instituto de Pesquisa e Tratamento do Alcoolismo - IPTA de Campo Largo – mantemos convênio com esta 

instituição para o tratamento de alcoolismo ou dependência cruzada, masculino, acima de 18 anos e mesmo 

o internamento sendo tratado direto com a instituição também é necessário avaliação da EqSM, pois o 

internamento é voluntário ( o paciente tem que querer) e orientações para os familiares. 

 Acompanhamento do estado e restabelecimento da saúde mental de PTM e apoio aos familiares 

destes. Para o desenvolvimento desta ação realizamos um trabalho de parceria com as Equipes de Saúde 

da Família – ESF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS, tendo espaços para discussões 

de casos e orientações que ocorrem periodicamente, bem como ações em parceria nos territórios das 

equipes. Também contamos com o apoio de todas as outras equipes de trabalho do Depto, principalmente a 

de enfermagem que trabalha no pronto atendimento do Centro de Saúde, da Farmácia e da Vigilância 

Epidemiológica. 

      Ainda como parte deste acompanhamento, se necessário, é realizado: 

              ** Atendimento ambulatorial de psiquiatria que pode ser no Ambulatório de Saúde Mental em Ponta 

Grossa (raramente) ou com psiquiatra que atende nas segundas e terças através de consultas agendadas. 

Estas consultas são agendadas por uma agente social que faz o acolhimento e realiza uma triagem 

encaminhando quem procura atendimento de saúde mental para avaliação da psicologia ou da psiquiatria. 

Nos dias de consultas de psiquiatria pelo menos um dos membros da equipe realiza a pré e pós consulta de 

psiquiatria como forma de acompanhamento e para orientações. 

              ** Interconsulta de neurologia através de consultas agendadas com neurologista que atende nas 

quartas e sextas para pacientes encaminhados pelo psiquiatra e/ou psicólogos. 

              ** Atendimento ambulatorial de psicologia para PTM acima de 18 anos, principalmente através de 

psicoterapia breve e orientações. A primeira consulta com os psicólogos é agendada pela agente social e se 

houver necessidade de retorno, os psicólogos mesmo marcam. As urgências são atendidas no plantão e 

durante o dia, se necessário chamam ou encaminham para a Saúde Mental e à noite e final de semana se 

tiver necessidade chamam a psicóloga que está de sobreaviso.  

As crianças que fazem parte da rede municipal de educação (CMEI’s – Centro Municipal de 

Educação Infantil, pré-escolas e de 1ª a 4ª série) são atendidas pelo CEMAAE- Centro Municipal de 

Avaliação e Atendimento Especializado - com encaminhamento realizado pelas escolas.  

Os adolescentes são atendidos pelas psicólogas da Secretaria de Assistência Social, sendo que 

muitos destes adolescentes realizam uma primeira consulta com os psicólogos do Departamento de Saúde 

que os encaminham se for necessário. 

                   ** Atendimento domiciliar e hospitalar se necessário. 

                   ** Encaminhamento para grupos de apoio ou mútua ajuda. 

  Avaliação de usuários de medicamentos dos grupos dos ansiolíticos, antidepressivos e antipsicóticos que 

não tenham passado por avaliação de profissional de saúde mental que são encaminhados pela equipe da 

Farmácia. Esta atividade é intensificada periodicamente quando eleva o índice de dispensação destes 

medicamentos pela Farmácia do Departamento de Saúde. 

INCLUSÃO DE AÇÕES DE SAÚDE MENTAL EM OUTROS PROGRAMAS - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
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 Os membros da EqSM integram-se em outras equipes de trabalho: HIPERDIA, controle do 

tabagismo, doenças infecto-contagiosas, saúde da mulher e da criança, reabilitação física, dentre outros. 

PROJETO GERANDO SAÚDE MENTAL: promove a intersetorialidade, articulando as ações em parceria, 

principalmente com as áreas de Educação, Assistência Social, APAES, Pastoral da Criança e outras 

entidades. 

CUIDANDO DE QUEM CUIDA: tenta negociar alguns benefícios para os funcionários. Atualmente os 

benefícios são: folga no dia do aniversário e o Dia da saúde mental do funcionário. 

A equipe atua como referência na área de saúde mental, caso necessite de informações e 

orientações. Reúne-se quinzenalmente para discussão de casos, avaliação do Programa (metas X 

resultados alcançados), elaboração de atividades, estudos e atualizações na área, dentre outros. Participa 

de eventos relacionados ao tema sempre que possível. 

Tentamos dar suporte técnico para todos os funcionários do Departamento de Saúde através de 

treinamentos pontuais, reuniões e orientações sempre que necessário, procurando trabalhar em parceria 

nas ações de promoção de saúde mental, prevenção de doenças mentais e assistência para aqueles que já 

estão em sofrimento mental. 

 

 

 

Produção dos serviços 

Tabela 38 – FAE – Fração de Atendimento Especializado 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Atendimento Individual em Psicoterapia 369 31 

Atendimento Psicoterapia de Grupo 48 04 

Consulta Médica em Psiquiatria 1.831 152 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 

 

4.5.6. Programa de Controle do Tabagismo 

O Programa de Controle do Tabagismo presta atendimento individual e em grupo às pessoas 

interessadas em parar de fumar. A procura pelo tratamento se dá através de encaminhamento médico, e na 

sua maioria por iniciativa própria. O tratamento é realizado conforme orientação do Ministério da Saúde, 

através de grupos onde as pessoas recebem informações e estratégias necessárias para conseguirem 

manter-se sem o uso do cigarro. As reuniões acontecem no auditório do Centro de Saúde e são feitos de 

quatro a cinco grupos anualmente, pois o acompanhamento do tratamento é de três meses. As pessoas que 

decidem parar de fumar recebem apoio medicamentoso durante o tratamento caso seja necessário.  A 

equipe responsável pelo tratamento é composta por médico, nutricionista, enfermeiro, psicólogo e 

assistente social, os quais foram capacitados para esta função. Esta equipe também é responsável pelas 

ações educativas e preventivas efetuadas periodicamente nas escolas, empresas e divulgação na 

imprensa. 
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Produção dos serviços 

Tabela 39 – PAB – Piso de Atenção Básica 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Abordagem Cognitiva Comportamental do Fumante 941 78 

Consulta para Avaliação Clínica do Fumante 82 07 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 

 
4.5.7. Programa Municipal de Reabilitação Física 

A Unidade de Reabilitação Física é composta de profissionais Fisioterapeutas e Terapeuta 

Ocupacional, e desenvolve atividades de tratamento e reabilitação principalmente nas áreas abaixo 

relacionadas: 

- Ortopedia/Traumatologia  

Doenças que afetam os ossos, os músculos, os ligamentos e as articulações. 

Técnicas utilizadas: eletroterapia e cinesioterapia. 

- Neurologia adulta e infantil 

Pacientes acometidos por doenças do sistema nervoso 

Técnicas utilizadas: exercícios de mobilidade, força e equilíbrio. 

- Reumatologia 

Doenças crônicas degenerativas como a osteoporose e a artrite reumatóide. 

Técnicas utilizadas: recursos de eletroterapia, exercícios passivos e atividades que estimulam a 

movimentação articular. 

- Pneumologia 

Doenças pulmonares e do trato respiratório funcional. 

Técnicas utilizadas: exercícios pulmonares de fortalecimento de musculatura respiratória, reexpansão 

pulmonar, desinsuflação pulmonar, higiene brônquica, drenagem postural. 

- Reeducação Postural Global - RPG 

Pacientes com maus hábitos posturais, geralmente adolescentes. 

Técnicas utilizadas: exercícios de alongamento, fortalecimento, exercícios posturais e orientações 

reeducativas. 

- Hanseníase 

Avaliação e tratamento de seqüelas em membros superiores e inferiores. 

Técnicas utilizadas: exercícios de movimentação ativos e passivos, eletroterapia e orientações. 

Os pacientes são encaminhados à Unidade de Reabilitação Física pelos médicos do Departamento 

de Saúde, geralmente para tratamento inicial de 10 sessões. Finalizadas estas sessões, os pacientes são 

reencaminhados ao médico para reavaliação que poderá recomendar a continuidade ou a suspensão do 

tratamento. 
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- Projetos: a equipe deste programa também atua no HIPERDIA, no Programa de Controle do Tabagismo e 

no Programa Municipal de Saúde Mental.  

 

Produção dos serviços 

Tabela 40 – FAE – Fração de Atendimento Especializado 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Atend. Fisio. nas disfunções vasculares periféricas 01 0,8 

Atend. Fisio. pac. no pré e pós operatório nas disfunções músculo esqueléticas 1.112 93 

Atend. Fisio. nas alterações motoras 04 0,33 

Atend. Fisio. nas desordens do desenvolvimento neuro motor 28 2,3 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 

 

4.6. Coordenadoria de Saúde Bucal 

A assistência à saúde bucal ocorre em diversos consultórios odontológicos alocados na área urbana 

e rural do município, desenvolvendo ações de atenção primária à saúde e algumas de média complexidade.  

 Na atenção primária é realizado atendimento emergencial, restauração, profilaxia, raspagens, 

cariostático (preventivo), curativos, aplicação de fluorniz (preventivo), palestras, escovação e aplicação 

tópica de flúor e bochechos e exodontia. 

 As ações e média complexidade são referentes à endodontia, periodontia (raspagem e 

alisamentos), extração de dente do siso, cirurgias e revelação de raio-x. 

O município conta com um Centro Odontológico, nominado Roberto Stalchimidt no qual são 

realizados a maioria dos procedimentos, dentre eles: tratamento endodôntico para escolares até 14 anos, 

tratamento periodôntico para todas as faixas etárias, especialista em odontopediatria, atendimento à 

gestante, atendimento ao bebê de 0 a 5 anos, atendimento ao idoso com mais de 60 anos e atendimento a 

adultos com livre demanda. Neste Centro Odontológico há uma técnica de enfermagem que realiza a 

recepção dos pacientes bem como a aferição de pressão arterial, anamnese e a esterilização dos materiais. 

Realiza ainda atendimento na área rural do Município em 10 Unidades Básicas de Saúde e para 

tanto disponibiliza 05 profissionais dentistas e 05 auxiliares de consultório dentário – ACD. O atendimento é 

realizado através de agendamento prévio para procedimentos curativos e preventivos, atende também as 

urgências e emergências. Localidades: Guarauninha, Vieiras, Queimadas, Colônia Maciel, Vilinha, Pinheiral 

de Baixo, Faxinal dos Quartins, Santa Bárbara, Quero-Quero e Colônia Witmarsum. 

Na Unidade de Saúde da Família da Vila Rosa e Rocio I conta com equipes de Saúde Bucal 

Modalidade II (dentista, auxiliar de consultório odontológico e técnico em higiene dental) e, nas Unidades de 

Saúde da Família da Colônia Francesa e Santa Rosa conta com equipes de Saúde Bucal Modalidade I 

(dentista e auxiliar de consultório odontológico). 

Atendimento: 

- Mediante agendamento: o Grupo HIPERDIA, gestantes, CMEI, crianças que não estão  
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em idade escolar, atendimento aos bebês na puericultura,  

procedimentos coletivos (palestras), escovações supervisionadas, bochechos fluoretados. 

- Livre demanda 

 Alguns encaminhamentos são efetuados para avaliação de câncer bucal, endodontia, raios-X 

panorâmico e cirurgias mais complexas (ciso incluso, freio, etc.) para a Universidade Estadual de Ponta 

Grossa e/ou Associação Brasileira de Odontologia – ABO. 

