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APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Saúde apresenta à população municipal o Plano 

Municipal de Saúde 2018 – 2021, produto de longo e instenso processo de trabalho 

que se iniciou no segundo semestre de 2016, envolveu diferentos atores e 

segmentos sociais, dentro de um cenário político e econômico que exige tomadas de 

decisões mais consistentes e sustentáveis. 

Nos últimos anos o Sistema Municipal de Saúde apresentou avanços 

sanitários importantes, que podem ser observados com o controle das condições 

epidemiológicas, dos fatores de risco à saúde da população, entre outros. Esses 

resultados se devem ao modelo de atenção com foco na Atenção Primária, na 

prevenção e promoção da saúde. 

Entretanto permanecem desafios que precisam ser superados, e portanto, a 

necessidade de adotar medidas que assegurem as conquistas feitas até o momento, 

e outras que permitam enfrentar oportunamente os pontos críticos do sistema e das 

condições de saúde da população municipal. 

O atual Plano de Saúde propõe um novo modelo de Gestão, buscando 

transformar as condições de saúde da população local através de ações 

estratégicas prioritárias, considerando sua viabilidade, factibilizadade e 

operacionalização. 

A metodologia adotada representa muito bem essa intensão. Já no terceiro 

quadrimestre de 2016 a equipe gestora buscou adequar seus relatórios 

quadrimestrais e anuais ao modelo sugerido pelo Conselho Nacional de Saúde 

visando dar maior transperência e entendimento dos resultados; estimulou a 

participação dos coordenadores de divisões, departamentos e núcleos nas ações de 

planejamento com atividades específicas, e ampliou as ações junto ao Conselho 

Municipal de Saúde visando uma ampla participação social em todo o processo de 

planejamento em saúde. 

Os objetivos, metas definidos neste plano foram construídos a partir da 

análise das condições de população, da infraestrutura existente e da capacidade de 

financiamento municipal da saúde. Todo esse processo metológico está descrito na 

parte introdutória para que usuários e trabalhadores possam compreender o 

caminho que será seguido pela Secretaria de Saúde nos próximos quatro anos.  

Outra preocupação levada em consideração na construção deste plano é a 

com sua operacionalização e padronização. Portanto foi incluído um capítulo 



  

 

 

específico para descrever como se dará a execução, monitoramento e avaliação da 

ações, e um outro capítulo que apresenta um cronograma prévio para execução dos 

instrumentos de gestão. 

Na ultima parte do plano que são apresentados as Diretrizes Objetivos e 

Metas do Plano Municipal. Todos foram definidos a partir de problemas identificados 

como prioritários na análise situacional.  

Para se definir a prioridade de cada problema foi utilizado matrizes de 

gravidade, urgência e tendência. Foi analisado o impacto do problema sobre as 

pessoas, as tarefas, os processos e os resultados da organização; o tempo 

disponível ou necessário para resolver o problema em análise; e o potencial de 

crescimento do problema, a sua probabilidade de se tornar maior com o passar do 

tempo. 

Para cada proposta de ação foi considerada a sua viabilidade política, 

financeira e exequibilidade, reletindo a partir dos seguintes questinamentos: qual o 

benefício dessa ação? Qual a sua abrangência? Qual o seu efeito no público 

interno? Para esse investimento já existe um gasto previsto ou está muito além do 

orçamento previsto? Qual o seu impacto sobre o usuário do sistema? É fácil ou 

muito difícil de implementar?  

Respondendo a essas perguntas chegou-se ao Plano Municipal de Saúde 

2018 – 2021, que precisa ser muito mais que uma carta de boas intenções. O 

objetivo final do plano é tornar o Sistema Municipal de Saúde integrado, resolutivo, 

organizado e de referência em Atenção Primária à Saúde. 

Todo o processo de construção desse instrumento seguiu as orientações da 

Portaria MS 2.135 de 25 de setembro de 2013 que estabelece diretrizes para o 

processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); a Lei 

Orgânica do SUS nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 que dispõe dispõe sobre as 

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

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; a Lei nº 

8.142, de 28 de dezembro de 1990 que dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS); O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 

2011, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde; Lei Complementar nº 141, de 13 de 

janeiro de 2012 que estabelece os valores mínimos a serem aplicados em saúde, os 

critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 



 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde; a Lei Orgânica 

Municipal n° 08 de 05 de outubro de 2005 e a Lei Municipal nº1.363 de 23 de 

dezembro de 2014 que regulamenta o Sistema Municipal de Saúde; o Relatório Final 

da 13ª Conferência Municipal de Saúde realizada nos dias 09 e 10 de julho de 2015 

que propõem diretrizes para o Plano Municipal de Saúde. 

 

Dr. Darci Martins Braga 

  Secretário Municipal de Saúde 
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1. PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

O propósito da gestão de serviços de saúde é a saúde, ou seja, a melhoria 

das condições de saúde das populações ou grupos aos quais essas ações e 

serviços se dirigem. Sem planejamento, este objetivo é perdido de vista e passa-se 

a considerar a própria administração de recursos – materiais, humanos e 

principalmente financeiros – como o objetivo final. Ou seja, o que são os meios 

passam a ser o fim. 

O Plano de Saúde – PMS – é o instrumento central de planejamento para 

definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde municipal 

para o período de quatro anos, explicita os compromissos do governo para o setor 

saúde e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da 

população e as peculiaridades próprias de cada esfera. O Plano de Saúde configura-

se como base para a execução, o acompanhamento, a avaliação da gestão do 

sistema de saúde e contempla todas as áreas da atenção à saúde, de modo a 

garantir a integralidade dessa atenção. 

Um bom plano de saúde deve ser factível tecnicamente, viável politicamente e 

ser operacionalizável. Em linhas gerais, para a elaboração do plano é preciso: 

 Identificar quais são os problemas atuais e futuros; 

 Identificar os fatores que contribuiem para a situação analisada; 

 Definir prioridades; 

 Definir os cursos de ação que serão seguidos para corrigir os problemas; 

 Definir os responsáveis pela execução das ações; e 

 Definir os procedimentos de avaliação que permitirão monitorar a 

implementação da ação para avaliar se o que se propôs realmente está adequado 

aos objetivos. 

Assim são formuladas as diretrizes, objetivos estratégicos, indicadores e 

metas visando a modificação das condições de saúde da população. 

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

seguidas. São expressas de forma objetiva sob a forma de um enunciado-síntese, e 

visam delimitar a estratégia geral e as prioridades do Plano de Saúde. 

Os objetivos expressam o que se pretende alcançar a fim de superar, 

reduzir, ou controlar os problemas identificados. A proposição de objetivos tem a ver 

não só com a explicação dos problemas, mas também com os resultados do 
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processo de análise de sua viabilidade. É importante considerar a viabilidade 

política, econômica, técnico-organizacional e realizar a análise de coerência dos 

objetivos com as políticas de governo. 

As metas são expressões quantitativas de um objetivo. As metas concretizam 

o objetivo no tempo e esclarecem e quantificam “o que”, “para quem”, “quando”, 

normalmente expressadas por meio de taxas. 

Os indicadores são medidas-síntese que capturam informações e dimensões 

do estado de saúde de uma população e o desempenho do sistema de saúde. OS 

indicadores escolhidos para este plano de saúde serão utilizados para o 

diagnóstico, planejamento e vigilância das condições de vida e saúde. Para 

tanto foram utilizados os seguintes critérios para avaliar a qualidade do indicador: 

Validade – se efetivamente mede o que se busca medir; 

Confiabilidade – que a medição repetida em condições similares produza o 

mesmo resultado; 

Especificidade – que detecte somente o fenômeno que se quer medir; 

Sensibilidade – que possa detectar as mudanças no fenômeno que se quer 

medir; 

Mensurabilidade – que seja baseado em dados disponíveis ou fáceis de 

conseguir 

Relevância – que seja capaz de dar respostas claras às questões 

consideradas prioritárias; 

Custo-efetividade – os resultados justifiquem o tempo e dinheiro investidos. 

2. EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

A execução, monitoramento e avaliação do Plano Municipal se dará em 

conformidade com a Portaria MS 2.135 de 25 de setembro de 2013 que estabelece 

os seguintes instrumentos: a Programação Anual de Saúde (PAS), o Relatório 

Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), e o Relatório Anual de Gestão (RAG). 

2.1. A Programação Anual de Saúde (PAS),  

A PAS tem por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde, e deve ser 

elaborada preferencialmente no mês de Julho de cada ano, e assim, alinhar-se 
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à Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborada pelo Poder Executivo que 

estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. 

Deve conter: 

I - a definição das ações que, no ano especifico, garantirão o alcance dos 

objetivos e o cumprimento das metas do Plano de Saúde; 

II - a identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento 

da PAS; e 

III - a previsão da alocação dos recursos orçamentários necessários ao 

cumprimento da PAS. 

2.2. Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) 

O RDQA é um instrumento de monitoramento e acompanhamento da 

execução da PAS e deve ser apresentado pelo gestor do SUS até o final dos meses 

de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do 

respectivo ente da Federação. Deve observar o modelo padronizado previsto na 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 459, de 2012 e conterá, no mínimo, 

as seguintes informações: 

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período; 

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas 

recomendações e determinações; 

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, 

contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da 

população em seu âmbito de atuação. 

Os resultados acumulados nos três quadrimestres fundamentam a elaboração 

do RAG. 

2.3. Relatório Anual de Gestão (RAG) 

O RAG é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao 

gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da PAS e orienta 

eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde. 

Contemplará os seguintes itens: 

I - as diretrizes, objetivos e indicadores do Plano de Saúde; 

II - as metas da PAS previstas e executadas; 
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III - a análise da execução orçamentária; e 

IV - as recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos 

do Plano de Saúde. 

2.4. Cronograma de execução do PMS 2018 - 2021 

2017 

N.º Etapa MAI JUN JUL AGO SET OUT 

1 
Identificar problemas e demandas prioritárias por 
território a partir de encontros locais nas 24 UBS  

X      

2 
Diagnosticar as condições de vida e saúde da 
população a partir dos indicadores básicos 

X      

3 
Diagnóstico do acesso, da estrutura e de 
desempenho dos serviços de saúde, dos recursos 
humanos e do sistema de integração da rede 

X X     

4 
Diagnóstico da capacidade de gestão e de 
coordenação assistencial 

X X     

5 
Identificar os problemas prioritários de saúde que 
precisam ser modificados e aprofundar o 
diagnóstico das causas associadas 

X X     

6 

Fazer o balanço entre o rol de recursos críticos 
necessários para cumprimento das metas e o que 
se dispõe. Calcular o investimento para a linha de 
cuidado 

X X     

7 Definir diretrizes, objetivos, indicadores e metas   X    

8 
Definir as ações necessárias ao cumprimento dos 
objetivos e metas estabelecidas para o Plano. 

  X    

9 Confecção do Plano   X    

10 
Apresentação ao Conselho Municipal de Saúde 
para apreciação, solicitação de ajustes e 
aprovação 

    X X 

11 
Apresentação do Plano aprovado aos serviços de 
Saúde e capacitação dos Coordenadores de 
serviços sobre programação anual em saúde 

     X 

12 

Elaboração da Programação Anual de Saúde 
2018 por serviço (em todas as unidades, em 
conjunto com Conselho Local, e em conformidade 
com as diretrizes do Plano 2018 - 2021) 

     X 

 

2018 

N.º Etapa FEV MAI JUL SET OUT NOV 

1 Apresentação do Programação Anual de Saúde 
2018 ao CMS 

Apresentação do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior e do Relatório Anula de 
Gestão do ano anterior 

X      

2 Apresentação do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior 

 X     

3 Elaboração da Programação Anual de saúde 
2019 por serviço (em todas as unidades, em 
conjunto com Conselho Local, e em conformidade 
com as diretrizes do Plano 2018 - 2021) 

  X    

4 Apresentação do Relatório Detalhado do    X   
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Quadrimestre Anterior 

5 Nomear Comissão para a 14ª Conferência 
Municipal de Saúde 

   X   

 

2019 

N.º Etapa FEV MAI JUL SET OUT NOV 

1 Apresentação do Programação Anual de Saúde 
2019 ao CMS 

Apresentação do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior e do Relatório Anual de 
Gestão do ano anterior 

X      

2 Apresentação do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior 

 X     

3 14ª Conferência Municipal de Saúde (etapa 
municipal para nomear os delegados paras 
conferências estadual e nacional de saúde) 

 X     

4 Elaboração da Programação Anual de saúde 
2020 por serviço (em todas as unidades, em 
conjunto com Conselho Local, e em conformidade 
com as as diretrizes do Plano 2018 - 2021) 

  X    

5 Apresentação do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior 

   X   

 

2020 

N.º Etapa FEV MAI JUL SET OUT NOV 

1 Apresentação do Programação Anual de Saúde 
2020 ao CMS 

Apresentação do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior e do Relatório Anual de 
Gestão do ano anterior 

X      

2 Apresentação do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior 

 X     

3 Elaboração da Programação Anual de saúde 
2021 por serviço (em todas as unidades, em 
conjunto com Conselho Local, e em conformidade 
com as diretrizes do Plano 2018 - 2021) 

  X    

3 Apresentação do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior 

   X   

5 Nomear Comissão para a 15ª Conferência 
Municipal de Saúde 

   X   

 

 

2021 

N.º Etapa FEV MAI JUL SET OUT NOV 

1 Apresentação do Programação Anual de Saúde 
2021 ao CMS 

Apresentação do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior e do Relatório Anual de 
Gestão do ano anterior 

X      

2 Elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022 - 
2025 

X X     

3 Apresentação do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior 

 X     

4 15ª Conferência Municipal de Saúde 
(adequação do calendário de conferências ao 
primeiro ano do administração municipal 
eleita e empossada) 

 X     
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5 Elaboração da Programação Anual de saúde 
2022 por serviço (em todas as unidades, em 
conjunto com Conselho Local, e em conformidade 
com as diretrizes do Plano 2018 - 2021) 

  X    

6 Apresentação do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior 

   X   

 

3. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO  

O processo de trabalho foi definido conforme estabelece a Portaria MS 2.135 

de 25 de setembro de 2013 em seu artigo 3º: 

 
§ 3º A elaboração do Plano de Saúde será orientada pelas necessidades de 
saúde da população, considerando: 
I - análise situacional, orientada, dentre outros, pelos seguintes temas 
contidos no Mapa da Saúde: 
a) estrutura do sistema de saúde; 
b) redes de atenção à saúde; 
c) condições sociossanitárias; 
d) fluxos de acesso; 
e) recursos financeiros; 
f) gestão do trabalho e da educação na saúde; 
g) ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde e gestão; 
II - definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores; e 
III - o processo de monitoramento e avaliação. 

 

Para atendimento das diretrizes da portaria citada foram adotados os 

processo de planejamento e programação em saúde propostos por Chorny, Kuschnir 

e Taveria (2014). Esses autores consideram que é preciso ter claramente definido 

onde se pretende chegar, com quais objetivos e que situação é considera ideal. 

Para tanto foi necessário identificar o ponto de partida do processo de 

mudança: os problemas atuais, e de forma precisa, quais são causas suas causas. 

As ações e intervenções serão sobre as causas do problemas, e portanto tendem a 

gerar resultados mais satisfatórios reduzindo os efeitos dos problemas e melhorando 

as condições de saúde da população. 

De modo geral, a construção do plano de saúde seguiu a estrutura 

apresentado na figura a abaixo. 

Figura 1 - etapas do planejamento estratégico. 
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1º. Construção do pensamento estratégico da Secretaria de Saúde: 

esta ação envolveu o Secretário e os Diretores da Secretaria de Saúde, que a partir 

da análise dos problemas atuais enfrentados pelos serviços de saúde, das 

mudanças necessárias elaboraram a Carta de Missão, Visão e Valores da Secretaria 

de Saúde; 

2º. Elaboração do cronograma de trabalho: ação que envolveu a 

Secretaria de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde que aprovaram  a 

metodologia e o cronograma de trabalho a ser seguido no primeiro semestre de 

2017 para concluir o Plano Municipal de Saúde; 

3º. Capacitação:  

a. Capacitação e treinamento dos Coordenadores de unidade de 

atenção primária sobre as Oficinas Locais de Saúde, visando promover ampla 

participação da sociedade e trabalhadores no planejamento do SUS municipal e dar 

publicidade às ações do Plano Municipal de Saúde; 

b. Capacitação e treinamento do Coordenadores dos Núcleos de 

Serviços, Divisões e Departamentos da Secretaria de Saúde sobre conceitos 

básicos de planejamento estratégico; 

4º. Oficinas Locais de Saúde: ação realizada nas 24 unidades de 

atenção primária com objetivo de levantamento das demandas locais. As ações 

aconteceram simultaneamente e seguiram a mesma estrutura de trabalho; 

5º. Análise situacional: esta etapa foi organizada em formas de oficinas e 

teve como objetivo principal responder a pergunta “como estamos”. Foram três 

encontros de quatro horas com a seguinte dinâmica: abertura das atividades com 
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apresentação da atividade do dia; os participantes se dividiam e quatro grupo: 

Gestão do SUS, Atenção Básica em Saúde, Atenção de Média e Alta Complexidade 

e Vigilância em Saúde. Foram envolvidos Coordenadores de Núcleo, Divisões e 

Departamentos e Conselheiros Municipais de Saúde. 

a. Diagnóstico das condições de vida e saúde da população: 

oficina de trabalho onde foram analisados as características demográficas e 

epidemiológicas do município, os determinantes socioecômicos e os fatores de risco 

para a saúde da população; 

b. Diagnóstico do acesso, da estrutura e desempenho dos serviços 

de saúde, dos recursos humanos e do sistema de integração da rede, no qual foi 

analisado a suficiência de recursos frente à demanda existente; 

c. Dignóstico da capidade de gestão e de coordenação assistencial 

na qual foram analisados aspectos de financimento, participação social, gestão de 

trabalho e sistema de apoio a rede de saúde; 

6º. Definição de problemas prioritários: classificação dos problemas 

identificados na análise situacioanal com auxilio da ferramenta Matriz de gravidade, 

urgência e tendência (G.U.T.).  

7º. Estabelecimento do Plano: 

a. Definição diretrizes, objetivos, indicadores e metas a partir da 

definição dos problemas prioritários, das necessidades de saúde da população, das 

diretrizes da Conferência Municipal de Saúde, das pactuações estaduais e 

nacionais; 

b. Definição da forma de avaliação e monitoramento; 

 

Participação Social 

Os mecanismos de participação foram a 13ª Conferência Municipal de Saúde 

realizada no ano de 2015 e a realização de Oficinas Locais de Saúde. 

A Conferência teve como tema principal “saúde pública de qualidade para 

cuidar bem das pessoas: direito do cidadão”. Foram realizadas cinco oficinas de 

trabalho nas quais foram aprovadas  

Oficina 1: Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade: 18 

propostas; 

Oficina 2: Participação social: 27 propostas; 

Oficina 3: Valorização do Trabalho e da Educação em Saúde: 18 propostas; 
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Oficina 4: Financiamento do sus e relação público-privado: 12 propostas; 

Oficina 5: Gestão do SUS e modelos de atenção à saúde: 11 propostas; 

Após esta última Conferência Municipal, o Conselho Municipal de Saúde 

encaminhou Poder Legislativo Municipal proposta de atualização da Lei Municipal 

com a finalidade de adequar o calendário municipal realizando as Conferências a 

cada quatro anos. Portanto a próxima Conferência Municipal será realizada no ano 

de 2019. 

As Ofinas Locais de Saúde foram ações realizadas no ano de 2017 nas 24 

Unidades Básicas como uma das etapas da análise situacional. 
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PARTE II - ANÁLISE SITUACIONAL 
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4. VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE COLOMBO – PR 

O Município de Colombo se situa na Região Metropolitana de Curitiba. 

Originou-se por desmembramento de Curitiba em fevereiro de 1890, tendo como 

gentílico “colombense’’ e contanto com uma área territorial de 197,805 Km². Limita-

se ao norte com os municípios de Rio Branco do Sul e Bocaiúva do Sul, ao sul com 

Pinhais, a oeste com Curitiba e Almirante Tamandaré e a leste com Campina 

Grande do Sul e Quatro Barras. Situada há 17,3 Km da capital, grande parte da sua 

população habita em áreas loteadas contínuas a Curitiba, porém preserva uma 

grande característica agrícola herdada dos imigrantes italianos vindos no século XIX. 

Atualmente, Colombo integra a 2ª Regional Metropolitana de Saúde 

(IPARDES, 2016), e quanto a sua dividisão política, compreende o distrito da Sede, 

Roça Grande e Guaraituba. 

Figura 1 – Localização do município de Colombo no Estado do Paraná 

 

 

 

O povoamento de Colombo, que faz parte da Região Metropolitana de 

Curitiba, teve início no ano de 1878 quando um grupo de colonos italianos, oriundos 

do município de Morretes, para ali se mudou, recebendo terras e um pequeno 

subsídio que o governo da província lhes ofereceu para iniciarem suas lavouras. Sua 

atividade econômica baseia-se nas indústrias extrativas de cal e calcário e na 

agricultura com a produção de hortifrutigranjeiros, com destaque para a uva. Entre 

seus aspectos turísticos, encontra-se a festa da Uva e do Vinho e suas grutas, como 

a de Bacaetava. 

Colombo possui um forte apelo para o chamado turismo rural. A região é rica 

geograficamente, possui belíssimas paisagens e também conta com a herança 
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cultural dos imigrantes italianos. A cidade possui vários pontos turísticos, dentre os 

quais se destacam: 

 Casa da Cultura; 

 Cascata do Ribeirão das Onças; 

 Morro da Cruz; 

 Parque Municipal da Uva; 

 Casa Colonial Rural-Brasileira; 

 Gruta de Bacaetava; 

 Igreja Matriz (construída em 1898); 

 Capela da Imaculada Conceição. 

5. CONDIÇÕES DE VIDA E SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Diversos fatores – políticos, sociais, econômicos, culturais e biológicos – 

operam na característica de saúde da população. A análise da dinâmica 

populacional é central, pois permite considerar as mudanças demográficas e 

socioeconômicas esperadas e os seus efeitos sobre as condições de vida e saúde 

da população, redirecionando o planejamento das ações de saúde no município. 

Entende-se que o processo saúde-doença é a expressão de crise no movimento 

indissociável de reprodução e desgaste das organizações vivas (Sabroza, 2014). 

Desta forma, as informações epidemiológicas, são produtos da transformação 

dinâmica e contínua que se manifesta no município de Colombo. Tais fatores 

operam como: 

 Condicionantes: dizem respeito a situações essencialmente definidas pela 

posição social dos indivíduos na hierarquia social e na divisão social do trabalho e 

da renda. Correlacionam-se ao domicílio, ao ambiente peridomiciliar, à restrição de 

aceso à alimentação, à exposição a agentes tóxicos ou infectocontagiosos, às más 

condições sanitárias e às condições penosas de trabalho. 

 Determinantes: dizem respeito à qualidade de vida das pessoas e às 

consequências dessa situação sobre sua saúde. Abarcam condições sociais, 

econômicas e culturais que, além de estabelecer uma seletividade no acesso aos 

serviços, são responsáveis pela definição de diferentes valores, hábitos e costumes 

em relação ao seu corpo e à sua própria saúde. 
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 Magnitude: refere-se às taxas de morbidade e mortalidade de um problema, 

e revela o quanto um problema (doença) apresenta capacidade de ser mortal para 

uma população. 

 Transcendência: correlaciona-se ao grau de conhecimento e de 

importância atribuída pela população a um determinado problema de saúde. 

Potencializa as chances de sucesso de uma ação de saúde frente ao valor 

culturalmente atribuído pela população aos seus problemas de saúde. 

 Vulnerabilidade: representa o quanto um problema (doença) é sensível à 

tecnologia existente e disponível em um serviço de saúde. 

 Efeitos: dizem respeito, caso o problema não seja resolvido, à gravidade 

para um número expressivo de pessoas atingidas pelo problema e à decorrente 

sobrecarga para os serviços pelo aumento da demanda e dificuldade na ampliação 

das ações de atenção à saúde. 

Os efeitos epidemiológicos da transição demográfica e das características 

socioeconômicas municipais estão expostos no caderno de Indicadores e Dados 

Básicos do Brasil (IDB) utilizados pelo Ministério da Saúde. O IDB é composto por 

um conjunto de mais de 100 indicadores, divididos em sete grupos: demográficos, 

socioeconômicos, mortalidade, morbidade, fatores de risco e de proteção, recursos e 

cobertura. Os indicadores são medidas-síntese que contêm informação relevante 

sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do 

desempenho do sistema de saúde. 

5.1. Análise dos aspectos demográficos do município de Colombo 

No ano de 2016 a população estimada era de 234.941 habitantes, 

correspondendo a um aumento de 10,32% em 6 anos, desde o último levantamento 

censitário em 2010. Ocorreu também nesse período um intenso processo de 

adensamento populacional, principalmente às custas do aumento dos fluxos 

migratórios. Entre os 399 municípios estaduais ocupa a 8ª posição no ranking 

estadual de municípios mais populosos. 

A tendência de crescimento populacional traz impacto nos indicadores em 

saúde tais como como o aumento nos indicadores de morbimortalidade, indicadores 

sociais e influencia todo o planejamento de ações de saúde em diversos níveis. Ao 

analisar os resultados obtidos na execução plano de saúde anterior, observa-se que 
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não foi dado relevância às estimativas populacionais previstas para os anos de 2014 

e 2017, e que ao considerar apenas dados demográficos do ano de 2013, não se 

obteve os resultados estabelecidos para o período de vigência do plano. 

Tabela 1 – comparativo de crescimento populacional e adensamento populacional no município de 
Colombo entre os anos de 2010 e 2016, conforme estimativa de crescimento populacional. 

 2016 
 

2012 
PMS 2014-2017 

2010 
População censitária 

População estimada 234.941  219.474 212.967 

Área territorial 197,805 km
2
 - - 

Distância da sede municipal à capital 17,30 km - - 

Densidade demográfica 1.187,74 hab./km
²
 1.109,55 hab./km² 1.076,65 hab./km

²
 

Expectativa de vida 77,17 anos - - 
 

Fonte: IPARDES, 2016 

 

O predomínio é da população urbana com 95,41%, enquanto 4,51% da 

população vive na área rural. Segundo o IPARDES (2016), no ano de 2010 o 

Município de Colombo apresentou uma taxa de crescimento geométrico urbano de 

1,51%, superior à do Estado, de 1,36% de crescimento urbano e decréscimo da 

população rural de -1,48%. Na análise de Santos, Magalhães e Delgado (IPARDES, 

2016), Colombo se encontra entre os 23 municípios que experimentarão expressivo 

aumento e adensamento populacional, enquanto outros 240 apresentam 

decréscimos populacionais ano a ano.  Esses dados sinalizam que o município 

segue a mesma tendência de transição demográfica do cenário nacional com 

densidade urbana crescente, causando transformações significativas no estilo de 

vida das pessoas e com impactos na qualidade de vida da população em geral. 

Considerando as projeções para o município de crescimento populacional de 

1,51% habitantes ao ano, estima-se que nos anos seguintes a população do 

município seja: 

Tabela 2 – estimativa populacional do município de Colombo até o ano de 2030. 

Ano 2018 2019 2020 2021 2030 

População estimada 238.489 242.090 245.745 249.456 268.258 

 

Quanto ao gênero, a predominância é do sexo feminino, cuja razão para o 

município em 2010 era de 97,27 homens para cada 100 mulheres. A população é 

prodominantemente branca (64,54%), seguida da cor parda (30,82%), e da cor preta 

(3,81%). 
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Quadro 1 – distribuição estimada da população por faixa etária e sexo da população municipal no ano 
de 2016. 

 Homem Mulher TOTAL 

< 1 1.965 1.868 3.832 

1-4 7.433 7.377 14.810 

5-9 10.105 9.680 19.786 

10-14 11.821 11.357 23.178 

15-19 11.057 11.059 22.117 

20-24 10.716 10.722 21.438 

25-29 10.614 10.869 21.482 

30-34 10.046 10.401 20.446 

35-39 9.380 9.514 18.894 

40-44 8.182 8.677 16.859 

45-49 6.824 7.452 14.276 

50-54 5.636 6.096 11.732 

55-59 4.302 4.684 8.987 

60-64 2.990 3.382 6.372 

65-69 2.048 2.308 4.355 

70-74 1.343 1.576 2.919 

75-79 712 1.073 1.785 

80+ 672 1.001 1.672 

TOTAL 115.845 119.096 234.941 

 

A análise da dinâmica populacional permite concluir que o município possui 

uma população considerada adulta, com tendência ao envelhecimento, em 

avançado processo de transição demográfica. O índice de envelhecimento 

registrado em 2010 foi de 27,76 idosos para cada 100 menores de 15 anos, 

enquanto em 2000 esse índice era de 15,75. Em 2010 a esperança cresceu de 

69,17 (1991), 74,30 (2000) para 77,17 anos em 2010. 

Figura 2- compartivo entre as pirâmide etárias para o município o de Colombo nos anos de 2000 e 
2010 (IBGE, 2016) com a a população estimada de 2016. 

2000 2010 2016 

 
 

 

Ao compararmos os dados do censo do ano de 2000 com o de 2010, 

percebe-se o estreitamento da base da pirâmide etária, com a redução da proporção 
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de menores de 05 anos (7,93 para cada 100 habitantes), e o crescimento da 

proporção de idosos (7,28 para cada 100 habitantes).  

 

Quadro 2 –indicadores de natalidade e morbimortalidade em 2016. 

Indicadores 2016 

Taxa de fecundidade 5,95% 

Taxa de envelhecimento 27,28% 

Taxa de natalidade 15,82/ 1000 habitantes 

Taxa de mortalidade 5,69/ 1000 habitantes 

 

5.2. Análise dos aspectos socioeconômicos 

Considerando o Índice Ipardes de Desempenho Municipal, que aponta o 

desempenho dos municípios em suas áreas mais importantes (renda, saúde e 

educação), verificamos que no contexto geral, Colombo apresenta um desempenho 

socioeconômico considerado médio. O desempenho no indicador de saúde 

considera o percentual de mais de seis consultas pré-natais por nascidos vivos, o 

baixo percentual de mortes por causas mal definidas, e por óbitos de menores de 

cinco anos por causa evitáveis por nascidos vivos (IPARDES, 2013). Os dados 

referentes aos anos posteriores ainda não foram divulgados.  

Tabela 3 – Índice de desempenho do município de Colombo no ano de 2013. 

