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PROJETO DE LEI N° 013/2014

Súmula:

Institui o Plano Municipal de Saúde
aprovado pelo Conselho Municipal de
Saúde , para o período 2014/2017 , e dá
outras providências;

Faço saber que a Câmara Municipal de Adrianópolis, Estado do
Paraná , aprovou e eu, JOÃO MANOEL PAMPANINI, Prefeito Municipal sanciono a
seguinte Lei:
A rti go 1° - Pela presente Lei, fica instituído o Plano Municipal de Saúde, elaborado pela
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Adrianópolis, e aprovado pelo Conselho
Municipal de Saúde em 19/02/2014, em conformidade com o estabelecido na Lei Federal
8.080/90 e Lei Federal nO 8.142/90 e a Normal Operacional Básica do SUS (NOB-SUS
01/96) que define o plano municipal como requisito a ser cumprido pelos Estados e
Municípios;
A rtigo 2° - O Plano Municipal de Saúde pretende servir como instrumento de Gestão das
Ações de Saúde que serão desenvolvidas pelo Município de Adrianópolis no período
compreendido entre 2014 a 20 17.
Art igo 3° - Que faça constar da presente Lei, em forma de anexo , o referido Plano na sua
integralidade.
Artigo 4° - O Plano Municipal de Saúde do Município de Adrianópolis, deverá ser
avaliado trimestralmente para averiguação do cumprimento dos objetivos propostos,
conforme determina a legislação vigente, através de Audiência Pública a ser convocada
pelo Secretário Municipal de Saúde.
Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de su
Edifício da Prefeitura Municipal de Adri
de 2014.

reiro do ano
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1 ~ APRESENTAÇÃO
Apresentamos o

Municipal do município de Adrianópolis para o período

de 2014 a 2017, com a
objetivos,

situacional e epidemiológica, que subsidia os

e atividades

deverão nortear as agendas municipais de

saúde dos anos seguintes que

elaboradas pelos técnicos de saúde do

município e o Conselho Municipal de Saúde.
O compromisso de governo

Adrianópolis com a saúde

esta em consonância com as políticas de saúde
os princípios e diretrizes

instrumentos jurídicos

funcionamento do

nossa população

e Estadual,
legais que regulam o

políticas (universalidade, equidade,

integralidade, descentralização, hierarquização e participação popular)
contidas na Constituição Federal, nas Leis 8.080/90 e 8.142/90, Leis Orgânicas
do

e do Município e em

leis e portarias

o Sistema de

Saúde.
O Plano Municipal de Saúde, instrumento dinâmico e flexível do processo
planejamento
governo
de

ações e serviços de saúde, refere-se a um período
anos (2014 a 2017) e constitui um documento formal da política

do município. A Formulação e o encaminhamento do Plano de Saúde
de competência exclusiva do Gestor, cabendo ao Conselho

apreciá-lo e propor as

'-'''''~..., . . .

que julgarem necessárias.

Saúde
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2 - CARACTERíSTICAS GERAIS DO MUNiCíPIO

2.1- Formação/Histórico do Município
um

só em 1

A história do município de Adrianópolis é muito antiga,

Fonseca, incentivou a

homem português denominado Adriano Seabra

construindo as primeiras casas, o

colonização humana do solo da
primeiro comércio e a primeira indústria.
A recente colonização de Adrianópolís

se concretizou

que

começaram a serem explorados os recursos naturais que ainda se encontram
em

quantidade na região, e que, ainda na atualidade,

renda de grande importância na economia

município.

O primeiro nome do município foi Epitácio

na

fontes

quando era

do

mas o povo não gostou do nome, primeiro devido

controvérsias políticas da

de 1930 e segundo porque já existia uma

cidade paulista com o mesmo nome.
No dia

de

1

Administrativo, fazendo
nome

Paranaí,

a aglomeração urbana virou um Distrito

do município de Bocaiúva do Sul, mas com o
é um topônimo que vem

Tupi-Guarani.