 
4.6.1. Assistência à Saúde Bucal da Gestante e do Bebê 

As ações educativo-preventivas são iniciadas simultaneamente à assistência ao pré-natal, sendo 

recomendados pelo Ministério da Saúde o encaminhamento de toda gestante para uma consulta 

odontológica, que deve incluir – MS, 2004: 

a) Orientação sobre a possibilidade de atendimento durante a gestação; 

b) Exame dos tecidos moles e identificação de risco à saúde bucal; 

c) Diagnóstico de lesões de cárie e necessidade de tratamento curativo; 

d) Diagnóstico da gengivite ou doença periodontal crônica e necessidade de tratamento; 

e) Orientações sobre hábitos alimentares (ingestão de açucares) e higiene bucal; e 

f) Em nenhuma hipótese a assistência será compulsória, respeitando-se sempre a vontade da 

gestante. 

A atenção precoce do bebê começa com a orientação  educativa, através de  palestras direcionadas  

aos pais, visando à prevenção nos filhos, pois todo programa de saúde deve priorizar a educação, através 

da transmissão de informações básicas previamente ao atendimento. À medida que os bebês são 

atendidos, os conhecimentos são reforçados com a finalidade de sensibilizar toda a família quanto à 

importância da participação ativa neste processo preventivo. Os retornos periódicos são imprescindíveis e 

muito satisfatórios, gerando uma interação harmoniosa e receptiva entre pais e dentistas. São realizados 

procedimentos preventivos e curativos quando necessário. 

Atendimento: 

- Mediante agendamento (40h) 

- THD: todos os dias no período matutino. 

 
4.6.2. Assistência à Saúde Bucal do Idoso  
 A perda total de dentes é aceita pela sociedade em geral como algo normal e natural com o avanço 

da idade, o que é falso. Sendo assim, o objetivo da assistência é correlacionar a saúde bucal do idoso com 

a qualidade de vida. 

Atendimento: 

- Mediante agendamento 

- Todas as quartas-feiras. 

 
4.6.3. Assistência à Saúde Bucal do Excepcional 
 A prevenção de doenças bucais dirigidas a pacientes especiais é realizada principalmente devido ao 

fato de apresentarem dificuldades psicomotoras que os impossibilitam de manter uma higiene bucal 

adequada. 
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Atendimento: 

- Realizado na APAE – 20h 

 
4.6.4. Assistência Especializada à Saúde Bucal 
 É um serviço de referência e contra-referência em saúde bucal, através de um protocolo de 
encaminhamento para as especialidades de periodontia, cirurgia, pacientes especiais e endodontia. 
 

Atendimento: 

- Mediante agendamento – 40h 

 
4.6.5. Assistência à Saúde Bucal da Criança 
 A saúde de uma maneira geral, em especial a saúde bucal, mudou nos últimos anos, e para melhor, 

principalmente no que diz respeito à prevenção, e a mesma só ocorre quando se educa, e desse modo se 

torna um instrumento de transformação social. Em relação à odontologia, a cárie precoce da infância, que 

tem uma etiologia e evolução conhecida pode ser erradicada ou ter sua evolução controlada ao se 

adotarem as medidas educativas precocemente, através do trabalho multidisciplinar e multiprofissional 

prestado pelo Município. 

Atendimento: 

- Escola Municipal Fritz Kliewer (Colônia Witmarsum):  

12 atendimentos (terça-feira, quinta-feira e sexta-feira) – quinzenal 

- Escola Municipal Eurides Teixeira de Oliveira – 40h 

- Escola Municipal Jesuíno Marcondes – 20h 

- Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio – 40h 

- Escolas Municipais da área rural (total de 08) – 20h 

 
 
4.6.6. Assistência à Saúde Bucal do Adolescente e Adulto 
 O atendimento ao paciente adulto é oferecido através da disponibilização de vagas na agenda do 

profissional. Nas Unidades Básicas de Saúde e ESF conforme fluxograma da atenção básica, este 

compreende: anamnese, exame clínico bucal (intercorrências, queixa principal e planejamento do 

tratamento odontológico), preenchimento da ficha odontológica, orientações sobre prevenção da cárie e 

doenças periodontais (cárie dental – o que é e como acontece, higienização bucal, controle da dieta, uso do 

flúor), orientações sobre auto-exame da boca para prevenção e detecção precoce de câncer bucal, 

atendimento clínico (restaurações, extrações dentárias, profilaxias), tratamento periodontal e procedimentos 

preventivos, encaminhamentos para as especialidades quando necessário e controle de retornos (referência 

e contra-referência), realização de grupos educativos para a manutenção da saúde bucal. 

Atendimento: 

- Mediante agendamento: de segunda-feira à sexta-feira 

- Urgências e emergências: de segunda à sexta-feira 

 A equipe de saúde bucal incorpora aos atendimentos de Grupo de Adolescentes através de 

linguagem apropriada para esta faixa etária. Divulga os conceitos de promoção de saúde bucal tão 

amplamente utilizados para a nossa clientela infantil, busca dar seqüência ao trabalho que é desenvolvido 

com a criança e consolida a idéia do auto-cuidado e da importância da saúde da boca para cada indivíduo. 
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Lembrando a importância de estimular uma alimentação saudável, balanceada, evitando refrigerantes, chips 

e doces, sempre enfatizando os cuidados com a higiene bucal e o uso do flúor. 

Atendimento: 

- Mediante agendamento às 8h (alunos do CEDAG – Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves) 

- Mediante agendamento às 13h todas as sextas-feiras (alunos do Colégio Estadual São Judas Tadeu) 

 

4.6.7. Programas e Projetos Estratégicos em Saúde Bucal 
- Teste da Lingüinha: 

Protocolo para diagnosticar em bebês a presença da “língua presa” e o grau de limitação dos movimentos 

causados por ela, que podem comprometer as funções de sugar, engolir, mastigar e falar. O teste é eficaz, 

rápido e não dói. 

- Odontologia Familiar: 

Visa à educação em saúde bucal para as famílias, com visitas domiciliares, uma vez ao mês, com 

informações sobre saúde bucal em todos os ciclos de vida. 

- Palmeira sem Cárie: 

Profissional cirurgião-dentista – CD - e/ou THD atuando junto à saúde da mulher orientando sobre higiene 

bucal em bebês a partir do primeiro mês de vida. 

- Gerando Saúde: 

Profissional CD/THD atuando junto à saúde da mulher orientando em relação ao atendimento de saúde 

bucal na gestante (mitos e verdades), no momento da identificação da gravidez. As mesmas são 

encaminhadas para atendimento. 

- Grupo de combate ao tabagismo: 

Profissional CD realizando palestras referente ao tabagismo e suas intercorrências na saúde bucal, 

orientações de higiene. 

- Grupo HIPERDIA: 

Profissional CD realizando palestras referente a diabetes, hipertensão arterial e suas intercorrências na 

saúde bucal, orientações de higiene. 

- Escovar é Preciso: 

Escovação supervisionada com evidenciação de placa em crianças na idade escolar. Com premiações 

pelas melhorias na técnica de escovação. Realizado em todas as escolas do Município: área urbana e rural. 

- SOS Primeiro Molar: 

Abrange crianças em idade pré-escolar e escolar, visando à identificação precoce da cárie dentária nos 

primeiros molares permanentes, com diagnóstico e tratamento, tanto preventivo quanto curativo. Exames 

clínicos em todas as crianças de 5 anos de idade e acompanhamento até o nascimento do 1º. Molar 

permanente quando são observados dois critérios: aos que tem maior risco de cárie utilizamos de selante e 

aos de menor risco a utilização de três aplicações de verniz com flúor a cada três meses e após seis meses, 

com este procedimento o Município pretende reduzir significativamente em um breve espaço de tempo os 

índices de CPO-D – Dentes Cariados, Perdidos e Obturados a níveis próximos do ideal preconizado pela 

OMS. A nossa expectativa é que daqui a dez anos quando o Projeto Palmeira sem Cárie coincidir com o 

Projeto SOS 1º. Molar as crianças que adentrarem a rede municipal estarão isentas de cáries. O 
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acompanhamento é feito em todas as escolas municipais, pois todas têm uma equipe de saúde bucal que já 

realiza o tratamento curativo e preventivo. Este projeto é desenvolvido em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação, a qual cedeu professores para auxiliarem o projeto solicitando a confecção de 

cartazes e um livreto, ou seja, uma revista contando a história de amigos dos dentes. Nesta fase do projeto 

são realizadas reuniões com os diretores e pedagogos das escolas para esclarecimentos sobre o projeto. 

Em paralelo os profissionais que participam do projeto realizam reuniões com os pais dos alunos (crianças 

de 5 anos de idade que estão adentrando nas escolas e aos 06 anos de idade que já estavam matriculados 

regularmente), que tem por objetivo solicitar aos pais o apoio e informar sobre a importância de se criar 

hábitos saudáveis. 

- Sorriso Saudável: 

Trabalho realizado com adolescentes onde são realizadas palestras visando à promoção e prevenção em 

saúde bucal, escovação supervisionada, bochecho com flúor nas escolas municipais e CRAS. 

Produção dos serviços 

Tabela 41 – PAB – Piso de Atendimento Básico 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Ação Coletiva de Aplicação Tópica de Flúor Gel 22.334 1.1861 

Ação Coletiva de Bochecho Fluorado 81.292 6.774 

Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada 60.869 5.072 

Ação Coletiva de Exame Bucal com Finalidade Epidemiológica 1.191 99 

Acesso a Polpa Dentaria e Medicação 652 54 

Aplicação de Cariostatico 2.721 227 

Aplicação de Selante (por dente) 3.795 316 

Aplicação Tópica de Flúor (individual) 5.079 423 

Capeamento Pulpar 680 57 

Evidenciação de Placa Bacteriana 3.671 306 

Exodontia de Dente Decíduo 1.473 123 

Exodontia de Dente Permanente 1.365 114 

Glossorrafia 156 13 

Primeira Consulta Odontológica Programada 4.177 348 

Pulpotomia Dentaria 608 51 

Raspagem Alisamento e Polimento Supragengivais 13.327 1.110 

Raspagem Alisamento Subgengivais 4.846 404 
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Restauração de Dente Decíduo 3.808 317 

Restauração de Dente Permanente Anterior 1.750 146 

Restauração de Dente Permanente Posterior 4.480 373 

Selamento Provisório Cavidade Dentaria 1.656 138 

Tratamento Cirúrgico de Hemorragia Buco-Dental 06 0,5 

Tratamento de Alveolite 19 1,5 

Ulotomia 39 03 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 

 
4.7. Coordenadoria de Vigilância em Saúde 
 

A Vigilância em Saúde do Município de Palmeira está estabelecida, hoje, à Rua Teófilo José de 

Freitas, nº. 241, Centro. Neste endereço, encontram-se a Vigilância Sanitária, Vigilância à Saúde do 

Trabalhador, Vigilância Epidemiológica, Imunização e Vigilância Ambiental. 

As ações realizadas pela Vigilância são norteadas pelo PAVS - Plano de Ação da Vigilância em 

Saúde, que é elaborado anualmente e avaliado semestralmente em conjunto com a 3ª Regional de Saúde e 

com o Pacto de Indicadores de Atenção Básica.  Neste plano são traçadas ações de acordo com a 

realidade e necessidade do município, assim como, metas a serem atingidas. As atividades de Vigilância 

em Saúde dão ênfase à prevenção, promoção e proteção à saúde, seguindo a legislação vigente do Código 

de Saúde do Paraná. 

 

4.7.1. Vigilância Sanitária 

Todos os estabelecimentos de assistência e interesse à saúde são cadastrados na Vigilância 

Sanitária, bem como os profissionais que trabalham e atuam com responsabilidade técnica nos mesmos. 