Área Índice 2013 Classificação 

Índice geral 0,6839 Médio (0,600 – 0,8000) 

Renda e emprego 0,5797 Baixo (0,400 – 0,500) 

Saúde 0,7704 Médio (0,600 – 0,8000) 

Educação 0,7017 Médio (0,600 – 0,8000) 

Fonte: IPARDES, 2013 

 

A razão de dependência que permite medir o contingente populacional 

potencialmente inativo que é sustentado pela população ativa é 39,28 dependentes 

para cada 100 habitantes ativos. Esse valor é influenciado diretamente pelo índice 

de envelhecimento da população e sua elevação implica me consideráveis encargos 

assitencias para a sociedade. Atualmente o cenário nacional é de gradativo declínio, 

e Colombo segue a mesma tendência, resultado provisório do declínio nas taxas de 

fecundidade e natalidade. 
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O PIB municipal (que representa a soma de todos os bens e serviços gerados 

pelo município) em 2013 foi de R$3.796.353, e de R$ 16.708 per capita. 

As atividades econômicas são voltadas principalmente para o setor terciário 

da economia. As ocupações mais importantes, em ordem decrescente de magnitude 

são: comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (19,13%); 

indústria de transformação (13,21%); construção (11,34%); serviços domésticos 

(8,75%); transporte, armazenagem e correio (6,35%); atividades administrativas 

(6,06%); e serviços complementares. 

A renda média domiciliar per capita em 2012 foi de R$ 682,85 (IPARDES, 

2015). As pessoas ocupadas, ou seja, aquelas trabalham, incluindo os 

empregadores, e os que trabalham por conta própria, ou possuem ocupação 

econômica não remunerada, teve-se o total de 109.660 pessoas. 

O Índice de Gini da Renda Domiciliar per Capita no municpio é de 0,4196.  

Este coeficiente é um parâmetro internacional usado para medir a desigualdade de 

distribuição de renda entre os domiciliados. Ele varia entre 0 e 1, sendo que quanto 

mais próximo do zero menor é a desigualdade de renda entre os domiciliados, ou 

seja, melhor a distribuição de renda. Quanto mais próximo do um, maior a 

concentração de renda num país. Nesta situação, Colombo segue a característica 

nacional de uma alta concentração de renda. 

A referência de taxa de desemprego utilizada para o Município de Colombo é 

a utilizada para a Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a Pesquisa 

Mensal de Emprego realizada pelo IBGE e IPARDES em Outubro de 2013 o índice 

de desemprego da Região Metropolitana chegou a 3,3%. 

Do ponto de vista do desenvolvimento humano, o IDH do Município mudou 

em de 0,630 em 2000, para 0,733 em 2010, ocupando a 73ª posição no ranking 

estadual, e a 940ª posição no ranking nacional. 

Em outros dois indicadores que contribuem na composição do IDHM de 

Colombo, em 2010, a taxa de analfabetismo foi de 4,65 %, e a taxa de pobreza 

17,34%. 

O principais meios de transporte são terrestres (automóvel, motocicleta, 

caminhonetes, caminhão), totalizando 121.619 veículos cadastrados no Detran-PR 

em 2016. As Principais vias de acesso são: 

 BR-116 – Rodovia Régis Bittencourt – cruza o o município e interliga o 

Estado do Paraná aos de São Paulo e Santa Catarina; 
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 BR-476 – Estrada da Ribeira – interliga o município de Adrianópolis com a 

capital; 

 PR-417 – Rodovia da Uva – interliga o município com a Capital. Atualmente 

está em obras para duplicação. Está dividida em dois trechos: a Rodovia Antonio 

Gasparin, trecho entre a sede de Colombo e a região rural de Bacaetava, e a 

Rodovia Mauro Bernardo Camargo, da sede à Curitiba; 

 PR-509 – Contorno Norte – interliga várias rodovias que chegam à cidade 

de Curitiba, visando desviar o tráfego pesado das regiões centrais da cidade. Liga 

Colombo ao Município de Tamandaré; 

 Rodovia Bortolo Cavassim – liga o Centro de Colombo ao centro do 

município de Almirante Tamandaré. 

No aspecto educação, o Município de Colombo possui uma taxa de 

alfabetização de 95,35%. Em 2015 (IPARDES, 2016), 49.649 estavam matriculadas 

em algum nível de ensino municipal, estadual, federal ou particular, e em relação à 

educação superior, no ano de 2014 havia 1.023 alunos matriculados em instituições 

publicas ou particulares, e 255 concluintes.   

Tabela 4 - matrículas no ensino regular segundo a modalidade de ensino e a dependência 
administrativa em 2014. 

Modalidade de ensino Federal Estadual Municipal Particular TOTAL 

Educação Infantil - - 8.847 1.143 9.900 

Ensino Fundamental - 11.744 16.761 3.017 31.522 

Ensino Médio - 7.652 - 366 8.018 

Educação Profissional 2.491 51 - 19 2.561 

     52.091 

Fonte: IPARDES, 2016. 

 

O nível de formação é um indicador importante na avaliação da saúde de uma 

população, pois quanto melhor o acesso à educação e à informação há 

modificações importantes na qualidade de vida das pessoas. Os dados relativos à 

educação mostram um afunilamento quanto ao nível de escolaridade, pois se 

observa um decréscimo quando comparados os números referentes à educação 

infantil, fundamental, médio e profissional.  

5.3. Análise dos aspectos epidemiológicos 
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Na avaliação global das condições epidemiológica do município, os principais 

indicadores seguem a mesma tendência do estado e da região quanto a redução da 

taxa de natalidade e estabilização da taxa de mortalidade; e também quanto as 

principais causas de mobimortalidade na população residente. 

Há inidicadores específicos para o município, que são tratados como 

prioritários, como o enfretamento da tuberculose, da sífilis congênita e da 

mortalidade materna, mortalidade infantil e a cobertura vacinal.  

Estatísticas vitais 

As estatísticas vitais são fundamentais pois sintetizam as condições sociais, 

de saúde e de salubridade de uma população. No período entre 2012 e 2016 a taxa 

bruta de natalidade por mil nascidos vivos apresentou redução contínua, enquanto a 

taxa de mortalidade bruta apresenta uma tendência de crescimento. A taxa de 

mortalidade sofre variações do processo de envelhecimento progressivo da 

população, além de influências das condições socioecômicas. 

Tabela 5 - Estátisticas vitais para o município de Colombo entre os anos de 2012 e 2015. 
Indicadores 2012  2013 2014 2015 2016 

População stimada 217.443 227.220 229.872 232.432 234.941 

Número de óbitos 1.222 1.324 1.272 1.319 1.368 

Taxa bruta de mortalidade 5,61 5,82 5,53 5,67 5,82 

Número de nascidos 3.827 3.854 3.820 3.854 3.718 

Taxa bruta de natalidade 17,6 16,96 16,61 16,58 15,82 

Fonte: Divisão de Vigilância Epidemiológica. 

 

O município apresentou elevação da taxa de mortalidade infantil a partir de 

2014, registrando 10,48 óbitos para mil nascidos vivos.  As variações da taxa de 

mortalidade infantil são consequências das melhorias ou não das condições de vida 

da população, do declínio ou não da taxa de fecundida, entre outros determinantes 

sociais. Quanto à mortalidade materna, os resultados no período são alarmantes 

pois foram registrados óbitos nos últimos anos quando a expectativa era de zero 

óbitos. Esses dados refletem a prestação de serviços para esse grupo, e a 

necessidade de elaboração de políticas educativas voltadas para a saúde materna, 

desde o planejamento familiar e a assistência pré-natal, até a assistência ao parto e 

ao puerpério. 

Tabela 6 - taxa bruta de mortalidade materna e mortalidade infanil no período de 2013 a 2016 para o 
município de Colombo. 
Indicadores 2012 2013 2014 2015 **2016 

Taxa bruta de mortalidade infantil 13,06 11,04 9,68 10,64 10,48 

Óbitos maternos 5 2 3 2 3 
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Fonte: Divisão de Vigilância Epidemiológica. ** Os dados de 2016 foram coletados até o mês de 
setembro. 

 

De acordo com o Sistema de Informação de Mortalidade SIM da SESA/PR, 

Para os demais óbitos registrados no período, as três principais causas são as 

doenças do aparelho circulatório (25,09%), as neoplasias (16,75%), e as causas 

externas de morbidade e mortalidade (15,65%). 

Tabela 7 - Óbitos por Capítulo do CID-10, conforme faixa etária no ano de 2016 para o município de 
Colombo/PR. 

Causa (Cap CID10) < 1 
Ano 

1-4 
Anos 

5-14 
Anos 

15-
24 

Anos 

25-
34 

Anos 

35-
44 

Anos 

45-
54 

Anos 

55-
64 

Anos 

> 65 
Anos 

Ign Total % 

TOTAL 39 5 2 68 77 111 172 232 629 32 1.367 100% 

I. Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

1 1 0 3 5 14 8 13 36 0 81 6% 

II. Neoplasias (tumores) 0 0 0 0 7 14 46 54 108 0 229 17% 

III. Doenças sangue 
órgãos hemat e transt 
imunitár 

0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0% 

IV. Doenças endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas 

0 0 0 1 1 0 10 22 48 0 82 6% 

V. Transtornos mentais 
e comportamentais 

0 0 0 2 4 6 12 8 4 0 36 3% 

VI. Doenças do sistema 
nervoso 

0 1 0 2 0 1 3 6 29 0 42 3% 

IX. Doenças do aparelho 
circulatório 

0 0 0 2 2 16 36 67 220 0 343 25% 

X. Doenças do aparelho 
respiratório 

1 1 0 1 1 5 20 20 99 0 148 11% 

XI. Doenças do aparelho 
digestivo 

0 0 0 1 1 9 11 17 19 0 58 4% 

XII. Doenças da pele e 
do tecido subcutâneo 

0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 0% 

XIII.Doenças sist 
osteomuscular e tec 
conjuntivo 

0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 4 0% 

XIV. Doenças do 
aparelho geniturinário 

0 0 0 0 0 1 3 6 20 0 30 2% 

XV. Gravidez parto e 
puerpério 

0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0% 

XVI. Algumas afec 
originadas no período 
perinatal 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 32 55 4% 

XVII.Malf cong deformid 
e anomalias 
cromossômicas 

11 0 0 0 0 0 1 0 1 0 13 1% 

XVIII.Sint sinais e achad 
anorm ex clín e laborat 

2 0 0 0 0 1 1 4 14 0 22 2% 

XX. Causas externas de 
morbidade e 
mortalidade 

1 2 2 55 53 43 19 14 25 0 214 16% 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)/Divisão de Informações 

Epidemiológicas (DVIEP)/Centro de Epidemiologia(CEPI)/Superintendência de Vigilância em 

Saúde (SVS)/Secretaria de Estado da Saúde do Paraná(SESA/PR) 

 

O gráfico de óbitos por faixa etária permite analisar as condições de vida e 

saúde da população a partir da mortalidade proporcional por idade. A Curva de 

Mortalidade Proporcional mostra que a condição municipal é regular, pois, apesar da 
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maior número de óbitos acontecer na faixa etária esperada, acima dos 50 anos de 

idade, há ainda um índice elevado de mortalidade em menores de um ano. 

A principal causa de morte para menores de 01 ano são as afecções 

originadas no período perinatal. Na faixa etária 15-44 anos o aumento pregressivo 

de óbitos se deve as causas externas (59%). A partir 45 anos predominam óbitos 

por doenças do aparelho ciruculatório, as neoplasias e as doenças do aparelho 

respiratório. 

Gráfico 1 - Óbitos por faixa etária e ano processamento para o município de Colombo/PR em 2016. 

 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)/Divisão de Informações 

Epidemiológicas (DVIEP)/Centro de Epidemiologia(CEPI)/Superintendência de Vigilância em 

Saúde (SVS)/Secretaria de Estado da Saúde do Paraná(SESA/PR). 

 

Principais causas de internação no ano de 2016 

Os indicadores de morbidade descritos na tabela abaixo se referem ao 

número de pessoas que deram entrada em hospitais da região, em leitos públicos, 

conforme o diagnóstico (Classificação Internacional de Doenças – CID), e permite 

identificar a taxa de portadores de doenças da população municipal no período 

selecionado. Não considera os internamentos realizados em leitos não SUS. 

Também permite estalebeler a taxa de internamento para a população municipal, 

estimar o risco de ocorrências de casos de doenças e dimensionar a sua magnitude. 

Também reflete as condições de acesso aos serviços hospitalares que por sua vez 

guarda relação com a oferta desses serviços no SUS. 

Tabela 8 - Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência – Colombo/Paraná. Internações por 
Capítulo CID-10 e Ano processamento. Período:2016. 

Capítulo CID-
10 

Menor 
1 ano 

1 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 
14 

anos 

15 a 
19 

anos 

20 a 
29 

anos 

30 a 
39 

anos 

40 a 
49 

anos 

50 a 
59 

anos 

60 a 
69 

anos 

70 a 
79 

anos 

80 anos 
e mais 

Total % 

I.   Algumas 
doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

   104  49  33  19  19  59  79  69  92  83  56   41  703  4,7% 

II.  Neoplasias 
(tumores) 

6 40  24  12  37  46  88  170  206  232  147  58  1.066  7,1% 

39 5 2 
68 77 111 

172 
232 

629 
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III. Doenças 
sangue 
órgãos hemat 
e transt 
imunitár 

 8  10  4  8  2  1  8  16  12  17  14  2  102  0,7% 

IV.  Doenças 
endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas 

7  6  8  9  10  44  70  44  49  15  10  7  279  1,9% 

V.   
Transtornos 
mentais e 
comportament
ais 

 -   -   -   -  3  46  38  35  28  4  4  -  158  1,1% 

VI.  Doenças 
do sistema 
nervoso 

22  46  36  31  24  33  46  60  47  43  24  5  417  2,8% 

VII. Doenças 
do olho e 
anexos 

5  3  2  2  -  13  7  9  24  32  21  11  129  0,9% 

VIII.Doenças 
do ouvido e da 
apófise 
mastóide 

1  3  4  4  3  1  6  4   4  -  1   -           31  0,2% 

IX.  Doenças 
do aparelho 
circulatório 

4  6  4  7  15  35  103  234  455  523  367  154  1.907  12,7
% 

X.   Doenças 
do aparelho 
respiratório 

214  236  126  50  32  66  36  53  111  126  112  67  1.229  8,2% 

XI.  Doenças 
do aparelho 
digestivo 

35  40  79  68  85  226  240  228  248  158  92  35  1.534  10,2
% 

XII. Doenças 
da pele e do 
tecido 
subcutâneo 

           
7  

         
29  

         
16  

         
20  

         
21  

         
26  

         
33  

         
29  

         
40  

         
33  

         
14  

           7         275   
1,8% 

XIII.Doenças 
sist 
osteomuscular 
e tec 
conjuntivo 

           
4  

           
5  

           
5  

         
28  

         
15  

         
50  

         
49  

         
49  

         
76  

         
59  

         
25  

           6         371  2,5% 

XIV. Doenças 
do aparelho 
geniturinário 

         
19  

         
44  

         
51  

         
29  

         
59  

       
117  

         
95  

       
110  

       
121  

         
85  

         
69  

         19         818   
5,5% 

XV.  Gravidez 
parto e 
puerpério 

 -   -   -           
28  

       
691  

    
1.653  

       
691  

         
80  

 -   -   -   -      3.143   
21,0
% 

XVI. Algumas 
afec 
originadas no 
período 
perinatal 

       
416  

 -   -   -             
2  

           
2  

           
2  

 -   -   -   -   -         422   
2,8% 

XVII.Malf cong 
deformid e 
anomalias 
cromossômica
s 

         
33  

         
41  

         
17  

           
4  

           
9  

         
12  

           
9  

           
9  

           
5  

           
4  

           
2  

 -         145   
1,0% 

XVIII.Sint 
sinais e achad 
anorm ex clín 
e laborat 

         
10  

         
17  

         
24  

         
20  

         
17  

         
23  

         
25  

         
36  

         
51  

         
59  

         
35  

         15         332   
2,2% 

XIX. Lesões 
enven e alg 
out conseq 
causas 
externas 

         
19  

         
48  

         
80  

         
53  

       
114  

       
366  

       
280  

       
222  

       
198  

       
122  

         
59  

         42      1.603   
10,7
% 

XXI. Contatos 
com serviços 
de saúde 

         
52  

           
5  

           
4  

         
10  

         
20  

         
32  

         
57  

         
31  

         
45  

         
40  

           
9  

           2         307   
2,1% 

Total 966 628 517 402 1.178 2.851 1.962 1.488 1.812 1.635 1.061 471 1.4971 100
% 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

 

Entre as principais causas de internamento estão a gravidez, parto e 

puerpério (22,1%); as doenças do aparelho circulatório (12,7%); doenças do 

aparelho digestivo (10,2%); e doenças do aparelho respiratório (8,2%). As 

internações acontecem com maior frequência entre a população de 30 e 39 anos de 
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idade, cujas principais causas são: a gravidez parto e puerpério, seguido das lesões, 

envenamento e outras causas externas.  

Em 2016 a Divisão de Vigilância Epidemiológica investigou e confirmou 3.179 

ocorrências de doenças de notificação compulsória (DNC) em todo o território 

municipal. 

Quadro 3 - agravos notificados (confirmados), em 2016, por unidade de saude em Colombo. 
DNCI/Unidade TOTAL/DNCI % 

Leptospirose* 16 0,5% 

Gestante hiv 24 0,8% 

Crianças expostas ao hiv 24 0,8% 

Hiv – aids 183 5,8% 

Coqueluche 3 0,1% 

Sífilis congênita 19 0,6% 

Sífilis em gestante 69 2,2% 

Sífilis adquirida                                39 1,2% 

Dengue 38 1,2% 

Febre amarela - 0,0% 

Varicela 150 4,7% 

Doenças exantemáticas - 0,0% 

Hepatites virais 52 1,6% 

Malaria* - 0,0% 

Doença de chagas* - 0,0% 

Meningite 38 1,2% 

Intoxicações exógenas* 175 5,5% 

Atendimento antirrábico humano* 1.337 42,1% 

Caxumba 87 2,7% 

Toxoplasmose em gestante* 18 0,6% 

Toxoplasmose cong. (criança exposta)* 18 0,6% 

Toxoplasmose não especificada* 4 0,1% 

H1n1 16 0,5% 

Acidentes animais peçonhentos* 320 10,1% 

Violência doméstica     424 13,3% 

Leishmaniose tegumentar americana* - 0,0% 

Zika virus * - 0,0% 

Febre chikungunya* 2 0,1% 

Tuberculose 68 2,1% 

Hanseníase 6 0,2% 

Tuberculose – casos novos  2016 45 1,4% 

Hanseníase – casos novos 2016 4 0,1% 

Total/unidade 3.179 100% 

Fonte: Prefeitura de Colombo/Secretaria de Saúde/Departamento de Vigilância e Promoção à 
Saúde/Coordenação de Vigilância Epidemiológica Sinan net/Sinan online, 2017.  

 

Entre elas, as maiores ocorrências são a de atendimento antirrábico humano 

(42,1%); violência doméstica (13,3%); acidentes com animais peçonhentos (10,1%); 

HIV/Aids (5,8%); e intoxicações exógenas (5,5%). 
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Os território com maior número de registros se referem às Unidades de Saúde 

CAIC (382); Maracanâ (243); Jd. N. Sra. De Fátima (218); Osasco (185); e 

Guaraituba (181). 

Houve crescimento das infecções sexualmente transmissíveis no período na 

proporção para cada 100.000 habitantes. Os maiores crescimentos aconteceram 

nas faixa etárias 20-39 e 40-59 anos.  

Quadro 4 - taxa de infecções sexualmente transmissíveis por 100 mil habitantes no município de 
Colombo 

Ano HIV/Aids/100 mil hab Sífilis/100 mil hab Hepatites virais/100 mil hab 

2014 58 30 20 

2015 64 51 25 

2016 78 54 24 

 Fonte: Prefeitura de Colombo/Secretaria de Saúde/Departamento de Vigilância e Promoção à 
Saúde/Coordenação de Vigilância Epidemiológica Sinan net/Sinan online, 2017.  

 

Risco sanitário e ambiental 

Com relação às condições de habitação e saneamento, infere-se que o risco 

sanitário do município é baixo. Do total de residências no município, 100% dispõe de 

água fornecida pela rede geral de abastecimento e 54,58% não escoam de forma 

adequada os efluentes domésticos (não possui rede geral ou fossa séptica). Quanto 

ao lixo, 100% dos domicílios são atendidos. 

Tabela 9 - proporção de cobertura por tipo de Instalação Sanitária. 

Domicílios em 2010 (IBGE) Unidades Atendidas 

Abastecimento de água 63.363 

Rede de esgoto coletiva 74.932 

Coleta de lixo 36.353 

Fonte: IPARDES 2016. 

 

Os riscos ambientais, por doenças relacionadas ao saneamento ambiental 

inadequado, por acidentes com animais peçonhentos e por insetos são monitorados 

pelo Departamento de Vigilância em Saúde. O índice de infestação por Aedes 

aegypti (mosquito da dengue) está abaixo de 1%, sem a existência de casos 

autóctones ou óbitos decorrentes de doenças transmitidas por insetos vetores. 

5.4. Análise dos fatores de risco e de proteção à saúde 

Os fatores de risco e proteção medem o quanto a população predispõem à 

doenças e agravos, ou está protegida de doenças e agravos. Infelizmente, conforme 

já foi descrito, alguns indicadores específicos não estão disponíveis para consulta. 
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Para identificar a prevalência de alguns fatores foram considerados os registros de 

atendimentos e cadastros realizados pelos programas municipais. 

Devido a não existência de um sistema de informação específico até o ano de 

2015 quando o município adotou o sistema de informação e-SUS, os dados 

referentes aos fatores de risco e de obtidos para análise dos fatores de risco e de 

proteção à saúde não são consistentes e fidedignos. Existe um déficit de 65% do 

cadastro populacional e os sistemas de informações apresentam falhas no 

preenchimento, de forma que há um elevado número de itens “não informados” nos 

relatórios. 

De acordo com o relatório de acompanhamento gerado pelo sistema e-SUS 

para o primeiro semestre de 2017, as dez principais agravos ou doenças mais 

frequentes nas UBS foram: 

 Exame médico geral 

 Hipertensão essencial (primária) 

 Exame de rotina de saúde da criança 

 Emissão de prescrição de repetição 

 Diabetes mellitus não-insulino-dependente 

 Supervisão de gravidez normal 

 Hipotireoidismo não especificado 

 Dor lombar baixa 

 Rastreamento ("screening") pré-natal 

 Ansiedade generalizada 

Portanto, para análise dos fatores de risco foram também considerados os 

dados regionais disponíveis no SIA, e informações de alguns fatores específicos 

registrados em relatórios de serviços da Secretaria e Saúde, como os casos de 

diabetes, hipertensão e aleitamento materno. 

Considerando os relatórios quadrimestrais do Programa Hiperdia, observa-se 

prevalência das doenças crônicas tem apresentado crescimento gradativo nos três 

últimos anos. A taxa de prevalência de hipertensão arterial em residentes no 

município em 2014 era 22,08%, subiu para 23,68 em 2015, e já no segundo 

quadrimestre de 2016 chegou a 25,12%. Para o cálculo desse indicador foram 

utilizados os dados de pessoas cadastradas no programa HIPERDIA, em relação á 

população estimada acima de 25 anos de idade. O risco de hipertensão arterial 
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aumenta com a idade, e está associada à exposição a fatores de risco, entre os 

quais destacam-se o consumo elevado de sal, tabagismo, estresse e obesidade. É 

um fator de risco para ocorrência de outras doenças, como infarto, acidente 

vascular-cerebral, doenças renais, etc. 

Já a prevalência da diabete melitus se mantém estável no mesmo período. 

Ela está associada a exposição a fatores de risco entre os quais destacam-se a 

obesidade e o sedentarismo. Compreende casos de diabete do tipo 1 (insulino-

dependente) e tipo 2 (insulino-não-dependente). 

A proporção de crianças com baixo peso ano nascer está dentro do limite 

padrão internacional que é de 10%. Índices acima desse teto são incaceitáveis. A 

ocorrência de baixo peso ao nascer expressa retardo do crescimento intra-uterino ou 

prematuridade, e representa importante fator de risco para a morbi-mortalidade 

neonatal e infantil. É um preditor da sobrevivência infantil. Quanto menor o peso ao 

nascer, maior a probabilidade de morte precoce. Em países desenvolvidos, 

observam-se valores em torno de 5-6%. As principais causas da elevação desse 

índice estão associadas, em geral, a baixos níveis de desenvolvimento 

socioeconômico e de assistência materno-infantil.  

Tabela 10 – Taxa de prevalência de fatores de risco e proteção de pessoas atendidas nas unidades 
básicas de saúde. 

Indicadores 2012 2013 2014 2015 *2016 

Prevalência de desnutrição por 100 crianças 

menores de 2 anos  

3,46 3,45 3,24 3,72 3,12 

Proporção de nascidos vivos de mães 

adolescentes (entre 10 e 19 anos) 

- - - - 17,21 

Proporção de baixo peso ao nascer      8,79 

Prevalência de excesso de peso para a idade 

em crianças menores de 05 anos de idade 

3,38 3,18 2,84 3,11 2,95 

Prevalência de déficit estatural para a idade 

em crianças menores de 05 anos de idade 

7,79 - 7,09 7,05 3,91 

Prevalência de déficit ponderal para a idade 

em crianças menores de 05 anos de idade 

3,38 3,18 2,84 3,11 2,95 

Prevalência de diabetes militos para cada 100 

habitantes 

- - 5,01 

 

4,95 5,02 

Prevalência de hipertensão arterial para cada 

100 habitantes 

- - 22,08 23,68 25,12 

Fonte: SISVAN, SISPRENATAL, Relatórios de Gestão. * os dados do ano de 2016 se referente aos 
perídiodo Janeiro – Agosto. 
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Os fatores de risco associados a desnutrição e ao crescimento pondero-

estatural estão associados à e a deficiente assistência materno-infantil. A 

prevalência desses indicadores apresentam variação no período analisado que 

estão dentro da margem esperada. Os dados foram obtidos a partir do registro de 

crianças atendidas nas unidades de saúde. 

Há outros indicadores municipais de fatores de risco que não estão 

estabelecidos, portanto são tomados como referência os indicadores apresentados 

para Região Sul do país para o planejamento das ações e serviços. 

A Região Sul é a que apresenta o maior índice de pessoas com obesidade 

em relação aos demais estados. As consequências graves associadas ao excesso 

de peso são as doenças cardiovasculares, diabete tipo 2 e certos cânceres, como o 

de esôfago, cólon-retal, mama, endométrio e rim. O excesso de peso também está 

associado a diversas condições debilitantes que afetam a qualidade de vida tais 

como osteoartrite, problemas respiratórios (hipoventilação, dispnéia, apnéia do 

sono), problemas músculo-esqueléticos, problemas dermatológicos (intertrigo, 

linfoedema, acanthosis nigricans), distúrbios menstruais e, nos homens, esterilidade 

e impotência. 

Na região Sul, o número médio de dentes permanentes cariados perdidos e 

abturados (PCO-D) aos 12 anos de idade na região é classificado como moderado, 

e o percentual de crianças entre 5 e 6 anos com índice ceo-d (número de dentes 

decíduos cariados, com extração indicada, perdidos devido à cárie ou obturados) 

está no limite da meta estabelecida plea OMS de ceo-d = 0. A ausência de 

indicadores municipais não permite avaliar a condição de saúde bucal da população 

na faixa etária, bem como impossibilita avaliar a magnitude das ações de prevenção 

da cárie dental. 

Tabela 11 - Fatores de risco e proteção para a saúde ou doença da população da região Sul do país. 

Indicadores  

Taxa de prevalência de obesidade por 100 habitantes (2012) 56,8. 

Número médio de dentes cariados, perdidos e obturados aos 12 anos de 

idade (PCO-D) (2010) 

2,0 

Proporção (%) de crianças de 5 a 6 anos de idade com número de dentes 

decíduos cariados, extração indicada, perdidos devido à cárie e obturados 

(ceo-d) (2010) 

41,4 

Prevalência de fumantes atuais (2012) - população acima de 15 anos de 

idade 

16,2 

Prevalência de consumo abusivo de bebidas alcoólicas (2012) – população 

acima de 15 anos de idade com consumo excessive (acima de duas doses 

23,4 
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diárias) 

Fonte: Ministério da Saúde, IDB. 

 

Não é possível estabelecer a prevalência de fumantes e de pessoas que 

fazem uso excessivo de bebida alcoólica no município. Proporções elevadas de 

fumantes regulares estão associadas a maior frequência de doenças 

cardiovasculares, câncer, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, alergias 

respiratórias, doenças bucais e outras doenças relacionadas ao tabagismo. Há 

evidências obtidas de investigações epidemiológicas da associação entre o 

consumo de cigarros durante a gestação e a ocorrência de baixo peso do recém-

nascido e doenças respiratórias em crianças filhos de fumantes (tabagismo passivo). 

Já o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode causar dependência e provocar 

agravos (violência, suicídio e acidentes de trânsito) e doenças, como cirrose 

alcoólica, pancreatite alcoólica, demência, polineuropatia, miocardite, desnutrição, 

hipertensão arterial, infarto do miocárdio e certos tipos de câncer (boca, faringe, 

laringe, esôfago e fígado). 

6. REDE PÚBLICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Os serviços de saúde à população municipal são majoritariamente públicos. 

Existe no município outras entidades e pessoas físicas que prestam atendimento á 

saúde, sendo alguns conveniados ao SUS. Em Outubro de 2016 constavam no 

sistema de informação registro de 114 estabelecimentos de saúde. 

Tabela 12 –estabelecimentos de saúde em Colombo, em Outubro de 2016.. 
Estabelecimento 2013 2016 

Administração Pública 30 36 

Entidades empresariais 38 45 

Entidades sem fins lucrativos 4 3 

Pessoas físicas 24 30 

Total 96 114 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). 

 

O número de profissionais de saúde por habitante é relativamente baixo 

caracterizando uma situação de desigualdade de cobertura assistencial em relação 

a outras localizações geográficas. Tomando como referência três categorias 

predominantes na saúde, médicos, enfermeiros e odontólogos, incluindo o que não 

atendem o SUS, percebe-se que não houve alteração no indicador de profissionais 

de saúde por mil habitantes no período de quatro anos. 