A transformação do antigo distrito de Paranaí em município
julho de 1960, através

Lei

em

de

nO 4.245, decretada pelo governador

Moysés Lupion de Tróia, recebendo então o nome de Adrianópolis.
município

Adrianópolis foi instalado no dia 15 de novembro de 1

1 O

primeiro prefeito do município foi o senhor Ruppe! Abdalla.
Localização geográfica
O Município

Adrianópolis está localizado na latitude de

longitude de 48°59'28"W a norte da

Metropolitana

e na

Curitiba.

Adrianópolis se localiza a nordeste do estado do Paraná, na divisa com o
estado de

Paulo. Pertence à Região Metropolitana de Curitiba, distando

cerca de 134 Km da capital.
O município está situado a 1

m de altitude e tem

territorial

km 2 .O município é composto de um distrito administrativo e, além
urbano composto

km 4, Carumbé e Vila

bairros rurais, dentre os quais: Volta Grande,
Plumbum, Vila Mota,

1.349,34
núcleo

, apresenta vários
Grande, Capelinha,

Roque, Porto Novo,

Velho,
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Moças,

Sete

Córrego dos Malaquias, Tatupeva,

Forquilhas, Praia do Peixe, João Súra, Córrego dos Mendes, Bananal,
Limoeiro, Varginha, Laranjal, Pínhalzinho, Descampado, Sitinho,

Linda,

Perau, Cresciumas, Canoas, Km 15, Km 18, Km 27, Km

Epitácio

Carumbé Acima, Ilha

Km

, Ribeirão do Rocha, São João e

Córrego do
localizada entre os estados do Paraná

A grande região do Vale do Ribeira

e

(no extremo

abrangendo

São

municípios e mais

mil de restingas e 17 mil

e

2,1 milhões

mang

do Paraná),

hectares de florestas, 150

(Projeto Geomed IGE/UNICAMP,

2004).
A

do Vale do Ribeira no estado do Paraná é composta pelos municípios
I, Doutor Ulysses, Itaperuçu, Rio

de Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro

Branco do Sul e Tunas do Paraná, onde vivem 90.708 habitantes, sendo a
na

maior

rural.

Criado em julho de 1979 com o objetivo

proteger um ambiente ainda pouco

alterado pela presença humana, no qual se encontram
primárias - que nunca foram cortadas,
grande

que

se destacam

vezes superam

principalmente a família

com florestas

m

árvores

altura, e pertencem

Lauráceas (Canelas). Possui 29.086

sendo o maior parque estadual do Paraná, localizado entre os municípios
Adrianópolis e

do

no Vale do Ribeira (divisa com São

a

120 km de Curitiba, região de difícil acesso. Apresenta uma vegetação de
transição

a Floresta Atlântica e a

uma grande

de Araucária, o que lhe garante

de espécies da fauna e flora, como: bromélias,

orquídeas,

entre outras.

Com relação à

destacam-se algumas

roxo a jacutinga, e uma grande variedade
felinos,

como o papagaio do
mamíferos, como antas,

e veados.

Comunidade Quilombola - Bairro João Surá
Comunidade João

em Adrianópolis, é composta por cerca de 40 famllias,

que vivem do artesanato e da agricultura de subsistência. Uma das dificuldades
moradores é o difícil acesso a sede, que fica a 60

do bairro, por estrada
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chão. A população

foi recentemente reconhecida como remanescente

quilombolas, sendo a primeira que se tem noticia no Paraná.
De acordo com o artigo 2° do Decreto nO 4887 de 20 de novembro de 2003,
"Conside ram-se

das comunidades dos quilombos, para os fins

deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo
com trajetória histórica própria, dotados

de auto-atribuição,

relações territoriais especificas, com

presunção da ancestralídade negra relacionada com a resistência à opressão
histórica sofrida".
uma comunidade ser reconhecida como remanescente
necessário que
Fundação

quilombo é

se auto identifique, através de documento elaborado pela

Cultural

e

encaminhado

ao

INCRA

Após

esse

reconhecimento, o INCRA, ligado ao MOA (Ministério de Desenvolvimento
Àgràrio), fará um levantamento sobre os moradores locais e a situação
por eles habitadas, a fim
propriedade de

conceder,

forma coletiva, os títulos

quilombo aos moradores.