As inspeções/ fiscalizações sustentam as ações da Vigilância Sanitária, pois possibilitam um 

conhecimento real dos problemas sanitários que afetam a saúde pública e, a partir dos aspectos 

observados, permite definir estratégias/ ações que promovam a adequação dos estabelecimentos, 

equipamentos e produtos de interesse à saúde, assim como o aumento da consciência sanitária dos 

responsáveis pelos serviços prestados. 

As atividades de inspeção, exercidas pelas autoridades sanitárias, são priorizadas considerando o 

risco à saúde, geradas também a partir de denúncias ou solicitações de outros órgãos e organizadas 

conforme o Plano de Ação de Vigilância Sanitária do município. 

A Vigilância Sanitária intervem nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente em conjunto 

com a Vigilância Ambiental, executando ações dos programas em funcionamento, tais como: SISAGUA – 

Sistema de Informação sobre a Água e SISOLO – Sistema de Informação sobre Solo. 

A comunicação e educação em saúde são componentes essenciais para fundamentar as ações e 

intervenções sobre os problemas sanitários encontrados em empresas e/ou estabelecimentos de 

assistência e de interesse da saúde, pois objetivam a compreensão por estas empresas/estabelecimentos 

das suas responsabilidades sanitárias e a conscientização e participação da sociedade.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/autoridade_sanitaria/index.php?p=3406
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O Programa de Combate a Dengue é realizado através dos agentes de endemias, os quais 

inspecionam os imóveis residenciais, comerciais e terrenos baldios da zona urbana à procura de criadouros 

do mosquito. Os agentes também são responsáveis pela coleta de larvas e pupas que venham a ser 

encontradas para posterior leitura microscópica e identificação. O município conta com 29 pontos 

estratégicos que são inspecionados quinzenalmente, por se tratarem de locais propícios para crescimento e 

multiplicação do mosquito. O Programa inclui atividades educativas à população priorizando a 

conscientização de crianças em idade escolar. 

 

Produção dos serviços 

Tabela 42 – PAB – Piso de Atendimento Básico 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Análise de Projetos Básicos de Arquitetura 59 05 

Aprovação de Projetos Básicos de Arquitetura 25 02 

Atendimento à Denúncias/reclamações 27 02 

Atividade Educativa para a População 78 06 

Atividade Educativa para o Setor – VISA 111 09 

Atividade Educativa s/ Temática Dengue, realizadas para população 03 0,2 

Cadastro de estabelecimentos sujeitos a VISA 85 07 

Cadastro de Hospitais 02 0,1 

Cadastro de Serviços de Alimentação 39 03 

Cadastro de Serviços de Terapia Renal Substitutiva 02 0,1 

Exclusão de cadastro de estabelecimentos sujeitos a VISA com atividades encerradas 07 0,5 

Inspeção em Estabelecimentos sujeitos à VISA 308 26 

Inspeção Sanitária de Instituição de Longa Permanência p/ Idosos 02 0,1 

Inspeção Sanitária de Serviços de Alimentação 242 20 

Inspeção Sanitária de Serviços de terapia Renal Substitutiva 14 01 

Instauração de Processo Administrativo Sanitário 05 0,4 

Licenciamento de Estabelecimentos sujeitos à VISA 122 10 

Licenciamento de Hospitais 01 0,08 

Licenciamento Sanitário de Instituição de Longa Permanência p/ Idosos 02 0,1 

Licenciamento Sanitário de Serviços de Alimentação 114 09 
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Licenciamento Sanitário de Serviços de Terapia Renal Substitutiva 13 01 

Recebimento de Denúncias/reclamações 30 02 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 

 

4.7.2. Saúde do Trabalhador 

A área de saúde do trabalhador realiza ações de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à 

saúde relacionados ao trabalho. As realizações em prol da saúde do trabalhador visam principalmente 

reduzir as doenças ocupacionais e acidentes de trabalho e proporcionar melhor qualidade de vida aos 

trabalhadores. A Vigilância Epidemiológica em parceria com a Vigilância Sanitária também notifica e 

investiga acidentes de trabalho, principalmente os graves onde se inclui: acidentes com amputação, com 

menor de idade e com óbito. Realiza ações de prevenção e de avaliação de situações de risco nos 

ambientes de trabalho, promove atividades educativas e de informação na área de Saúde do Trabalhador e 

reflete sobre questões referentes à biossegurança e aos cuidados com o meio ambiente. A soma desses 

fatores confere um caráter de Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

Para consultar dados ver a Tabela 13 – Doenças, agravos e eventos de notificação notificados e 

confirmados. 

 
4.7.2. Vigilância Epidemiológica 
 

A Vigilância Epidemiológica trabalha a prevenção de doenças transmissíveis e não transmissíveis 

através de orientação e esclarecimentos à população, inclusive com realização de grandes campanhas 

anuais. Em ocasião de surtos, analisa os dados coletados como: área afetada (zona urbana ou rural, bairro, 

creche, domicílio, etc.), população atingida (sexo, faixa etária, imunizados ou não, dependendo do agravo), 

dentre outros dados, para traçar metas e ações objetivando controlar a transmissão da doença, controle 

vetorial, e atender adequadamente aos que foram infectados. 

 Entre as grandes campanhas de prevenção de doenças e conscientização popular estão as 

seguintes: vacinação contra a Poliomielite para crianças de 0 a 04 anos, 

vacinação contra gripe H1N1, campanhas realizadas em conjunto com a Imunização e com metas a serem 

atingidas já estabelecidas pelo Ministério da Saúde, conscientização sobre Tuberculose e Hanseníase, 

estas duas vezes ao ano, conscientização e prevenção de Dengue. Outras campanhas são as de 

prevenção de DST/Aids no carnaval, e Aconselhamento e Teste Rápido para detecção precoce do vírus 

HIV, conscientização sobre gripe A e lei estadual anti-fumo. Ao final de todas as campanhas são enviados 

dados e relatórios das atividades desenvolvidas no município, para a 3ª Regional de Saúde. 

A Vigilância Epidemiológica notifica agravos compulsórios a nível federal, estadual e municipal 

através de digitação de dados no SINAN. Destes, alguns apenas se forem confirmados e outros inclusive se 

forem suspeitos. Palmeira possui 12 pontos de notificação na área urbana sendo: Hospitais, Laboratórios, 

USF’s, Centro de Saúde, Vigilância Epidemiológica, Clínica de Reabilitação Física, Posto de Saúde Jardim 

Cristine e na área rural são 09 Unidades de Saúde.  A partir do momento em que é preenchida a ficha de 

investigação e notificação, estes agravos têm prazo determinado para serem concluídos. Exames para 

diagnóstico de algumas doenças de notificação compulsória são realizados pelo LACEN. Os pacientes 
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fazem a coleta de material no próprio município, a Vigilância Epidemiológica cadastra todos no GAL - 

Gerenciador de Análise Laboratorial - e envia as amostras com veículo próprio para o Laboratório Central. 

 O setor presta atendimento aos pacientes com doenças infecto-contagiosas, no próprio município, 

onde a médica, clínica geral, os atende uma vez por semana em consultório na própria Vigilância em 

Saúde. Alguns pacientes como os portadores do vírus HIV, Hepatites Virais, Hanseníase com reações 

provocadas pelo uso do medicamento, entre outros, são encaminhados para referência em Ponta Grossa, 

onde consultam com médico infectologista. O agendamento desses atendimentos na referência é realizado 

pela própria equipe da Vigilância Epidemiológica, todos os pacientes são encaminhados para a consulta 

com carro próprio da Vigilância em Saúde. 

Os procedimentos a seguir, também fazem parte da rotina desta equipe:  administração de 

medicamentos aos pacientes portadores de HANSENÍASE, TUBERCULOSE, HIV/AIDS, GRIPE A, 

TOXOPLASMOSE, BLOQUEIO DE MENINGITE E BLOQUEIO DE CISTICERCOSE, VACINAÇÃO DE 

PESSOAS AGREDIDAS POR CÃO, AUXILIO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO COMO POLIOMIELITE, 

RUBÉOLA, GRIPE E OUTRAS QUANDO NECESSÁRIO, VISITAS DOMICILIARES PARA 

ACOMPANHAMENTO DE CASOS. 

  Faz-se, também, orientação nos cuidados com lesões provocadas por mordeduras de cães, 

avaliação do acidente para possível necessidade de vacinação e aplicação de soro anti-rábico humano, 

avaliação e conduta em casos com picada de animais peçonhentos (cobra, aranha, escorpião, lonômia, 

etc.), avaliação de contatos de portadores de TUBERCULOSE, avaliação de contatos de portadores de 

HANSENÍASE (por 05 anos), avaliação e prevenção de incapacidades em portadores de HANSENÍASE 

(encaminhamento para unidade de reabilitação física, oftalmologista, dermatologista, e controle de glicemia 

quando utilizam corticóides por vários anos), orientações e distribuição de preservativos para profissionais 

do sexo e controle de exames de rotina das mesmas, entrega de preservativos para adolescentes e adultos 

solteiros, realização de aconselhamento e teste rápido para detecção precoce do vírus HIV, coleta de 

exame para detecção do vírus da gripe H1N1, coleta de raspado intradérmico para diagnóstico de 

HANSENÍASE, aplicação de prova tuberculínica que auxilia no diagnóstico da TUBERCULOSE, orientação 

aos pacientes sintomáticos respiratórios para realização de exame de escarro e Rx de tórax, administração 

de ISONIAZIDA para pessoas não sintomáticas, mas com prova tuberculínica reator forte indicando 

infecção pelo BACILO DE KOCH, tudo de acordo com protocolos do Ministério da Saúde. 

 Para visualizar os dados de notificação de agravos consultar a Tabela 13 – Doenças, 

agravos e eventos de notificação notificados e confirmados. 

 

Produção dos serviços 

Tabela 43 – PAB – Piso de Atendimento Básico 

Procedimento 

Ano 2012 

Quantidade Média Mensal 

Coleta de Linfa p/pesquisa M.leprae 04 0,3 

Consulta Espec. Ident. Casos Novos Tuberculose 11 0,9 



 

 

 

 

 

 94 

Consulta Tratamento Supervisionado p/alta p/cura do paciente c/Tuberculose 12 01 

PPD Tuberculose 195 16 

Teste Rápido de HIV 72 06 

Fonte: SIA-SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) 
 
 

4.7.3. Imunização 
 

O setor de Imunização realiza vacinação de crianças, adolescentes e adultos conforme Calendário 

de Imunização do Ministério de Saúde e solicitam Imunobilógicos especiais quando indicado pelo médico.  

 Alguns procedimentos de rotina se fazem necessários segundo protocolos de Imunização, como ex: 

verificação da temperatura das geladeiras onde as vacinas são acondicionadas, 04 vezes ao dia; lavagem 

das caixas térmica onde as vacinas de uso diário estavam acondicionadas; limpeza das geladeiras a cada 

15 dias; ambientalização de gelox, etc. 

 A equipe do setor presta assessoria e assistência às demais unidades de saúde, USF”s e hospitais 

do Município que possuem salas de vacina, através de reuniões técnicas. Realizam pedidos e busca de 

imunobiológicos mensalmente à 3ª Regional de Saúde. Realizam investigação de reações vacinais, através 

de preenchimento de ficha própria, que é encaminhada para análise da médica referência da SESA, após 

análise, a ficha é devolvida para o município com conduta a ser adotada. 

 Durante atendimento ao usuário, as técnicas e auxiliares de enfermagem, os orientam quanto à 

vacina que está sendo aplicada, cuidados após a aplicação, aprazamento de doses ou vacinas futuras. 

Entregam relatórios mensais de vacinas aplicadas do Centro de Saúde, unidades de saúde da cidade e 

interior, para digitação no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização - SI - PNI. 