 

35 

 

Tabela 13 – razão de profissionais por mil habitantes em Colombo entre 2013 e 2016. 
Profissional 2013 2014 2015 2016 

Médicos 1,2 0,1 1,2 1,3 

Enfermeiros 0,4 0,04 0,4 0,5 

Odontólogos 0,2 0,02 0,3 0,3 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). 

 

A proporção de munícipes cobertos por planos e seguros suplementares de 

saúde apresentou redução no último ano. De 2015 para 2016 1.486 pessoas 

deixaram seus planos, com o índice de cobertura reduzindo de 22,48% para 

21,36%. Esse indicador sofre influência dos determinantes econômicos e 

consequentemente os usuários migram para os serviços públicos, causando 

impactos significativos na organização dos mesmos. 

A partir do ano de 2013 houve aumento de pontos de atenção da rede de 

serviços, principalmente na atenção básica, passando de 22 para 25 unidades de 

saúde. A inauguração das três unidades (US Belo Rincão, US César Augusto, e US 

Moinho Velho), possibilitou a redistribuição da cobertura assistencial de 23 mil 

pessoas, promovendo a melhoria do acesso à atenção básica em saúde. 

Na atenção especializada, a ampliação do atendimento se deu com a 

contratação de serviços especializados da Santa Casa de Colombo no ano de 2015, 

e também o estabelecimento de convênio com a Policlínica do Guaraituba. 

A proporção de profissionais SUS/habitantes reduziu no período 2012-2016, e 

reflete a restrição de acesso aos serviços de saúde. 

Tabela 14 - relação de serviços municipais de saúde no ano entre os anos de 2012 e 2016. 
Descrição 2012 2013 2014 2015 2016 

Total de serviços/ pontos de atenção 47 48 49 51 51 

Total de profissionais que trabalham no SUS 1.168 1.159 1.095 1.168 1.041 

Outros profissionais 78 43 46 100 22 

Razão de profissionais que atuam no SUS/ 1.000 habitantes 5,7 5,3 4,9 5,4 4,5 

Fonte: SARGSUS (2012, 2013, 2014, 2015). 

 

Entre 2012 e 2016 as categorias profissionais da saúde que atendem 

usuários do SUS e tiveram aumento na proporção por habitante foram a dos 

profissionais da Atenção Primária, como os Agentes Comunitários de Saúde, 

Médicos de Família, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem.  A tabela abaixo 

demonstra quais categorias houve maior incremento ou redução de profissionais/mil 

habitantes. Essa proporção varia mensalmente de acordo com o número de 

contratações e exonerações. 

Tabela 15 – relação de profissionais SUS/ mil habitantes no período 2012 – 2016. 
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Categoria 
 

  dez/12 dez/16 

Incremento 
no período 

Total Atende 
SUS 

Profissional 
SUS/ mil 

habitantes 

Total Atende 
SUS 

Profissional 
SUS/ mil 

habitantes 

Agente comunitário de saúde 219 219 1,007 279 279 1,188 0,18 

Pessoal administrativo 237 226 1,039 303 283 1,205 0,17 

Médico de família 17 17 0,078 41 41 0,175 0,10 

Enfermeiro 80 80 0,368 106 105 0,447 0,08 

Motorista de carro de passeio 9 9 0,041 28 28 0,119 0,08 

Técnico de enfermagem 127 123 0,566 152 146 0,621 0,06 

Técnico e auxiliar de laboratório 2 2 0,009 15 13 0,055 0,05 

Nutricionista 8 8 0,037 19 19 0,081 0,04 

Gineco obstetra 14 13 0,060 24 20 0,085 0,03 

Odontólogo 57 36 0,166 82 43 0,183 0,02 

Técnico e auxiliar em radiologia médica 14 11 0,051 17 14 0,060 0,01 

Outras especialidades médicas 40 33 0,152 49 37 0,157 0,01 

Biomédico 1 0 0,000 2 1 0,004 0,00 

Radiologista 3 1 0,005 3 2 0,009 0,00 

Médico veterinário 1 1 0,005 2 2 0,009 0,00 

Fonoaudiólogo 4 2 0,009 7 3 0,013 0,00 

Técnico e auxiliar de farmácia 4 4 0,018 5 5 0,021 0,00 

Biólogo 1 1 0,005 1 1 0,004 0,00 

Técnico de Saneamento 1 1 0,005 1 1 0,004 0,00 

Técnico e auxiliar em saúde oral 2 2 0,009 2 2 0,009 0,00 

Psiquiatra 4 4 0,018 3 3 0,013 -0,01 

Médico anestesiologista 5 5 0,023 4 4 0,017 -0,01 

Clínico geral 72 60 0,276 89 63 0,268 -0,01 

Fisioterapeuta 30 25 0,115 28 25 0,106 -0,01 

Terapeuta ocupacional 2 2 0,009 0 0 0,000 -0,01 

Psicólogo 21 18 0,083 19 16 0,068 -0,01 

Pediatra 22 21 0,097 22 18 0,077 -0,02 

Atendente de consultório dentario 14 14 0,064 10 10 0,043 -0,02 

Serviço de limpeza/conservação 10 10 0,046 5 5 0,021 -0,02 

Bioquímico/farmacêutico 17 14 0,064 9 9 0,038 -0,03 

Assistente social 12 12 0,055 6 6 0,026 -0,03 

Agente de saúde pública agente de 
saneam 

28 28 0,129 8 8 0,034 -0,09 

Auxiliar de enfermagem 114 109 0,501 86 84 0,358 -0,14 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES.
  

Não foram incluídos na análise as exonerações de especialistas após Janeiro 

de 2017, decorrentes da exigência de cumprimento integral da carga horária dos 

profissionais, que portanto, ao não conseguirem adequar seus horários solicitaram 

exoneração.   

6.1. Serviços públicos municipais 

 Quadro 5 - relação de serviços de saúde públicos municipais 
Seq. Serviços Atenção Natureza Jurídica Gestão 

1 UNIDADE DE SAUDE ALEXANDRE NADOLNY Básica Administração Pública M 

2 UNIDADE DE SAUDE ATUBA Básica Administração Pública M 

3 UNIDADE DE SAUDE BACAETAVA Básica Administração Pública M 

4 UNIDADE DE SAUDE BELO RINCAO Básica Administração Pública M 

5 UNIDADE DE SAUDE CAIC SAO GABRIEL Básica Administração Pública M 

6 UNIDADE DE SAUDE CAPIVARI Básica Administração Pública M 

7 UNIDADE DE SAUDE CESAR AUGUSTO Básica Administração Pública M 
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8 UNIDADE DE SAUDE ELIS REGINA S. MENDES Básica Administração Pública M 

9 UNIDADE DE SAUDE GUARAITUBA Básica Administração Pública M 

10 UNIDADE DE SAUDE JARDIM CRISTINA Básica Administração Pública M 

11 UNIDADE DE SAUDE JARDIM DAS GRACAS Básica Administração Pública M 

12 UNIDADE DE SAUDE LIBERDADE Básica Administração Pública M 

13 UNIDADE DE SAUDE MARACANA Básica Administração Pública M 

14 UNIDADE DE SAUDE MAUA Básica Administração Pública M 

15 UNIDADE DE SAUDE MOINHO VELHO Básica Administração Pública M 

16 UNIDADE DE SAUDE MONTE CASTELO Básica Administração Pública M 

17 UNIDADE DE SAUDE NOSSA SRA DE FATIMA Básica Administração Pública M 

18 UNIDADE DE SAUDE OSASCO Básica Administração Pública D 

19 UNIDADE DE SAUDE QUITANDINHA Básica Administração Pública M 

20 UNIDADE DE SAUDE SANTA TEREZA Básica Administração Pública M 

21 UNIDADE DE SAUDE SAO DIMAS Básica Administração Pública M 

22 UNIDADE DE SAUDE SAO DOMINGOS Básica Administração Pública M 

23 UNIDADE DE SAUDE SAO JOSE Básica Administração Pública M 

24 UNIDADE DE SAUDE SEDE COLOMBO Básica Administração Pública M 

25 CAPS AD COLOMBO Especializada Administração Pública M 

26 CAPS II COLOMBO Especializada Administração Pública M 

27 CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM SEDE Especializada Administração Pública M 

28 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO  Especializada Administração Pública M 

29 PROGRAMA MUNICIPAL DST AIDS Especializada Administração Pública D 

30 UNIDADE DE SAUDE DA MULHER Especializada Administração Pública D 

31 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Serviço Administração Pública M 

32 CENTRAL DE AMBULÂNCIA Serviço Administração Pública M 

33 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS Serviço Administração Pública M 

34 CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS Serviço Administração Pública M 

35 OUVIDORIA Serviço Administração Pública M 

36 PA 24 HORAS ALTO MARACANA Urgência Administração Pública M 

37 PRONTO ATENDIMENTO OSASCO Urgência Administração Pública M 

38 SAMU COLOMBO BRAVO Urgência Administração Pública M 

39 SMS DE COLOMBO Serviço Administração Pública M 

 

Em 2016 o município alcançou cobertura territorial de Atenção Básica de 

83,70 %, sendo a Estratégia Saúde da Família (ESF) com cobertura de 60,00 %.  

Quadro 6 - série histórica de cobertura municipal da atenção básica entre 2012 e 2016. 

Programa 2012 (PMS 2014-2017) 2016 

Cobertura populacional estimada 
pela Atenção Básica 

52,00% 83,70% 

Cobertura populacional estimada 
pela ESF 

37,00% 60,00% 

Cobertura populacional estimada 
pelas equipes básicas de saúde 
bucal 

43,66% 53,12% 

Fonte: DAB, 2016 e Plano Municipal de Saúde 2014-2017. 

 

O município não possui nenhuma equipe do Núcleo de Saúde da Família 

implantada. Houve o crendencimento de uma equipe em 2015, porém descrenciada 

em 2016 pela impossibilidade de manutenção da equipe. 
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A cobertura territorial atual do Programa de Saúde Bucal 53,12%. No entanto 

por questões jurídicas-administrivas houve decréscimo significativo da cobertura na 

Estratégia Saúde da Família, reduzindo de 21 equipes para 04, o que representa 

uma cobertura ESF de 5,87%. 

Os serviços de média e alta complexidade são os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Unidade de Saúde da Mulher, Centro de Especialidades 

Odontológicas e Médicas, Saúde em Casa, Centro de Testagem e Aconselhamento 

(CTA), Pronto Atendimento Alto Maracanã, SAMU. 

Territorialmente esses equipamentos se localizam nas áreas mais populosas 

do município onde se concentram os maiores problemas de saúde e são acessíveis 

através do transporte público. Esses serviços funcionam como porta de entrada do 

usuário no sistema de saúde, sendo que alguns atendimentos especializados 

possuem regramento específico de acesso e são regulado pela Central de Marcação 

de Exames e Consultas. 

Em relaçao à demanda existente esses serviços apresentam insuficiência de 

recursos físicos, materias e de pessoas. Considerando os dados apresentados no 

relatório do terceiro quadrimestre de 2016, a cobertura de atendimentos 

especializados está abixo dos parâmetros preconizados pelo Ministério da Saúde 

(2015). 

Quadro 7 – quadro comparativo entre valores estimados para o município com brase na população 
municipal sobre cobertura assistencial especializada. 

 Valores de referência 
de cobertura, 
consultas e exames 
para cada 100 mil 
habitantes 

Total estimado 
para o município 

Resultados para o 
município no ano de 
2016  

Cobertura de Saúde 
Mental 

1 CAPS/ 100 mil 
habitantes 

1,00 0,85 

Total de consultas e 
exames especializados 

95.500 225.000 106.524 

Fonte: Relatório Detalhado do 3º Quadrimestre de 2016. 

 

A Secretária de Saúde mantém convênio com doze pretadores de serviços 

diagnósticos e terapêuticos. Os serviços classificados como gestão estadual são 

financiados com recursos estaduais, e os serviços classificados com gestão dupla 

são financiados com recursos estaduais e municipais. 

Quadro 8 - Relação de serviços contratados/conveniados pelo município auditados no 1º 
quadrimestre 

Nome fantasia Atenção Natureza jurídica Gestão Descrição do Serviço 
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Metrolab Serviço Entidade empresarial E Exames laboratóriais 

Clinica de Fisioterapia Santa Terezinha Especializada Entidade empresarial E Fiosioterapia 

Consultorio Dr. Miguel Delfes Especializada Entidade empresarial E Procedimentos 

oftalmológicos 

Laboratorio Sanguevida Serviço Entidade empresarial E Exames laboratóriais 

Hospital Maternidade Alto Maracana Especializada Entidade sem fins 

lucrativos 

D Atendimento a gestantes 

Policlinica Colombo Especializada Entidade empresarial D Mamografia - tomografia – 

ecografia 

Clinica de Fisioterapia Fisio Zeni Especializada Entidade empresarial E Fiosioterapia  

Laban Colombo Serviço Entidade empresarial E Exames laboratóriais 

Clinica de Fisioterapia Jerrison Especializada Entidade empresarial D Fisioterapia - acupuntura 

Clinilab Laboratorio de Análises Clínicas Serviço Entidade empresarial E Exames laboratóriais 

Santa Casa de Misericordia de Colombo Especializada Entidade filantrópica D Exames laboratóriais 

Clinica Fisio Corpus Especializada Entidade empresarial D Fisioterapia - acupuntura 

6.2. Serviços de média e alta complexidade 

Estes serviços também são classificados com serviços de alto custo e são 

mantidos pela gestão estadual. O acesso a esses serviços são regulados pela 

Central de Leitos Estadual, e a cobertura assistencial desse nível de atenção é 

insatisfatória. Para suprir a demanda municipal de consultas especializadas o 

município contrata consultas e exames de dois prestadores, que são a Santa Casa 

de Colombo e o Consórcio Metropolitano - COMESP. 

A primeira causa da insuficiência dos serviços mantidos pela gestão estadual 

é é a proporção de vagas oferecidas para a região metropolitana em relação a 

capital. A pactuação de cobertura assistencial dos serviços especializados no ambito 

regional foi firmado na proporção 70% das vagas para a capital e 30 % para os 

demais municípios da região metropolitana. Tal pactuação ainda tem como 

referência a demografia da década de 90, quando a população da capital era maior 

que da região metropolita. Nos últimos esse cenário sofreu transformações, com 

redução na proporção da habitantes da capital em relação aos demais municípios. 

Tabela 16 – proporção de habitantes nos anos de 1991, 2000, 2010 e 2012 em Curitiba e região 
Metropolita. 

Região 1991 2000 2010 2012 2016 

Municipios da Região Metrpolitana de Curitiba 825.947 1.225.922 1.471.929 1.509.090 1.643.897 

% RMC 38,58 43,58 45,66 45,93 45,93 

410690 Curitiba 1.315.035 1.587.315 1.751.907 1.776.761 1.893.997 

% Capital 61,42 56,42  54,34 54,07 54,07 

Total 2.140.982 2.813.237 3.223.836 3.285.851 3.285.851 
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Fontes: IBGE - Censos Demográficos 1980, 1991, 2000 e 2010; Estimativas populacionais para o ano 
de 2012 enviadas para o TCU, estratificadas por idade e sexo pelo MS/SGEP/Datasus. 

 

A segunda causa é proporção de serviços oferecidos na 2ª Regional de 

Saúde em relação ao número de habitantes. A Portaria GM/MS nº. 1.631/GM, de 1 

de outubro de 2015 que estabelece parâmetros assistências para o SUS, definide a 

quantidade mínima de profissionais, consultas e exames para atender a 

necessidade das principais especialidades médicas. Considerando os dados 

apresentados no Sistema de Informaçõ em saúde (SIA), o único serviço ofertado 

que atende esses é de consulta médica nefrológica. Todos as demais 

especialidades estão com oferta de serviço abaixo do recomendado.   

Quadro 9 - comparativo entre a oferta de serviços especializados para a população da região 
metropolitana de Curitiba no ano de 2016 e os parâmetros estabelecidos para o SUS. 

Região metropolitana 
População:3.537.894 

Médicos, consultas e exames 
especializados  

Número de 
consultas ou 
exames por 
100.000 
habitantes  

Número de 
consultas ou exames 
estimados para a 2ª 
Região de Saúde no 
ano de 2016 

Número de consultas 
ou exames realizados 
na 2ª Região de Saúde 
no ano de 2016 

% 

Consulta Médica Angiologia/Cirurgia 
Vascular 

                      1.700                           60.146                                4.891          8,1  

Consulta Médica Cardiologia                       6.000                         212.280                              30.378        14,3  

Consulta Médica Dermatologia                       3.800                         134.444                                8.745          6,5  

Consulta Médica Endocrinologia                       2.500                           88.450                                   189          0,2  

Consulta Médica Gastroenterolgia                       1.400                           49.532                                1.911          3,9  

Consulta Médica Proctologia                       1.600                           56.608                                      -              -    

Consulta Médica Nefrologia                       1.600                           56.608                            186.713      329,8  

Consulta Médica 
Neurologia/Neurocirurgia/Neurofisiologia 

                      6.500                         229.970                            147.958        64,3  

Consulta Médica Oftalmologia                     13.800                         488.244                            355.393        72,8  

Consulta Médica Ortopedia                     15.000                         530.700                              18.816          3,5  

Consulta Médica Otorrino                       3.600                         127.368                              10.575          8,3  

Consulta Médica Pneumologia                       2.500                           88.450                                     30          0,0  

Consulta Médica Urologia                       3.500                         123.830                              14.640        11,8  

Consulta Médica Reumatologia                       1.000                           35.380                                   132          0,4  

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). 

 

O número de leitos para internação reduziu no estado do Paraná entre os 

anos de 2012 e 2016, a redução foi do número de leitos que atendem pacientes do 

SUS e tabém não SUS. Em dezembro de 2012 a proporção era de 2,7 leitos de 

internação/ mil habitantes, e em dezembro de 2016 e índice reduziu para 2,4, 

considerando a população estimada para cada ano.  

Tabela 17 – leitos de internação para cada mil habitantes no Estado do Paraná. 
Descrição 2012 2016 

Total de leitos de internação/ mil habitantes 2,7 2,4 

Leitos SUS/ mil habitantes 1,9 1,7 

Leitos não SUS/ mil habitantes 0,8 0,7 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). 
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A análise considera o número de leitos cirúrgicos, clínicos, obstétricos, 

pediátricos, outras especialidades e hospital-dia. Todas essas especialidades 

apresentaram decréscimo no período. 

Gráfico 2 – leitos de internação por especialidade no Estado do PR entre 2012 e 2016. 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). 

6.3. Gestão do SUS 

A governança do sistema de saúde segue os princípios do SUS e pactuações 

com entre as esferas Municipal/Estadual/Federal. No período de 2013 – 2016 

estiveram a frente da pasta três Secretários de Saúde. As trocas de comando na 

gestão tem relação direta com os resultados obtidos até o momento. A última 

gestão, que iniciou em 01 de março de 2016, assumiu a Secretaria já com o cenário 

nacional de crise política e econômica. 
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Figura 3 – organograma da Secretaria Municipal de Saúde, Lei Municipal 1.363/2014. 

 

A tarefa imposta a essa gestão no último ano de governo foi melhorar os 

indicadores involutivos dos serviços e da condição de saúde da população, mas se 

somou a esta tarefa o desafio de melhorá-los com orçamento escasso e recursos 

humanos insuficientes. Isso exigiu que os gestores da Secretaria adotassem 

diversas medidas, algumas até mesmo impopulares, mas necessárias para dar 

sustentabilidade ao novo processo de trabalho que se implantou a partir de março 

de 2016. 

Apesar do caráter emergencial de tais medidas, elas visaram modificar a 

mentalidade de diversos servidores, adoção de novas práticas de trabalho 

condizentes com a realidade local; favorecer tanto o servidor como aqueles que 

utilizam os serviços de saúde no município de Colombo. 

O financiamento das ações e serviços de saúde é de responsabilidade das 

três esferas de governo e está regulamentado na Lei Complementar 141, de 13 de 

Janeiro de 2012. Defini que cada esfera de governo aplicará minimamente: 

 União: o montante correspondente ao valor empenhado no exercício 

financeiro anterior, acrescido de, no mínimo o percentual correspondente à variação 
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nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei 

orçamentária anual. 

 Estado: 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos descritos pela 

mesma Lei. 

 Municípios: 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos descritos 

pela mesma Lei. 

O orçamento das ações e serviços de saúde no município é composto pelas 

as arrecadações municipais, as transferências legais da União e o Estado, e os 

repasses do Sistema Único da Saúde da União e do Estado. A transferência dos 

recursos federais do SUS, a partir do Pacto pela Saúde em 2006, está organizada 

em blocos de financiamento, e regulamentada na Portaria n.º 204 de 29/01/2007 e 

Portaria n.º 837 de 23/04/2009: 

• Atenção Básica; 

• Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; 

• Vigilância em Saúde; 

• Assistência Farmacêutica; 

• Gestão do SUS; 

• Investimentos na Rede de Serviços da Saúde. 

O montante de todos esses recursos é transferido ao Fundo Municipal de 

Saúde que é administrado pela Secretaria de Fazenda em parceria com a Secretaria 

de Saúde. Toda a movimentação dos recursos da saúde é por meio do Fundo de 

Saúde. Esse trabalho em parceria é recente, pois anteriormente a gestão financeira 

era restrita à contabilidade do município, e a Secretaria de Saúde não participava 

ativamente da administração dos recursos da saúde. 

O orçamento previsto para a saúde foi o maior entrave no cumprimento das 

metas traçadas para a saúde municipal, prejudicado pela queda da arrecadação de 

recursos, consequência da crise econômica vivida no País. A crise econômica afetou 

a arrecadação prevista para a execução das ações e impossibilitou a contração de 

novos serviços, de pessoal, ampliação de programas, entre outros. Isso exigiu da 

equipe gestora da Secretaria de Saúde habilidade em administrar recursos escassos 

buscando minimizar os efeitos nas condições de saúde da população. 

O município tem aplicado recursos próprios acima do mínimo legal, em média 

de 25% da arrecadação municipal, financiando além serviços da Atenção Primária, 

convênios com serviços especializados de alto custo.  A responsabilidade de 
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financiamento do município é da Atenção Básica, tal como está formalizado no 

Termo de Compromisso de Gestão. O financiamento dos serviços que exigem mão 

de obra altamente especializada e maior densidade tecnológica estão sob 

responsabilidade de financiamento estadual e federal. Em 2015 o município aplicou 

66,7% do seu orçamento em atenção básica, e 29,8% em assistência hospitalar e 

ambulatorial. 

O maior gasto da saúde é com recursos humanos, que no ano de 2016 

representou 79,23% do orçamento, enquanto as demais despesas correntes 

representaram 19,85% e os investimentos 0,92%. 

Quadro 10 - Demonstrativo dos recursos aplicados e das despesas de saúde entre os anos de 2013 e 
2016. 

Descrição 2013 2014 2015 201 

População estimada 227.220 229.872 232.432 234.941 

Arrecadação municipal e transferências legais da 

União e do Estado (R$) 

Recursos transferidos do Estado – SUS (R$) 

Recursos transferidos da União – SUS (R$) 

163.535.153,57 

 

347.282,32 

13.693.031,13 

172.090.614,86 

 

469.121,40 

14.896.549,34 

193.415,85,55 

 

1.919.525,85 

14.927.124,70 

211.542.879,48 

 

1.466.143,81 

17.582.445,74 

DESPESAS TOTAL EM SAÚDE (R$) 

Despesas com recursos transferidos do SUS 

Despesas com recursos própios (R$) 

58.160.562,68 

14.192.082,60 

43.968.480,08 

62.469.673,96 

19.673.890,83 

42.795.783,13 

62.623.129,39 

13.891.890,79 

48.731.238,60 

77.129.648,90 

18.010.095,17 

59.119.553,73 

Gastos em saúde per capita m(R$) do total 

Gastos com recursos próprios por habitante (R$) 

255,97 

193,51 

271,76 

186,17 

269,43 

209,66 

334,79 

251,64 

% da receita aplicada em Saúde conforme 

(mínimo 15%) 

% da participação municipal na despesa total em 

saúde 

% da participação das transferências do SUS na 

despesa total em saúde 

26,89 

 

75,60 

24,40 

24,87 

 

68,51 

31,49 

25,20 

 

77,82 

22,18 

27,95 

 

77,15 

24,84 

% da despesa com pessoal 

% das outras despesas correntes 

% de investimentos 

73,55 

22,28 

4,17 

68,97 

20,92 

10,11 

75,80 

23,77 

0,43 

79,23 

19,85 

0,92 

 Fonte: adaptado de SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, 2016. 

 

Os dados apresentados monstram que permanece a necessidade de 

reformas fiscais que possibilitem superar as desigualdades econômicas e sociais do 

país, aumentando a participação da União e uma melhor especificação do papel da 

instância estadual em relação aos municípios. 

Ao compararmos o desempenho do município no ano de 2016 em relação aos 

demais municípios estaduais (SIOPS, 2016), observa-se que prevalece a situação 

de desigualdade de ações e serviços de saúde para a população municipal. O 
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município é a 17ª maior despesa com saúde do Estado, porém é a 8ª maior 

população municipal. Consequentemente, tem o 2º pior desempenho per capita em 

saúde, superando apenas seu vizinho, o município de Almirante Tamandaré. 

Esses dados, aliados ao desempenho econômico do município, e à projeção 

do IPARDES, (IPARDES, 2016) de que Colombo está entre os municípios que 

sofrerá um maior adensamento demográfico, efeito do processo migratório, estão 

previstos como critérios de transferência dos recursos federais e estaduais do SUS 

na Lei 8.080/1990, para que se promova a equalização da assistência à saúde. São 

eles: 

I - perfil demográfico da região; 

II - perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

III - características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área; 

IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; 

V - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e 

municipais; 

VI - previsão do plano quinquenal de investimentos da rede; 

VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas 

de governo. 

É reservada ao município a autonomia para gerenciar a saúde do seu 

território, mas compete ao ente estadual o papel fundamental de planejar e organizar 

os serviços de saúde, definindo as formas de distribuição, articulação e 

ordenamento dos serviços e dos recursos financeiros, para garantia dos princípios 

que regem o Sistema Único de Saúde. 

Na gestão do trabalho a ação mais contundente que envolveu os 

trabalhadores da saúde foi a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, 

regulamentada na Lei Municipal 1.349, de 30 de Julho de 2014. Não houve 

manutenção de espaços formais de discussão e negociação das relações de 

trabalho. Em relação a desprecarização do trabalho há unidades de atendimento 

com condições inadequadas de trabalho. 

Em relação à educação permanente, até 2016 existia um bloco de 

financiamento específico, porém não havia sido implementado ações. A partir de 

2017 o Núcleo de Educação Permanente passou a contar um profissional, 

responsável por coordenar suas ações. Foi elaborado um plano de ação junto aos 

trabalhadores do SUS, no entanto, nesse ano as ações foram focadas no 
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desenvolvimento do plano de saúde, com a realização de oficinas envolvendo 

gestores e coordenadores da Secretaria de Saúde. 

A análise feita até aqui dão direcionamentos necessários à Secretaria de 

Saúde para estabelecer seus objetivos e metas para os próximos quatros, aim de 

melhorar as condições de saúde da população e modernizar a gestão municipal 

através da adoção de medidas mais estruturais que trarão resultados a longo prazo. 
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PARTE III - DIRETRIZES, 

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 
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7. MAPA ESTRATÉGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

  

Missão 

Garantir a assistência e a promoção da saúde do cidadão no 
nível da competência municipal, nos equipamentos de saúde, 
por meio das Políticas Públicas de Saúde, visando o cuidado 
com excelência. 

Visão 
Ser um Sistema de Saúde integrado, resolutivo, organizado e 
de referência em Atenção Primária à Saúde  

Valores 

Humanização do cuidado 

Processos de 
trabalho 

Fortalecer a Atenção Básica, estabelecendo a Estratégia 
Saúde da Família como tática prioritária de organização da 
rede assistencial 

Gestão do SUS com a participação social, baseada em 
resultados 

Vigilância em Saúde integrada a Atenção Primária 

Promoção do acesso ao serviços de média e alta 
complexidade integrada à Atenção Primária 

Respeito e Valorização do Servidor 

Ética e Transparência 

Compromisso com a Qualidade 
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7.1. Eixo I – Programa Atenção Básica a Saúde 

O Programa de Atenção Básica tem como função promover a saúde da 

população no que tange à competencia municipal, respeitando os princípios do 

Sistema Único de Saúde e as suas diretrizes; fortalecer a Atenção Básica, 

estabelecendo a Estratégia Saúde da Família como tática prioritária de organização 

da rede assistencial para promover, proteger e recuperar a saúde e melhorar a 

qualidade de vida do munícipe de Colombo.  

 

Diretriz 1: Consolidar e fortalecer a Atenção Básica no Município através 

da expansão da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e suas ações 

programáticas em Saúde, com amplo conhecimento das necessidades de 

saúde da população em seus territórios de abrangência. 

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2012), a Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) é considerada como estratégia prioritária para expansão 

e consolidação da Atenção Básica, que tem como atribuições:  

1) Ser o primeiro contato do usuário com a Rede de Atenção à Saúde, 

2) Ser resolutiva, identificando riscos, necessidades e demandas de saúde, 

utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, 

3) Coordenar o cuidado com outros pontos de atenção da Rede, atuando 

como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, 

responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários por meio de uma relação horizontal, 

contínua e integrada, com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção 

integral, 

4) Ordenar as redes, reconhecendo as necessidades de saúde da população 

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

contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades 

de saúde dos usuários. 

 

Objetivo 1.1: Melhorar a qualidade da Atenção Básica com expansão da 

Estratégia Saúde da Família como modelo de cuidado nas unidades de saúde, 

com amplo conhecimento das necessidades de saúde da população em seus 

territórios de abrangência. 
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Meta 1.1a: Ampliar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção 

Básica para 100%. Situação atual: 83,70%. 

Meta 1.1b: Ampliar a cobertura populacional pelas Equipes da Estratégia de Saúde 

da Família para 85%. Situação atual: 55,80%. 

Meta 1.1c: Ampliar a cobertura do mapeamento dos territórios de abrangência das 

Unidades de Saúde para 100%. Situação atual: Não mensurada. 

Meta 1.1d: Implantar e manter a prática do Acolhimento Humanizado em 100% das 

Unidades de Saúde. Situação atual: 54,17%. 