Com esse reconhecimento, a comunidade ganha mais visibilidade perante as
políticas publicas, tendo assim mais acesso a projetos. Além do que
valorização contribui na reconstrução de uma identidade
durante um período histórico e

foi fragmentada

a importância da cultura negra para as

vindouras.
Comunidade Exposta aos Resíduos de Chumbo - Bairro Vila Mota e
Capelinha
Adrianópolis, cidade da
marcada pela exposição

Metropolitana de

resíduos do chumbo. O desenvolvimento da

ocorreu junto com a instalação
que garantiu melhorias
à extração

, no Vale do Ribeira, é

mineradora Plumbum, na década

infraestrutura e gerou muitos

40, o

à população,

galena para a industrialização do chumbo, prata e ouro. A

empresa, porém, fechou as portas em 1995, deixando um
despreocupação com o meio ambiente:

de chumbo abandonados ao

ar livre. Esses restos de minérios não tratados
ar

conseqüentemente, os habitantes

Vila Mota e Capelinha são as
Secretaria de Estado

de

hoje contaminam rios, solo,

região.
mais afetadas,

Saúde e do Ministério

estudos

Saúde, divulgados em 2008.
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Foram encontradas altas concentrações de chumbo na poeira destes locais.
Enquanto os números aceitáveis são 17 mg/Kg, foram detectados na época de
300 a 3.300 mg/Kg. Há também níveis acima dos toleráveis nos alimentos
cultivados nas vilas (hortaliças, leguminosas e ovos) . Hoje porém, depois de 20
anos esses índices já mudaram totalmente.

A Figura 01 a seguir representa a loca lização Ad ría nópolis

. ..

-
.•
~

.
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2.2- Aspetos Demográficos:

População: 6.374 habitantes em 2010 e estimativa para 2013 de 6.416

habitantes.
Gentílico: adrianopolitense.
Religião: dentro da área urbana do município existem diversas entidades

religiosas tendo destaque: Igreja Católica (paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro), Igreja Assembléia de Deus, Congregação Cristã no Brasil,
Igreja do Evangelho Quadrangular, Salão do Reino das Testemunhas de
Jeová, entre outras.
Formação étnica: a população adrianopolitense está constituída por diversas

raças, estando em destaque: italiana, portuguesa, espanhola e silvícola .

Quadro 1 - Dados populacionais
INFORMAÇÃO

FONTE

DATA

ESTATíSTICA

População Censitária - Total

IBGE

2013

6416

I habitantes

Número de Domicílios - Total

IBGE

2013

2943

I

1~=====================9: ~========~ ~====~~========9

Fonte: IBGE/2013

Gráfico 1 - População Estimada
População Estimada _. Fonte IBGE/ DATASU
População
6.328
I)

6 .28 1

000

4 .000

2.000

o

201 0

20 t 1

2012

Estimada

I
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Quadro 2 - Distribuição

ano

população estimada, por sexo e

2010.
Faixa Etária

Masculino

Feminino

Total

% Total

Menor 1 ano

37

46

83

1,4

1 a 4 anos

204

190

394

6,2

5 a 9 anos

323

267

590

9,3

10a14anos

380

322

702

11,0

15 a 19 anos

336

288

624

9,8

20 a 29 anos

426

424

850

13,4

30 a 39 anos

378

379

757

11,8

40 a 49 anos

383

394

777

12,2

50 a 59 anos

363

318

681

10,7

60 a 69 anos

239

235

474

7,4

70 a 79 anos

165

146

311

4,8

80 anos e mais

64

69

133

2,0

Total

3298

3078

6376

100

FI lte IBGE

Quadro 3 - Popu açao esf Ima da resl en e por ano
Ano
2013
2012
2011
2010
Fonte: IBGE