Distribuem vacinas à todas as unidades de saúde com sala de vacina no município, conferindo com nota de 

saída de imunobiológicos. Realizam repetição do teste do pezinho quando necessário. 

 Participam e organizam as grandes campanhas de vacinação. Realizam cadastramento e 

atualização de cadastros de todos os usuários que são atendidos na sala de vacina. 

 Para consulta de resultados alcançados consultar as seguintes tabelas: 

- Tabela 15 - Série histórica por tipo de imunobiológico - menores de 1 ano de idade 

- Tabela 16 – Série histórica do imunobiológico Tríplice Viral – 1 ano de idade 

- Tabela 17 – Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe – Todos os grupos – Vacinômetro 

- Tabela 18 – Número de eventos adversos pós imunização registrados 

 

4.7.4. Vigilância Ambiental 
 

A Vigilância Ambiental em Saúde é um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes do meio ambiente e que interferem na saúde humana, com a 

finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos 

ambientais, relacionados às doenças ou outros agravos à saúde. 
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A Vigilância Ambiental intervem nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente em 

conjunto com a Vigilância Sanitária, executando ações dos programas em funcionamento, tais como: 

SISAGUA – Sistema de Informação sobre a Água e SISOLO – Sistema de Informação sobre Solo. 

 

4.8. Assessoria de Transporte 
Este setor tem como objetivo organizar os veículos e escala de motoristas para atender a demanda 

de transporte de usuários para realização de procedimentos de saúde, principalmente consultas e exames, 

em outros municípios, sendo a maior demanda para Curitiba e Ponta Grossa. Também organiza o 

transporte dos profissionais para a área rural e atendimento de acamados. Ainda é responsável pela 

manutenção e reparos dos veículos e pela escala de plantão da ambulância 24 horas. 

 

5 . CONTROLE SOCIAL 
 

A participação social no SUS é um princípio doutrinário e está assegurado na Constituição e nas 

Leis Orgânicas da Saúde (8.080/90 e 8.142/90) e é determinada por duas formas de participação da 

população na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS: Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde. 

A Conferência de Saúde reunir-se-á cada 02 anos com a representação dos vários segmentos 

sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos 

níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo 

Conselho de Saúde. Em 28/08/2013 foi realizada a X Conferência Municipal de Saúde, sendo que as 

anteriores ocorreram nas seguintes datas: 

 Conferência Municipal de Saúde – 10/09/1994 

 Conferência Municipal de Saúde – 03/10/1997 

 Conferência Municipal de Saúde – 29/09/1999 

 Conferência Municipal de Saúde – 21/09/2001 

 Conferência Municipal de Saúde – 14/08/2003 

 Conferência Municipal de Saúde – 13/10/2005 

 Conferência Municipal de Saúde – 27/07/2007 

 Conferência Municipal de Saúde – 08/10/2009 

 Conferência Municipal de Saúde – 21/06/2011 

Conselhos de Saúde – no artigo 1º da 8.142/90 parágrafo 2º diz: o Conselho de Saúde,  é um 

órgão  colegiado de caráter permanente e deliberativo do Sistema Único de Saúde - SUS. O colegiado do 

Conselho de Saúde é composto por: - 25% de representantes do governo e prestadores de serviços, 25% 

de profissionais de saúde e  50% de usuários, atua na formulação e proposição  de estratégias e no 

controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cuja 

decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. 

O Conselho Municipal de Saúde - CMS de Palmeira foi implantado em 1991 através da Lei 

municipal nº. 1.430 de 15/03/1991, a qual foi reformulada algumas vezes e atualmente está em vigor a Lei 

nº. 2.453 de 23/02/2006. O CMS possui um Regimento interno próprio com reuniões mensais. Os 

conselheiros também participam de plenárias estaduais e federais sempre que possível. 
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6. DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 
 
Diretriz 1: Garantia do acesso da população a serviços de saúde de qualidade, mediante estruturação e investimentos na Rede de Serviços da Saúde – Atenção Primária 

à Saúde e nos serviços da Rede de Urgência e Emergência. 

Objetivo 1.1: Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador Ação 

Readequar o processo de aquisição de 
materiais de consumo. 

100% 100% 100% 100% 
Materiais de consumo 
adquiridos em quantidade 
suficientes. 

Prover 100% dos recursos materiais necessários 
ao desenvolvimento das ações do serviço. 

Implementar e qualificar a gestão 
administrativa, de insumos e apoio 
diagnóstico. 

- Jun. - - 

Equipamentos novos 
adquiridos em 
funcionamento para os 
serviços. 

Ampliar em o rol de equipamentos médico-
hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde. 

10% 40% 70% 100% 
100% dos equipamentos 
com manutenção 
adequada. 

Realizar manutenção preventiva e corretiva 
regular de 100% dos equipamentos médico-
hospitalares e das estruturas físicas da rede 
pública municipal de serviços de saúde. 

04 02 03 - 

Equipamentos novos 
adquiridos em 
funcionamento para os 
serviços. 

Adquirir 01 (um) microscópio eletrônico para 
leitura de larvas da Dengue; 02 (duas) máquinas 
fotográficas para registro de ações da Vigilância 
em Saúde; 01 (um) aparelho telefônico com fax; 
01 (um) GPS para ações do VIGISOLO. 

Adquirir 05 (cinco) computadores para suprir as 
necessidades do novo sistema de informação de 
Vigilância Sanitária para cadastro e demais 
demandas do setor, visando a reposição em 
função da depreciação do equipamento. 
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Ampliar o acesso e fortalecer a atenção 
básica, com ênfase na APS – Atenção 
Primária em Saúde. 

01 01 02 01 
05 Unidades em 
condições ideais de 
funcionamento. 

Estruturar através de construção e/ou reforma 
05 Unidades de Saúde Rurais no município em 
4 anos. 

01 02 - - 
03 Unidades em 
condições ideais de 
funcionamento. 

Estruturar através de construção e/ou reforma 
03 Unidades de Saúde na área urbana do 
município em 4 anos. 

8% 8% 8% - 
64% de cobertura 
populacional estimada 
pela ESF. 

Elaboração de projeto de implantação. 

Ampliar a cobertura da ESF. 

02 01 - - 
03 equipes de saúde 
bucal implantadas na 
ESF. 

Elaboração de projeto de implantação. 

Ampliar a cobertura das equipes de saúde bucal 
na ESF. 

70% 80% 90% 100% 

% de equipes aderidas ao 
PMAQ-AB com avaliação 
satisfatória e/ou muito 
satisfatória. 

Melhorar o índice de desempenho das equipes 
da ESF avaliadas pelo Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção 
Básica – PMAQ-AB através do cumprimento dos 
compromissos e indicadores firmados entre as 
equipes da ESF e gestor municipal. 

- Jun. - - 
Macro-regiões 
consolidadas. 

Criação de 04 macro-regiões no interior do 
município para implementação de Equipes de 
Saúde da Família Rurais. 
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Melhoria na qualidade da assistência em 
saúde do Município. 

02 03 01 - 
Veículos adquiridos 
disponibilizados para o 
serviço. 

Adquirir 02 (dois) veículos de passeio para 
garantir o transporte dos profissionais de saúde 
para desenvolverem suas ações na área rural. 

Adquirir 01 (um) veículo para melhorar as 
condições de deslocamento dos profissionais de 
saúde bucal que atuam na área rural. 

Adquirir 01 (um) veículo para ações de Saúde 
do trabalhador, visando fiscalizar maior número 
de estabelecimentos e obras; 01 (um) veículo 
para programa de combate a Dengue; 01 (um) 
veículo para ações do CCZP, e demais ações 
extraordinárias da Vigilância em Saúde. 

Garantia do apoio diagnóstico no âmbito do 
SUS. 

- Jan/Dez Jan/Dez Jan/Dez 
Estrutura física adequada 
e equipamentos 
adquiridos. 

Melhorar a assistência laboratorial municipal 
através da reestruturação física e aquisição de 
equipamentos. 

Desprecarizar o trabalho em saúde por falta 
de profissionais nos serviços do SUS da 
esfera pública municipal. 

46% 50% 60% 70% 

Proporção da cobertura 
populacional estimada 
pelas equipes de atenção 
básica. 

Ampliar o número de profissionais que atendem 
ao SUS, dando prioridade às 04 clínicas básicas 
(clínica geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia) 
através de concurso público. 

Contratar 03 (três) médicos para realizar os 
atendimentos na área rural. 

100% 100% 100% 100% 

Proporção da cobertura 
populacional estimada 
pelas equipes de atenção 
básica em saúde bucal. 

Manter a cobertura populacional estimada pelas 
equipes de atenção básica em saúde bucal 
através de um número adequado de 
profissionais contratados. 

- Jan. - - 
Profissionais contratados 
atuando na área rural. 

Contratar auxiliares e/ou técnicos de 
enfermagem para as Unidades de Saúde de 
Poço Grande, Faxinal dos Quartins e Vieiras. 

01 01 - - Profissionais contratados Contratar 02 (dois) enfermeiros (a) para realizar 



 

 

 

 

 

100 

atuando na área rural. suas atividades na área rural. 

07 07 - - 
Profissionais contratados 
e/ou remanejados. 

Contratação e/ou remanejamento de 02 (dois) 
enfermeiros, um para responsabilidade do 
programa de Imunização e outro para as ações 
de Vigilância Sanitária. 

Contratação de 02 (dois) auxiliares de 
saneamento para reposição do quadro de 
funcionários da Vigilância Sanitária. 

Contratação de 02 (dois) técnicos ou auxiliares 
administrativos para reposição do quadro de 
funcionários da Vigilância Sanitária. 

Contratação de 04 (quatro) agentes de 
endemias para melhor cobertura do território 
municipal e atendimento das instruções da 
FUNASA (imóveis/agente) através de concurso 
público. 

Contratação de 02 (dois) oficiais de controle 
animal para atuar junto ao CCZP. 

Contratação de 01 (um) médico veterinário para 
atuar junto ao CCZP. 

Contratação de 01 (um) auxiliar administrativo 
para atuar junto ao CCZP. 

Objetivo 1.2: Assegurar a prevenção, redução e erradicação de doenças causadas em humanos, decorrentes de zoonoses e minimizar os casos de agressões de cães. 

Construção do Centro de Controle de 
Zoonoses e Populações Animais - CCZP. 

- 01 - - 
Conclusão da construção 
e efetivação de seu 
funcionamento. 

Construir o CCZP conforme preconizado pelas 
normas da FUNASA para os CCZ 4. 
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Diretriz 2: Promoção da atenção integral à saúde da população por meio das atividades realizadas pelas Equipes da Atenção Primária à Saúde, Saúde da Família e 

NASF para todos os segmentos populacionais, priorizando as ações para a população mais vulnerável (criança, mulher, adolescentes e jovens, saúde do homem e 

idosos), seguido da promoção da atenção integral à Saúde Bucal e da adesão à assistência em Redes de Atenção à Saúde a serem implantadas pela Secretaria 

Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde. 

Objetivo 2.1: Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador Ação 

Reduzir a mortalidade materna e infantil. 

85% 85% 85% 85% 
85% das gestantes de 
risco habitual cadastradas 
sendo monitoradas. 

Monitorar o pré-natal das gestantes de risco 
habitual cadastradas para garantir a realização 
de 7 ou mais consultas. 

1% 1% 1% 1% 
50% das gestantes 
residentes com parto 
normal. 

Aumentar o número de parto normal entre as 
gestantes residentes. 

100% 100% 100% 100% 
Encaminhamento de 
100% dos casos de 
gestantes de alto risco. 

Gerenciar as gestações de alto risco, 
encaminhando para hospital de referência. 

100% 100% 100% 100% 
100 % dos nascidos vivos 
com consultas de 
puericultura realizada. 