Meta 1.1e: Ampliar progressivamente o número de atividades educativas 

programadas nas Unidades de Saúde (com ou sem ESF) para 30 atividades por 

equipe de Saúde/ano. Situação atual: 20 atividades por equipe de Saúde/ ano 

Meta 1.1f: Ampliar progressivamente a proporção de oferta de consultas individuais 

pré-agendadas nas Unidades de Saúde (com ou sem ESF) para 33%. Situação 

atual: Não mensurada. 

AÇÕES QUANDO 

Adequar as equipes existentes, através do dimensionamento de 
pessoal, conforme os parâmetros do SUS de contratação de 
profissionais. 

2018-2021 

Dimensionar a necessidade de profissionais de saúde da 
Estratégia de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde 
com Estratégia de Saúde da Família para provimento da 
cobertura populacional recomendada. 

2018-2021 

Manter em funcionamento os equipamentos de saúde, com 
reposição de profissionais, mobiliários, equipamentos, insumos e 
manutenção preventiva, corretiva e predial. 

2018-2021 

Dimensionar a necessidade de adequação estrutural dos 
equipamentos de Saúde, com vistas à melhoria da Acessibilidade 
às pessoas portadoras de necessidades especiais. 

2018-2021 

Cadastramento, acompanhamento e atualização da população 
adscrita ao território de cada Unidade de Saúde (com ou sem 
ESF) 

2018-2021 

Planejamento e execução, em conjunto com o Serviço de 
Assistência Social de ações visando o cuidado às pessoas em 
situação de vulnerabilidade 

2018-2021 

Realizar estratificação de risco familiar e para as condições 
crônicas de saúde de acordo com protocolos vigentes 

2018-2021 

Promover ações educativas preventivas em saúde, individuais, 
familiares e coletivas. 

2018-2021 

Dimensionar a necessidade de equipamentos, bens permanentes 
e veículos para executar as ações territoriais 

2018-2021 

Capacitação das equipes das Unidades de Saúde (com ou sem 
ESF) sobre o processo de elaboração do mapa do território com 
base na literatura vigente. 

2018-2021 



  

52 

 

Elaboração, pelas equipes das Unidades de Saúde com a 
Vigilância em Saúde dos mapas de seus territórios, considerando 
os elementos necessários para a realização do diagnóstico 
situacional, conforme a realidade específica de cada Unidade de 
Saúde. 

2018-2021 

Atualização, pelas equipes das Unidades de Saúde (com ou sem 
ESF) dos mapas de seus territórios, considerando a dinâmica 
dos processos relacionados com a saúde, conforme a realidade 
específica de cada Unidade de Saúde. 

2018-2021 

Implantação e manutenção do Acolhimento Humanizado nas 
Unidades de Saúde (com ou sem ESF) 

2018-2021 

Capacitação às equipes de saúde sobre as diretrizes 
relacionadas ao Acolhimento, com base na literatura 
preconizada. 

2018-2021 

Capacitar as equipes de Saúde a respeito das atividades 
educativas programáticas conforme literatura vigente 

2018-2021 

Capacitar as equipes de Saúde sobre o processo de 
gerenciamento das agendas dos profissionais das equipes de 
Saúde. 

2018-2021 

Realização, pelas equipes de Saúde, do dimensionamento das 
atividades educativas programadas a serem realizadas, conforme 
a realidade específica de cada Unidade de Saúde 

2018-2021 

Programação, pelas equipes de Saúde, da oferta de consultas 
individuais pré-agendadas, conforme a realidade específica de 
cada Unidade de Saúde. 

2018-2021 

Adequar as equipes existentes, através do dimensionamento de 
pessoal, conforme os parâmetros do SUS de contratação de 
profissionais. 

2018-2021 

 

INDICADOR 

1.1a Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Nº de eSF x 3.450 pessoas + (Nº eAB + Nº eSF equivalente ) 
x 3.000 pessoas. 

eSF = equipes de Saúde da Família 

eAB = equipes de Atenção Básica 

Denominador Estimativa populacional do ano anterior 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

85% 90% 95% 100% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento mensal e avaliação anual. 

 

INDICADOR 
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1.1b Cobertura populacional pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Nº de eSF x 3.450 + Nº eSF equivalente x 3.000. 
eSF = equipes de Saúde da Família 

Denominador Estimativa populacional do ano anterior 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

60% 70% 80% 85% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento mensal e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.1c Proporção das Unidades de Saúde (com ou sem ESF) que realizaram 
mapeamento de seus territórios de abrangência. 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de Unidades de Saúde (com ou sem ESF) que 
realizaram mapeamento de seus territórios de abrangência 

Denominador Número total de Unidades de Saúde (com ou sem ESF) 
funcionantes no ano anterior 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

70% 80% 90% 100% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.1d Proporção das Unidades de Saúde que praticam Acolhimento Humanizado 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de Unidades de Saúde (com ou sem ESF) que 
praticam Acolhimento Humanizado 

Denominador Número total de Unidades Básicas de Saúde (com ou 
sem ESF) funcionantes no ano anterior 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

70% 80% 90% 100% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 
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INDICADOR 

1.1e Índice de ações atividades educativas programadas realizadas pelas equipes 
Unidades de Saúde (com ou sem ESF) 

Unidade de Medida 

Número por equipe de Saúde por ano 

Método de cálculo 

Numerador Número total de atividades educativas programadas 
realizadas pelas equipes Unidades de Saúde (com ou sem 
ESF) 

Denominador Número de equipes Unidades de Saúde (com ou sem ESF) 
funcionantes do ano anterior 

Fator de 
multiplicação 

1 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

22 25 27 30 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.1f Proporção de consultas individuais pré-agendadas disponibilizadas pelos 
profissionais de saúde (Médicos, Enfermeiros e Cirurgiões Dentistas) das Unidades 
de Saúde (com ou sem ESF) 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número total de consultas individuais pré-agendadas 
disponibilizadas pelos profissionais de saúde (Médicos, 
Enfermeiros e Cirurgiões Dentistas) das Unidades de Saúde 
(com ou sem ESF). 

Denominador Número total de consultas realizadas pelos profissionais de 
saúde (Médicos, Enfermeiros e Cirurgiões Dentistas) das 
Unidades de Saúde (com ou sem ESF). 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

30% 31% 32% 33% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

Objetivo 1.2: Fortalecer o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) nas equipes de Atenção Básica e de Estratégia de Saúde da Família. 

Meta 1.2a: Ampliar a cobertura populacional estimada pelos Agentes Comunitários 

de Saúde para 85%. Situação atual: 60,45%. 
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Meta 1.2b: Ampliar a cobertura de cadastramento da população adscrita nas áreas 

de abrangência das Unidades de Saúde para 85%. Situação atual: Não mensurada. 

AÇÕES QUANDO 

Atualizar as informações sobre a disponibilidade de Agentes 
Comunitários de Saúde na Rede Municipal. 

2018-2021 

Dimensionar a necessidade de Agentes Comunitários de Saúde 
para provimento da cobertura populacional recomendada. 

2018-2021 

Realizar a capacitação dos Agentes Comunitários sobre o 
cadastramento da população no sistema de saúde, acolhimento e 
protocolos vigentes. 

2018-2021 

Manter em funcionamento com aquisição de insumos, uniformes, 
EPIs e equipamentos. 

2018-2021 

 

INDICADOR 

1.2a Cobertura populacional pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS) 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Nº de ACS x 575 
ACS = Agentes Comunitários de Saúde 

Denominador Estimativa populacional do ano anterior 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

70% 75% 80% 85% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento mensal e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.2b Proporção da população geral cadastrada no sistema de informação em 
saúde 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de pessoas cadastradas no sistema de informação 
em saúde 

Denominador Estimativa populacional do ano anterior 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

70% 75% 80% 85% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 
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Objetivo 1.3: Aprimorar o Programa de Saúde Bucal através da ampliação 

do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e tempo 

adequado ao atendimento das necessidades de saúde bucal. 

Meta 1.3a: Ampliar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal 

para 65%. Situação atual: 45%. 

Meta 1.3b: Ampliar a cobertura da Primeira consulta Odontológica Programática para 

1,00 procedimento por população coberta/ano. Situação atual: 0,61 procedimento por 

população coberta/ano. 

Meta 1.3c: Reduzir o grau de severidade do índice de CPO-D na população de 

referência – 12 anos de idade para Moderado (4,4 a 2,7). Situação atual: 4,6 (Risco 

Alto). 

Meta 1.3d: Reduzir o índice de ceo-d na população de referência – 5 e 6 anos de 

idade para 0,81. Situação atual: 1,21. 

Meta 1.3e: Reduzir a proporção de exodontias em relação aos demais procedimentos 

odontológicos para 2,5%. Situação atual: 2,75%. 

AÇÕES QUANDO 

Atualizar as informações sobre a disponibilidade de profissionais 
de Saúde Bucal nas Unidades de Saúde (com ou sem ESF) e 
Centro de Especialidades Odontológicas. 

2018-2021 

Dimensionar a necessidade de profissionais de Saúde Bucal nas 
Unidades de Saúde (com ou sem ESF) e Centro de 
Especialidades Odontológicas para provimento da cobertura 
populacional recomendada. 

2018-2021 

Manter em funcionamento adequado os consultórios odontológicos 
existentes com pessoal, materiais, mobiliários,  

2018-2021 

Implantar progressivamente o Programa de Saúde Bucal em 
unidades básicas que não possuem serviço odontológico 

2018-2021 

Ampliar para 08 horas a oferta de atendimento odontológico em 
unidades com atendimento reduzido 

2019 

Promoção de ações preventivas com ação continuada em crianças 
de até 12 anos focando em palestras nas escolas, escovação 
supervisionada e aplicação de flúor em escolares motivando o 
envolvimento de professores e responsabilizando os pais na 
modificação de hábitos e estilo de vida inadequado das crianças. 

2018-2021 

Ampliação de programas de prevenção em saúde bucal por meio 
de palestras, cartazes e folders, de forma continuada, abrangendo 
a família como um todo modificando hábitos e estilo de vida 
inadequados. 

2018-2021 

Melhoria no nível de informação da população com relação a 
saúde bucal, os cuidados com as principais causa da perda 
dentária: a cárie dentária e doença periodontal 

2018-2021 

Capacitação de toda equipe de Saúde Bucal para atuar na 2018-2021 
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prevenção dos fatores que ocasionam a perda dentária. 

 

 

INDICADOR 

1.3a Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Nº de eSB x 3.450 + Nº eSB equivalente x 3.000. 
eSB = equipes de Saúde Bucal atuantes na Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) 
eSB equivalente = equipes de Saúde Bucal atuantes na 
Atenção Básica 

Denominador Estimativa populacional do ano anterior 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

50% 55% 60% 65% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.3b Cobertura da Primeira Consulta Odontológica Programática 

Unidade de Medida 

Número por população coberta/ano 

Método de cálculo 

Numerador Número de procedimentos realizados 

Denominador População coberta no período considerado 

Fator de 
multiplicação 

1 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

0,70 0,80 0,90 1,00 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.3c Índice de CPO-D na população de referência – 12 anos. 
Referência: (Acima de 6,5) = Risco Muito Alto; (6,5 – 4,5) = Risco Alto, (4,4 a 2,7) 
= Risco Moderado, (2,6 a 1,2) = Risco Baixo; (Abaixo de 1,2) = Risco Muito Baixo. 

Unidade de Medida 

Número por crianças de 12 anos examinadas 

Método de cálculo 

Numerador Número total de dentes permanentes cariados, perdidos e 
obturados em crianças de 12 anos. 

Denominador Número total de crianças residentes de 12 anos examinadas 

Fator de 1 
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multiplicação 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

4,4 a 2,7 4,4 a 2,7 4,4 a 2,7 4,4 a 2,7 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.3d Índice de ceo-d na população de referência – 5 e 6 anos de idade. 

Unidade de Medida 

Número por crianças de 5 e 6 anos examinadas 

Método de cálculo 

Numerador Número total de dentes cariados, com extração indicada, e 
obturados em crianças de 5 e 6 anos de idade no período 
avaliado 

Denominador Número total de crianças de 5 e 6 anos residentes 
examinadas 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

1,11 1,01 0,91 0,81 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.3e Proporção de exodontias em relação aos demais procedimentos 
odontológicos 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de exodontias realizadas no período avaliado 

Denominador Número total de procedimentos odontológicos realizados 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

2,57% 2,55% 2,53% 2,50% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento e avaliação anual. 

 

Objetivo 1.4: Ofertar, baseado em avaliação nutricional, o cuidado aos 

indivíduos portadores de necessidades alimentares especiais. 

Meta 1.4a: Manter a proporção de alta em pacientes atendidos em uso de 

suplementação via oral em 80%. Situação atual: 80% 
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Meta 1.4b: Ampliar a proporção de pacientes com manutenção ou aumento da 

circunferência braquial para 75%. Situação atual: 45% 

AÇÕES QUANDO 

Promover capacitação para as equipes de saúde sobre o 
Programa Municipal de Atenção Nutricional Domiciliar (PMAND). 

2018- 2021 

Promover a capacitação para os cuidadores acerca do manuseio e 
preparação das dietas. 

2018- 2021 

Manter o fluxo de distribuição de dietas especiais de acordo com a 
prescrição e indicação, evitando o uso incorreto ou mesmo não 
recomendado das mesmas, preservando a integridade do paciente 
e o uso adequado e racional dos recursos públicos. 

2018- 2021 

Realizar visitas periódicas a todos os pacientes cadastrados no 
PMAND 

2018- 2021 

Estimular o aleitamento materno exclusivo até 06 meses de vida, 
mesmo na criança portadora de Alergia Alimentar, tentando 
mantê-la o maior tempo possível em aleitamento, por meio de 
orientação nutricional adequada da mãe nutriz. 

2018- 2021 

Acompanhamento trimestral de todos os pacientes inseridos no 
PMAND por meio de visitas domiciliares periódicas, de acordo com 
a necessidade. 

2018- 2021 

 

INDICADOR 

Indicador 

1.4a Proporção de altas em pacientes atendidos em uso de suplementação via 
oral 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de altas 

Denominador Número de pacientes atendidos em uso de suplementação 
via oral 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

80% 80% 80% 80% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.4b Proporção de pacientes com aumento ou manutenção da circunferência 
braquial 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de pacientes com manutenção ou aumento da 
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circunferência braquial 

Denominador Número de pacientes atendidos em uso de suplementação 
via oral 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

45% 55% 65% 75% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento e avaliação anual. 

 

Objetivo 1.5: Melhorar a assistência nutricional às crianças de 0 a 5 anos 

e às gestantes residentes na área de abrangência das unidades de saúde. 

Meta 1.5a: Ampliar a cobertura de atendimento nutricional às crianças de 0 a 5 anos 

residentes para 50%. Situação atual: 28%. 

Meta 1.5b: Ampliar a proporção de crianças em aleitamento materno exclusivo até 

os 6 meses para 55%. Situação atual: Não mensurada. 

Meta 1.5c: Ampliar a cobertura de atendimento nutricional às gestantes residentes 

para 80%. Situação atual: 40,5%. 

AÇÕES QUANDO 

Cadastrar e acompanhar as crianças e gestantes no Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). 

2018-2021 

Realizar o diagnóstico nutricional das crianças inseridas na 
puericultura. 

2018-2021 

Realizar o diagnóstico nutricional das gestantes inseridas no SIS 
Pré-Natal. 

2018-2021 

Implantar a ficha de consumo alimentar para o acompanhamento 
nutricional de todas as crianças cadastradas nas US, e monitorar a 
prevalência de AME para o total de crianças menores de 6 meses. 

2018-2021 

Promover anualmente a capacitação e atualização profissional das 
equipes de saúde sobre o SISVAN. 

2018-2021 

Realizar grupos de educação em saúde em todas as unidades 
para incentivar o Aleitamento Materno Exclusivo (AME) até os 6 
meses de vida. 

2018-2021 

Ativar a Rede de Proteção ao Aleitamento Materno. 2018 

Certificação das Unidades de Saúde na Estratégia Amamenta e 
Alimenta. 

2019 

 

INDICADOR 

1.5a Cobertura de atendimento nutricional às crianças de 0 a 5 anos residentes 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 
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Numerador Número de crianças de 0 a 5 anos acompanhadas  

Denominador Estimativa do número de crianças de 0 a 5 anos 

(7,94% da população geral) 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

45% 55% 65% 75% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.5b Proporção de crianças em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de crianças em aleitamento materno exclusivo até o 
6º mês de vida 

Denominador Número de crianças domiciliadas com idade até 6 meses 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

30% 35% 40% 55% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento semestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.5c Cobertura de atendimento nutricional às gestantes residentes 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de gestantes que receberam acompanhamento 
nutricional 

Denominador Número de gestantes cadastradas e acompanhadas no 
Programa de Pré-Natal e Puerpério 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

50% 60% 70% 80% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento e avaliação anual. 
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Objetivo 1.6: Acompanhar as condições de saúde das famílias em 

situação de vulnerabilidade. 

Meta 1.6: Ampliar o acompanhamento de saúde dos beneficiários do Programa 

Bolsa Família (PBF) para 70%. Situação atual: 60%. 

AÇÕES QUANDO 

Capacitação anual das equipes de saúde quanto ao acolhimento 
dos beneficiários do PBF nas US. 

2018-2021 

Realização de atividades semestrais de alimentação e nutrição 
com os beneficiários nas US. 

2018-2021 

Realização de busca ativa das famílias faltantes ao 
acompanhamento semestral, pelas equipes de saúde. 

2018-2021 

Alimentar no E-SUS o registro da busca ativa das famílias 
beneficiárias do PBF realizada pelos ACS. 

2018-2021 

Acompanhamento do calendário vacinal das crianças beneficiárias 
do BPF. 

2018-2021 

Divulgação ampla da abertura dos dois períodos anuais de 
vigência do PBF pelas US aos usuários. 

2018-2021 

Garantia do atendimento pré-natal às gestantes beneficiárias do 
PBF para manutenção das condicionalidades do programa. 

2018-2021 

 

INDICADOR 

1.6 Proporção de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) 
acompanhadas pela condicionalidade da saúde. 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de famílias acompanhadas pela condicionalidade da 
saúde 

Denominador Número de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família 
(PBF) 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

62,5% 65% 67,5% 70% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento e avaliação anual. 

 

Objetivo 1.7: Implantar ações de Vigilância Alimentar e Nutricional para 

os casos de excesso de peso na população, visando a melhoria do estado 

nutricional. 

Meta 1.7a: Ampliar a cobertura de cadastramento das pessoas portadoras de 

obesidade para 100%. Situação atual. Não mensurada. 
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Meta 1.7b: Ampliar a cobertura de acompanhamento dos casos de obesidade para 

50%. Situação atual. Não mensurada. 

 

AÇÕES QUANDO 

Matriciar as Equipes de Estratégias Saúde da Família (ESF) 
quanto às questões de alimentação e nutrição na obesidade.  

2018-2021 

Realizar oficinas de alimentação e nutrição para o incentivo ao 
consumo de frutas, hortaliças e redução da ingestão média de sal, 
açúcar e gorduras. 

2018-2021 

Ampliar oferta de atendimento por nutricionista aos usuários com 
obsidade 

2018-2021 

Estabelecer parceria com o Secretaria de Esportes Cultura e lazer 
para incentivo à atividade física nas Unidades de Saúde, CRAS, 
escolas e/ou centro de convivências, além de outros 
equipamentos sociais. 

2018-2021 

Orientação das famílias nas consultas de puericultura e/ou de 
rotina quanto à promoção da alimentação adequada e saudável 
desde a introdução da alimentação complementar para os bebês, 
bem como de toda a família.  

2018-2021 

Executar em conjunto com a Vigilância Sanitária ações 
intersetoriais (Secretarias de Ação Social, Agricultura e 
Abastecimento, Educação) para o aumento da oferta de alimentos 
básicos e minimamente processados, no contexto da produção, do 
abastecimento e do consumo. 

2018-2021 

 

INDICADOR 

1.7a Cobertura de cadastramento das pessoas portadoras de obesidade 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número pessoas com diagnóstico de obesidade cadastradas 
no sistema de saúde 

Denominador Estimativa do número de pessoas portadoras de obesidade 
do ano anterior 

(18,9% da população geral) 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

60% 75% 90% 100% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.7b Cobertura de acompanhamento dos casos de obesidade 
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Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de pessoas com diagnóstico de obesidade 
cadastradas e acompanhadas 

Denominador Número pessoas com diagnóstico de obesidade cadastradas 
no sistema de saúde 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

20% 30% 40% 50% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento e avaliação anual. 

 

Objetivo 1.8: Promover a segurança alimentar e nutricional no que se 

refere ao acesso, qualidade, práticas alimentares promotoras de saúde e 

sustentabilidade; garantir a alimentação como um direito fundamental, 

contribuindo para a melhoria das condições de saúde e dignidade das famílias 

em vulnerabilidade social. 

Meta 1.8: Reduzir a prevalência de insegurança alimentar grave no município para 

3,2%. Situação atual: Não mensurada. 

AÇÕES QUANDO 

Manter a participação do representante da Secretaria de Saúde no 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

(COMSEA) 

 

Implementar no âmbito da saúde as atribuições previstas na 

Política Municipal de Segurança Alimentar Nutricional: participação 

na Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar Nutricional 

(CAISAN), em conformidade com a Lei Federal 11.346/2006 e o 

Decreto Presidencial 7.272/2010 

2018 

Adesão ao SISAN (Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional) 2018 

Participar da elaboração do Plano Intersecretarial de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN) 

2019 

Implantar nos serviços de saúde a Escala Brasileira de 
Insegurança Alimentar reduzida a ser aplicada pelos ACS 

2018 

Divulgação aos usuários do SUS do Programa Troca Verde pelos 
Agentes Comunitários de Saúde acerca dos locais de 
abrangência. 

2018-2021 

Realizar oficinas de aproveitamento integral dos alimentos com a 
população, nas US, escolas e outros equipamentos sociais. 

2018-2021 

 

INDICADOR 
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1.8 Prevalência de Insegurança Alimentar e Nutricional grave 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de casos identificados como Insegurança Alimentar 
grave 

Denominador Número de casos avaliados 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

10% 7,5% 5% 3,2% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento e avaliação anual. 

 

Objetivo 1.9: Aprimorar o sistema de distribuição de medicamentos, 

materiais médicos hospitalares, materiais de expediente, materiais para 

higienização de ambientes de saúde e instrumentos de logística necessários 

para o funcionamento do sistema municipal de saúde. 

Meta 1.9a: Reduzir a proporção de medicamentos abaixo do Estoque Mínimo 

definido para 25%. Situação atual: Não mensurada. 

Meta 1.9b: Reduzir a proporção de material médico-hospitalar abaixo do Estoque 

Mínimo definido para 25%. Situação atual: Não mensurada. 

AÇÕES QUANDO 

Viabilizar junto à divisão de planejamento a aquisição de software 
para controle e dispensação de medicamentos vinculado ao 
cadastro do paciente, com emissão de relatórios que possibilitem 
a compilação e avaliação dos dados dos quantitativos de 
medicamentos necessários para o planejamento da compra, 
visando melhor atender as demandas dos usuários. 

2018  

Cadastramento e atualização periódica, pelas Unidades de 
Saúde e Farmácias Municipais, dos dados dos usuários e dos 
medicamentos utilizados no ato da entrega. 

2018  

Manutenção de licitação própria e de convênio com o Consórcio 
Paraná Saúde para aquisição de medicamentos e programações 
de compras. 

2018-2021 

Dimensionamento das necessidades de medicamentos, materiais 
médicos hospitalares, materiais de expediente e materiais para 
higienização de ambientes de saúde e instrumentos de logística 
necessários para o funcionamento do sistema municipal de 
saúde. 

2018-2021 

Revisão periódica das cotas mensais de medicamentos, 
materiais médicos hospitalares, materiais de expediente e 
materiais para higienização destinados a cada Unidade de Saúde 

2018-2021 
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e ao Pronto Atendimento. 

Estabelecimento da relação de Estoque Mínimo no sistema de 
estoque da Central de Distribuição de Materiais (CDM) 

2018-2021 

Dimensionamento da necessidade de profissional específico para 
trabalho operacional no depósito (auxiliar de estoque) 
promovendo treinamento para função e educação continuada. 

2018-2021 

Avaliação periódica sobre o quantitativo de uso de materiais e 
geração de lixo hospitalar no sistema municipal de saúde. 

2018-2021 

Revisão periódica da REMUME em conjunto com profissionais 
realizam prescrição de medicamentos 

2018-2021 

 

INDICADOR 

1.9a Proporção de medicamentos abaixo do Estoque Mínimo definido 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de itens do grupo “medicamentos” (pertencentes à 
REMUME) com quantidade abaixo do Estoque Mínimo 
definido no período avaliado. 

Denominador Número total de itens do grupo “medicamentos” 
(pertencentes à REMUME) 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

30% 28% 26% 25% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento trimestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.9b Proporção de material médico-hospitalar abaixo do Estoque Mínimo definido 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de itens do grupo “material médico-hospitalar” com 
quantidade abaixo do Estoque Mínimo definido no período 
avaliado. 

Denominador Número total de itens do grupo “material médico-hospitalar”. 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

30% 28% 26% 25% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento trimestral e avaliação anual. 
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Objetivo 1.10: Aprimorar a Assistência Farmacêutica no sistema 

municipal de saúde. 

Meta 1.10a: Ampliar progressivamente o número de ações de matriciamento pela 

equipe de Assistência Farmacêutica no sistema municipal de saúde para 10 ações 

por ano. Situação atual: Não mensurada. 

Meta 1.10b: Ampliar a cobertura de auditoria farmacêutica nos estabelecimentos de 

saúde do sistema municipal para 100%. Situação atual: Não mensurada. 

AÇÕES QUANDO 

Dimensionamento da necessidade de profissionais farmacêuticos 
para atuação no Serviço de Assistência Farmacêutica. 

2018-2021 

Formalização da Comissão de Farmácia e Terapêutica para 
atualização anual da Relação Municipal de Medicamentos – 
REMUME e outras atividades pertinentes. 

2018-2021 

Revisão do Protocolo de Assistência Farmacêutica para uso 
prático pelos farmacêuticos e técnicos no momento da 
dispensação contendo orientações sobre as doses mínimas e 
máximas efetivas para cada medicamento, identificação dos 
nomes genéricos com seus respectivos nomes comerciais, 
validades das receitas e padronizações da legislação. 

2018-2021 

Capacitação da equipe de Assistência Farmacêutica sobre o 
Protocolo Municipal de Assistência Farmacêutica 

2018-2021 

Realização de Auditoria Farmacêutica periódica em todos os 
estabelecimentos de saúde que possuam dispensação de 
medicamentos 

2018-2021 

Avaliação periódica e em conjunto com as equipes da Estratégia 
de Saúde da Família e Visita Domiciliar das condições de saúde 
dos pacientes em uso domiciliar de materiais médico-
hospitalares. 

2018-2021 

Formalização de equipe técnica multiprofissional qualificada para 
programação e aquisição de materiais médicos hospitalares e 
manutenção de licitação própria e de convênio com o Consórcio 
Paraná Saúde. 

2018-2021 

Realização de ações de matriciamento pela equipe de 
Assistência Farmacêutica junto aos estabelecimentos de saúde 
do sistema municipal 

2018-2021 

 

INDICADOR 

Indicador 

1.10a Índice de ações de matriciamento realizadas pela equipe de Assistência 
Farmacêutica 

Unidade de Medida 

Número por ano 

Método de cálculo 

Número Número de ações de matriciamento realizadas pela equipe 
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de Assistência Farmacêutica no sistema municipal de saúde 
no período considerado 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

3 5 7 10 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

Indicador 

1.10b Cobertura de Auditoria Farmacêutica no sistema municipal de saúde 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de estabelecimentos de saúde do sistema municipal 
auditados pela equipe de Assistência Farmacêutica no 
período considerado 

Denominador Número total de equipamentos de saúde do sistema 
municipal funcionantes no ano anterior. 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

80% 90% 95% 100% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento trimestral e avaliação anual. 

 

Objetivo 1.11: Melhorar a qualidade do Programa de Atenção ao 

Hipertenso e ao Diabético (HIPERDIA) 

Metas:  

1.11a. Ampliar a cobertura do Programa HIPERDIA para 95%. Situação atual: 

69,61% (Hipertensos) e 87,69% (Diabéticos). 

1.11b. Reduzir a taxa de internação hospitalar por doenças cardiovasculares para 

81,57 internações por 10.000 habitantes/ ano. Situação atual: 90,63 internações por 

10.000 habitantes/ano. 

1.11c. Reduzir a taxa de internação hospitalar por diabetes para 3,73 internações/ 

10.000 habitantes/ ano. Situação atual: 4,14 internações por 10.000 habitantes/ano. 

AÇÕES QUANDO 

Revisão periódica do Protocolo Municipal do Programa de 
Atenção ao Hipertenso e Diabético (HIPERDIA) com base na 
literatura vigente. 

2018-2021 
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Capacitação das equipes de Saúde a respeito das diretrizes 
relacionadas à abordagem do paciente hipertenso e/ou diabético. 

2018-2021 

Revisão, pelas equipes das Unidades de Saúde (com ou sem 
ESF), do levantamento dos pacientes hipertensos e/ou diabéticos 
em suas respectivas áreas de abrangência. 

2018-2021 

Programação da oferta de atividades educativas programadas e 
consultas pré-agendadas individuais aos pacientes cadastrados 
no programa HIPERDIA. 

2018-2021 

Monitoramento das internações hospitalares de pessoas 
residentes por doenças do aparelho circulatório e por diabetes 

2018-2021 

 

INDICADOR 

1.11a' Proporção de hipertensos cadastrados e acompanhados no programa 
HIPERDIA 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de hipertensos cadastrados e acompanhados no 
Programa HIPERDIA 

Denominador Estimativa do número de hipertensos do ano anterior 

(32,5% da população maior do que 20 anos)  

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

70% 80% 90% 95% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

Indicador 

1.11a'' Proporção de diabéticos cadastrados e acompanhados no programa 
HIPERDIA 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de diabéticos cadastrados e acompanhados no 
Programa HIPERDIA 

Denominador Estimativa do número de diabéticos do ano anterior 

(9,0% da população maior do que 20 anos)  

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

88% 90% 92% 95% 
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Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.11b Taxa de internação hospitalar por doenças do aparelho circulatório  

Unidade de Medida 

Número por 10.000 habitantes/ano 

Método de cálculo 

Numerador Número de internações hospitalares de residentes por 
doenças do aparelho circulatório  

(As doenças do aparelho circulatório correspondem aos 
códigos I00 a I99 do capítulo IX – Doenças do aparelho 
circulatório, da 10ª Revisão da Classificação Internacional de 
Doenças – CID-10). 