População
6416
6281
6328
6374

Método
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa

Devido ao desenvolvimento e crescimento industrial, o município
crescimento populacional para o ano
2013.

r----·------~-~~----~------·--~-----~·--~---_.·

um

de 2000 a 2010
Densidade

2010

Análise: Nota-se uma queda populacional, devido aos fatores socioeconômicos.
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2.3- Aspectos Gerais dos serviços públicos
Água Tratada no Domicílio
Filtração 13,81 %
Fervura
Cloração

96%

Tratamento 59,79%

cobertura populacional

Esgoto
Sistema de Esgoto 18,03%
64,34%
Aberto 17,64% de cobertura populacional

Energia Elétrica
91,79% de cobertura populacional

Lixo
Coleta Pública 62,23%
Queimado/Enterrado 32,50%
Aberto

de cobertura populacional

Habitação
Tijolo/Adobe

,08%

Taipa Revestida 1,61%
Taipa Não

1,50%

Madeira 42,98%
Material Aproveitado 1,55%
Outros 0,28% de cobertura populacional

Quadro 5 - Proporção de Moradores por tipo

Instalação Sanitária
2012

64,38%

%

1

5
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Quadro 6 - Proporção

moradores por tipo de destino do lixo

Quadro 7 - Proporção de moradores por tipo de abastecimento de

2.4 - Características físicas:

Clima: Na maior parte do território municipal, o clima é, segundo a
classificação proposta
clima é

K6eppen, o Clima Subtropical Úmido (Cfa).
por

temperatura moderada, ou

tipo

temperatura

mês mais frio inferior a 18°C e superior a

com ao menos um

com média igualou superior a 10°C, com chuvas

distribuídas, menos

chuvoso tem eventualmente precipitação

a 60mm e

quentes

com o mês mais quente com média igualou superior a 22°C. Uma pequena
parcela ao sul do município é
principais características

como Clima Subtropical (Cfb),
a temperatura moderada com chuva bem

distribuída ao longo do ano e verão brando,

quente com média

inferior a 22°C. Contudo, não é possível delimitar perfeitamente os limites do
clima devido à geomorfologia da região que cria micro climas específicos do
local.

É possível a ocorrência de geadas, tanto no
média anual varia
Adrianópolis - VPC/Brasil).

17 a 21

como no outono. A
(Plano Diretor Municipal

14

Relevo: O município

inserido em uma região montanhosa e com vales

profundos que abrigam uma extensa rede

drenagem, nas

ainda
presentes

conservadas protegida pela Floresta Atlântica, onde também

cavernas e formações calcárias associadas a uma significativa biodiversidade.

Hidrografia: A bacia
conjunto

drenagem é uma entidade hidrológica constituída pelo

terrenos drenados por um curso de água e seus tributários,

podendo ser desmembrada em um número qualquer de sub-bacias de
drenagem, dependendo do ponto de
tronco ou canal coletor.

ao longo do seu

Diferentes

determinam

para seus rios,
edafologia,

tipo

característica

de

que dependem da geologia,

vegetação

região,

região, o Município

principais cursos
ribeirão

características

água

entre

outros.