Garantir a 1ª consulta de puericultura com 
profissional médico para todos os recém 
nascidos. 

100% 100% 100% 100% 
Proporção de óbitos 
infantis, fetais, maternos e 
MIF investigados. 

Realizar, em parceria com o Comitê Regional de 
Mortalidades Infantil – 3ª Regional de Saúde, a 
análise dos óbitos investigados. 

Instituir em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde, 3ª Regional de Saúde, Conselho de 
Saúde e Hospitais, ações que resultem em 
atendimento de qualidade à gestante e á criança, 
prevenindo óbitos. 

Objetivo 2.2: Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama e do colo de útero. 
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Redução da mortalidade por câncer de 
mama e do colo do útero. 

1% 1% 1,5% 1,5% 

Aumento do número de 
diagnóstico de câncer de 
mama em mulheres na 
faixa etária acima de 40 
anos. 

Ampliar em 5% a cobertura de rastreamento de 
câncer de mama em mulheres na faixa etária 
acima de 40 anos. 

Realizar busca ativa de exames alterados e 
marcação imediata de consulta com 
Ginecologista. 

13% 13% 13% 13% 

Aumento do número de 
diagnóstico de câncer de 
colo do Útero em 
mulheres na faixa etária 
de 25 a 64 anos. 

Ampliar a cobertura de rastreamento de câncer 
de colo de útero em mulheres na faixa etária de 
25 a 64 anos através da coleta do exame 
citopatológico. 

Realizar busca ativa pela enfermagem e/ou ACS 
em toda área de cobertura das UBS ou UBSF 
das pacientes faltosas na coleta do exame de 
papanicolau conforme preconiza o MS. 

Realizar campanhas para atender a demanda 
espontânea ou dirigida. 

Realizar busca ativa de exames alterados e 
marcação imediata de consulta com 
Ginecologista. 

Objetivo 2.3: Fortalecer e ampliar as ações em Saúde Bucal. 

Desenvolver ações preventivas de saúde 
bucal para a população. 

16% 16% 16% 16% 
Média da Ação Coletiva 
de Escovação Dental 
Supervisionada. 

Realizar escovações supervisionadas nas 
escolas para crianças na faixa etária de 2 a 11 
anos e para a população em geral. 

Ampliar a cobertura da primeira consulta 
odontológica programática. 

12% 13% 14% 15% 
Cobertura de primeira 
consulta odontológica 
programática. 

Aumentar a realização de exames clínicos de 
primeira consulta visando a criação de um plano 
de tratamento. 

Realizar atividades educativas em SB para 
todos os alunos do ensino fundamental das 
escolas públicas do Município. 

100% 100% 100% 100% 
Ações coletivas e 
educativas em SB. 

Programar ações educativas com palestras, 
apresentações em dvd e teatros. 
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Implantar um Consultório Odontológico para 
atender livre demanda. 

1 - - - 
Número de consultório 
odontológico implantado. 

Instalar um consultório para dar continuidade no 
atendimento de livre demanda. 

Desenvolver e aumentar as ações 
preventivas e bochecho de flúor nas escolas 
municipais. 

8,5% 9% 9,5% 10% 
Média de ação coletiva de 
bochecho de flúor. 

Realizar bochecho de flúor supervisionado nas 
escolas para crianças na faixa etária de 6 a 11 
anos de idade. 

Objetivo 2.4: Melhoria das condições de Saúde do Idoso e Portadores de Doenças Crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de atenção com estímulo ao 
envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção. 

Reduzir a mortalidade nos portadores de 
doenças crônicas. 

67 67 66 65 

Número de óbitos 
prematuros (<70 anos) 
pelo conjunto das 4 
principais DCNT (doenças 
do aparelho circulatório, 
câncer, diabetes e 
doenças respiratórias 
crônicas). 

Organização do atendimento para hipertensos e 
diabéticos nas Unidades de Saúde. 

Implantar consulta de enfermagem para os 
portadores destas patologias conforme protocolo 
do Ministério da Saúde. 

Manter os grupos de hipertensos e/ou diabéticos 
com atividades físicas, recreativas e educativas 
em todas as Unidades de Saúde. 

Incluir temas de orientação alimentar nos grupos 
de todas as Unidades de Saúde. 

Padronizar materiais educativos para apoio das 
ações. 

Oferecer as consultas de enfermagem, médicas 
(clínica básica, cardiologia e endocrinologia) e 
odontológicas, considerando o projeto 
terapêutico e plano de cuidados. 

Realizar avaliações de alteração de mucosa 
oral em idosos. 

500 1.000 1.500 2.000 

Números de pessoas 
idosas avaliadas 
anualmente para a 
prevenção do câncer 
bucal. 

Avaliar as condições de SB da pessoa idosa, 
orientando sobre o câncer bucal. 

Cadastrar no sistema. 

Objetivo 2.5: Promover a melhoria das condições de saúde do deficiente físico mediante qualificação da gestão e da organização da rede de atenção. 
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Dotar as Unidades Básicas de Saúde da 
rede municipal de dispositivos de 
acessibilidade para o acolhimento às 
pessoas com deficiência. 

25% 50% 75% 100% 

Proporção de Unidades 
Básicas de Saúde com 
dispositivos de 
acessibilidade para o 
acolhimento às pessoas 
com deficiência. 

Dotar as Unidades Básicas de Saúde da rede 
municipal de dispositivos de acessibilidade para 
o acolhimento às pessoas com deficiência. 

Objetivo 2.6: Fortalecer a vigilância alimentar e nutricional. 

Implementar o acompanhamento das 
condicionalidades de saúde do Programa 
Bolsa Família. 

82% 82% 82% 82% 

Proporção de cobertura 
de acompanhamento das 
condicionalidades de 
saúde do Programa Bolsa 
Família. 

Reorganizar o atendimento de acompanhamento 
das condicionalidades de saúde do Programa 
Bolsa Família nas unidades básicas o Município. 

Realizar divulgação através dos meios de 
comunicação local sobre a importância desse 
acompanhamento e que as famílias assumiram 
esses compromissos e devem cumpri-los para 
continuar recebendo o benefício.  

Aprimorar o uso do SISVAN – Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional - nas Unidades 
Básicas de Saúde. 
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Diretriz 3: Promoção da atenção à Saúde Mental, álcool e outra drogas, por meio das Redes de Atenção a serem implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo 

Ministério da Saúde. 

Objetivo 3.1: 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. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador Ação 

Implementar o Centro de Atenção 
Psicossocial Municipal – CAPS. 

100% - - - 
Proporção de CAPS 
Municipal implementado. 

Readequar o espaço físico para o pleno 
funcionamento do CAPS conforme protocolo do 
Ministério da Saúde. 

Garantir o aprimoramento e o atendimento 
ambulatorial de psicologia e psiquiatria, bem 
como o atendimento básico social e de 
saúde. 

100% 100% 100% 100% 

Aprimoramento e 
atendimento do serviço 
ambulatorial e básico de 
saúde mental. 

Manter a equipe multiprofissional atuando no 
PMSM. 

Trazer à tona conteúdos para discussão e estudo 
de casos, atualizados. 

Oferecer atendimento de qualidade e atualizado 
população atendida pelo PMSM. 
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Diretriz 4: Garantir o acesso da população aos medicamentos da Atenção Básica conforme RENAME (Relação Nacional dos Medicamentos do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica) 

Objetivo 4.1: Implementar e qualificar a Política e a Gestão da Assistência Farmacêutica no município, com foco no uso racional de medicamentos e na avaliação das 
demandas dos serviços de saúde. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador Ação 

Garantia da assistência farmacêutica no 
âmbito do SUS 

Dez. Dez. Dez. Dez. REMUME revisada. 
Revisar anualmente o REMUME conforme 
necessidade e divulga-la aos serviços 

Jan/Dez Jan/Dez Jan/Dez Jan/Dez 
Sistema HORUS 
atualizado. 

Alimentar sistematicamente o Sistema HORUS 
de Gestão da Assistência Farmacêutica. 

Qualificar a Gestão da Assistência 
Farmacêutica no município, com foco no 
uso racional de medicamentos e insumos. 

Dez. - - - 
Profissional 
farmacêutica(o) nomeado 
e atuando na FPM. 

Redefinir a rede de assistência farmacêutica 
garantindo a contratação mediante concurso de 
01 (um) farmacêutica(o) para a Farmácia 
Pública Municipal. 

Ampliar o acesso da população aos 
medicamentos da REMUME 

- Jan.  - 
Quantitativo de 
medicamentos 
adequados à demanda. 

Ampliar o quantitativo de medicamentos 
adquiridos para a Farmácia Pública Municipal 
com base nas necessidades e avaliação 
fármacoterapêutica. 
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Diretriz 5: Assegurar a execução das ações de vigilância em saúde, o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores; a integração das equipes da Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária com as equipes Saúde da Família na atenção a vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, das não transmissíveis e das 

imunopreveníveis, bem como às emergências. 

Objetivo 5.1: Fortalecer a promoção em Vigilância Sanitária reduzindo os riscos e agravos à saúde da população. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador Ação 

Inspecionar os estabelecimentos de 
assistência à saúde. 

100% 100% 100% 100% 

Proporção de 
estabelecimentos 
inspecionados. 

Inspecionar os estabelecimentos de 
interesse à saúde cadastrados na 
Vigilância Sanitária, de acordo com 
legislação específica. 

Inspecionar os estabelecimentos de 
interesse à saúde. 

100% 100% 100% 100% 

Inspecionar os estabelecimentos de 
interesse à saúde cadastrados na 
Vigilância Sanitária, de acordo com 
legislação específica, conforme 
pactuação do PAVS. 

Inspecionar os imóveis e terrenos 
baldios cadastrados. 

100% 100% 100% 100% 
Inspecionar os imóveis e terrenos 
baldios visando o combate à dengue. 

Inspecionar os pontos estratégicos 
cadastrados. 

100% 100% 100% 100% 
Inspecionar os imóveis e terrenos 
baldios visando o combate à dengue. 

Inspecionar o setor regulado quanto 
à saúde do trabalhador. 

100% 100% 100% 100% 

Inspecionar o setor regulado, 
assegurando o cumprimento da 
Legislação específica referente à saúde 
do trabalhador, conforme o PAVS. 

Promover saneamento básico 
adequado. 

70% 70% 70% 70% 
Proporção de 
reclamações atendidas. 

Inspecionar casos relacionados a 
saneamento básico atendendo a 
reclamações. 
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Criar Comitê da Dengue. 01 - - - Criação do Comitê. 
Criar comitê para tratar assuntos 
relacionados ao combate à Dengue no 
município. 

Elaborar Procedimentos 
Operacionais Padronizados – POP’s. 

05 05 05 05 
Número de 
procedimentos. 

Criar Procedimento Operacional Padrão 
– POP para a realização das ações de 
Vigilância Sanitária. 

Realizar coleta de amostras de água 
mensais. 

120 120 120 120 
Número de amostras 
coletadas. 

Coletar no mínimo 10 (dez) amostras de 
água para avaliar a qualidade da 
mesma fornecida aos munícipes, 
conforme preconiza o programa 
SISÁGUA. 

Cadastrar território municipal ao ano. 01 01 01 01 Número de cadastros. 
Cadastrar no mínimo 01 (um) território 
passível de problemas ambientais, de 
acordo com o programa SISOLO. 

Coletar amostras de Leite do 
Programa Leite das Crianças. 

100% 100% 100% 100% 
Atendimento das 
amostras solicitadas. 

Coletar amostras de Leite do Programa 
Leite das Crianças para monitoramento 
da qualidade do mesmo conforme 
determinação da SESA – PR. 