Denominador Estimativa da população residente do ano anterior ajustada 
ao período avaliado. 

Fator de 
multiplicação 

10.000 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

88,27 85,98 83,74 81,57 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.11c Taxa de internação hospitalar por diabetes 

Unidade de Medida 

Número por 10.000 habitantes/ ano 

Método de cálculo 

Numerador Número de internações hospitalares de residentes por 
diabetes 

(O diabetes corresponde aos códigos E10 a E14 do capítulo 
IV – Doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais, da 10ª 
Revisão da Classificação Internacional de Doenças – CID-
10). 

Denominador Estimativa da população residente do ano anterior ajustada 
ao período avaliado. 

Fator de 
multiplicação 

10.000 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

4,03 3,93 3,83 3,73 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 
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Objetivo 1.12: Melhorar a qualidade do Programa de Pré-Natal e 

Puerpério. 

Metas:  

1.12a. Ampliar a cobertura do Programa de Pré-Natal e Puerpério para 90%. Situação 

atual: 52,13% 

1.12b. Ampliar a proporção de partos normais para 70%. Situação atual: 58,63%. 

1.12c. Reduzir a taxa de incidência de sífilis congênita para 5,08 casos novos por mil 

nascidos vivos/ ano. Situação atual: 5,65 casos novos por mil nascidos vivos/ ano. 

AÇÕES QUANDO 

Revisão do Protocolo Municipal de Atenção ao Pré-Natal e 
Puerpério com base na literatura vigente. 

2018-2021 

Capacitação das equipes de Saúde a respeito das diretrizes 
relacionadas à realização do Pré-Natal e Puerpério. 

2018-2021 

Revisão, pelas equipes das Unidades de Saúde (com ou sem 
ESF), do levantamento das gestantes e puérperas em suas 
respectivas áreas de abrangência. 

2018-2021 

Programação da oferta de atividades educativas programadas e 
consultas pré-agendadas individuais às gestantes e puérperas 
vinculadas as Unidades de Saúde e Unidade de Saúde da Mulher. 

2018-2021 

Incentivar mulheres em idade fértil através de ações informativas 
em empresas, trânsito, terminais de ônibus sobre o parto natural e 
a prática da Paternidade Responsável. 

2018-2021 

Realizar ações educativas mensais em todas unidades de saúde 
em conjunto com a Vigilância em Saúde de ações para o 
enfrentamento do problema das doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) 

2018-2021 

Realizar ações de prevenção e tratamento oportuno para o 
enfrentamento do problema da Sífilis Congênita 

2018-2021 

Revisão dos procedimentos necessários para a composição da 
Rede de Proteção (dimensionamento da necessidade de 
profissionais, elaboração/ revisão do Protocolo e definição de 
fluxos). 

2018-2021 

Revisão dos procedimentos necessários para a composição do 
Comitê de Mortalidade Materna (dimensionamento da 
necessidade de profissionais, elaboração/ revisão do Protocolo e 
definição de fluxos). 

2018-2021 

Planejamento e execução, em conjunto com a Atenção Básica e o 
Alto Risco de ações visando a melhoria da comunicação entre os 
diferentes pontos de atenção ao Pré-Natal e Puerpério. 

2018-2021 

 

INDICADOR 

1.12a Cobertura do Programa de Atenção ao Pré-Natal e Puerpério 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de gestantes cadastradas e acompanhadas no 
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Programa de Atenção ao Pré-Natal e Puerpério 

Denominador Estimativa do número de gestantes do ano anterior 
(1,5% da população estimada do ano anterior)  

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

60% 70% 80% 90% 

Avaliação e monitoramento 

Quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.12b Proporção de partos normais 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de nascido vivos por parto normal ocorridos, de 
mães residentes em determinado local e ano 

Denominador Número de nascidos vivos de todos os partos, de mães 
residentes no mesmo local e ano 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

60% 63% 67% 70% 

Avaliação e monitoramento 

Quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.12c Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade 

Unidade de Medida 

Número por 1.000 nascidos vivos/ ano 

Método de cálculo 

Numerador Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 
1 ano de idade, residentes no Município 

Denominador Número de nascidos vivos de mães residentes, ajustados ao 
período avaliado. 

Fator de 
multiplicação 

1.000 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

5,5 5,36 5,22 5,08 

Avaliação e monitoramento 

Quadrimestral 

 

Objetivo 1.13: Melhorar a qualidade do Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher. 
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Metas:  

1.13a. Ampliar a razão de exames citopatológicos de colo do útero em mulheres de 

25 a 64 anos residentes para 0,56. Situação atual: 0,52. 

1.13b. Ampliar a razão de exames de mamografia de rastreamento realizadas em 

mulheres de 50 a 69 anos residentes para 0,55. Situação atual: 0,51. 

AÇÕES QUANDO 

Planejamento e execução em conjunto com a equipe da Unidade 
de Saúde da Mulher e Departamento de Assistência Farmacêutica 
de ações relacionadas ao Planejamento Familiar 

2018-2021 

Planejamento e execução em conjunto com as equipes da 
Unidade de Saúde da Mulher e Centro de Testagem e 
Aconselhamento de ações para o enfrentamento do problema das 
doenças sexualmente transmissíveis (DST) 

2018-2021 

Planejamento/implementação/participação em conjunto com a 
Rede de Proteção de ações para o enfrentamento do problema da 
violência contra a mulher 

2018-2021 

Capacitação das equipes de Saúde a respeito das diretrizes 
relacionadas à prevenção dos cânceres do colo uterino e de 
mama com base na literatura vigente. 

2018-2021 

Revisão, em conjunto com a equipe da Unidade de Saúde da 
Mulher, do levantamento das mulheres que devem realizar os 
exames de rastreamento para os cânceres de colo uterino e 
mama 

2018-2021 

Dimensionamento da necessidade de profissionais para o 
atendimento da demanda reprimida de colposcopia, CAF e 
ecografias ginecológicas. 

2018-2021 

Monitoramento da demanda reprimida de colposcopia, CAF e 
ecografias ginecológicas. 

2018-2021 

Revisão em conjunto com a Unidade de Saúde da Mulher e 
Central de Marcação de Especialidades dos fluxos de 
encaminhamento das solicitações de mamografias de 
rastreamento para os cânceres do colo uterino e mama. 

2018-2021 

 

INDICADOR 

1.13a Razão de exames citopatológicos de colo do útero em mulheres de 25 a 64 
anos residentes 

Unidade de Medida 

Número por mulher na faixa etária 

Método de cálculo 

Numerador Número de exames citopatológicos do colo do útero 
realizados em mulheres residentes na faixa etária de 25 a 
64 anos, no período considerado 

Denominador População feminina na faixa etária de 25 a 64 anos, no 
mesmo período. 

Fator de 
multiplicação 

1 

Metas 
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2018 2019 2020 2021 

0,53 0,54 0,55 0,56 

Avaliação e monitoramento 

Quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.13b Razão de exames de mamografia de rastreamento realizadas em mulheres 
de 50 a 69 anos residentes. 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de mamografias realizadas em mulheres residentes 
na faixa etária de 50 a 69 anos, no período considerado 

Denominador População feminina na faixa etária de 50 a 69 anos, no 
mesmo período. 

Fator de 
multiplicação 

1 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

0,52 0,53 0,54 0,55 

Avaliação e monitoramento 

Quadrimestral 

 
Objetivo 1.14: Melhorar a qualidade do Programa de Atenção à Saúde da 

Criança 

Metas:  

1.14a. Ampliar a cobertura do Programa de Atenção à Saúde da Criança para 90%. 

Situação atual: 59,08%. 

1.14b. Ampliar a cobertura vacinal para 81,78%. Situação atual: 74,34%. 

1.14c. Reduzir a taxa de mortalidade infantil para menos de 10 óbitos por 1.000 

nascidos vivos até 2021. Situação atual: 11 óbitos por 1.000 nascidos vivos. 

AÇÕES QUANDO 

Revisão periódica do Protocolo Municipal de Atenção à Saúde da 
Criança com base na literatura vigente. 

2018-2021 

Capacitação das equipes de Saúde a respeito das diretrizes 
relacionadas à Atenção à Saúde da Criança. 

2018-2021 

Revisão, pelas equipes das Unidades de Saúde (com ou sem 
ESF), do levantamento das crianças em suas respectivas áreas de 
abrangência. 

2018-2021 

Programação da oferta de atividades educativas programadas e 
consultas pré-agendadas individuais. 

2018-2021 

Planejamento e implementação em conjunto com a equipe de 
Nutrição de ações para a promoção do aleitamento materno. 

2018-2021 

Fortalecer o acompanhamento pelos pais e responsáveis 2018-2021 
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Planejamento/implementação/participação em conjunto com a 
Rede de Proteção de ações para o enfrentamento do problema da 
violência na infância 

2018-2021 

 

INDICADOR 

1.14a Proporção de crianças menores de 1 ano cadastradas e acompanhadas na 
Unidade de Saúde 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de crianças menores de 1 ano cadastradas e 
acompanhadas na Unidade de Saúde 

Denominador Estimativa do número de crianças menores de 1 ano 

(1,83% da população geral)  

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

60% 70% 80% 90% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.14b Cobertura Vacinal de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de 
Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), 
Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª 
dose). 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número total de doses aplicadas das vacinas selecionadas:  

Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), 
Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose). 

Denominador Estimativa da população menor do que 2 anos de idade x 4 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

76,13% 77,97% 79,85% 81,78% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual 

 

INDICADOR 

1.14c Taxa de mortalidade infantil 

Unidade de Medida 
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Número por 1.000 nascidos vivos 

Método de cálculo 

Numerador Número de óbitos de residentes com menos de 1 ano de 
idade 

Denominador Número de nascidos vivos de mães residentes 

Fator de 
multiplicação 

1.000 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

10,5 10,34 10,16 9,9 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

Objetivo 1.15: Melhorar a qualidade do Programa de Controle de 

Tuberculose 

Metas: 

1.15a. Ampliar a proporção de realização de baciloscopia de escarro para os 

pacientes sintomáticos respiratórios para 50%. Situação atual: 18,07%. 

1.15b. Ampliar a proporção de cura dos casos de tuberculose pulmonar bacilífera 

para 85%. Situação atual: 80%. 

AÇÕES QUANDO 

Capacitação das equipes de Saúde a respeito das diretrizes 
relacionadas ao Programa de Controle de Tuberculose com base 
na literatura vigente 

2018-2021 

Revisão, pelas equipes das Unidades de Saúde (com ou sem 
ESF) em conjunto com o Departamento de Vigilância em Saúde, 
do levantamento dos casos suspeitos e confirmados de 
tuberculose em suas respectivas áreas de abrangência 

2018-2021 

Realização do Tratamento Diretamente Observado (TDO) aos 
pacientes com diagnóstico de Tuberculose. 

2018-2021 

Intensificar a busca e identificação para realização de baciloscopia 
de escarro (BAAR) dos pacientes sintomáticos respiratórios. 

2018-2021 

Desenvolvimento junto à assistência ações de avaliação e 
monitoramento visando melhorar a coleta de escarro dentro das 
normas vigentes do LACEN/PR e reduzir a presença de saliva das 
amostras. 

 

Dimensionar em conjunto com o Departamento de Vigilância em 
Saúde o número de exames necessários para pacientes em 
retratamento. 

 

Programação da oferta de atividades educativas programadas e 
consultas pré-agendadas individuais. 

2018-2021 

 

INDICADOR 



 

77 

 

1.15a Proporção de realização de baciloscopia de escarro nos pacientes 
sintomáticos respiratórios 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de baciloscopias de escarros realizadas no período 
considerado 

Denominador Estimativa do número de pacientes sintomáticos 
respiratórios no mesmo período 

(1% da população geral)  

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

26,0% 34,0% 42,0% 50,0% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.15b Proporção de cura dos casos de tuberculose pulmonar bacilífera 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Casos curados de tuberculose no período avaliado 

Denominador Número de casos novos de tuberculose no mesmo período 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

80% 81% 83% 85% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento e avaliação anual. 

 

Objetivo 1.16: Implantar e aperfeiçoar o Programa de Saúde do 

Adolescente 

Metas: 

1.16a. Alcançar a cobertura do Programa de Atenção à Saúde do Adolescente para 

90%. Situação atual: não mensurada. 

1.16b. Reduzir a proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 

19 anos para 16,02%. Situação atual: 17,80% 

AÇÕES QUANDO 

Desenvolver plano intersetorial com as demais secretariais 2018-2021 
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Capacitação das equipes de Saúde a respeito das diretrizes 
relacionadas ao Programa de Atenção Integral à Saúde do 
Adolescente com base na literatura vigente. 

 

Revisão, pelas equipes das Unidades de Saúde (com ou sem 
ESF), do levantamento da população adolescente em suas 
respectivas áreas de abrangência 

2018-2021 

Planejamento e execução em conjunto com os serviços 
especializados da rede municipal de ações para o enfrentamento 
dos problemas prioritários na adolescência. 

2018-2021 

 

INDICADOR 

1.16a Cobertura do Programa de Atenção à Saúde do Adolescente 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de pessoas na faixa etária adolescente (10 a 24 
anos) cadastradas e acompanhadas nas Unidades de 
Saúde (com ou sem ESF) 

Denominador Estimativa do número de pessoas na faixa etária 
adolescente (10 a 24 anos) 

(28,4% da população geral)  

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

60% 70% 80% 90% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.16b Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 
anos 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de nascidos vivos de mães adolescentes de 10 a 
19 anos residentes no período avaliado 

Denominador Número de nascidos vivos de mães residentes no mesmo 
período 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

17,34% 16,89% 16,45% 16,02% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 
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Objetivo 1.17: Implantar e aperfeiçoar o Programa de Saúde do Homem 

Meta 1.17a: Alcançar a cobertura do Programa de Saúde do Homem em 90%. 

Situação atual: Não mensurada. 

Meta 1.17b: Reduzir a taxa de mortalidade prematura em homens de 30-69 anos 

para 642,55 óbitos/ por 100.000 homens de 30-69 anos. Situação atual: 696,63 

óbitos por 100.000 homens de 30-69 anos. 

AÇÕES QUANDO 

Capacitação das equipes de Saúde a respeito das diretrizes 
relacionadas ao Programa de Atenção Integral à Saúde do 
Homem com base na literatura vigente. 

2018-2021 

Revisão, pelas equipes das Unidades de Saúde (com ou sem 
ESF), do levantamento da população masculina entre 25 e 59 
anos em suas respectivas áreas de abrangência. 

2018-2021 

Planejamento e implementação em conjunto com a equipe de 
Saúde Mental de ações para o enfrentamento do tabagismo e uso 
de outras drogas. 

2018-2021 

Planejamento e execução em conjunto com a equipe do Centro de 
Testagem e Aconselhamento de ações para o enfrentamento do 
problema das doenças sexualmente transmissíveis (DST) 

2018-2021 

Monitoramento dos óbitos em homens na faixa etária de 30-69 
anos 

2018-2021 

Planejamento e implementação de ações para prevenção de 
câncer de próstata 

2018-2021 

Planejamento e execução em conjunto com o Departamento de 
Trânsito (DETRAN) de ações para o enfrentamento do problema 
dos acidentes no trânsito 

2018-2021 

 

INDICADOR 

1.17a Cobertura do Programa de Saúde do Homem 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de homens entre 25 e 59 anos cadastrados no 
Programa de Saúde do Homem 

Denominador Estimativa da população masculina entre 25 e 59 anos do 
ano anterior 

(20% da população geral) 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

60% 70% 80% 90% 

Avaliação e monitoramento 
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Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.17b Taxa de mortalidade prematura em homens de 30-69 anos 

Unidade de Medida 

Número por 100.000 homens de 30-69 anos 

Método de cálculo 

Numerador Número de óbitos em homens entre 30 e 69 anos no 
período avaliado. 

Denominador Estimativa do número de homens entre 30-69 anos do ano 
anterior 

(21,03% da população geral) 

Fator de 
multiplicação 

100.000 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

682,7 669,04 655,66 642,55 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

Objetivo 1.18: Implantar e aperfeiçoar o Programa de Saúde do Idoso 

Metas: 

1.18a: Alcançar a cobertura do Programa de Saúde do Idoso em 90%. Situação 

atual: Não mensurada. 

1.18b: Reduzir a taxa de internação hospitalar em idosos de 60 a 74 anos para 

196,0 internações por 1.000 idosos de 60-74 anos/ ano. Situação atual: 217,78 

internações por 1.000 idosos de 60-74 anos/ ano. 

AÇÕES QUANDO 

Capacitação das equipes de Saúde a respeito das diretrizes 
relacionadas ao Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso 
com base na literatura vigente. 

2018-2021 

Revisão, pelas equipes das Unidades de Saúde (com ou sem 
ESF), do levantamento da população com idade maior ou igual a 
60 anos em suas respectivas áreas de abrangência. 

2018-2021 

Planejamento e execução em conjunto com a equipe do Centro de 
Testagem e Aconselhamento de ações para o enfrentamento do 
problema das doenças sexualmente transmissíveis (DST) 

2018-2021 

Planejamento e implementação em conjunto com a equipe do 
Programa Melhor em Casa de ações para o acompanhamento dos 
pacientes idosos acamados. 

2018-2021 

Planejamento e implementação de ações para a prevenção de 
quedas em idosos e cuidado com os pés nos diabéticos. 

2018-2021 

Planejamento e implementação em conjunto com a Divisão de 
Médica e Alta Complexidade de ações para melhorar o acesso de 

2018 - 2021 
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idosos em serviços especializados 

Planejamento e execução com diferentes setores de atividades 
educativas programáticas sobre os diversos temas para promoção 
à saúde dos idosos. 

2018 - 2021 

 

INDICADOR 

1.18a Cobertura do Programa de Saúde do Idoso 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de pessoas com idade maior ou igual a 60 anos 
cadastradas e acompanhadas no Programa de Saúde do 
Idoso 

Denominador Estimativa da população com idade maior ou igual a 60 
anos do ano anterior 

(3,3% da população geral) 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

60% 70% 80% 90% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.18b Taxa de internação hospitalar em idosos de 60 a 74 anos 

Unidade de Medida 

Número por 1.000 idosos de 60 a 74 anos/ ano 

Método de cálculo 

Numerador Número de idosos de 60 a 74 anos internados no período 
avaliado. 

Denominador Estimativa da população idosa de 60 a 74 anos do ano 
anterior 

Fator de 
multiplicação 

1.000 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

212,12 206,6 201,23 196,00 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 
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7.2. Eixo II – Atenção de Média e Alta Complexidade 

Diretriz 1: Promover o acesso da população aos serviços em tempo 

adequado ao atendimento das necessidades de saúde, com mecanismos de 

articulação entre a atenção primária e atenção secundária e qualificação dos 

serviços. 

 

Objetivo 1.1: Melhorar o registro e fluxo das guias de referência e 

contrarreferência.  

Meta 1.1a:  Cadastrar até 2021 100% de referências e requisições de consultas e 

exames que possuem prestadores de serviço que deram entrada no setor de 

regulação. 

Meta 1.1b: reduzir em 2% ao ano o número de consultas e exames perdidos. 

Atualmente o índice é de 35%. 

AÇÕES QUANDO 

Implantar procedimento padrão de rotinas da Central de Marcação 
de Exames e Especialidades 

2018- 2021 

Adequar quantitativo de profissionais da CME 2018- 2021 

Investir em tecnologia de informação 2018- 2021 

Adequar estrutura física do CME 2018- 2021 

Qualificação permanente dos profissionais do setor 2018- 2021 

Manter cota de exames e consultas pelo Consórcio Metropolitano 
de Saúde Pública - COMESP 

2018-2021 

Revisar anualmente o contrato de serviços prestados pela Santa 
Casa de Colombo 

2018-2021 

Promover junto à CIB, revisão da pactuação com a central de 
Regulação do Estado  

2018-2021 

Reestruturar o serviço do Centro de Especialidades Médicas  2018-2021 

Promover ações de busca ativa eficientes na atenção básica  2018-2021 

Encaminhar guias agendadas para atenção básica em tempo hábil 
para comunicar o paciente 

2018-2021 

Atenção básica retornar a guia para a central em tempo hábil de 
remarcar, caso o paciente não possa comparecer a data 
agendada, ou disponibilizar para outro paciente a oferta, no caso 
de não necessitar mais da consulta ou exame 

2018-2021 

Monitorar em conjunto com a Atenção Básica o quantitativo de 
guias devolvidas sem prestador de serviço 

2018-2021 

 

INDICADOR 

1.2a Total de guias de exames e consultas que entram e ficam no setor da CME 

Unidade de Medida 
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Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Total de guias que deram entrada cadastradas com 
prestadores 

Denominador Total de guia que deram entrada no setor com prestadores 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

70% 80% 90% 100% 

Avaliação e monitoramento 

Mensal 

 

INDICADOR 

1.2 b Percentual de exames e consultas perdidas 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Total de exames e consultas perdidos 

Denominador Total de exames e consultas agendados 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

33% 31% 29% 27% 

Avaliação e monitoramento 

Mensal 

 

Objetivo 1.2: aprimorar a Rede de Urgência e Emergência, articulada 

com a Atenção Básica, disponibilizando melhor tempo para atender os 

pacientes conforme estratificação de risco. 

Meta 1.2a: Ampliar progressivamente a estratificação de risco para todas as 

unidades de saúde, chegando em 100% até 2021. 

Meta 1.2b: atender 100% dos pacientes de alto risco na UPA. 

AÇÕES QUANDO 

Iniciar estratificação de risco no acolhimento diário das unidades  2018 a 2021 

Implantar fluxograma da Rede de Urgência e Emergência 2018 a 2021 

Adequar a estrutura física das unidade básicas de saúde para 
estabilização dos paciente estratificados. 

2018-2021 

Capacitação permanente das equipes de atenção básica com 
ênfase no suporte básico de vida. 

2018-2021 

Capacitação permanente das equipes de urgência e emergência  
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com ênfase no suporte avançado de vida. 

Promover melhoria na comunicação da atenção primária com a 
unidade de Pronto Atendimento 

2018 a 2021 

Manutenção da estrutura física, materiais, equipamentos e 
recursos humanos da Rede de Urgêngência e Emergência. 

2018-2021 

 

INDICADOR 

Número de unidade com estratificações de risco para urgência e emergência 

Unidade de Medida 

Percentual 
Método de cálculo 

Numerador Total de unidades básicas com estratificação de risco  
Denominador Total de unidade de atenção básica 
Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

16% 50% 75% 100% 

Avaliação e monitoramento 

Quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.2b Pacientes estratificados com alto risco na APS atendidos na UPA 

Unidade de Medida 

Percentual 
Método de cálculo 

Numerador Número de pacientes estratificados com alto risco na APS 
encaminhados para a UPA 

Denominador Número de pacientes estratificados com alto risco na APS 
atendidos na UPA 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento 

Mensal 

 

Objetivo 1.3: Fortalecer a Rede de Atenção à Saúde Mental, com ênfase 

na articulação com a Atenção Básica para o planejamento das ações e 

enfrentamento dos problemas prioritários. 

Metas: 
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1.3a: Ampliar o acesso de pacientes portadores de transtorno mental de baixo 

risco na APS para 100%. Situação atual: Não mensurada. 

1.3b: Ampliar a cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial para 1,00 

CAPS/ 100.000 habitantes. Situação atual: 0,85 CAPS/ 100.000 habitantes. 

1.3c: Ampliar progressivamente o número de ações de matriciamento pela 

equipe de Saúde Mental junto às equipes das Unidades de Saúde (com ou sem 

ESF) e Unidades de Referência na Rede Municipal para 33 ações por ano. 

AÇÕES QUANDO 

Dimensionar a necessidade de profissionais de saúde mental para 
provimento da cobertura populacional recomendada. 

2018-2021 

Revisão do Protocolo Municipal de Atenção à Saúde Mental com 
base na literatura vigente. 

2018-2021 

Capacitação das equipes de Saúde a respeito das diretrizes 
relacionadas à atenção ao paciente portador de transtornos 
mentais. 

2018-2021 

Revisão, em conjunto com as equipes das Unidades de Saúde 
(com ou sem ESF), do levantamento dos pacientes portadores de 
transtornos mentais em suas respectivas áreas de abrangência. 

2018-2021 

Programação da oferta de atividades educativas programadas e 
consultas pré-agendadas individuais. 

2018-2021 

Planejamento e implementação em conjunto com a Atenção 
Básica de ações para o enfrentamento do tabagismo e uso de 
outras drogas. 

2018-2021 

Ampliação da Rede de Atenção Psicossocial para tratamento 
infanto-juvenil 

2018-2021 

Realização de ações de matriciamento pela equipe de Saúde 
Mental junto às   equipes das Unidades de Saúde (com ou sem 
ESF) e Unidades de Referência na Rede Municipal 

2018-2021 

Ampliar serviços diagnósticos e terapêutico de psicologia e 
psiquiatria para prevenção, atendimento, diagnóstico, tratamento e 
reabilitação das diferentes formas de sofrimentos mentais, sejam 
elas de cunho orgânico ou funcional, com manifestações 
psicológicas de leves a graves. 

2018-2021 

 

INDICADOR 

1.3a Proporção de pacientes portadores transtornos mentais de baixo risco 
acompanhados na APS 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de pacientes portadoras de transtornos de baixo 
risco cadastrados e acompanhados na APS 

Denominador Estimativa do número de pessoas portadoras de transtornos 
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mentais de baixo risco no ano anterior (parâmetros APSUS) 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

70% 80% 90% 100% 

Avaliação e monitoramento 

Quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.3b Cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

Unidade de Medida 

Número por 100.000 habitantes 

Método de cálculo 

Numerador Número de Centros de Atenção Psicossocial funcionantes 
no Município 

Denominador Estimativa da população do ano anterior 

Fator de 
multiplicação 

100.000 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

0,85 0,85 1 1 

Avaliação e monitoramento 

Anual 

 

INDICADOR 

1.3c Índice de ações de matriciamento realizadas pela equipe de Saúde Mental 

Unidade de Medida 

Número ações por ano 

Método de cálculo 

Numerador Número de ações de matriciamento realizadas pela equipe 
de Saúde Mental no sistema municipal de saúde no período 
considerado 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

30 31 32 33 

Avaliação e monitoramento 

Anual 

 

 

  



 

87 

 

7.1. Eixo III – Vigilância em Saúde 

O Objetivo geral do Departamento de Vigilância e Promoção à Saúde é 

promover a vigilância em saúde, compreendendo ações de promoção, prevenção e 

controle de doenças e agravos transmissíveis e não transmissiveis, na esfera de 

ação do Município. 

 

Diretriz 1: Fortalecer a integração das ações da vigilância em saúde com 

as da Rede de Atenção, com os demais segmentos da administração 

municipal, para a fiscalização e inspeção de estabelecimentos de interesse a 

saúde, domicílios, empresas, entre outros, gerenciando o conhecimento 

necessário à redução dos riscos e de agravos à saúde. 

 

Objetivo 1.1: Integrar as ações de Promoção e Vigilância em saúde na 

Rede de Saúde. 

Meta 1.1: manter ações integradas do Departamento de Promoção e Vigilância em 

Saúde com o Departamento de Atenção em Saúde  

AÇÕES QUANDO 

Criar grupo de trabalho (GT) com reuniões mensais ou 
extraordinárias no âmbito da Gestão e dos distritos de saúde 
(Sede, Maracanã e Guaraituba) para análise da situação 
epidemiológica de cada distrito. 

2018 a 2021 

Sensibilizar servidores quantos às ações de Vigilância em Saúde 
relativas aos agravos de notificação.  

2018 a 2021 

Divulgar no site da Prefeitura Municipal boletim epidemiológico e 
orientações sobre como notificar e consultar desvios de 
qualidade de medicamentos e produtos para a saúde. 

2018 a 2021 

Criar e implantar instrumento de contrarreferência para 
acompanhamento das unidades de saúde dos casos de violência 
notificadas 

2018 a 2021 

Realizar campanhas de conscientização sobre violência 
doméstica em áreas com maior número de ocorrência. 

2018 a 2021 

Realizar ações de vigilância ambiental junto às unidades de 
saúde onde há registro de maior incidência de agravos das 
zoonoses 

2018 a 2021 

Implantar e executar estratificação de risco de todas as 
declarações de nascidos vivos de residentes de Colombo. 

2018 a 2021 

Executar pelo menos uma capacitação técnica no ano, em 
vigilância epidemiológica de acordo com as prioridades locais e 
regionais, para 50% dos profissionais: da vigilância em saúde, da 
atenção primária e das unidades de pronto atendimento do 
município. 

2018 a 2021 
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Promover a participação de prestadores de serviços 
credenciados pelo SUS nas capacitações ofertadas pelo 
Lacen/Laren/PR ou por intermédio dos seus multiplicadores. 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.1a Ações conjuntas DVPS e DAS 

Unidade de medida 

Ação contínua 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

1 1 1 1 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.1b Percentual de profissionais de saúde 

Unidade de medida 

Percentual 

Numerador Número de profissionais capacitados 

Denominador Número total de servidores  

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

50% 55% 60% 65% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.1c Percentual de laboratórios capacitados pelo Lacen/PR 

Unidade de medida 

Percentual 

Numerador Número de laboratórios com profissionais que foram 
capacitados 

Denominador Número total de laboratórios cadastrados 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 

Objetivo 1.2:  Fortalecer as ações de vigilância e promoção à saúde 

Meta 1.2: Avaliar a proporção de ações de realizadas, frente às consideradas 
necessárias ao município, reduzindo os riscos e agravos à saúde da população, 
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evitando perder repasses de recursos Federais e Estaduais, contemplando ações 
dentro dos objetivos das Vigilâncias Sanitária. 

AÇÕES QUANDO 

Implantar sistema de informação, com mapeamento 
rápido/georeferenciamento que integre os diversos equipamentos 
de saúde e as demais secretarias em especial SMS, SEFAZ, 
SEMMA, SEDUH, SEMAD. 

2018 a 2021 

Adequação e manutenção da estrutura física, suprimentos de 
materiais/equipamentos e técnicos do Departamento de 
Vigilância e Promoção à Saúde  

2018 a 2021 

Nomeação das Coordenações e Núcleos do DVPS, conforme Lei 
Municipal nº 1363/2014 

2018 

Implantar sistema de informação em saúde que integre os 
diversos equipamentos de saúde e as demais secretarias em 
especial SMS, SEFAZ, SEMMA, SEDUH, SEMAD. 