Mantendo

a

Adrianópolis é muito rico hidricamente.

o ribeirão Caraça Grande, ribeirão Carumbé,

rio do Rocha, rio João Surá, rio Pardo, rio Putunã, rio São

João, rio

Miguel, rio

Sebastião, rio Tatupeva, Pimentas e Uberaba.

direta ou indiretamente, afluentes do rio Ribeira, em cuja bacia
hidrográfica

inserida toda

do município.

influência na área urbana do município, uma vez que
de suas águas.

rio tem g
se encontra às

é o divisor territorial nordeste do

do

Paulo. Os rios se caracterizam por serem tortuosos, em

Paraná com

decorrência do relevo do município. A característica

água oriunda de

água muito rica em minerais, normalmente chamada

Adrianópolis é

O teor mineral mais encontrado na água é o calcário. A

"água d
dura" não

ua

malefícios à saúde humana, mas, na indústria, pode ocasionar

diversos danos em máquinas devido á calcificação do material decorrente
passagem ou acumulação

água. (Plano Diretor municipal

Adrianópolis 

VPC/Brasil).

Vegetação: a

de Influência

Floresta Ombrófila
oeste e

localizada na região de domínio

(Floresta Atlântica) em sua maior parte.

do município

no domínio da Floresta Ombrófila Mista

com Araucária). Segundo Ab'Saber (1970) a bacia do
Iguape

situada

no

grande

partes

"domínio

morto-climático

Ribeira de
Atlântico",

representado por uma de suas mais importantes unidades fitoecológicas, a

1S

Floresta Ombrói'ila Densa associada a outras tipologias vegetacionais
distintas: Floresta Estacionai

idecidual e

Ombrófila Mista.

associação entre diferentes floras foi descrita por VELOSO

ai. (1

tensão ecológica. Nesses trechos ocorrem
regiões

ecológicas diferentes

) como

duas ou mais
há

uma comunidade

indiferenciada onde as floras se interpenetram e constituem as transições
florísticas ou contatos edáficos (I

1992).

A situação existente no local é denominada de ecótono, onde ocorre a mistura
florística gradual entre formações vegetacionais da Floresta Ombrói'ila Mista e
Floresta Ombrófila Densa.

Bioma: Mata
Solo: é um dos mais ricos do Paraná, encontrando-se minerais como:
mármore, ferro, chumbo,

calcário, granito, cobre

outros.

2.5- Aspectos socioeconômicos e de infraestrutura
Indústria: Duas grandes empresas

cimento anunciaram

investimentos em Adrianópolis, será instalado a fábrica Margem Cimento.
A
janeiro

planeja produzir 750 mil toneladas de cimento por ano a partir
201

A fábrica vai gerar 700 empregos durante as obras e outros

550, entre

e indiretos, depois que entrar em operação. Atualmente, a

Supremo produz aproximadamente 300 mil toneladas de cimento por ano. A
produção atenderá aos

do

do

Paulo e Mato

do

Sul. O presidente da Supremo Cimento, Alessandro Eichstaedt, disse que
Adrianópolis foi escolhida por sua boa localização geográfica, pela boa
receptividade

comunidade local e principalmente pela ótima qualidade e

tamanho da jazida

calcário calcitico, principal insumo para a produção de

cimento. liA cimenteira

melhorar a qualificação e a renda

dos trabalhadores, desenvolver o comércio, a indústria e a infraestrutura local,
além de

muitos impostos".

Comércio: é bem diversificado.
Comercio

destacam-se: Móveis Jipinho.

Móveis Adria, Material de Construção Bontorin, Auto Postos

Movicar e Junior, Supermercado Bontorin e Adria, Farmácia Mesquita,
Pousada do Saci entre outros.
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Agricultura: Na conjuntura atual na produção agrícola
feijão, frutas, milho, mandioca, soja, cana,

hortaliças,

ovos, aves (frango), gado

corte e leite (bovino e bubalino), caprinos e ovinos.
Pecuária: gado de corte e suinocultura.
Atividades Profissionais Liberais: a atividade de profissionais liberais é
bastante acentuada. O município conta com médicos, advogados, dentistas,
engenheiros, contabilistas, veterinários, topógrafos, etc.
Sindicatos: Sindicato

Trabalhadores Rurais

Adrianópolis.