Coletar amostras de alimentos. 100% 100% 100% 100% 
Atendimento das 
amostras solicitadas. 

Coletar amostras de alimentos para 
monitoramento da qualidade dos 
mesmos conforme determinação da 
SESA – PR. 

Coletar amostras de medicamentos. 100% 100% 100% 100% 
Atendimento das 
amostras solicitadas. 

Coletar amostras de medicamentos 
para monitoramento da qualidade dos 
mesmos conforme programas 
(Farmacovigilância, Notivisa, Sistema 
Nacional de Gerenciamento de 
Produtos Controlados - SNGPC, 
CANAIS). 
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Capacitar setor regulado, 
promovendo a atualização em 
legislação. 

01 01 01 01 

Número de palestras 
realizadas. 

Atualizar o setor regulado de alimentos 
quanto as Boas Práticas de Fabricação. 

01 01 01 01 
Atualizar o setor regulado de Salão de 
beleza. 

01 01 01 01 Atualizar o setor regulado de dentistas. 

01 01 01 01 Atualizar o setor regulado Farmácia. 

01 01 01 01 

Atualizar o setor regulado quanto as 
normas referentes à saúde do 
trabalhador. 

Informar a população em geral sobre 
assuntos de interesse à saúde. 

02 02 02 02 
Número de ações 
realizadas. 

Realizar palestras, mutirões e ações 
que informem a população sobre a 
importância do combate e prevenção à 
Dengue. 

06 06 06 06 
Número de divulgações 
realizadas. 

Utilizar espaço junto à imprensa local 
para divulgação dos trabalhos 
realizados pela VISA, alertas sanitários 
e campanhas. 

01 01 01 01 
Número de palestras 
realizadas. 

Informar estudantes sobre a importância 
do meio ambiente e saneamento básico. 

05 05 05 05 
Número de material 
elaborado. 

Elaborar e imprimir folders, cartazes 
para informação da população. 

Objetivo 5.2: Prevenir agressões provocadas por animais peçonhentos, roedores e animais domésticos. 

Reduzir o número de cães errantes 
no Município. 

5% 5% 5% 5% Proporção de redução. 
Criação do CCZP. 

Desenvolvimento de programa de 
controle populacional canino 
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(esterilização). 

 Conscientização da população sobre 
guarda responsável e bem estar animal. 

Reduzir o número de casos de 
pessoas agredidas por animais 
peçonhentos e animais domésticos. 

60 50 50 45 Número de notificações. 

Criação do CCZP.   

Conscientizar a população sobre guarda 
responsável de animais e cuidados 
domésticos para evitar a proliferação de 
animais peçonhentos e roedores. 

Desenvolver ação conjunta com Meio 
ambiente, Vigilância Sanitária, Vigilância 
Epidemiológica, Obras e Urbanismo e 
Secretaria de Desenvolvimento e 
Finanças, para viabilizar e elaborar 
fluxograma de atendimento às 
denúncias, limpeza de terrenos e 
cobrança de taxas dos proprietários. 
Sensibilizar a população com relação à 
eliminação de criadouros. 

Objetivo 5.3: Fortalecer conhecimento sobre os agravos da Saúde do trabalhador no município. 

Implantar a Comissão Intersetorial de 
Saúde do Trabalhador - CIST no 
Conselho Municipal de Saúde. 

- - 01 - CIST implantada. 
Criar CIST para tratamento dos agravos 
à saúde do trabalhador. 

Ampliar o número de notificações de 
casos de doenças ou agravos 
relacionados ao trabalho. 

40 45 50 60 

Número de casos de 
doenças ou agravos 
relacionados ao trabalho 
notificados. 

Implantar a notificação de casos de 
doenças ou agravos relacionados ao 
trabalho nas unidades básicas de saúde 
do Município. 

Fortalecer o vinculo dos profissionais da 
Vigilância em Saúde com a 3ª Regional 
para capacitações, coleta de dados e 
ações conjuntas. 

Participar de SIPAT - Semana Interna 
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de Prevenção de Acidentes - em 
empresas do Município. 

Investigar em parceria entre a Vigilância 
Sanitária e Vigilância Epidemiológica os 
casos de Acidente de Trabalho Grave e 
Doenças Relacionadas ao Trabalho 
notificados.  

Atuar em parceria entre a Vigilância 
Sanitária e Vigilância Epidemiológica na 
elaboração de diagnóstico de causas 
mais comuns de acidentes de trabalho 
para realizar ações pontuais voltadas à 
saúde do trabalhador (empresas, 
autônomos). 

Objetivo 5.4: Executar ações de Vigilância Epidemiológica no atendimento aos diversos seguimentos da população, atuando amplamente na prevenção, diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento de agravos/doenças transmissíveis e não transmissíveis que possam afetar a saúde do indivíduo, ações estas, que possibilitam a 
análise situacional de agravos no município, para planejamento de ações pontuais, com intuito de prevenir ou minimizar seu impacto. 

Prevenir complicações e 
agravamento de possíveis casos de 
DENGUE no Município. 

 

03  03  03  03 

Número de casos 
suspeitos/confirmados 
de DENGUE atendidos 
adequadamente. 

Capacitar as equipes de saúde do 
município, UBS, ESF, PACS e hospitais 
para diagnóstico precoce, tratamento 
adequado e oportuno de casos 
suspeitos e/ou confirmados de 
DENGUE. 

Agilizar a coleta e envio de exames 
(LACEN e Laboratório Local) 
necessários para diagnóstico e 
tratamento, e aquisição de insumos 
(medicamentos, Hemocomponentes). 

Viabilizar transporte para transferência 
de casos graves de Dengue para 
hospitais referência via Central de 
Leitos. 
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Notificar e encerrar oportunamente 
agravos compulsórios. 

 

80%  80%  80%  80%  

Proporção de agravos 
notificados no SINAN e 
encerrados 
oportunamente. 

Sensibilizar os profissionais de saúde 
quanto à notificação dos agravos 
compulsórios. 

Capacitar os profissionais de saúde 
para preenchimento correto das fichas 
de investigação epidemiológica. 

Encerrar oportunamente as fichas de 
investigação dos agravos. 

 

 

 

Prevenir, diagnosticar precocemente, 
tratar e acompanhar pessoas 
expostas à DST/HIV/Aids no 
município, e seus referidos parceiros, 
diminuindo a infecção e transmissão 
das doenças e assim promover 
melhor qualidade de vida no 
diagnóstico precoce. 

 

 

 

 

 

45 testes 
rápidos 
(HIV, 
Hepatite B e 
C e Sífilis). 

 

Nenhum 
caso novo 
de Aids em 
menores de 
05 anos. 

 

 

 

 

48 testes 
rápidos 
(HIV, 
Hepatite B e 
C e Sífilis). 

 

Nenhum 
caso novo 
de Aids em 
menores de 
05 anos. 

 

 

 

 

50 testes 
rápidos 
(HIV, 
Hepatite B e 
C e Sífilis). 

 

Nenhum 
caso novo 
de Aids em 
menores de 
05 anos. 

 

 

 

 

55 testes 
rápidos 
(HIV, 
Hepatite B e 
C e Sífilis). 

 

Nenhum 
caso novo 
de Aids em 
menores de 
05 anos. 

 

 

 

 

 

 Nº. de testes rápidos 
realizados para 
pesquisa de 
DST/HIV/Aids e 
comunidade esclarecida. 

 

 

 

Nº. de casos novos de 
Aids em menores de 05 
anos. 

Ampliar ações de prevenção através de 
palestras para a comunidade, 
adolescentes, idosos, trabalhadores em 
geral, profissionais do sexo, e 
divulgações sobre as DSTs nas rádios 
locais. 

Capacitar Enfermeiros para realização 
do aconselhamento e teste rápido para 
detecção precoce do HIV, Hepatite B e 
C e Sífilis. 

Realizar acolhimento e aconselhamento 
com todas as gestantes soro + e seus 
parceiros, acompanhar e controlar as 
consultas de pré-natal na rede municipal 
ou referência, seguindo protocolo para 
diminuição da transmissão vertical do 
vírus. 

Realizar consultas de puerpério e de 
crianças expostas e com HIV/AIDS. 

Realizar acolhimento e aconselhamento 
com todos os casos suspeitos ou 
confirmados de DST/HIV/AIDS, 
inclusive seus parceiros encaminhando-
os para tratamento adequado no 
município ou referência, seguindo 
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protocolo do Ministério da Saúde. 

Realizar campanha anual de combate 
as hepatites B e C. 

Intensificar vacinação de hepatite B 
para a população até 49 anos e outros 
de grupos prioritários. 

Avaliar situação vacinal de clientes, 
vacinando-os ou completando o 
esquema de hepatite B. 

Realizar campanhas anuais de 
prevenção de DST/AIDS, ex: carnaval, 
dia mundial de Luta contra a AIDS. 

Distribuir mensalmente preservativos 
masculinos e femininos e gel à 
população sexualmente ativa, 
profissionais do sexo e internos do 
sistema carcerário. 

Realizar exames de rotina para 
profissionais do sexo (secreção vaginal, 
VDRL, HIV e Hepatite B e C), a cada 06 
meses ou caso aconteça exposição 
acidental respeitando a janela 
imunológica de cada doença, e uma vez 
ao ano preventivo. 

Acompanhar/tratar adequadamente 
gestantes com sífilis, e parceiros 
evitando assim casos de sífilis 
congênita. 

Agendar consultas e exames de rotina 
na referência para portadores do vírus 
HIV, Hepatite B e C, e avaliar adesão ao 
tratamento. 

Encaminhar para tratamento todos os 
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casos confirmados de Condiloma 
Acuminado e outras DSTs e devidos 
parceiros. 

Realizar campanhas de Testagem 
Rápida para HIV, Sífilis e Hepatite B e C 
voltada à população sexualmente ativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar a população e profissionais 
quanto à doença, transmissão, sintomas 
e tratamento através de palestras, 
divulgação na imprensa, site da 
Prefeitura e grandes campanhas. 

Encaminhar todos os portadores de 
M.H. para clinica de reabilitação física 
para avaliação, atendimento e 
orientação de exercícios diários e 
cuidados com úlceras. 

Realizar curativo na unidade ou 
domiciliar pelo menos uma vez por 
semana em portadores de úlceras, para 
avaliação das mesmas. 

Orientar os clientes portadores de 
úlceras quanto à importância de curativo 
diário e esclarecê-los quanto as 
técnicas para a realização do mesmo 
em domicílio (quando o cliente faz seu 
curativo) evitando infecções 
secundárias e promovendo a 
cicatrização. 

Tratar/acompanmhar adequadamente 
com dose supervisionada mensalmente 
e blister para autoadministração, casos 
novos diagnosticados, realizar busca 
ativa de faltosos. 

Realizar coleta de Raspado 
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Diagnosticar e tratar em tempo 
oportuno casos de HANSENÍASE 
evitando incapacidades físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% de 
cura. 

 

 

100% de 
contatos 
examinados. 

 

 

90% de 
cura. 

 

 

100% de 
contatos 
examinados. 

 

 

90% de 
cura. 

 

 

100% de 
contatos 
examinados. 

 

 

90% de 
cura. 

 

 

100% de 
contatos 
examinados. 

 

 

Proporção de cura dos 
casos novos de 
Hanseníase em anos 
anteriores. 

 

Proporção de contatos 
intradomiciliares de 
casos novos de 
hanseníase 
examinados. 

Intradérmico de casos suspeitos. 

Orientar todos os pacientes no que se 
refere à reações Hansênicas devido ao 
uso dos medicamentos. 

Encaminhar todos os pacientes para 
consulta com Oftalmologista e exames 
de Glicemia (quando utilização contínua 
de corticóides). 