2018  

Implantar do Núcleo de Doenças e Agravos não Transmissíveis 
(DANTs)  

2019 

Elaboração dos POP’s, dos Núcleos de Produtos, Alimentos, 
Serviços e Meio Ambiente da Coordenação de Vigilância 
Sanitária, da Coordenação de vigilância epidemiológica, 
Ambiental e Saúde do trabalhador. 

2018 a 2019 

Implantação dos POP’s, dos Núcleos de Produtos, Alimentos, 
Serviços e Meio Ambiente da Coordenação de Vigilância 
Sanitária, da Coordenação de vigilância epidemiológica, 
Ambiental e Saúde do trabalhador. 

2020 a 2021 

Garantir a permanência de funcionários capacitados, diminuindo 
rotatividade. Garantir educação continuada e permanente dos 
técnicos. 

2018 a 2021 

Implantação da dedicação exclusiva dos Servidores do DVPS, 
considerando os impedimentos legais e éticos inerentes a 
Legislação. 

2018 

Concluir impacto financeiro e atuarial do Regime de Dedicação 
Exclusiva dos servidores do DVPS, conforme Processo 
1186980/2014, encaminhar para aprovação do Legislativo. 

2018 

Programar contratação de servidores de acordo com a demanda 
dos serviços 

2018 a 2021 

 

 INDICADOR 

1.2 Proporção de ações realizadas frente às consideradas necessárias ao 
município 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de ações de vigilância sanitária realizadas no 
município (Considerar 1 (um) para cada tipo de ação 
realizada) 

Denominador 11 (Total de ações de vigilância necessárias) 

Fator de 
multiplicação 

100 
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Meta 

2018 2019 2020 2021 

50% 70% 90% 100% 

Avaliação e monitoramento: anual 

 

Objetivo 1.3: Aumentar a cura de casos novos de tuberculose pulmonar 

bacilífera. 

1.3a. Ampliar a proporção de realização de baciloscopia de escarro para os 

pacientes sintomáticos respiratórios para 50%. Situação atual: 18,07%. 

1.3b. Ampliar a proporção de cura dos casos de tuberculose pulmonar bacilífera 

para 85%. Situação atual: 80%. 

AÇÕES QUANDO 

Fortalecer a participação conjunta da Vigilância em Saúde e 
Atenção Básica na formulação e execução das ações de 
enfrentamento da tuberculose. 

2018 a 2021 

Desenvolver ações de educação em saúde com a população 
voltadas para a prevenção da tuberculose 

 

Desenvolver junto as unidades de serviço ação de avaliação e 
monitoramento visando melhorar a coleta de escarro dentro das 
normas vigentes do LACEN/PR e reduzir a presença de saliva das 
amostras.  

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.3a Proporção de realização de baciloscopia de escarro nos pacientes 
sintomáticos respiratórios 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de baciloscopias de escarros realizadas no período 
considerado 

Denominador Estimativa do número de pacientes sintomáticos respiratórios 
no mesmo período 

(1% da população geral)  

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

26,0% 34,0% 42,0% 50,0% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual. 

 

INDICADOR 

1.3b Proporção de cura dos casos de tuberculose pulmonar bacilífera 
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Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Casos curados de tuberculose no período avaliado 

Denominador Número de casos novos de tuberculose no mesmo período 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

80% 81% 83% 85% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento e avaliação anual. 

 

Objetivo 1.4: Reduzir o número de casos de sífilis congênita em menores 

de 01 anos. 

Meta 1.4: Reduzir a transmissão vertical de sífilis a <0,5/1000 nascidos vivos. 

 AÇÕES QUANDO 

Intensificar as campanhas intersetoriais de promoção e 

prevenção para mulheres em idade fértil, adolescentes e jovens 

sobre o risco de contaminação de sífilis. 

2018 a 2021 

Realizar teste de sífilis em gestantes conforme o protocolo Mãe 

Paranaense. Três testes por gestantes: primeiro, segundo e 

terceiro trimestre por gestante vinculada no pré-natal. 

2018 a 2021 

Incluir a investigação do companheiro da gestante. 2018 a 2021 

Reduzir a Transmissão Vertical de Sífilis. Reduzir a incidência de 
sífilis congênita através do diagnóstico e tratamento adequado 
da gestante e seu parceiro. 

2018 a 2021 

Diagnosticar e tratar adequadamente sífilis no pré-natal, para 

reduzir à transmissão vertical da sífilis a < 0,5/1000 nascidos 

vivos. (Parâmetro Nacional-2015) 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.4a Número de Casos Novos de Sífilis Congênita em menores de 01 ano para 

cada 1.000 nascidos vivos 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de Casos Novos de Sífilis Congênita notificados no 
Sinan 

Denominador Número de Casos Novos de Sífilis Congênita notificados no 
Sinan 

Fator de 

multiplicação 

1.000 
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Meta 

2018 2019 2020 2021 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Avaliação e monitoramento: mensal 

 

INDICADOR 

1.4b Número de gestantes que realizaram testes de sífilis 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de testes realizados para o diagnóstico da sífilis entre 
gestantes, em determinado período e local 

Denominador Número de partos hospitalares do SUS, para o mesmo período 
e local 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 

Objetivo 1.5: Qualificar a cobertura vacinal no município de Colombo. 

Meta1.5:  ampliar a proporção de vacinas selecionadas do calendário nacional de 

vacinação para crianças menores de 02 anos de idade para 81,78% de cobertura 

até 2021. 

AÇÕES QUANDO 

Monitoramento e convocação de faltosos em conjunto com a 
Atenção Básica 

2018 a 2021 

Dimensionar a necessidade de funcionários em sala de vacina. 2018 a 2021 

Implantar o Sistema de Informação do Programa Nacional de 
Imunização (SIPNI Online) em todas as salas de vacina das 
unidades de saúde próprias. 

2018 a 2021 

Adequação das salas de vacina para atender melhor a 
complexidade do Programa Nacional de Imunização.  

2018 a 2021 

Monitorar os serviços de saúde que realizam vacinas (sala de 
vacina) quanto às boas práticas de vacinação. 

2018 a 2021 

Notificação pelas unidade de saúde e investigar qualquer evento 
adverso categorizado como moderados, graves e ou inusitados 
decorrente da vacinação. 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.5a Cobertura Vacinal de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de 
Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), 
Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª 
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dose). 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número total de doses aplicadas das vacinas selecionadas:  

Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), 
Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose). 

Denominador Estimativa da população menor do que 2 anos de idade x 4 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

76,13% 77,97% 79,85% 81,78% 

Avaliação e monitoramento 

Monitoramento quadrimestral e avaliação anual 

 

INDICADOR 

1.5b Fichas notificadas e investigadas de evento adversos preenchidas 

corretamente 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Nº de fichas de investigadas de evento adverso com 
preenchimento adequado 

Denominador Nº total de notificações de eventos adversos pós-vacinação 

Fator de 

multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 

Objetivo 1.6: Ampliar detecção e acompanhamento de infecções 

sexualmente transmissíveis (IST).  

Meta: 

1.6a: reduzir a incidência de HIV/Aids em menores de 05 anos; 

1.6b: aumentar a taxa de detecção precoce de Hepatite Virais. Taxa atual de 22/ 

100 mil habitantes. 

1.6c: reduzir a incidência e Sífilis na população em geral. 

AÇÕES  QUANDO 

Aumentar a realização de testes rápido ou convencionais por 
diagnóstico de HIV/AIDS, sífilis e Hepatites Virais, com foco na 
população entre 15 e 49 anos 

2018 a 2021 



  

94 

 

Mobilizar e desenvolver campanhas pontuais e ações rotineiras 
de diagnóstico, aumentando o número de oportunidades de 
diagnóstico. 

2018 a 2021 

Promover ações de redução de danos para população de alto 
risco, com atividades educativas, distribuição de preservativos, 
prevenção do compartilhamento de seringas, entre outras 
necessárias. 

2018 a 2021 

Aumentar proporção de exames anti-HIV realizados entre os 
casos novos de tuberculose. 

 2018 a 2021 

Identificar e diagnosticar portadores de Hepatite C através de 
testes sorológicos anti-HCV em toda rede SUS em Colombo, 
estimular a realização de sorologia na rotina das UBS e PSF 

2018 a 2021 

Realizar campanhas anuais para diagnóstico de portadores de 
Hepatites Virais tipo B e C na população geral. Realização de 
teste rápido ou sorologia para detecção de portadores de 
Hepatites virais Tipo B e C. 

2018 a 2021 

Monitorar o fluxo de encaminhamento dos pacientes com 
sorologia positiva para Hepatite C encaminhada para o Centro 
de Referência.  

2018 a 2021 

Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos. 
Diagnóstico de HIV na gestante e início de terapia ARV 
(antirretroviral) segundo protocolo do Ministério da Saúde, para 
evitar a transmissão vertical do HIV. 

2018 a 2021 

Vincular todas as gestantes ao pré-natal, possibilitando 
diagnóstico e tratamento do HIV nas gestantes soropositivas, 
tendo como meta carga viral indetectável no momento do parto, 
evitando a transmissão vertical. 

2018 a 2021 

Monitorar no CTA cadastro e distribuição de preservativos para 
profissionais do sexo no município através dos relatórios 
enviados pelas unidades de saúde. 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.6a Número de pacientes que realizaram testes sorológicos (HIV, Sífilis e 

Hepatites) 

Unidade de medida 

Número absoluto 

Numerador Número de testes realizados 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

1.600 1.750 1.900 2.050 

Avaliação e monitoramento: mensal 

 

INDICADOR 

1.6a Número de Casos Novos de AIDS em menores de 05 anos, notificados no 

Sinan. 

Unidade de medida 

Número absoluto 
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Meta 

2018 2019 2020 2021 

0 0 0 0 

Avaliação e monitoramento: mensal 

 

INDICADOR 

1.6b Taxa de Detecção de Hepatites B e C para cada 100 mil habitantes 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de casos diagnosticados no Sinan 

Denominador População residente estimada no ano anterior 

Fator de 

multiplicação 

100.000 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

22 23 24 25 

Avaliação e monitoramento: semestral 

 

INDICADOR 

1.6c Acompanhamento da população de prevalência HIV 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de casos diagnosticados e acompanhados na Rede 

Denominador População estimada/ 100.000 habitantes (prevalência de 0,5 
% da população de 15 anos a 49 anos com diagnóstico de 
infecção pelo HIV) 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: semestral 

 

INDICADOR 

Taxa de Detecção de Sífilis adquirida para cada 100 mil habitantes 

Unidade de medida 

Casos / 100 mil habitantes 

Método de cálculo 

Numerador Número de casos diagnosticados no Sinan 

Denominador População residente estimada no ano anterior 

Fator de 100.000 
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multiplicação 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

20 20 20 20 

Avaliação e monitoramento: semestral 

 

Objetivo 1.7: Aumentar a proporção de cura dos casos novos de 

hanseníase diagnosticados nos anos das coortes. 

Meta 1.7: alcançar cura mais de 90% nos paucibacilares e 87% nos multibacilares. 

AÇÕES QUANDO 

Monitoramento dos pacientes com hanseníase em ações 
conjuntas com a Atenção Básica  

 

2018 a 2021 

Tratar como evento sentinela os casos de abandono  2018 a 2021 

Monitorar os contatos dos pacientes de hanseníase  
(intra-domiciliares examinados) 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.7a Proporção de pacientes curados 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Total de cura 

Denominador Total de pacientes 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

90% 90% 90% 90% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.7b Proporção de contatos examinados 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Total de contatos intra-domiciliares examinados 

Denominador Total de contatos cadastrados 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

87% 87% 87% 87% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 
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Objetivo 1.8: Aprimorar a investigação dos agravos de notificação 

compulsória, observando o prazo de encerramento conforme normas vigentes. 

Conhecer o perfil de morbidade da população do município em relação às 

doenças e agravos de notificação compulsória.  

O SINAN é a principal fonte de informação para descrever a história natural de um 

agravo ou doença e estimar a sua magnitude como problema de saúde na 

população, além de detectar surtos ou epidemias. 

Meta 1.8: Digitar, investigar, e encerrar oportunamente no mínimo, 80% dos agravos 

de notificação compulsória conforme período de encerramento de cada 

agravo/doença. 

AÇÕES QUANDO 

Enviar semanalmente a informação de notificação 
(Individual, epizootia, surto ou negativa) conforme semana 
epidemiológica de notificação (52 semanas/Ano). 

2018 a 2021 

Digitar e transferir dados da investigação do Sinan em tempo 
oportuno, repassando nas reuniões de coordenações os dados por 
unidade de saúde. 

2018 a 2021 

Enviar pelo menos um lote semanal com informação da semana 
epidemiológica de notificação (Sinan Net) conforme calendário 
epidemiológico. 

2018 a 2021 

Qualificar servidores da Coordenação de Vigilância Epidemiológica 
para a digitação e tabulação de dados por unidade de saúde, 
município, regional e estado do Sistema Nacional de Agravos de 
Notificação (SINAN). 

2018 a 2021 

Encerrar no mínimo 80% das investigações de doenças de 
notificação imediata (DNCI) conforme Portaria nº 1.271 de 
06/06/2014 em até 60 dias após notificação conforme Manual de 
Normas e Rotinas do Sinan 2ª edição ou o que vier substitui-lo. 

2018 a 2021 

Realizar coleta de amostra biológica para todo caso suspeito de 
doença exantemática (Sarampo/Rubéola) conforme protocolo 
específico, e encerrar investigação de 100% dos casos suspeitos. 

2018 a 2021 

Notificar e investigar todo caso suspeito de coqueluche conforme 
normas vigentes (Ministério da Saúde, SESA, SMS). 

2018 a 2021 

Realizar coleta de amostras biológicas para todo caso suspeito de 
meningite e/ou doença meningocócica. 

2018 a 2021 

Informar semanalmente a ocorrência ou não de casos de doença 
diarreica aguda (DDA) no SIVEP DDA, atendidos nas Unidades de 
Saúde, possibilitando assim a detecção de alteração do perfil 
epidemiológico (possível surto). 

2018 a 2021 

Sensibilizar as unidades de saúde quanto a importância da 
notificação de violência doméstica, sexual e outras violências. 

2018 a 2021 

Desenvolver ações de Vigilância Epidemiológica em unidades de 
pronto atendimento municipal com foco notificação das violências. 

2018 a 2021 

Capacitação dos profissionais de saúde para adoção das condutas 2018 a 2021 
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recomendadas casos suspeitos dos agravos de Notificação 
Compulsória que ocorrem nessa unidade. 

Notificar ao CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de 
Vigilância em Saúde) e investigar casos, surtos, ou óbitos 
suspeitos de doenças emergentes e reemergentes; agravos 
inusitados; investigar e coletar amostras biológicas e/ou outras, 
conforme Portaria nº 1271/2014 ou outra que a substitua. 

2018 a 2021 

Disponibilizar de equipe multidisciplinar de vigilância em saúde 
preparada para desenvolver ações de vigilância em saúde no 
atendimento a situações de risco decorrente de desastres naturais 
e relacionados a produtos perigosos. 

2018 a 2021 

Coletar nos prontos atendimentos amostra clínica para 100% dos 
surtos identificados/notificados no ano de swab de orofaringe e 
nasofaringe combinado, para todo caso suspeito de Doença 
Respiratória Aguda. 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.8a Percentual de lotes digitados por semana 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador N° de semanas com pelo menos 1 (um) lote enviado 

Denominador Total de semanas esperadas (48) 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

80% 80% 80% 80% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.8b Percentual de investigação de doenças de notificação imediata (DNCI) 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Proporção de casos de doenças de notificação compulsória 
imediata (DNCI) encerrados em até 60(sessenta) dias após 
notificação 

Denominador Nº de registros de DNCI por unidade de residência após 
notificação 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

80% 80% 80% 80% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 
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Objetivo 1.9: Alimentar o SINASC – Sistema de Informação de Nascidos 

Vivos Federal.  

Meta 1.9: A regularidade é um indicador de assiduidade da informação que mede a 

oportunidade com a qual ela é disponibilizada para a tomada de decisões. Quanto 

maior a regularidade, mais condições o gestor terá de calcular indicadores 

diretamente do sistema e tomar decisões mais fundamentadas. 

AÇÃO QUANDO 

Registrar 90% de nascidos vivos alimentados no SINASC de 
acordo com a Portaria nº 116/2009. 

2018 a 2021 

1º quadrimestre: 90% da proporção de registros no SINASC de 
Declarações de Nascidos Vivos (DNV) em relação aos 
esperados. 

2018 a 2021 

2º quadrimestre: 90% da proporção de registros no SINASC de 
Declarações de Nascidos Vivos (DNV) em relação aos 
esperados. 

2018 a 2021 

3º quadrimestre: 90% da proporção de registros no SINASC de 
Declarações de Nascidos Vivos (DNV) em relação aos 
esperados. 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.9 Percentual de DNV coletadas em relação aos esperados 

Unidade de medida 

Percentual 

Numerador Total de DN coletadas e digitadas no Sinasc em até 60 dias 
após o final do mês de ocorrência, por local de residência 

Denominador Denominador: Nº Absoluto de nascidos vivos esperados 
(estimados) 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

90% 90% 90% 90% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 

Objetivo 1.10: fortalecer a promoção e vigilância à saúde com base em 

dados confiáveis de mortalidade, possibilitando programar medidas e 

intervenções para redução desses óbitos. 

Meta 1.10a: investigar 65% dos óbitos fetais; 

Meta 1.10b: investigar e digitar em ficha síntese no mínimo 75% de óbitos infantis; 

Meta 1.10c: investigar 100% dos óbitos maternos; 

Meta 1.10d: investigar 100% de óbitos MIF; 
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Meta 1.10e: investigar 100% dos óbitos prematuros; 

Meta 1.10f: aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida 

para 98%. 

AÇÃO QUANDO 

Investigar as causas de óbito fetal, infantil e materno e de 
mulheres em idade fértil; 

2018 a 2021 

Registrar regularmente óbitos no SIM – Sistema de Informação 
de Mortalidade Federal a fim de dar condições ao gestor 
calcular indicadores e tomar decisões mais fundamentadas de 
óbitos no SIM. 

2018 a 2021 

Monitorar os dados de mortalidade das DCNT (Doenças do 
aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias 
crônicas) e realizar intervenções no grupo das DCNT e seus 
fatores de risco para redução de mortes prematuras. 

2018 a 2021 

Implementar ação de verificação de óbito dentro do território das 
unidades de saúde, com fornecimento do formulário de 
declaração de óbito, para aumentar a proporção de registros 
óbitos com causa básica definida. 

2018 a 2021 

Divulgar os resultados das análises no boletim epidemiológico e 
nas reuniões de distritos para ação das unidades de saúde. 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.10a Proporção de óbitos fetais ocorridos e investigados em até 120 dias após o 

óbitos 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Nº de óbitos fetais ocorridos investigados (em até 120 dias) 
com critério de evitabilidade, segundo município de 
residência 

Denominador Nº de óbitos fetais ocorridos nos mesmos meses, segundo 
município de residência 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

65% 65% 65% 65% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.10b Proporção de óbitos infantis investigados 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Nº de óbitos infantis ocorridos e investigados (em até 120 dias) 
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com critério de evitabilidade, segundo município de residência 

Denominador Nº total de óbitos infantis ocorridos nos mesmos meses, 
segundo município de residência 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

75% 75% 75% 75% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.10c Proporção de óbitos maternos investigados e digitados 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Nº de óbitos maternos declarados ocorridos digitados e 
investigados (em até 120 dias), segundo município de 
residência 

Denominador Nº total de óbitos maternos declarados ocorridos nos mesmos 
meses, segundo município de residência 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.10d Percentual de óbitos de MIF investigados e digitados 

Unidade de medida 

Percentual 

Numerador Nº de óbitos de MIF investigados (em até 120 dias), 
segundo município de residência 

Denominador Nº de óbitos de MIF ocorridos nos mesmos meses, segundo 
município de residência 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.10e Taxa de mortalidade prematura <70 (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 

principais DCNT (Doenças do aparelho circulatório (I 00 a I99), câncer (C00 a 
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C98), diabetes (E10 a E14) e doenças respiratórias crônicas (J30 a J98)). 

Unidade de medida 

Percentual 

Óbitos/ 100.000 habitantes 

Numerador Nº de mortes na faixa etária de 30 a 69 anos por DCNT 

Denominador Nº estimado de residentes entre 30 e 69 anos 

Fator de 

multiplicação 

100.000 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

406,7 398,5 390,6 382,8 

Avaliação e monitoramento: quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.10f Proporção de registro de óbitos com causa básica definida 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Total de óbitos não fetais com causa básica definida 

Denominador Total de óbitos não fetais 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

98% 98% 98% 98% 

Avaliação e monitoramento: quadrimestral 

 

Objetivo 1.11: Intervir em estabelecimentos com irregularidades 

sanitárias, visando à promoção e vigilância saúde com ênfase na Vigilância 

Sanitária diminuindo os riscos sanitários à saúde. 

Meta1.11: realizar 100% das ações de Vigilância Sanitária consideradas 

necessárias para o município até 2021. 

AÇÕES QUANDO 

Atualizar anualmente Plano de Ação de Vigilância Sanitária. 2018 a 2021 

Cadastrar e realizar o registro dos procedimentos de vigilância 
sanitária no Sistema de Informação Ambulatorial – SIA/SUS, 
conforme legislação vigente dos estabelecimentos sujeitos à 
Vigilância Sanitária. 

2018 a 2021 

Instaurar processos administrativos de Vigilância Sanitária.  2018 a 2021 

Inspecionar estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária.  2018 a 2021 

Realizar ações de informação, educação e comunicação em 
Vigilância Sanitária para a RAS e setor regulado. 

2018 a 2021 

Atender e acolher as denúncias, reclamações e demandas 2018 a 2021 
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relacionadas ao risco em Vigilância Sanitária 

Realizar coleta e envio de amostras para monitoramento da 
qualidade de produtos e serviços de interesse à saúde 
(alimentos, medicamentos, cosméticos, perfumes, produtos de 
higiene pessoal, saneantes, produtos para a saúde). 

2018 a 2021 

Qualificar servidores da vigilância sanitária (especificar se é 
treinamento interno ou publico externo). 

2018 a 2021 

Realizar investigação, em conjunto com a vigilância 
epidemiológica, de surtos de infecção relacionadas à assistência 
à saúde. 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.11 Proporção de ações realizadas frente às consideradas necessárias ao 
município 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de ações de vigilância sanitária realizadas no 
município (Considerar 1 (um) para cada tipo de ação 
realizada) 

Denominador 9 (Total de ações de vigilância necessárias) 

Fator de 
multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

50% 70% 90% 100% 

Avaliação e monitoramento: anual 

Anual 

 

Objetivo 1.12: Diminuir risco a saúde inspecionando os 

estabelecimentos classificados de maior risco, conjuntamente pelas áreas de 

produtos, serviços e saúde do trabalhador, quando necessário.  

Meta1.12: Inspecionar 100% dos serviços de maior risco sanitário (terapia renal 

substitutiva (TRS), serviços hemoterápicos, hospitais, instituições geriátricas, 

esterilizadoras públicas e privadas, laboratórios de análises clinicas e de anatomia 

patológica, fabricantes de medicamentos e insumos).  

AÇÕES QUANDO 

Programar e realizar as inspeções com equipe multiprofissional 
em estabelecimentos com atividade em (terapia renal substitutiva 
(TRS), serviços hemoterápicos, hospitais, instituições geriátricas, 
esterilizadoras públicas e privadas, fabricantes de medicamentos 
e insumos).  

2018 a 2021 

Alimentar cadastro CVS. 2018 a 2021 

Monitorar, notificar e realizar investigação de eventos adversos 
de produtos de interesse à saúde, sangue e hemocomponentes, 

2018 a 2021 
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registrados no Notivisa e/ou no SHTWEB da SESA/PR, ou 
oriundos de denúncias, demandas de órgãos externos, alertas 
sanitários e da imprensa. 

Fiscalizar e exigir dos hospitais a notificação das taxas de 
infecção hospitalar no SONIH/PR 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.12 Proporção de inspeções realizadas, frente ao total de empresas cadastradas 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de inspeções realizadas 

Denominador Total de empresas cadastradas 

Fator de 
multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento 

Bimestral 

 

Objetivo 1.13: Diminuir o comércio irregular de medicamentos e 

produtos para saúde, prevenindo riscos e danos à saúde (dependência 

química, efeitos colaterais/eventos adversos/queixas técnicas, intoxicações e 

resistência a antimicrobianos). 

Meta 1.13: Inspecionar 80% das farmácias/drogarias e 100% das indústrias e 

distribuidoras de produtos para saúde.  

AÇÕES QUANDO 

Programar e realizar as inspeções com equipe multidisciplinar, 
utilizando como subsidio das vistorias as informações do SNGPC 
E NOTIVISA. 

2018 a 2021 

Alimentar cadastro CVS 2018 a 2021 

Alimentar sistema CANAIS 2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.13a Proporção de inspeções realizadas em farmácias, frente ao total de 
farmácias cadastradas 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de inspeções realizadas 

Denominador Total de farmácias cadastradas 

Fator de 
multiplicação 

100 
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Meta 

2018 2019 2020 2021 

70% 80% 90% 100% 

Avaliação e monitoramento: bimestral 

 

INDICADOR 

1.13bProporção de inspeções realizadas em distribuidoras de produtos para 
saúde, frente ao total de distribuidoras cadastradas 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de inspeções realizadas 

Denominador Total de distribuidoras cadastradas 

Fator de 
multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

 70%  80% 90% 100% 

Avaliação e monitoramento: bimestral 

 

Objetivo 1.14: diminuir riscos e danos à saúde relativa ao consumo/uso 

de produtos irregulares ou com ingredientes proibidos, alérgicos ou 

cancerígenos.  Avaliando Boas práticas de Fabricação e regularidade de 

registro/notificação dos produtos junto a ANVISA. 

Meta1.14: Inspecionar 90% das indústrias de saneantes e cosméticas cadastradas e 

novas até 2021. 

AÇÕES QUANDO 

Programar e realizar as inspeções com equipe de Núcleo de 
Produtos e Saúde do Trabalhador 

2018 a 2021 

Alimentar cadastro CVS, consultar NOTIVISA.  2018 a 2021 

Avaliar Boas práticas de fabricação conforme legislação 
específica 

2018 a 2021 

Avaliar composição e regularização junto a ANVISA dos produtos 
produzidos 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.14 Proporção de inspeções realizadas, frente ao total de empresas cadastradas 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de inspeções realizadas 

Denominador Total de empresas cadastradas 

Fator de 
multiplicação 

100 
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Meta 

2018 2019 2020 2021 

60% 70% 80% 90% 

Avaliação e monitoramento: bimestral 

 

Objetivo 1.15: diminuir riscos e danos à saúde relativa ao consumo/uso 

de produtos irregulares ou com ingredientes proibidos, alérgicos ou 

cancerígenos.  Avaliando Boas práticas de Fabricação e regularidade de 

registro/notificação dos produtos junto a ANVISA. 

Meta 1.15: Inspecionar 80% das indústrias de alimentos até 2021. 

AÇÕES QUANDO 

Programar e realizar as inspeções com equipe municipal  2018 a 2021 

Alimentar cadastro CVS 2018 a 2021 

Avaliar Boas práticas de fabricação conforme legislação 
específica 

2018 a 2021 

Avaliar composição e regularização junto a ANVISA e/ou junto ao 
município realizando comunicação de início de fabricação, 
verificando tabela nutricional dos alimentos, ingredientes e 
dizeres de rotulagem permitidos ou proibidos dos produtos 
produzidos. 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.15 Proporção de inspeções realizadas frente ao total de empresas cadastradas 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de inspeções realizadas 

Denominador Total de empresas cadastradas 

Fator de 
multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

65% 70% 75% 80% 

Avaliação e monitoramento: bimestral 

 

Objetivo 1.16: Promover o controle e prevenção de riscos à saúde do 

usuário do serviço e ao trabalhador exposto à radiação ionizante 

(cancerígena), visando que os equipamentos estejam calibrados e em 

condições de fornecer diagnóstico dentro dos padrões de normas, realizados 

através de profissionais qualificados e que os equipamentos instalados 

possuam a devida proteção radiológica prevista na legislação. 
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Meta1.16:  Inspecionar 100% dos serviços de radiodiagnóstico médico e 

odontológico extraoral até 2021. 

AÇÕES QUANDO 

Programar e realizar as inspeções com equipe municipal  2018 a 2021 

Alimentar cadastro CVS 2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.16 Proporção de inspeções realizadas, frente ao total de empresas cadastradas 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de inspeções realizadas 

Denominador Total de empresas cadastradas 

Fator de 
multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: bimestral 

 

Objetivo 1.17: Promover e controlar o consumo e prestação de serviços 

irregulares que expõe ao risco a saúde, pela falta de profissionais habilitados 

ou estrutura física para atender as condições mínimas de proteção às saúde 

e/ou expor à venda ou ao consumo produtos impróprios para consumo 

humano, deteriorados, adulterados, com ingredientes proibidos ou irregulares 

frente a legislação sanitária. 

Meta 1.17: Atender a 100% das denúncias relacionadas a comunidades terapêuticas 

e clínicas de dependentes químicos, comércio irregular de alimentos, produtos e 

serviços. 

 AÇÕES QUANDO 

Acolher as denúncias  2018 a 2021 

Articular as ações com saúde mental, saúde da criança e do 
adulto, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar e 
Ministério Público (MP) 

2018 a 2021 

Inserir informações no sistema IPM e/ou proceder à resposta 
para Ouvidoria Estadual/Municipal, Promotoria, e-mails, etc. 

2018 a 2021 

Realizar vistorias e adotar medidas sanitárias necessárias 2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.17 Proporção de verificação/ inspeções realizadas, frente ao total de denúncias 
recebidas 

Unidade de medida 
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Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de inspeções/denúncias atendidas 

Denominador Total de denúncias recebidas 

Fator de 
multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: bimestral 

 

Objetivo 1.18:  Realizar diagnóstico situacional das estrutura física e de 

procedimentos das Unidades Próprias Assistenciais a saúde, avaliar as não 

conformidades com a legislação sanitária, para subsidiar planejamento de 

estruturas físicas e de procedimentos, com porte adequado com a demanda, 

na localização estratégica com horário que facilite acesso aos usuários. 