Sindicato foi fundado em 1974, tendo a sua sede em prédio próprio.
Equipamentos Urbanos e Serviços Públicos: A
tem em funcionamento as

Adrianópolis

secretarias:

Governo,

Secretaria de Finança e Planejamento, Secretaria de Meio Ambiente,
Secretaria

Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Agricultura,

de Educação e Cultura,

de

atual foi inaugurada em 1960 e ocupa uma

e Secretaria Tra
área de 1

e Urbanismo

m2 .

Gam;'Jra Municipal: A Câmara Municipal
Mascarenhas

instalada na Avenida Marechal

Moraes, em frente à Prefeitura Municipal, no centro da cidade.

Saúde: o município conta com um Pronto Atendimento no Centro
Adrianópolis (Olimpio Gonçalves

Saúde de

Santos) que funciona em prédio próprio,

possui atendimento médico, funcionando diuturnamente para o atendimento à
comunidade.

também o Centro de

Vila Mota, além do trabalho
longínquas

Colônia

Barras, Mini Posto

médico, que percorre as regiões mais

município onde se encontram os postos avançados de Epitácio

Perau, Varginha, João Sura e Córrego do Franco.
Educação: a rede de ensino no município conta com

Serviço de Correio: o municipio conta com uma Agência
Martins, na

central

Municipais e

Correios na Rua

cidade e agências comunitárias.

Meios de Comunicação: A Oi é a empresa de telefonia responsável pelos
no município.
Eletrificação: a Copel é a companhia responsável pela
pública

no município.

iluminação
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Polícia Judiciária: o município
Marechal

com uma Delegacia, na Avenida

Moraes, na

da

central. Sua construção é padrão

de Segurança Pública do Estado do Paraná e por

construída.

Serviço de Identificação: um Posto de Identificação, que faz a expedição de
cédulas

e

via

O

funciona anexo a Delegacia.

Serviço Militar: o município oferece

de emissão de Certificado de
atividades

Dispensa de Incorporação na Junta de Serviço Militar e

pertinentes ao setor. A Junta Militar de Adrianópolis está localizada na
Alcides Batista Dias.

Estabelecimentos de Crédito: estão instaladas no município as seguintes
agências bancárias: Banco Itaú e Banco Postal (Correios).

Cartório de Registro Civil: atende na Rua Jacinto Straub.
Saneamento Básico: a administração do

de

e

de

do

município é feito pela Sanepar.

Esporte: O município dispõe do Estádio Municipal, localizado na Avenida
Marechal Mascarenhas
fica no Centro

Moraes e o Ginásio de

Aníbal Curi, que

Cidade, ao lado do Centro de Saúde.

Imprensa: Circulam por Adrianópolis os jornais Apiaitem e Giro News.
Emater: O Instituto Paranaense de Assistência
e

e

Rural

atendimento técnico aos produtores da

de modo a

contribuir para melhoria do ambiente rural e para qualidade

vida das

familias. O instituto também orienta os agricultores familiares e suas
para que

SENAI:

Serviço Nacional

desenvolvam sistemas

produção rentáveis.

Aprendizagem Industrial - SENAI,

cursos profissionalizantes e

segurança do trabalho para as

empresas da

Principais Ruas: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, Benedito Batista
Batista Dias,

Martins e Cassiano

Praça principal: Antonio Dias Agibert.

dos Santos.
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Quadro 8 - Dados econômicos
ECONOMIA
INFORMAÇÃO
I

I1

População Economicamente Ativa
População Ocupada

1I

11

FONTE

IBGE
IBGE

1I

1I

11

DATA

ESTATíSTICA

1I

2010

2576

1I

pessoas

2423

11

pessoas I

11

2010

11

Quadro 9 - Indicadores econômicos e sociais
INFORMAÇÃO

I1

Densidade Demográfica

I

FONTE

IPARDES

Grau de Urbanização

IBGE
I
índice de Desenvolvimento Humano - IDH-M PNUDIIPEAlFJP
Taxa de Pobreza (2)