Orientar as portadoras de 
HANSENÍASE em idade fértil de que 
não podem engravidar caso façam 
utilização de TALIDOMIDA. 

Avaliar contatos de portadores de M.H. 
por 05 anos. 

Realizar no mínimo 04 reuniões anuais 
do grupo de auto-cuidado “Por uma 
Vida Melhor”. 

Encaminhar para avaliação da 
referência casos suspeitos de crianças 
ou menores de 15 anos e possíveis 
casos de recidiva. 

Encaminhar para avaliação com 
Terapeuta Ocupacional – referência 
municipal, casos suspeitos de grau de 
incapacidade 02. 

Realizar relatório mensal de 
acompanhamento de casos e digitar no 
SINAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar os profissionais de saúde 
para que realizem busca ativa de 
sintomáticos respiratórios, solicitando 
RX de tórax e 02 amostras de escarro 
(1% da população) para casos 
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Diagnosticar precocemente, tratar de 
forma correta e em tempo oportuno 
casos de TB, evitando assim a 
transmissão da doença.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321 bacilos. 
de escarro.  

 

 

 

76% de 
casos novos 
curados. 

 

 

100% de 
contatos 
examinados. 

 

 

100% de 
casos novos 
com exames 
de HIV 
realiz. 

 

 

 

321 bacilos. 
de escarro.  

 

 

 

76% de 
casos novos 
curados. 

 

 

100% de 
contatos 
examinados. 

 

 

100% de 
casos novos 
com exames 

de HIV 
realiz. 

 

 

 

321 
bacilos.de 
escarro. 

 

 

 

76% de 
casos novos 
curados. 

 

 

100% de 
contatos 
examinados. 

 

 

100% de 
casos novos 
com exames 

de HIV 
realiz. 

 

 

 

321 bacilos. 
de escarro. 

 

  

 

76% de 
casos novos 
curados. 

 

 

100% de 
contatos 
examinados. 

 

 

100% de 
casos novos 
com exames 

de HIV 
realiz. 

 

 

1% do nº. da população 
do município e /ou área 
de abrangência com 
solicitação de 
baciloscopia de escarro 
realizada. 

 

 

 

Proporção de cura de 
casos novos de 
Tuberculose Pulmonar 
Bacilífera. 

 

 

 

Proporção de contatos 
examinados. 

 

 

 

 

 

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

suspeitos de TB, segundo protocolo. 

Realizar Prova Tuberculínica 
anualmente em pacientes soro + 
acompanhados pela Vigilância 
Epidemiológica. 

Treinar aplicadores e leitores de Prova 
Tuberculinica, que auxilia no diagnóstico 
de TB. 

Realizar investigação e avaliação de 
contatos de casos confirmados de TB. 

Solicitar exame de HIV para todos os 
casos confirmados de Tuberculose, 
para verificar coinfecção e realizar 
tratamento correto. 

Solicitar baciloscopia de 
acompanhamento durante o tratamento 
para garantir eficácia do tratamento. 

Acompanhar a adesão do tratamento, 
reforçar a importância do tratamento, 
realizar busca ativa em casos de 
abandono. 

Tratar adequadamente e acompanhar 
casos diagnosticados de infecção 
latente, digitá-los no Sistema de 
Quimioprofilaxia (Tratamento de 
Infecção Latente, SESA Pr). 

Registrar no livro verde de sintomáticos 
respiratórios para acompanhamento de 
resultados de baciloscopias. 

Registrar casos de tuberculose no livro 
de acompanhamento de casos. 

Enviar à 3ª Regional de Saúde relatório 
mensal de baciloscopias realizadas pelo 
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 Laboratório Municipal e Correia e 
Moraes. 

Realizar relatório mensal de 
acompanhamento de casos em 
tratamento e digitar no SINAN. 

Realizar campanhas, palestras 
educativas de orientação, 
esclarecimento e prevenção para a 
população, e usar os meios de 
comunicação do município para este 
fim. 

Realizar investigação de contatos com 
gado diagnosticado com TB. 

Obter cobertura vacinal para todos os 
grupos etários contemplados no 
calendário de vacinação nacional e 
em campanhas anuais de vacinação, 
e investigar eventos adversos ou 
inusitados decorrentes de vacinação. 

 

Conforme Protocolo do MS 

Proporção de vacinas do 
calendário básico de 
vacinação da criança 
com coberturas vacinais 
alcançadas. Avaliação 
de coberturas vacinais 
propostas por meio dos 
Relatórios de 
Acompanhamento 
mensal do SI-PNI/API. 

Mobilizar a população e público alvo das 
campanhas de vacinação através de 
palestras e divulgação nos meios de 
comunicação do município. 

Mobilizar os profissionais de saúde para 
trabalhar nas Campanhas Anuais de 
Vacinação, e realizar busca do público 
alvo. 

Utilizar verba da Vigilância em Saúde 
para aquisição de materiais de apoio, 
diárias e propaganda nas Campanhas 
de Vacinação. Realizar Monitoramento 
Rápido de Cobertura Vacinal (MRC) 
pós-campanha de multivacinação.  

Monitorar os serviços de saúde que 
realizam vacinas (sala de vacina) 
quanto às boas práticas de vacinação. 

Realizar busca ativa de faltosos.  

Notificar e investigar qualquer evento 
adverso categorizado como moderados, 
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graves e ou inusitados decorrente da 
vacinação. 

Digitar mensalmente no SI-PNI/API 
todas as doses de imunobiológicos 
aplicadas. 

Adequar às salas de vacina do 
município de acordo com normas do 
Ministério da Saúde e Vigilância 
Sanitária. 

 

04 02 03 03 
Nº. de salas de vacina 
adequadas. 

Utilizar verba da Vigilância em Saúde 
para adequar as salas de vacina das 
unidades de saúde da zona rural e 
urbana, através de reformas (se 
necessário) e compra de equipamentos 
e materiais/insumos. 

Cadastrar após adequação salas de 
vacina dos ESFs Rocio II, Amin Bacila e 
Santa Rosa. 

Monitorar doenças respiratórias no 
Município. 

 

 

100% 100% 100% 100% 

Proporção de casos de 
SRA atendidos nas 
UBS, ESF e hospitais 
sobre o nº. de 
atendimentos gerais 
monitorados. 

Sensibilizar equipes de saúde das UBS, 
ESFs e Hospitais para o envio à 
Vigilância Epidemiológica de planilha de 
atendimento de pessoas com Síndrome 
Respiratória Aguda - SRA (em data já 
estabelecida). 

Digitar dados enviados pelas UBS, ESF 
e Hospitais no Sistema de Informação 
de SRA – SESA Pr. 

Sensibilizar profissionais de saúde que 
atuam no atendimento de casos 
suspeitos ou confirmados de Síndrome 
Gripal ou Síndrome Respiratória 
Aguda/Grave, para que atendam os 
casos de forma adequada, no que se 
refere ao diagnóstico, tratamento 
adequado, acompanhamento, coleta de 
exames e se necessário 
encaminhamento. 
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Orientar/monitorar clientes 
diagnosticados com Síndrome Gripal, 
Síndrome Respiratória Aguda/Grave, 
que estiverem em uso de Tamiflu 
(Oseltamivir), quanto ao período de 
transmissibilidade, sinais de 
agravamento, efeitos adversos durante 
o uso do medicamento, contato com 
outras pessoas (prevenindo 
transmissão). 

Coletar swab de nasofaringe e 
orofaringe de pessoas diagnosticadas 
com Síndrome Gripal ou Síndrome 
Respiratória Aguda/Grave para 
Pesquisa de Vírus Respiratório de 
pessoas diagnosticadas que se 
enquadram nos critérios do Protocolo da 
SESA Pr e Ministério da Saúde.  

Cadastrar amostras coletadas no GAL 
(gerenciador de análise laboratorial) e 
enviá-las ao LACEN conforme protocolo 
SESA Pr. 

Utilizar meios de comunicação do 
município e realizar palestras para 
sensibilizar a população sobre 
prevenção, diagnóstico precoce e  
tratamento de Síndrome Gripal e 
Respiratória Aguda/Grave. 

Monitorar Doenças Diarréicas 
Agudas no Município de Palmeira. 

100% 100% 100% 100% 

Proporção do nº. de 
casos de diarréia 
atendidos no município, 
conforme planilha 
enviada pelas unidades 
de saúde monitorados. 

Sensibilizar profissionais de saúde que 
atendem casos diagnosticados de 
diarréia para tratamento adequado 
(segundo Plano de Tratamento SESA 
Pr). 

Orientar profissionais que atuam em 
UBS, ESF’s e Hospitais do município 
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para notificar casos de diarréia 
atendidos conforme planilha já existente 
nestes estabelecimentos, 
semanalmente conforme semana 
epidemiológica.  

Avaliar planilha de casos de diarréia, 
para verificar a distribuição destes 
casos, realizar diagnóstico situacional e 
implementar ações pontuais conforme 
avaliação. 

Encaminhar relatório semanalmente à 
3ª Regional de Saúde da distribuição de 
casos de diarréia no Município. 

Atender adequadamente e 
oportunamente todos os casos 
suspeitos de doença exantemática 
no município. 

100% 100% 100% 100% 

Proporção de casos 
suspeitos atendidos com 
encerramento por 
critério laboratorial. 

Realizar coleta de amostra biológica 
para todo caso suspeito de doença 
exantemática (Sarampo/Rubéola) 
conforme protocolo específico. 

Encerrar todos os casos suspeitos por 
critério laboratorial/LACEN. 

Informar 01 vez por semana (quarta 
feira de manhã) a 3ª Regional de Saúde 
positiva ou negativa de casos suspeitos 
de doença exantemática. 

Investigar e atender contatos de casos 
positivos de doença exantemática 
(Sarampo/Rubéola) e realizar bloqueio 
conforme se necessário segundo 
protocolo do Ministério da Saúde. 

Atender adequadamente todo caso 
suspeito de coqueluche. 

100% 100% 100% 100% 

Proporção de casos 
suspeitos investigados e 
tratados conforme 
protocolo. 

Notificar e investigar todo caso suspeito 
de coqueluche conforme normas 
vigentes (Ministério da Saúde, SESA). 

Confirmar ou descartar os casos 
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suspeitos verificando vínculo 
epidemiológico, sintomas e  resultado 
de exame de Hemograma ( conforme 
protocolo). 

Realizar busca de contatos e realizar 
investigação e tratamento de 
sintomáticos, quimioprofilaxia e 
vacinação se necessário conforme 
protocolo. 

Atender adequadamente todo caso 
suspeito de meningite, 
meningoencefalite e doença 
meningocócica.  

100% 100% 100% 100% 

Proporção de casos 
suspeitos notificados 
com coleta de amostras 
biológicas. 

Notificar todo caso suspeito de 
meningite. 

Coletar amostras (líquor, soro e/ou 
sangue) de todo caso suspeito de 
doença meningocócica, seguindo o 
fluxo conforme orientação de protocolo 
SESA/LACEN. 

Realizar bloqueio de contatos íntimos 
nos casos positivos de menigite 
meningocócica. 

Aumentar a proporção de registro de 
óbito com causa básica definida. 

90% 90% 90% 90% 
Proporção de registro de 
óbitos com causa básica 
definida. 

Sensibilizar médicos do município com relação ao 
preenchimento correto das D.O. (declaração de 
óbito). 

Sensibilizar médicos para que declarem os óbitos 
que ocorrem ou que chegam no Plantão. 

Realizar capacitação dos médicos do município 
sobre Declaração de Óbito. 

Investigar/preencher formulário de investigação de 
causa de óbito sem assistência, verificando 
informações com familiares para definir causa de 
óbito. 