Meta 1.18: Realizar diagnóstico situacional e qualificar 80% dos equipamentos de 

saúde próprios até 2021. Unidades de saúde inspecionadas e qualificadas (APSUS) 

por total de unidades públicas de saúde 

AÇÕES QUANDO 

Organização de agenda de inspeções e manutenção do grupo 
intersetorial de trabalho, a fim de garantir a qualificação contínua 
dos serviços de saúde próprios.  

2018 a 2021 

Inserir estes procedimentos e informações no Cadastro da CVS 2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.18 Proporção de verificação/ inspeções realizadas, frente ao total de unidades 
assistenciais próprias cadastradas 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de inspeções realizadas 

Denominador Total de unidades assistenciais próprias cadastradas 

Fator de 
multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

30% 60% 80% 100% 

Avaliação e monitoramento: bimestral 

 

Objetivo 1.19: Diminuir o número de empresas clandestinas/irregulares 

com trabalho informal no município, visando diminuir riscos a saúde com 
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fabricação e comercio irregulares, fora dos padrões de qualidade e segurança 

do uso e consumo de produtos e serviços. 

Meta 1.19: Aumentar em 5% a cada ano o número de estabelecimentos 

regularizados perante a Vigilância Sanitária. 

AÇÕES QUANDO 

Adequar o número de profissionais e equipes de trabalho. Manter 
despesas com pessoal. 

2018 a 2021 

Implantar sistema de informação de Vigilância Sanitária que 
tenha interface com o sistema da Prefeitura e com demais 
sistemas utilizados. 

2018 

Incrementar o atendimento ao cidadão, ampliando a linha de 
telefone exclusiva na CVS. 

2018 

Aderir e alimentar Sistema Empresa Fácil e SIEVISA 2018  

Elaborar e efetivar estratégias que proporcionem o aumento da 
regularização. 

2018 

Incentivar e/ou promover cursos de Boas Praticas de 
Fabricação/manipulação. 

2018 

Definir e implantar programa de monitoramento de produtos pós-
mercado. 

2018 a 2021 

Adquirir equipamentos e bens permanentes. 2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.19 Proporção de empresas licenciadas no ano anterior/ número de empresas 
licenciadas no ano avaliado 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de empresas licenciadas no ano anterior 

Denominador Empresas licenciadas no ano avaliado 

Fator de 
multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

5% 5% 5% 5% 

Avaliação e monitoramento: bimestral 

 

Objetivo 1.20: Diminuir a contaminação ambiental devido a destinação 

irregular de resíduos de serviços de saúde, bem como reduzir gastos com 

destinação final de resíduos especiais infectantes ou quimicos nas unidades 

próprias de assistência a saúde. 

Meta 1.20: Avaliar os Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

de grandes geradores: META 30% ao Ano e Implantar em 100% dos serviços de 
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saúde próprios o programa de gerenciamento de resíduos até final de 2018 e manter 

até 2021.  

AÇÕES QUANDO 

Capacitar profissionais para avaliar o Programa Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde em grandes geradores no 
ano. Avaliar os PGRRS de grandes geradores. 

2018 a 2021 

Incentivar e incrementar o programa municipal de gerenciamento 
de resíduos, mantendo fóruns permanentes de discussão junto 
as unidades assistenciais de saúde. 

2018 a 2021 

Adequar contrato de coleta de resíduos para atender as 
necessidades locais. 

2019 

Implantar em 100% dos serviços de saúde próprios o programa 
de gerenciamento de resíduos. 

2018 

 

INDICADOR 

1.20 Proporção de plano de gerenciamento implantado/ número de unidades 
assistenciais próprias existentes 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de PGRSS implantados 

Denominador Número de unidades assistenciais próprias existentes 

Fator de 
multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: bimestral 

 

Objetivo 1.21:  Diminuir riscos de contaminação cruzada de produtos, 

serviços, trabalhadores, avaliando o fluxo de pessoal e materiais conforme 

preconiza legislação especifica de cada atividade a ser desenvolvida, avaliar 

condições de acessibilidade, estrutura física funcional dos empreendimentos e 

condições de suprimento de água, luz, saneamento e manejo de resíduos. 

Meta 1.21: Analisar 100% dos Projetos Arquitetônicos de EAS/Estabelecimentos de 

Assistência a Saúde e EIS/Estabelecimentos de Interesse a Saúde 

Percentual de avaliação de Projetos Arquitetônicos de EAS/Estabelecimentos de 

Assistência a Saúde e EIS/Estabelecimentos de Interesse a Saúde 

AÇÕES QUANDO 

Avaliar mensalmente os Projetos Arquitetônicos de 
EAS/Estabelecimentos de Assistência à Saúde e 
EIS/Estabelecimentos de Interesse a Saúde. 

2018 a 2021 

Realizar inspeções para verificação da implantação dos projetos 2018 a 2021 
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aprovados. 

Notificar empresas com falta e/ou implantação de projeto fora do 
previsto no projeto aprovado. 

2018 a 2021 

Orientar requerentes quanto à legislação e normas para 
aprovação de projetos de EAS/Estabelecimentos de Assistência 
a Saúde e EIS/Estabelecimentos de Interesse a Saúde. 

2018 a 2021 

Aquisição e manutenção de licença do sistema AUTOCAD  2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.21 Proporção de projetos analisados/ número de projetos recebidos, 
protocolados 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de Projetos analisados 

Denominador Número de projetos recebidos, protocolados. 

Fator de 
multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: bimestral 

 

Objetivo 1.22: Promover o controle e prevenção de doenças 

relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. 

Meta 1.22a: Manter proporção de análises físico-químicos e microbiológicos em 

100% das amostras de água para consumo humano coletadas do sistema de 

abastecimento coletivo e alternativo, conforme preconizado pela SESA; 

Meta 1.22b: Manter proporção de inspeções em 100% dos processos de 

reclamação referente a esgotamento doméstico e industrial; 

AÇÃO QUANDO 

Prover infraestrutura adequada, e insumos estratégicos 

necessários, para execução das ações de Vigilância da 

Qualidade da Água para Consumo Humano – VIGIAGUA, 

Vigilância em Saúde de Populações expostas a Solo 

Contaminado – VIGISOLO. 

2018 a 2021 

Realização de coleta de amostras de água do sistema de 
abastecimento coletivo e alternativo para execução de análises 
físico-químicos e microbiológicos pelo LACEN e laboratório 
contratado. 

2018 a 2021 

Realização coleta de amostras de água do sistema de 
abastecimento coletivo e alternativo para execução de análise de 
turbidez, cloro residual e flúor no laboratório próprio da vigilância 
ambiental. 

2018 a 2021 
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Prover a contratação de Laboratório de Análises físico-químicos 
e microbiológicos para prestação de serviço referente as ações 
de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. 

2018 a 2021 

Realizar digitação no Sistema de Informação de Vigilância da 
Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA). 

2018 a 2021 

Proceder digitação dos dados referentes as ações de Vigilância 
da Qualidade da Água para Consumo Humano no Sistema de 
Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 
Humano – SISAGUA. 

2018 a 2021 

Manter e programar a parceria com a SANEPAR para 
implantação de rede coletora coletiva de esgoto, priorizando 
bairros com maior incidência de reclamações e problemas de 
infiltração do solo. 

2018 a 2021 

Realização de inspeções referentes a esgotamento 
doméstico/industrial irregular. 

2018 a 2021 

Realização de inspeções referentes a drenagem inadequada ou 
inexistente de águas pluviais. 

2018 a 2021 

Manter proporção de inspeções em 100% dos processos de 
reclamação referente a drenagem de águas pluviais; 

 

Manter identificação de áreas de risco de contaminação de solo e 
cadastramento no SISSOLO, conforme preconizado pela SESA. 

 

 

INDICADOR 

1.22a Proporção de amostras de água coletadas 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de amostras coletadas 

Denominador Quantidade de amostras pactuadas no SISAGUA 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 

INDICADOR 

122b Proporção de reclamações atendidas 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de reclamações atendidas 

Denominador Número de reclamações recebidas 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 
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100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 

Objetivo 1.23: Promover o controle e prevenção de zoonoses e acidentes 

com animais peçonhentos. 

Meta 1.23a: Manter proporção de investigação em 100% dos casos suspeitos de 

zoonoses, e dos casos de acidentes com animais peçonhentos e venenosos; 

Meta 1.23b: Manter proporção de inspeções em 100% dos processos de 

reclamação referente a condições inadequadas de criação/manutenção irregular de 

animais;  

Meta 1.23c: Manter proporção de encaminhamento de amostras de animais com 

suspeita de doença neurológica para o LACEN em 100%, referente ao 

monitoramento do vírus rábico e demais zoonoses, conforme preconizado pela 

SESA; 

Garantir a ausência de óbitos decorrentes das doenças Raiva Humana, 

Esporotricose, Leptospirose, Hantavirose, Neurocisticercose, e demais zoonoses. 

AÇÃO QUANDO 

Realizar ações de vigilância epidemiológica/ambiental das 
doenças Leptospirose, Hantavirose, Neurocisticercose, 
Esporotricose e demais zoonoses. 

2018 a 2021 

Realização de investigação e coleta de amostras de animais 
referente as ações de monitoramento do vírus rábico em cães, 
morcegos e outros mamíferos. 

2018 a 2021 

Promover envio de amostras de animais para análise pelo 
LACEN, conforme preconizado pela SESA. 

2018 a 2021 

Garantir acesso à assistência a saúde dos sintomáticos 

suspeitos de doenças consideradas zoonoses, promovendo 

manejo clínico adequado e monitorando os casos graves. 

2018 a 2021 

Efetuar a notificação de todos os casos suspeitos de doenças 

consideradas zoonoses. 

2018 a 2021 

Promover investigação, diagnóstico laboratorial e tratamento em 
100% dos casos suspeitos de doenças consideradas zoonoses  

2018 a 2021 

Realização de investigação e coleta de animais 
peçonhentos/venenosos para análise e identificação pelos 
técnicos da vigilância ambiental do município e da 2ªRS/SESA. 

2018 a 2021 

Realização de inspeções referentes a condições inadequadas 
de criação/manutenção irregular de animais. 

2018 a 2021 

Implantação de parcerias com a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Instituições de Ensino Superior para o 
desenvolvimento de programas de castração de cães e 
identificação de animais. 

2018 a 2021 
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Execução de ações de Mobilização Social e Educação em 

Saúde não formal 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.23a Proporção de investigações dos casos suspeitos de zoonoses 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de investigações realizadas 

Denominador Número de notificações 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 
 

INDICADOR 

1.23b Proporção de investigações de reclamações de condições inadequadas de 

criação/manutenção irregular de animais 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de reclamações atendidas 

Denominador Número de reclamações recebidas 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.23c Proporção de amostras de animais com suspeita de doença neurológica 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de amostras analisadas 

Denominador Quantidade de amostras coletadas 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 
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100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: Quadrimestral 

 
 

Objetivo 1.24: Promover o controle e prevenção de doenças transmitidas 

por vetores. 

Meta 1.24a: Aumentar proporção de imóveis visitados por quadrimestre; 

Meta 1.24b: Manter índice de infestação de Aedes aegypti abaixo de 1%; 

Meta 1.24c: Manter incidência de casos autóctones em 0%; 

Meta 1.24d: Garantir a ausência de óbitos decorrentes das doenças Dengue e 

demais doenças transmitidas por vetores. 

Meta 1.24e: Promover a vigilância e controle das doenças Dengue, Chikungunya, 

Zika, Febre Amarela Urbana, Leishmaniose Visceral Humana, Leishmaniose 

Tegumentar Americana, Tripanossomíase, Malária, Filariose, Febre Maculosa e 

demais doenças transmitidas por vetores; 

AÇÕES QUANDO 

Realização de Visitas Domiciliares aos imóveis situados no 

município, conforme critério epidemiológico e entomológico, 

executando metodologias de pesquisa entomológica com fins de 

proceder Levantamento de Índice de infestação e controle 

vetorial de culicídeos, flebotomíneos, triatomíneos, anofelinos e 

ixodides. 

2018 a 2021 

Execução integrada de ações de controle vetorial atribuídas aos 

profissionais Agentes Comunitários de Saúde. 

2018 a 2021 

Delimitar e extinguir focos de vetores. 2018 a 2021 

Identificar e suprimir depósitos criadouros. 2018 a 2021 

Execução de ações de Mobilização Social e Educação em Saúde 

não formal. 

2018 a 2021 

Treinar as equipes de assistência para execução do fluxo de 

cuidado e garantir acesso à assistência em tempo adequado dos 

sintomáticos suspeitos de doenças transmitidas por vetores, 

promovendo manejo clínico adequado e monitorando os casos 

graves. 

2018 a 2021 

Efetuar a notificação de todos os casos suspeitos de doenças 

transmitidas por vetores. 

2018 a 2021 

Garantir a coleta e envio de amostras de sangue para o LACEN, 
conforme preconizado pela SESA. 

2018 a 2021 

Promover investigação, diagnóstico laboratorial e tratamento em 
100% dos casos suspeitos de doenças transmitidas vetores.  

2018 a 2021 

Proceder acompanhamento da curva epidemiológica dos casos 

de doenças transmitidas por vetores, com realização de ações de 

2018 a 2021 
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bloqueio de transmissão quando necessário. 

Prover infraestrutura adequada, e insumos estratégicos 

necessários, para execução das ações de controle e prevenção 

de doenças transmitidas por vetores. 

2018 a 2021 

Proceder digitação dos dados referentes as ações de controle 
vetorial do Aedes aegypti no Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Controle da Dengue. 

2018 a 2021 

Realizar exame de sangue para pesquisa de inibidores de 
acetilcolinesterase nos profissionais que atuem na aplicação de 
inseticidas utilizados no controle de vetores. 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.24a Cobertura de imóveis visitados 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de imóveis visitados 

Denominador Quantidade de imóveis no município 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

50% 60% 70% 80% 

Avaliação e monitoramento: bimestral 

 

INDICADOR 

1.24b Índice de infestação de Aedes aegypti 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de imóveis e dispositivos infestados 

Denominador Quantidade de imóveis pesquisados 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

1% 1% 1% 1% 

Avaliação e monitoramento: bimestral 

 

INDICADOR 

1.24c Taxa incidência de casos autóctones por 100 mil habitantes 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 



 

117 

 

Numerador Número de casos autóctones 

Denominador Quantidade de Habitantes 

Fator de 

multiplicação 

100.000 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

0 0 0 0 

Avaliação e monitoramento: bimestral 

 

INDICADOR 

1.24d Taxa de óbitos decorrentes das Dengue por mil habitantes 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número total de óbitos decorrentes da dengue 

Denominador Quantidade de habitantes 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

0% 0% 0% 0% 

Avaliação e monitoramento: bimestral 

 

INDICADOR 

1.25e Investigação de doenças transmitidas por vetores 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de investigações realizadas 

Denominador Quantidade de notificações SINAN 

Fator de 

multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: bimestral 

 

Objetivo 1.26: Intervir em estabelecimentos com irregularidades 

relacionadas à saúde dos trabalhadores, visando à promoção e vigilância 

saúde com ênfase na Vigilância em saúde do trabalhador, diminuindo a 

morbimortalidade associada aos agravos relacionados da Portaria 104/2011. 

Meta 1.26a: investigar 100% dos óbitos e acidentes graves ocorridos no município. 
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Meta 1.26b: Ampliar em 20% a notificação dos agravos em Saúde do Trabalhador. 

AÇÕES QUANDO 

Capacitar profissionais da rede assistencial e vigilância para 
reconhecimento, diagnóstico e notificação dos agravos de Saúde 
do Trabalhador. Implantar projeto piloto de notificação 
simplificada no Pronto atendimento Maracanã.  

2018 a 2021 

Aumentar em 10% a cada ano a inspeção dos estabelecimentos 
do comércio de materiais de construção civil no município, 
considerando como base o universo de estabelecimentos 
inspecionados em 2017, com vistas a dar cumprimento à Lei 
Federal que determinam o banimento do uso do amianto. 

2018 a 2021 

Buscar cadastro e/ou banco de dados em outras Secretarias 
Municipais, Associação Comercial e Entidades relacionadas aos 
estabelecimentos de comércio de materiais de construção civil e 
Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Inspecionar um 
canteiro de obras por mês. 

2018 a 2021 

Investigar 100% dos acidentes de trabalho fatais ocorridos na 
área de abrangência do município, exceto os ocorridos no 
trânsito.  

2018 a 2021 

Investigar 100% dos acidentes de trabalho graves ocorridos na 
área de abrangência do município, exceto os ocorridos no 
trânsito. 

2018 a 2021 

Desenvolver ações de saúde do trabalhador dos ambientes e 
processos de trabalho dos estabelecimentos assumidos, ramos 
prioritários de acordo com perfil produtivo existentes no território, 
pela vigilância sanitária municipal e desenvolver ações de saúde 
do trabalhador no Trabalho Rural, considerando o diagnóstico 
situacional do trabalho rural. 

2018 a 2021 

Notificar os 11 agravos relacionados à saúde de trabalhador no 
SINAN e preencher campo ocupação, dados da empresa e 
descrição do acidente. 

2018 a 2021 

Ampliar rede de notificação envolvendo SAMU, Bombeiros e 
Polícia Civil. 

2018 a 2021 

Buscar cadastro e/ou banco de dados em outras Secretarias 
Municipais e Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. 

2018 a 2021 

Realizar reunião pública com as construtoras e sindicato dos 
trabalhadores. 

2018 a 2021 

Ampliar rede de notificação. Criar banco de dados municipal. 
Criar fluxo de análise e distribuição da informação. 

2018 a 2021 

Realizar as ações de intervenção regionalmente a partir dos 
dados epidemiológicos. 

2018 a 2021 

Avaliar PPRA (Programa de Prevenção a Riscos Ambientais) e 
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) 
das empresas inspecionadas comparando com os riscos 
ambientais e à saúde do trabalhador relativo à atividade 
desenvolvida, verificando se estão compatíveis. 

2018 a 2021 

Acompanhar os registros de entrega dos equipamentos de 
proteção individual aos trabalhadores e o cumprimento do 
cronograma de adequação proposto pelo levantamento de riscos 

2018 a 2021 
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de cada empresa inspecionada. Solicitar plano de proteção 
individual e/ou coletiva respiratória e auditiva quando necessário. 

Participar de educação continuada para investigação e 
prevenção de acidentes de trabalho, oferecidas pela 2RS, 
fundacentro/cerest ou ministério público do trabalho. 

2018 a 2021 

Investigação de reclamações relacionadas à Saúde do 
Trabalhador e ao ambiente do Trabalho. 

2018 a 2021 

Atualizar e implementar o Diagnóstico de Situação da Saúde do 
Trabalhador, da construção civil e do trabalhador rural do 
município. 

2018 a 2021 

Elaboração de pareceres técnicos e liberação de licenças para 
atividades relacionadas à saúde do trabalhador. 

2018 a 2021 

Erradicação do trabalho infantil, participar dos fóruns que visam a 
erradicação do trabalho infantil, investigar os acidentes de 
trabalho com crianças, seguindo os passos do roteiro de 
investigação dos acidentes de trabalho, elaborar relatório e 
encaminhar par CEREST macro leste, realizar ações conjuntas 
com escolas esclarecendo os prejuízos do trabalho infantil no 
desenvolvimento físico, psíquico e intelectual. 

2012 a 2021 

Acionar a rede de combate e erradicação do trabalho infantil e de 
proteção do trabalhador adolescente para garantir o afastamento 
de toda a criança menor de 14 anos da situação de trabalho 
(trabalho ilegal) e de todo adolescente que trabalhe em situação 
de Trabalho Infantil Perigoso (TIP). 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.26a Proporção de óbitos relacionados a saúde do trabalhador investigados/ 
número de notificações recebidos 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de óbitos investigados 

Denominador Número de notificações recebidos 

Fator de 
multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: anual 
 

INDICADOR 

1.26bProporção de agravos registrados no município em relação ao número de 
agravos do ano anterior. 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de agravos registrados 

Denominador Número de agravos registrados no ano anterior 
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Fator de 
multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: anual 
 

INDICADOR 

1.26c Proporção de acidentes graves relacionados a saúde do trabalhador 
ocorridos no município investigados/ número de notificações recebidos 

Unidade de medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de acidentes graves ocorridos no município 
investigados 

Denominador Número de notificações recebidos 

Fator de 
multiplicação 

100 

Meta 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Avaliação e monitoramento: anual 
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7.2. Eixo IV – Programa Gestão do SUS 

A Gestão do SUS tem como função gerir o sistema municipal de saúde 

mediante o exercício de funções de coordenação, articulação, negociação, 

planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria, em consonância 

com as diretrizes do SUS. Para qualificar os seus processos as ações estão 

organizadas em duas grandes diretrizes que serão apresentadas neste a seguir.  

 

Diretriz 1: melhoria dos processos de trabalho e desenvolvimento da 

capacidade resolutiva dos servidores, visando a eficiência na prestação de 

serviços ao usuários e trabalhadores do SUS. 

 

Objetivo 1.1: melhorar os processos de trabalho dos setores 

assistências e administrativos. 

Meta 1.1: elaborar 03 manuais de rotinas no ano de 2018. Quantidade atual: 0. 

AÇÕES QUANDO 

Criar Comissão para elaboração dos manuais de rotina de todos 
os setores da SMS, e Comissão Permanente de Revisão de 
Protocolos Assistenciais 

2018 

Elaborar manuais de rotina de trabalho, um para cada 
Departamento da SMS 

2018 a 2019 

Implementar os protocolos assistenciais 2018 a 2021 

Desenvolver estratégia de avaliação periódica de serviços e 
servidores; 

2018 a 2021 

Implantar manuais de rotina de trabalho 2018 / 2019 

Revisar periodicamente os manuais de rotina e protocolos 
assistenciais 

2018 até 
2021 

 

INDICADOR 

1.1 Manuais de rotinas de trabalho e protocolos assistenciais elaborados e 
revisados 

Unidade de Medida 

Ação contínua 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

1 1 1 1 

Avaliação e monitoramento 

Anual 
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Objetivo 1.2: Qualificar os servidores da Secretaria de Saúde para o 

desempenho das suas atribuições. 

Meta1.2: implantar programa de integração e treinamento com abrangência de 

100% dos servidores da Secretaria de Saúde até 2021. Iniciar com 70% em 2018 e 

ampliar 10% a cada ano. Até 2016 esse indicador não era controlado. 

AÇÕES QUANDO 

Estabelecer parceria intersetorial junto à Secretaria de 
Administração (SEMAD) para o desenvolvimento programa de 
integração, treinamento de desenvolvimento dos servidores 

2018 

Estabelecer cronograma de atividades de treinamento e 
desenvolvimento dos servidores da saúde 

2018 a 2021 

Executar ações treinamento e desenvolvimento com a participação 
da SEMAD 

2018 a 2021 

Viabilizar estrutura física para atividades de capacitação dos 
servidores, com acesso à equipamentos de informática e internet, 
acesso a cursos de Ensino a Distância (EAD), em estrutura própria 
ou através de parcerias com instituições de educação 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.2 Servidores treinados e capacitados 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de servidores treinados e capacitados 

Denominador Total de servidores 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

70% 80% 90% 100% 

Avaliação e monitoramento 

Anual 

 

Objetivo 1.3: implementar as ações do Núcleo de Ensino e Pesquisa com 

foco na educação permanente em saúde, produção de conhecimento e 

integração com as instituições de ensino. 

Meta1.3 realizar minimamente uma ação mensal de Educação Permanente em cada 

Unidade de Atenção Primária. Em 2016 não havia programação de educação 

permanente. 

AÇÕES QUANDO 
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Implementar o Plano Municipal de Educação Permanente 2018 a 2021 

Formalizar o grupo de Facilitadores de Educação em 
Saúde na proporção de 01 facilitador para cada UAPS de 
modo que as ações sejam permanentes e regulares. 

2018 

Identificar as demandas prioritárias dos serviços de saúde. 2018 a 2021 

Elaborar cronograma de ações. 2018 a 2021 

Realizar no mínimo 01 ação de educação permanente em 
cada unidade de atenção básica. 

2018 a 2021 

Promover periodicamente através de fóruns a produção e 
disseminação de conhecimento científico para 
aprimoramento da prática em saúde coletiva. 

2018 a 2021 

Criar o acervo de conhecimentos técnico científico 
produzido por profissionais do sistema municipal, 
residentes e estagiários que atuam na Secretaria de 
Saúde. 

2018 a 2021 

Estruturar o núcleo de Ensino e Pesquisa com aquisição 
de equipamentos, mobiliários e materiais de consumo e 
expediente. 

2018 

 

INDICADOR 

1.3 Ação mensal de educação permanente por unidade 

Unidade de Medida 

Número de ações de educação permanente 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

24 24 24 24 

Avaliação e monitoramento 

Anual 

 

Objetivo 1.4: Dimensionar o quadro de pessoal da Secretaria de Saúde 

por unidade de serviço, conforme especificidade e demanda existente. 

Meta 1.4: alcançar o preenchimento 95 % dos cargos dimensionados no Sistema 

Municipal de Saúde até o ano de 2021. Atualmente não há especificação do número 

de cargos da Secretaria de Saúde. 

AÇÕES QUANDO 

Dimensionar em parceria com a SEMAD o quadro de servidores 
com estabelecimento de parâmetros para todo o Sistema 
Municipal de Saúde – Atenção Básica, Atenção Especializada, 
Atenção Psicossocial, RUE, VS, Gestão (serviços de apoio 
administrativo e logístico). 

2018 

Avaliação da possibilidade de contratação em conformidade com a 
legislação vigente e de responsabilidade fiscal. 

2018 a 2021 

Abertura de processo de contratação (concurso, processos 2018 a 2021 
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seletivos simplificado, RPA, compras de serviços) para suprir os 
necessidade das Secretaria de Saúde com formação de cadastro 
reserva. 

Efetuar contratações de servidores conforme critérios de 
necessidade e prioridade. 

2018 a 2021 

Revisão do dimensionamento a cada dois anos. 2020 

 

INDICADOR 

1.4 Cargos ocupados na Saúde 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de cargos ocupados 

Denominador Total de cargos 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

80% 90% 92% 95% 

Avaliação e monitoramento 

Anual 

 

Objetivo 1.5: Qualificar o processo de gestão de pessoas na Secretaria 

de Saúde com foco na mudança da cultura organizacional, fixação das equipes 

de trabalho, ambiente de trabalho e no controle da rotatividade de servidores. 

Meta 1.5a: manter índice de rotatividade de pessoal abaixo do percentual de 5% 

Meta 1.5b: manter índice de absenteísmo abaixo de 2%. 

Esses indicadores servem para análise das condições de trabalho, da atratividade e 

descontentamento com a organização, e a assertividade dos processos de 

recrutamento e seleção. 

AÇÕES QUANDO 

Qualificar o setor de Recursos Humanos estabelecendo 
atribuições e adequação da equipe. 

2018 

Estabelecer em conjunto com o SEMAD conjunto de regras 
(regulamento) específicos para contratação de novos servidores 
na saúde, formação de equipes, e qualificação de gestores e 
gerenciadores de serviços de saúde. 

2018 

Avalição periódica dos ambientes de trabalho.  2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.4 Índice de rotatividade entre servidores da saúde 
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Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Número de desligamentos no período analisado 

Denominador Total de servidores no período analisado 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

5% 5% 5% 5% 

Avaliação e monitoramento 

Bimestral 

 

INDICADOR 

1.4b Índice de absenteísmo em trabalhadores da saúde 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Total de horas perdidas (atestados, dispensas, ausências, 
atrasos, etc.) 

Denominador Soma das horas de trabalho de todos os servidores do 
período analisado 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

2% 2% 2% 2% 

Avaliação e monitoramento 

Bimestral 

 

Objetivo 1.6: valorizar e democratizar das relações de trabalho dos 

profissionais e trabalhadores de saúde. 

Meta 1.6: implantar mesa de negociação permanente entre trabalhadores 

estatutários e construir o plano de carreira, cargos e salários da SMS. 

AÇÕES QUANDO 

Implantar mesa de negociação permanente entre trabalhadores 
estatutários e gestores da saúde no município. 

2018 

Estabelecer comissão para elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários específico para a Secretaria da Saúde. 

2018 a 2019 

Estabelecer instrumentos contratuais entre a gestão e os 
profissionais de saúde que contemplem a definição de metas e 
avaliação de resultados. 

2018 a 2021 
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INDICADOR 

1.6 Número de mesa ou espaço formais de negociação permanentes do SUS 
implantadas ou em funcionamentos 

Unidade de Medida 

Número de mesas implantas e mantidas 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

1 1 1 1 

Avaliação e monitoramento 

Anual 

 

Objetivo 1.7: melhorar a comunicação entre gestores, trabalhadores, 

usuários e fornecedores do sistema municipal de saúde. 

Meta 1.7: identificar problemas e resolvê-los em tempo adequado. Atualmente não 

há nenhum indicador que possibilite avaliar a resolutividade das demandas internas 

e externas. 

AÇÕES QUANDO 

Em conjunto a Secretaria de Tecnologia da informação 
desenvolver ferramenta de comunicação e informação aos 
usuários. 

2018 

Estabelecer junto ao fornecedor do sistema gestão ferramenta de 
comunicação formal entre trabalhadores e gestores, que favoreça 
o envio e recebimento de informações, melhore tempo resposta 
das solicitações e padronize os processos de trabalho. 

2018 a 2021 

Manter as ações da Ouvidoria Municipal de Saúde com pessoal, 
equipamentos e recursos materiais para fomentar a participação 
social, a disseminação de informações em saúde e mediação 
entre as necessidades do usuário e os gestores do SUS. 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

1.7a Processos da Ouvidoria resolvidos 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Total de processos encerrados pela Ouvidoria no período 
analisado 

Denominador Total de processos do período analisado 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

74% 78% 82% 86% 

Avaliação e monitoramento 
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Quadrimestral 

 

INDICADOR 

1.7b Protocolos administrativos encerrados pela Secretaria de Saúde 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Total de protocolos/solicitações encerrados pela Secretaria 
de Saúde no período analisado 

Denominador Total de protocolos/solicitações encaminhados à Secretaria 
de Saúde 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

74% 78% 82% 86% 

Avaliação e monitoramento 

Quadrimestral 

 

Diretriz 2: implementação de novo modelo de gestão e instrumentos, 

com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em 

resultados, participação social e financiamento sustentável. 

 

Objetivo 2.1: fortalecer a participação social na gestão do SUS. 

Meta 2.1: implementar Conselhos Locais de Saúde em todas Unidades de Saúde 

até o ano de 2021. Em 2016 havia 02 Conselhos Locais em funcionamento. 