IBGE/IPARDES

11

DATA

II

ESTATíSTICA

I 2012

4,68

2012

32,31

2010

0,667

2010

11,78

Jlhab/km
1I

%

%

Gráfico 2 - IDHM

IOHM
0 .8
0,68 3
r----

~

.--

0 ,667

O,G

0,4

0 ,2

0 ,0

'-

2000

-

I
I

11

1I

2

--...
2010

3 - Educação
O Sistema Educacional Brasileiro compreende três etapas da Educação
Básica: a educação infantil (para crianças de zero a 5 anos) ensino
fundamental (para alunos de 6 a 14 anos) e o ensino médio (para alunos de 15

I
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a 17 anos). Municípios e estados devem trabalhar de forma articulada para
oferecer o ensino fundamental. Já o ensino médio, com duração

três anos, é

de responsabilidade dos estados.
O ensino fundamental é obrigatório. Isso significa que toda criança e
adolescente

6 e 14 anos deve estar na escola,

obrigação do

Estado oferecer o ensino fundamental de forma gratuita e universal, conforme
Or1,::.r~I,

nO 9.394 de 1996,

as diretrizes e bases da

educação nacionaL

Quadro 10 - Matrículas no Ensino Regular segundo a dependência
administrativa - 2012
IONAl

MECIINEP;
NOTA:
dados
à matricula do
regular com os inclusos.
(1) Ensino Fundamental: incluí matriculas do ensino
8 e de 9 anos.

Quadro 11 - Docentes e Estabelecimentos de Ensino na Educação
2012
Educação

FONTE:
(1) Um
(professor) pode atuar em
ensino. Os dados
referentes aos
turmas e em efetivo
aula, na regência
Censo Escolar.

de uma etapa e/ou modalidade de
estavam em
na data
referência do
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Gráfico 3 - Taxa de Abandono/Evasão Escolar
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4-SAÚDE

4.1. Diagnóstico Epidemiológico
Vigilancia Epidemiológica
Entende-se

por vigilância

epidemiológica

um

conjunto

de

ações

que

proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança
nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle
das doenças ou agravos (BRASIL, 1990, art. 6°, § 2°).

Quadro 12 - Informações sobre nascimentos no período de 2008 a 2012.
Condicões
Número de nascidos vivos
Taxa Bruta de Natalidade
Taxa de nascidos vivos com
mães adolescentes
% de mães de 10-19 anos
% de mães de 10-14 anos
% com baixo peso ao nascer 
geral
Taxa de nascidos vivos por
partos cesáreos
Taxa de nascidos vivos por
partos vaginais

2008
97
14,10%
22,68

2009
94
13,71%
26,59

2010
71
11,13%
35,21

2011
71
11,21 %
19,71

2012
74
11,53%
33,78

22,68%
2,06%
11,34%

26,59%
1,06%
6,38%

35,21%
1,40%
5,63%

19,71%
1,40%
11,26%

33,78%
1,35%
10,81%

41,23

41,48

43,66

47,88%

36,48

58,77

58,52

56,34

52,12

63,52

Fonte: SINASC; Ministério da Saúde, DATASUS
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Quadro 13 - Percentual de crianças nascidas vivas por número de consultas
,
t"
pre-na
ais d e 2008 - 2012
Consultas
de pré natal
1-3
consultas
4-6
consultas
>7
consultas
total

2008

2009

2010

2011

2012

3,09%

6,38%

2,81%

7,04%

1,35%

34,02%

24,46%

23,94%

23,94%

37,83%

59,79%

69,16%

71,83%

69,02%

56,75

96,90

100%

98,58%

100%

95,93%

" r

Fonte: SINASC; Ministério da Saúde, DATASUS

Gráfico 4 - Percentual de Gestantes com mais de 7 consultas de pré-natal
PerrE>ntual de Ge tantes com IH ... ;S de 7 consu l tas el e pr e-nato l
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Quadro 14- Percentual de mulheres que iniciaram o pré-natal até 12 semanas
de gestação
Início do pré
natal
Até 12 semanas