 
 
Diretriz 6: Garantia do acesso aos serviços de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (atenção especializada) e implantar o processo de monitoramento e 

avaliação dos encaminhamentos conforme classificação e estratificação de risco dos pacientes. 
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Objetivo 6.1: 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. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador Ação 

Ampliar as ações de regulação e marcação 
de consultas ambulatoriais especializadas. 

- 5% - 5% 

Incremento no número de 
procedimentos 
ambulatoriais de média 
complexidade. 

Aumentar em 10% a oferta de procedimentos 
ambulatoriais de média complexidade para a 
população no período de 4 anos. 

- 5% - 5% 

Incremento no número de 
encaminhamentos 
ambulatoriais e clínico-
cirúrgicos de alta 
complexidade. 

Aumentar o encaminhamento em 10% de 
procedimentos ambulatoriais e clinico-cirúrgicos 
de alta complexidade. 

Garantir a regulação dos casos de 
emergência não suportados pelo município 
para os serviços de alta complexidade 
hospitalar. 

Jan/Dez Jan/Dez Jan/Dez Jan/Dez 

Todos os casos de 
emergência atendidos e 
regulados para a rede 
hospitalar de referência. 

Regular 100% dos casos de emergência não 
suportados pelo município para os serviços de 
alta complexidade hospitalar. 

Garantir a disponibilização de leito 
psiquiátrico nos hospitais gerais localizados 
no Município. 

01 01 01 01 

Número de leitos 
psiquiátricos 
disponibilizados pelos 
hospitais gerais 
localizados no Município. 

Pactuar com os hospitais gerais localizados no 
Município a disponibilização de no mínimo 01 
leito psiquiátrico em cada um. 

Implantar o CEO – Centro de 
Especialidades Odontológicas. 

01 - - - 
Implantação de um 
Centro de Especialidades 
Odontológicas. 

Implantar o CEO com atendimentos através de 
referência e contra-referência. 
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Fortalecer as ações de prevenção, controle 
e notificação dos casos de violência 
doméstica, sexual e outras violências. 

08 08 08 08 

Número de Unidades de 
Saúde com serviço de 
notificação de violência 
doméstica, sexual e 
outras violências 
implantado. 

Manter o número de Unidades de Saúde como 
fontes de notificação. 
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Diretriz 7: Garantir o acesso da população aos serviços de Urgência e Emergência.  

Objetivo 7.1: Implementação da Rede de Atenção às Urgências. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador Ação 

Aperfeiçoar a qualidade das ações de 
urgência/emergência 

- Jan. - - Protocolo implantado. 
Implantar o Protocolo de Manchester, como 
instrumento de classificação de risco no 
atendimento de urgência/emergência. 

Estruturação e fortalecimento da Assistência 
de Enfermagem. 

- Jan. - - 

100% das ações de 
enfermagem com 
protocolos elaborados, 
implantados e 
monitorados. 

Implementar e monitorar protocolos em todas as 
ações de enfermagem para padronizar e 
qualificar a assistência. 

Promover educação à população quanto ao 
uso adequado do serviço de 
urgência/emergência. 

Jan/Dez Jan/Dez Jan/Dez Jan/Dez 
Redução do número de 
atendimentos não 
urgentes nos plantões. 

Divulgação em meios de comunicação (sonoro, 
visual e escrito) informações sobre as situações 
de urgência/emergência. 

Organizar a atenção às emergências do 
SUS, de forma interligada à rede hospitalar 
de apoio. 

Jan/Dez Jan/Dez Jan/Dez Jan/Dez 
100% dos pacientes de 
urgência e emergência 
atendidos. 

Garantir 100% do atendimento de urgência e 
emergência e o encaminhamento para a rede 
hospitalar de apoio. 
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Diretriz 8: Aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão descentralizada e regionalizada, gestão do planejamento e da informação em saúde, gestão do trabalho e da 

educação na saúde, e aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão participativa e do Controle Social. 

Objetivo 8.1: Investir na adequada formação, qualificação e valorização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador Ação 

Desenvolver processo de qualificação para 
os trabalhadores da rede pública municipal 
de saúde. 

01 - 01 - 

Número de capacitações 
realizadas. 

Capacitar os profissionais médicos e de 
enfermagem em atendimento de 
urgência/emergência, classificação de risco e 
acolhimento. 

01 - 01 - 
Capacitar os profissionais que executam o 
transporte (motoristas) de urgência/emergência. 

03 03 03 03 
Realizar capacitações e cursos de reciclagem 
específicos em saúde bucal. 

- 01 - 01 

Qualificar as equipes da atenção básica para 
abordagem de problemas vinculados à 
violência, abuso de álcool e drogas, 
promovendo a integração da saúde mental à 
rede básica de saúde. 

02 02 02 02 
Realizar palestras e treinamentos sobre Saúde 
do Trabalhador para a equipe de Vigilância em 
Saúde e de atenção básica. 

01 - 01 - 
Realizar treinamento para profissionais de 
enfermagem sobre Imunização, Rede de Frio e 
Reações Adversas Pós-Imunização. 

02 02 02 02 
Promover educação permanente em ações de 
Vigilância Epidemiológica para equipes de 
Atenção Primária, Pronto Atendimento e 
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Vigilância em Saúde. 

Abr/Dez. - - - Capacitação realizada. 

Realizar capacitação, em parceria com a 
secretaria Municipal de Gestão Pública, para os 
trabalhadores da rede pública municipal que 
atuam na área administrativa, orçamentária e 
financeira. 

Garantir a qualificação dos trabalhadores da 
rede pública municipal de saúde. 

100% 100% 100% 100% Número de participações.  

Garantia da participação dos trabalhadores da 
rede pública municipal de saúde em palestras, 
cursos, treinamentos, seminários, conferências, 
relacionados à área de saúde e promovidos 
pelas entidades governamentais (municipal, 
estadual e federal) com o compromisso de que 
o conhecimento adquirido seja aplicado na 
própria rede. 

Implantar o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários para os trabalhadores do SUS. 

Dez. - - - 

Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários para 
os trabalhadores do SUS 
implantado. 

Elaborar um Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários em parceria com a Secretaria Municipal 
de Gestão e a Procuradoria Jurídica do 
Município de acordo com o projeto de Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do 
SUS – NOB RH. 

Manter o número de trabalhadores que 
atendem ao SUS com vínculo protegido. 

76% 76% 76% 76% 

Proporção de 
trabalhadores que 
atendem ao SUS, na 
esfera pública, com 
vínculos protegidos. 

Manter o quadro funcional da Secretaria 
Municipal de Saúde com vínculo protegido: 
regime estatutário ou celetista. 

Objetivo 8.2: Implementar e qualificar a Gestão da Informação e Informática. 

Acesso informatizado para os serviços de 
saúde da rede SUS. 

10% 40% 70% 100% 
Informatização do 
Sistema Municipal de 
Saúde. 

Implantar um sistema de informação para 
Gestão em Saúde, interagindo com os sistemas 
de informações do MS, com o objetivo de 
reduzir o tempo de atendimento e otimizar os 
serviços ofertados. 
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Objetivo 8.3: Fortalecer o Sistema de Auditoria, Ouvidoria, Controle e Avaliação do SUS. 

Realizar auditorias na rede municipal de 
saúde (própria e referenciada).  

100% 100% 100% 100% Auditorias realizadas. 

Realizar auditorias analíticas e operativas, de 
forma sistemática na rede municipal de saúde 
(própria e referenciada) com planejamento 
integrado à gestão. 

Garantir o cumprimento dos contratos com 
os prestadores de serviços. 

100% 100% 100% 100% 
Proporção dos serviços 
contratados realizados. 

Monitorar o fluxo de oferta e demanda dos 
serviços regulados em parceria com o Núcleo 
Administrativo e Financeiro – NAF da Secretaria 
Municipal de Saúde através da execução de 
prestação de contas: Unidade Gestora de 
Transferências – UGT.  

Manter o serviço de Ouvidoria Municipal do 
SUS em funcionamento. 

01 01 01 01 
Número de serviço de 
Ouvidoria Municipal do 
SUS implantada. 

Divulgar através dos meios de comunicação 
como funciona a Ouvidoria Municipal. 

Criar cartilha com orientações sobre os serviços 
da Ouvidoria Municipal. 

Convocar o reclamante e o reclamado para 
ouvir ambas as partes. 

Solicitar se for o caso, prontuários do Hospital 
ou da Unidade de Saúde e outros documentos 
comprobatórios da queixa registrada. 

Dar um resultado final ao reclamante e ao 
reclamado. 

Finalizar o processo solucionando o ocorrido. 

Apresentar relatório trimestral ao Conselho 
Municipal de Saúde dos registros das 
ocorrências que tenham sido finalizadas. 

Objetivo 8.4: Reorganização da Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira. 

Implantar um Núcleo Administrativo e 01 01 01 01 NAF implantado. Implantar comissão de controle interno e 
monitoramento para procedimentos 
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Financeiro – NAF. administrativos, orçamentários e financeiros. 

Manter a proporcionalidade entre a execução 
orçamentária e financeira dos exercícios anuais 
visando o equilíbrio entre receita e despesa 

Objetivo 8.5: Promover e implementar o Processo de Planejamento Integrado no SUS. 

Elaborar os Instrumentos de Gestão e 
Planejamento do SUS. 

100% 100% 100% 100% 
Instrumentos de Gestão 
e Planejamento do SUS 
elaborados. 

Elaborar de forma integrada os instrumentos de 
gestão e planejamento do SUS, a partir do 
desenvolvimento de um processo de 
monitoramento e avaliação propositiva. 

Implementar a dinâmica do planejamento 
baseada nos princípios da gestão democrática e 
participativa  com avaliação sistemática e 
incremento do controle social. 

Elaborar plano operativo contendo metas 
quantitativas e qualitativas em conformidade 
com o Contrato Organizativo de Ação Pública - 
COAP. 

Objetivo 8.6: Fortalecer e potencializar o vínculo da população e do Conselho Municipal de Saúde na participação do Controle Social do SUS. 

Realizar Conferência Municipal de Saúde. - 01 - - 
Número de Conferências 
Municipais de Saúde 
realizadas. 

Garantir condições necessárias financeiras, de 
infra-estrutura, de logística e outras para a 
realização da Conferência Municipal de Saúde. 

Propor em Plenária alteração para a realização 
de Conferências a cada 04 anos. 

Implementar as reuniões mensais do 
Conselho Municipal de Saúde. 

01 01 01 01 
Número de reuniões 
itinerantes realizadas. 

Definir calendário das reuniões mensais de 
forma itinerante, estimulando a participação da 
sociedade. 

Promover ações de divulgação sobre a 
importância do Controle Social no SUS. 

Jan/Dez. Jan/Dez. Jan/Dez. Jan/Dez. 
Número de divulgações 
realizadas. 

Utilizar os meios de comunicação locais para 
divulgar as informações das atividades do 
Conselho Municipal de Saúde. 
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Criar espaço na página eletrônica da Prefeitura 
Municipal de Palmeira para divulgação do 
Conselho Municipal de Saúde. 

Garantir a representatividade do CMS nas 
plenárias e conferências. 

02 02 02 02 Número de participações. 

Provimento pelo Departamento de Saúde dos 
recursos necessários para a participação de 
conselheiros de saúde em plenárias e 
conferências nas esferas estadual e federal. 

Capacitar os representantes dos segmentos 
para sua atuação como conselheiros 
municipais de saúde. 

01 - 01 - 
Número de capacitações 
realizadas. 

Realizar oficina ou evento similar para atualização 
e/ou qualificação dos conselheiros de saúde com 
informações sobre o SUS e funcionamento do 
sistema municipal de saúde pública, em parceria com 
o Conselho Estadual de Saúde e/ou SESA. 

 