AÇÕES QUANDO 

Manter o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde com 
espaço físico, recursos humanos, acessibilidade, fornecimento de 
equipamentos e material de expediente, etc. 

2018 a 2021 

Promover em conjunto com o Conselho Municipal a ampliação dos 
Conselhos Locais de Saúde.  

2018 a 2021 

Promover a participação dos Conselhos Locais na elaboração 
local da programação anual de saúde.  

2018 a 2021 

Promover capacitação anual dos Conselheiros Municipais de 
Saúde sobre controle social na saúde, e a participação em 
eventos de outras entidades relacionadas ao controle social, que 
contribua para a formação e exercícios da função. 

2018 a 2021 

Realizar Conferências Municipais de Saúde adequando-se ao 
calendário nacional de Conferências. A proxima conferência será 
no terceiro ano da gestão municipal e terá por objetivo a avaliação 
do Plano Municipal de Saúde e a eleição dos delegados que farão 
a representação do município na Conferência Estadual de Saúde; 

2019 e 2021 
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a conferência de 2021 será para adequação do calendário 
quadrienal ao primeiro ano da administração eleita e recém 
empossada, e ao ano de elaboração da PPA. 

 

INDICADOR 

2.1 Conselhos Locais de Saúde em funcionamento 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Conselhos locais de saúde em funcionamento 

Denominador Total de Unidades Básicas de Saúde 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

40% 60% 80% 100% 

Avaliação e monitoramento 

Anual 

 

 

Objetivo 2.2: manter infraestrutura adequada dos serviços de saúde. 

Meta 2.2: atingir 90% dos equipamentos com estrutura física adequada às 

legislações vigentes até 2021. 

AÇÕES QUANDO 

Manter serviço complementar do sistema de saúde por meio de 
convênios. 

2018 a 2021 

Implantar ações de vistoria periódica para manutenção preventiva 
em todos estabelecimentos municipais de saúde.  

2018 

Desenvolver em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação (SEDUH) comissão para análise e avaliação 
do dimensionamento populacional, da cobertura e da área de 
abrangência dos equipamentos de saúde em relação ao número 
de habitantes. 

2018 a 2021 

Ampliação dos serviços de saúde conforme dimensionamento 
populacional e problemas e áreas prioritárias. 

2018 a 2021 

Manter Central de Transporte Sanitário com frota renovada e 
ampliada; manutenção preventiva e corretiva dos veículos; 

2019 e 2021 

Estruturar setor de manutenção patrimonial com espaço físico, 
recursos materiais e humanos. 

2018 a 2021 

Estruturar setor de manutenção de equipamentos com espaço 
físico, recursos materiais e humanos. 

2018 a 2021 

Criar e implantar em conjunto com a Vigilância Sanitária 
instrumento de vistoria para averiguar periodicamente a 
adequação das unidades/serviços e realização da manutenção 

2018 



 

129 

 

preventiva; 

Realizar vistoria periódicas pelos serviços de manutenção com 
uso de check-list. 

 

Criar comissão técnica de compras. 2018 a 2021 

Estruturar setor de compras e almoxarifado com espaço físico, 
recursos materiais e humanos. 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

2.2a Reformas/ampliação/construção de estabelecimentos de saúde 

Unidade de Medida 

m² 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

300 300 600 600 

Avaliação e monitoramento 

Anual 

 

INDICADOR 

2.1 Estabelecimentos de saúde com infraestrutura adequada 

Unidade de Medida 

Percentual 

Método de cálculo 

Numerador Numero de estabelecimentos regulares  

Denominador Total de Estabelecimentos 

Fator de 
multiplicação 

100 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

60% 70% 80% 90% 

Avaliação e monitoramento 

Anual 

 

INDICADOR 

2.2b Equipamentos assistências e de suporte diagnóstico em funcionamento 

Unidade de Medida 

Número de equipamentos 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

465 480 495 510 

Avaliação e monitoramento 

Anual 

 

Objetivo 2.3: aprimorar a execução do controle auditoria e orçamento 

dos serviços de saúde. 
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Meta 2.3: auditar os serviços de saúde. 

AÇÕES QUANDO 

Criar e nomear comissão de auditoria dos serviços de saúde 

composta por servidores de carreira. 

2018 

Implantar instrumentos de auditoria para os serviços de saúde no 
município. 

2018 

Planejamento anual e definição dos custos das ações e serviços 
de saúde de acordo com o orçamento previsto. 

2018 a 2021 

Treinamento dos coordenadores dos serviços de saúde em 
controle, auditoria e orçamento.  

2018 a 2021 

Auditar periodicamente os estabelecimentos de saúde. 2018 a 2021 

Fortalecer ações de negociação para viabilizar recursos junto aos 
outros entes da federação. 

2018 a 2021 

 

INDICADOR 

2.3 Estabelecimentos de saúde auditados/ano 

Unidade de Medida 

Número de estabelecimentos próprios 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

12 17 25 30 

Avaliação e monitoramento 

Anual 

 

Objetivo 2.4: vincular ao sistema de informação todos os membros da 

rede para planejamento, monitoramento, controle e avaliação do sistema 

municipal de saúde. 

Meta: integrar por sistema informatizado 100% dos estabelecimentos. 

AÇÕES QUANDO 

Estruturação do Núcleo de Tecnologia da Informação 2018 a 2021 

Aprimoramento da infraestrutura de informação com manutenção, 
renovação, ampliação da rede de lógica  

2018 a 2021 

Substituir anualmente equipamentos considerado absoletos  

Manter sistema de gestão de saúde 2018 a 2021 

 

INDICADOR 

2.4 Sistema de informação mantido 

Unidade de Medida 

Ação contínua 

Metas 

2018 2019 2020 2021 
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1 1 1 1 

Avaliação e monitoramento 

Anual 
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I – PROPOSTAS ENCAMINHADAS DAS OFICINAS LOCAIS DE SAÚDE DE 20 

DE MAIO DE 2017 

Ao total foram encaminhadas à Secretaria de Saúde 69 propostas que estão 

transcritas a seguir, por unidade de saúde. 

 

US Alexandre Nadolny 

I. Garantia de fornecimento de medicação de uso contínuo, que consta no 

elenco da farmácia municipal; 

II. Ampliação da capacidade de atendimento do Pronto Atendimento; 

III. Ampliação e reforma da UBS Alexandre Nadolny – acessibilidade (rampa 

de acesso), equipe de saúde em número adequado à necessidade local. 

 

US Atuba 

I. Ampliar a oferta de serviços contemplando o aumento da oferta de exames 

de especialidades, aumento do número de consultas para idosos, consultas de 

odontologia, reabrir a clínica de fisioterapia APEDEC, posto de coleta do laboratório 

credenciado e abertura da farmácia municipal na Unidade de Saúde Atuba; 

II. Equipar a Unidade de Saúde contemplando materiais médicos hospitalares 

básicos, aquisição de bebedouro e manutenção da área física e infraestrutura; 

III. Promover grupos de educação em saúde incluindo o grupo Hiperdia, 

Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde do Idoso, Saúde o do Homem, Grupo 

de Gestantes, e ações voltadas para o público jovem e adolescente. 

 

US Bacaetava 

I. Ampliação da sala de saúde, tendo salas separadas para curativo, 

preventivo e inalação, banheiro para cadeirantes, muro em torno da unidade de 

saúde e cobertura na frente para os que aguardam na fila, assim como banheiro 

externo para a utilização dos mesmos, estacionamento de acesso sem que a 

unidade esteja aberta, aquisição de compressor de ar para inalação e um bebedouro 

de água, ampliação da cozinha, telefone via rádio devido a frequência de roubo dos 

cabos telefônicos, academia ao ar livre com isso favorecendo a qualidade de vida do 

usuário; 

II. Para a melhoria da qualidade do atendimento a contratação de funcionários 

médicos em período integral e mais especialistas, pediatra e ginecologista e mais 
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funcionários de enfermagem e limpeza, o retorno do odontomóvel já que a mesma 

faz parte da área rural, como também a reabertura do pronto atendimento da Santa 

Casa e Osasco. Aquisição de transporte rural para usuários nas consultas e exames 

com dias específicos e diminuindo assim a perca dos mesmos, desta forma evitando 

o desperdício de dinheiro público; 

III.  Devido a unidade ser localizada na área rural a necessidade de uma 

farmácia completa, para melhorar a adesão ao tratamento das doenças, faz-se 

necessário a ampliação da rede de medicamentos incluindo psicotrópicos e os de 

uso contínuo em quantidade suficiente para atender a demanda.  

 

US Belo Rincão: 

I. Sensibilizar e capacitar todos os profissionais, inclusive médicos, para a 

melhoria e efetividade dos serviços, com educação permanente; 

II. Ampliar o serviço e saúde da mulher para atendimento materno infantil, 

sendo também um centro de apoio pediátrico para as unidade de saúde da família; 

III. Aprimorar a relação intersetorial entre a Unidade de Saúde e os serviços 

de apoio (Central de Ambulâncias e Pronto Atendimento) com a adequada 

classificação de risco; 

 

US CAIC 

I. Ampliação do horário de atendimento da unidade de Saúde das 07às 19 

horas; 

II. Farmácia na região do São Gabriel; 

III. Após a abertura da Unidade de Saúde São Gabriel construção de uma 

nova unidade no CAIC ou melhoria da atual; 

 

US Capivari 

I. Ampliação do atendimento médico diariamente em período integral; 

atendimento a demanda aproximada de 2.800 pacientes cadastrados, bem como o 

atendimento ginecológico, pediátrico e odontológico na área rural, visto a dificuldade 

do acesso aos serviços visando a melhoria na qualidade do atendimento; 

II. Ampliação do elenco de medicamentos da farmácia básica na área rural e 

estruturação de uma móvel que atenda diariamente, com horários pré-fixados para 

acessibilidade dos pacientes; 
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III. Ampliação da estrutura física da US Capivari, melhorando o atendimento a 

comunidade, acessibilidade do paciente portador de deficiência física, idosos, 

adequando o espaço e melhora nas condições de trabalho dos servidores, onde 

atualmente não possui espaço adequado para almoço e descanso. 

 

US César Augusto 

I. Amentar a equipe de saúde proporcionalmente (médico, enfermeiro, 

técnico de enfermagem, ACS, serviços gerais, odonto), tendo médico no período da 

manhã e tarde e em caso de férias, licença, etc., os profissionais devem ser 

substituídos para que não haja interrupção dos atendimentos, com fornecimento 

regular de medicamentos continuamente (sem faltas) e disponibilizando os 

encaminhamentos as especialidades mais rapidamente e de qualidade; 

II. Unidade de Saúde que possua segurança no acesso na área externa com 

sinalização da via, lombada elevada, limite e controlador de velocidade, faixa de 

pedestre e segurança externa com permanência de guarda dia e noite, muro, portão, 

grade, insufilm no vidro frontal e identificação da unidade mais visível e através da 

informatização do atendimento com sistema de informação e rede lógica com 

velocidade adequada. Internet, cabeamento, computadores em todas as salas de 

atendimento, prontuário eletrônico para registrar atendimentos, vacinas, vistas 

domiciliares entre outros; 

III.  Adequar a unidade de saúde com uma recepção mais estruturada com: 

balcão, colmeia, longarinas e bebedouros. Aquisição de quantitativo maior de 

equipamentos (esfigmo, otoscópio) matérias (pinças, espéculos, materiais 

odontológicos, insumos de curativos, balanças de pesagem etc., manutenção 

frequente e ágil preventiva e corretiva da estrutura física e de equipamentos, assim 

como promover com mais frequência a participação social.  

  

US Elis Regina S. Mendes (Jd. Paraná) 

I. Ampliação do espaço físico da unidade de saúde e ampliação da equipe de 

saúde; 

II. Retorno da farmácia especial à unidade de saúde; 

III. Presença de especialistas na unidade de saúde, contemplando psicólogo, 

pediatra e ginecologista. 
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US Guaraituba 

I. Melhorar o atendimento, com a construção de uma nova Unidade de 

Saúde, com estrutura física adequada aos parâmetros da Atenção Primária à Saúde, 

incluindo a inserção de Equipes de Saúde Bucal na Unidade de Saúde; 

II. Melhorar o acesso dos usuários ao serviço através da ampliação do quadro 

de pessoal, particularmente médicos e dentistas; 

III. Melhorar a gestão e participação social, através da ampliação do acesso 

da população à informação, e da implantação do Conselho Local de Saúde; 

 

US Guilhermina 

I. Implantação do programa de atendimento ao idoso; 

II. Melhorar a contratação de profissionais médicos com aumento da compra 

de medicação; 

III. Manter qualidade da informação na recepção da Unidade. 

 

US Jardim das Graças 

I. Melhorar o atendimento nas Unidades de Saúde e Pronto Atendimento, 

com equipe profissional completa, principalmente o médico, e que esses serviços 

sejam fiscalizados pela gestão periodicamente; 

II. Maior agilidade nos exames médicos e alta complexidade bem como 

consultas especializadas; 

III.  Rever o repasse (verba) para a aquisição de medicamentos junto ao 

consórcio metropolitano, evitando a falta de medicamentos básicos e de uso 

contínuo; 

 

US Maracanã 

I. Consulta médica: melhorar o agendamento de consultas com o clínico 

geral, priorizando a marcação de consultas de idosos e crianças; 

II. Melhorar o atendimento na recepção (humanização); melhor o atendimento 

do profissional médico; 

III. Atendimento com mais profissionais médicos na UBS, ampliação do quadro 

de funcionários; 
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US Mauá 

I. Ampliação da estrutura física da Unidade de Saúde Mauá, valorização 

salarial e capacitação dos funcionários, avaliação do atendimento realizado a 

população, estruturação da farmácia, manutenção preventiva dos equipamentos e 

melhoria da segurança; 

II. Descentralização das unidades de saúde para decisões locais como 

dificuldade de acesso, melhoria dos atendimentos sejam discutidos em ambiente 

local; 

III. Melhorias na liberação de exames e encaminhamentos em tempo hábil 

com investimento prioritário em hospital municipal. 

 

US Moinho Velho 

I. Programa de educação continuada aos servidores interligado aos usuários, 

visando esclarecimento de direitos e deveres otimizando tempo na sala de espera; 

II. Oferta de segurança com pessoas especializadas no serviço visando a 

segurança dos usuários, profissionais e patrimônio; 

III.  Oferta de medicação e profissionais de acordo com a demanda atual da 

área de abrangência da unidade de saúde; 

 

US Monte Castelo 

I. Completar as equipes de estratégia saúde da família com médico, dentista 

e técnico de saúde bucal; 

II. Ampliar a estrutura física da Unidade de Saúde, visando a acessibilidade 

conforme as normas e regulamentos da segurança e saúde do trabalhador; 

III. Intensificar a promoção de saúde através de ações de educação em saúde 

em que o público alvo são: gestantes, crianças até seis anos, hipertensos, 

diabéticos, adolescentes e idosos; 

 

US N.S. de Fátima 

I. Ampliar o atendimento do Unidade de Saúde até as 20 horas com 

agendamento de consulta para todos médicos, sem filas, priorizando grupos, com o 

retorno do painel informativo com a programação dos atendimentos da US, 

melhorando também a divulgação das atividades à população; 
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II. Contratar profissionais que estão em déficit nesta unidade (técnicos de 

enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde e Serviços gerais), para melhorar a 

qualidade do atendimento dos serviços da Unidade de Saúde; 

III. Descentralizar a farmácia municipal com objetivo de aproximar o 

atendimento à população, ampliando a lista de medicamentos básicos (exemplo: 

adictil, sulfato ferroso, e sorine) para entrega dentro da unidade, garantido acesso a 

todos os medicamentos dos programas da Saúde da Família; 

 

US Osasco 

I. Melhoria da infraestrutura física com a instalação de academia ao ar livre, 

inauguração da UPA Osasco, mudança da instalação da Unidade de Saúde Osasco 

para o novo prédio com abertura no local de farmácia com remédios controlados; 

II. Melhoria da acessibilidade universal aos serviços de saúde através de 

investimentos em asfalto, calçadas, iluminação pública, policiamento e semáforos, 

além de qualificar o atendimento aos usuários com acolhimento, escuta qualificada, 

educação e respeito; 

III. Ampliar os serviços prestados com ações voltadas ao cuidado integral 

acima dos 30 anos através da rapidez de agendamentos, manutenção dos 

residentes, maior número de médicos para completar as equipes, mais especialistas, 

mais funcionários, acesso mais rápido à órtese e próteses e aumento da cota 

mensal de exames laboratoriais;  

 

US Quintandinha: 

I. Regularização do espeço físico da Unidade de Saúde Quitandinha para 

melhorar a oferta de serviços e garantir a privacidade no atendimento aos usuários; 

II. Definir a estratégia de Saúde da Família como prioritária para o território da 

unidade de Saúde Quitandinha, que proporcione o número de equipes e 

profissionais, com foco na melhoria da qualidade de vida dos usuários, orientação 

sobre o funcionamento do sistema de saúde, e reduza o número de 

encaminhamentos para os serviços de maior complexidade; 

III. Revisar o Programa de Assistência Farmacêutica com a inclusão no elenco 

municipal das medicações mais utilizadas; garantia da distribuição dos remédios de 

todos os programas municipais, com ênfase no ênfase no Hiperdia. 
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US Santa Tereza 

I. Ampliação da Unidade de Saúde e contratação de mais profissionais para 

mais uma equipe ESF, a fim de diminuir as filas para atendimento; 

II. Desenvolvimento de um projeto municipal que vise a prevenção do uso de 

drogas por crianças, adolescente e jovens, com atividade diárias voltadas para este 

grupo, utilizando o espaço do ginásio anexo à US e a creche atualmente inativa no 

Ana Rosa; 

III. Atendimento odontológico com equipes que trabalhem a prevenção de 

doenças bucais na unidade de saúde. 

 

US São Dimas 

I. Incentivo a implantação de conselhos locais de saúde, preferencialmente 

nos locais onde existam unidade de saúde, visando maior participação da 

comunidade e melhoria continua dos serviços de saúde ofertados pelo município; 

II. Melhoria do processo de aquisição e distribuição de medicamentos e 

insumos para as unidades de saúde do município, e a conscientização dos 

profissionais de saúde sobre a disponibilidade da hora da emissão do receituário; 

III. Ampliação das vagas de consultas nas unidades de saúde do município, 

assim como uma menor morosidade para com os pacientes que necessitem de 

consultas e exames especializados; 

 

US São Domingos 

IV. Aumentar o número de médicos para atendimento em todas áreas do 

município, para que a marcação e consulta seja agilizada com menos tempo de 

espera; 

V. Cadastrar e atender nas farmácias os cidadão domiciliados no município de 

Colombo para que os medicamentos sejam dispensados aos moradores do 

município; 

VI. Criar um método para cobrar o cidadão de suas responsabilidades e 

compromisso no comparecimento à consultas e exames agenda dados e 

apresentação dos documentos necessários para serem atendidos na Unidade de 

Saúde; 
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US São José 

I. Melhoria da acessibilidade ao serviços com redução da fila de espera, e 

acesso à unidade com melhoria da estrutura física e de recursos materiais; 

II. Melhoria da comunicação tanto entre secretaria-servidor, quanto entre 

usuário-servidor, com possibilidade de assembleias mensais e conselho de saúde; 

implantação de um sistema integrado informatizado; 

III. Melhoria dos recursos humanos com a possibilidade capacitações, 

treinamento e educação continuada; 

  

US Sede 

I. Constituir postos itinerantes, com equipe mínima vinculada a Unidade de 

Saúde, nas áreas de difícil acesso da população a unidade central; 

II. Ampliar as equipes ESF na unidade de saúde da Sede; 

III. Desenvolver e incentivar atividades com foco preventivo na Unidade de 

Saúde em parceria com o departamento de Esportes; 
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II – RELATÓRIO FINAL DIRETRIZES DA 13º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE – 09 DE JULHO DE 2015 

TEMA CENTRAL 

“SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS 

PESSOAS: DIREITO DO CIDADÃO”. 

OFICINA 1: Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade: 

1. Construção de novas Unidades de Saúde: Parque dos Lagos e Maria do 

Rosário, Guaraituba, Quitandinha e reorganização das equipes de Saúde com 

delimitação das áreas e número adequado de profissionais nas equipes.  

2. Construção de CAPS infantil e CAPS III; 

3. Ampliação das Unidades de Saúde Capivari, Bacaetava, Alexandre Nadolny, 

Mauá e São José; 

4. Possibilitar nova estrutura ao CAPS AD mediante transferência para o Pronto 

Atendimento Osasco e posterior construção, com número adequado de 

profissionais; 

5. Garantir o direito de acessibilidade universal aos Serviços de Saúde 

municipais, aos prestadores de saúde contratados pela Secretaria Municipal 

de Saúde e no entorno desses equipamentos, aos usuários portadores de 

necessidades especiais; 

6. Capacitação para profissionais com educação permanente e continuada para 

atendimento de pessoas com deficiência; 

7. Aquisição de sondas de alivio hidrofílicas em substituição as atuais 

disponibilizadas na SMS; 

8. Ampliação de equipes do NASF para cobertura a todas as equipes da ESF 

com garantia de um profissional de saúde mental, fisioterapia, educador físico 

e nutrição; 

9. Realizar concurso público para ampliar do número de profissionais no PA 

Maracanã; 

10. Descentralização de Medicação Controlada para a região do Maracanã; 

11. Garantir atendimento de saúde bucal em todas as unidades de saúde e 

equiparar o número de equipes de saúde bucal com equipes de saúde da 

família. 
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12. Implantação de serviço de prótese odontológica; 

13. Implantação do SAMU no município de Colombo; 

14. Ampliação da frota de ambulâncias e qualificação dos profissionais de 

urgência e emergência no atendimento; 

15. Ampliação da rede dos credenciados nos serviços de referência como por 

exemplo: oftalmologia, radiologia e imagens, endocrinologia e vascular; 

16. Realização de credenciamento de hospitais para suprir demanda de média e 

alta complexidade; 

17. Ampliação do número de equipes da ESF; 

18. Credenciamento de especialidades atualmente sem prestador de serviços. 

 

OFICINA 2 – PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

1. Incentivar a criação e manutenção dos conselhos locais de saúde em cada 

unidade de atenção básica de saúde; 

2. Fomentar e incentivar a participação das associações de bairros e de todos 

os movimentos sociais organizados para participação nos conselhos locais; 

3. Fortalecer e apoiar os Conselhos Locais de Saúde na fiscalização e controle 

dos serviços de saúde bem como na fiscalização da aplicação dos recursos 

financeiros; 

4. Promover a integração entre os setores da educação, conselho tutelar e 

serviço social, para implementar a rede de proteção à criança e ao 

adolescente; 

5. Garantir a cobertura integral em atendimento conforme normas do MS, 

promovendo a reestruturação dos serviços de saúde com a implantação      

de equipes qualificadas em número adequado (técnico em enfermagem, 

readequação das farmácias, espaço físico das unidades, etc.); 

6. Realizar a informatização das UBS, nos consultórios médicos e salas de 

atendimento, com implantação de prontuário eletrônico disponível em rede 

para todo o município; 

7. Reformular o fluxo dos encaminhamentos de referências e contra-referências 

para consultas e exames, otimizando o sistema de comunicações entre os 

setores da saúde e destes com os usuários. Garantir que as coordenações 

das UBS fiscalizem os avisos dos encaminhamentos das consultas e exames 

e garantir pessoas qualificadas para esse trabalho; 
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8. Garantir recursos financeiros para consolidar e fortalecer a rede de 

aleitamento materno; 

9. Garantir a aquisição de equipamentos de ultrassom para os consultórios 

odontológicos, para a realização de tratamento periodontal; 

10. Criar Centro de atendimento integral a criança e ao adolescente, contendo o 

Caps-i, com especialidades pediátricas; 

11. Realocação de funcionários para sua função de origem; 

12. Capacitação do funcionário e requalificação; 

13. Garantir a habilitação de equipes completas da ESF; 

14. Divulgação dos procedimentos feitos nas unidades de saúde; 

15. Incluir o médico Pediatra na UBS; 

16. Garantir maior número de consultas médicas e de emergências; 

17. Agendamento de reconsultas com prazos de três meses ou mais para 

continuidade do tratamento; 

18. Divulgação na mídia da participação social; 

19. Capacitar multiplicadores do controle social com formação permamente para 

o controle social; 

20. Divulgação do número do telefone da ouvidoria da saúde com implantação do 

0800 na ouvidoria; 

21. Melhorar divulgação das próximas Conferências Municipais;  

22. Mudança dos horários das reuniões do CMS e Conferências; 

23. Retorno das reivindicações encaminhadas à SMS; 

24. Capacitar os servidores para o acolhimento dos usuários; 

25. Criação do centro de zoonoses no município; 

26. Construção de uma nova unidade no Monte Castelo ou ampliação da unidade 

existente; 

27. Implantar uma academia ao ar livre próximo à Associação de Moradores do 

Monte Castelo; 
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OFICINA 3: Valorização do Trabalho e da Educação em Saúde 

1. Garantir que o Secretário Municipal de Saúde promova, na Comissão 

Intergestores Bipartite, negociação para a ampliação de oferta de 

atendimento especializado, para reduzir filas de espera; 

2. Implantação do atendimento de saúde bucal para região do bairro Guaraituba; 

3. Revisar e monitorar os protocolos de atendimento médico para aumentar a 

resolutividade, estabelecendo critérios de agendamentos, priorizações e 

padronização de encaminhamentos para exames e consultas;  

4. Exigir a necessidade de qualificação técnica para assumir cargos de gestão; 

5. Garantir a formação de comissão específica que contemple a participação 

das diversas categorias profissionais da área de saúde,     eleita pelos seus 

pares, para realização de estudos e implantação do Plano de Cargos, 

Carreira e Salários do SUS municipal, de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Saúde, no 

prazo máximo de 90 dias após a posse do Conselho Municipal de Saúde 

eleito na 13ª Conferência de Municipal Saúde.  

6. Garantir a valorização dos profissionais, através da qualificação e plano de 

cargos e salários específico para a saúde; 

7. Operacionalizar o serviço de saúde do trabalhador, implantando 

acompanhamento periódico obrigatório, com a disponibilização de terapias 

ocupacionais para minimizar danos/agravos a saúde dos profissionais.  

8. Melhorar os critérios para a admissão de servidores públicos municipais. 

9. Garantir a aplicação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador para todos 

os servidores públicos municipais; 

10. Estabelecer câmara técnica para aquisição de materiais e equipamentos; 

11. Que o Gestor executivo municipal aplique as determinações da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000) para a 

redução de gastos com a folha de pagamento de pessoal, para viabilizar 

recursos para os setores públicos municipais deficitários; 

12. Reafirmar as deliberações das Conferências Estaduais e Nacionais contra a 

privatização da saúde e desprecarização do trabalho; 

13. Aprovar e implementar a jornada de 30 horas de trabalho semanais para 

todos os profissionais da área de saúde, com equiparação salarial para os 

servidores lotados em programas específicos que devem cumprir jornada de 

40 horas semanais; 
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14. Garantir o pagamento de insalubridade de forma igualitária, conforme 

legislação, para todas as categorias profissionais da área de saúde; 

15. Definir e garantir data específica para o dissídio salarial dos profissionais da 

área da saúde; 

16. Garantir a implantação, o funcionamento e a manutenção da mesa de 

negociação permanente do SUS nos moldes da NOB/RH SUS, no     prazo 

máximo de 90 dias após a eleição e posse do Conselho Municipal de Saúde 

2015/2019; 

17. Garantir que o relatório final da 13ª Conferência Municipal de Saúde seja 

apresentado ao Gestor Municipal, ao Secretário de Saúde, a membros da 

Administração Municipal, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público por 

comissão de conselheiros municipais paritária, eleita em reunião do conselho 

municipal de saúde, no máximo 60 dias após a posse do conselho eleito, com 

a finalidade de firmar compromisso para o cumprimento das diretrizes 

aprovadas na conferência; 

18. Garantir a manutenção e funcionamento do Núcleo de Ensino e Pesquisa da 

Secretaria de Saúde; 

 

OFICINA 4 - FINANCIAMENTO DO SUS E RELAÇÃO PÚBLICO-PRIVADO 

1. Garantir o posicionamento contra a privatização do serviço público de saúde; 

2. Promover, através dos meios disponíveis, a solicitação de revisão da tabela 

SUS de procedimentos e valores;  

3. Garantir que o fluxo de informações dentro da Secretaria de Saúde e desta 

com a população, com os prestadores de serviços e com os servidores seja 

eficiente; 

4. Agilizar e organizar a oferta de consultas e exames pela central de regulação 

do município; 

5. Promover a requalificação das solicitações de exames para readequação das 

cotas das unidades de saúde; 

6. Construção da unidade de saúde Quitandinha, com possibilidade de 

implantação de equipes de estratégias de saúde (ESF); 

7. Realizar a avaliação da territorialidade da área do Parque Embú e Itajacurú, 

para possível criação de uma nova unidade de saúde; 

8. Assegurar maior investimento de recursos na área para pessoa com 

deficiência; 



  

150 

 

9. Implantar o novo Centro de Especialidades Odontológicas na região do 

Osasco; 

10. Implantar o laboratório de próteses odontológicas no município; 

11. Implantar um centro de saúde especializado no atendimento ao idoso; 

12. Ampliar o serviço de radiologia odontológica, instalando o aparelho de 

radiografia panorâmica; 

 

OFICINA 5 – Gestão do SUS e modelos de atenção à saúde 

1. Descentralizar a distribuição dos medicamentos controlados para a Unidade 

do Alto Maracanã e PA Osasco. 

2. Realizar concurso público para aumento do quadro profissional. 

3. Ampliar o horário de atendimento das farmácias do PA Osasco e PA 

Maracanã. 

4. Informatizar o CME e as Unidades de Saúde para informações de exames e 

esclarecimentos à população. 

5. Ampliar as equipes de NASF. 

6. Rever o valor das portarias de acordo com a produtividade do local de 

trabalho. 

7. Ampliação da equipe multiprofissional na equipe do Programa Saúde em 

Casa. 

8. Contratar especialistas para a equipe de Odontologia, através de concurso 

público, para ampliação do atendimento no Centro de Especialidades 

Odontológicas; 

9. Construir a sede do CEM-Centro de Especialidades Médicas e ampliar a 

oferta de especialidades médicas, principalmente reumatologia. 

10. Garantir o Serviço de Segurança 24 horas em locais estratégicos, nas 

unidades com maior fluxo de pessoas. 

11. Promover Campanha de conscientização da população para a preservação 

do patrimônio público. 

     