2008

2009

2010

2011

2012

92,78%

79,79%

50 ,70%

88,73%

87,30%

Fonte: SISPRENATAL

Quadro 15- Taxa de mortalidade em crianças menores de 1 ano de idade a
cada mil nascidos vivos - 2008 - 2012
2008
2009
Obito infantil
1
1
(número
absoluto)
Taxa de
10,30
10,64
mortalidade
infantil
Taxa de
20,41
20,83
mortalidade
perinatal
.
Fonte: SINASC; Mlnlsteno da Saude, DATASUS
"

"

"

2010

2011

2012

O

O

O

O

O

O

O

O

13,33
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Gráfico 5 - Taxa de Mortalidade Infantil

Taxa de Mortalidade Infatltil
MunicípIo

Estado
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10
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2009

20 11

20 10

Quadro 16 - Taxa de mortalidade materna (a cada 100 mil nascidos vivos) 
2008 - 2012
2009
2008
O
Obito Materno
O
(número
absoluto)
Taxa de
O
O
mortalidade
materna
Fonte: SINASC; Ministério da Saúde, DATASUS

2011

2012

O

O

O

O

O

2010

O

I

Quadro 17 - Cobertura vacinal
2008

2009

2010

2011

2012

BCG

112,50%

90,63%

109,57%

114,89%

81,91 %

Hepatite B

106,25%

101,04%

127,66%

125,53%

96,81%

Rotavírus Humano

70,83%

87,50%

121,28%

136,17%

78,72%

Poliomielite oral

116,67%

111,46%

127,66%

146,81%

60 ,64%

Tetravalente

140,63%

111,46%

128,72%

146,81 %

88,30%

67,39%

61,13%

46,99%

89,52%

99,59%

Menores de 1
ano

Mais de 60 anos
Contra a gripe
..

Fonte: PNI, Ministério da Saúde
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Gráfico 6 - Percentual de crianças menores de 1 ano com vacinação em dia
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Quadro 18 a - Doenças de Notificação Compulsória - 2008-2012
Doença de Notificação
Hepatite Viral B
Hepatite Viral C
Outras Hepatites Virais
Intoxicações por agrotóxico
Intoxicações por Medicamentos
Intoxicação por Pesticidas Domésticos
Dengue
Malária
Doença Meningocócica
Meningite Viral
Meningite Bacteriana
Meningite não especificada
Paracossidioidomicose (blastomicoseL
Sífilis gestantes
Toxoplasmose
Tétano Acidental
Tuberculose
Varicela
Hanseníase
HIV/AIDS

2008
O
O
O

2009
O
O
O

2010
O
O
O

2011

2012

1
1
O

1
1
O

O

O

O

O

O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
6

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
3
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
2
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

1
1
.

,

O

1

O
O
O
O
1
6
O
O

1

Fonte : SINAN (Sistema de Informação de Notificação de Agravos

Quadro 18b - Sífilis congênita
2008
Número absoluto
de crianças com
sífilis congêntita
Fonte: SINAN

O

2009

2010

2011

2012

O

O

O

O
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Quadro 19: Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e
'd o d e 2012
Falxa
' E"
tana  CID10 ~or Ioca I d e resl'd~encla no peno
<1
15 a
50 a
~ 60
Total
1a4
Capítulo CID
5a9
10 a
20 a
I.Algumas doenças
infecciosas e parasitárias
11. Neoplasias (tumores)
111. Doenças sangue órgãos
hemat e transt imunitár
IV. Doenças endócrinas
nutricionais e metabólicas
V. Transtornos mentais e
comporta mentais
VI. Doenças do sistema
nervoso
VII. Doenças do olho e
anexos
VIII. Doenças do ouvido e da
apófise mastóide
IX. Doenças do aparelho
circulatório
X. Doenças do aparelho
respiratório
XI. Doenças do aparelho
digestivo
XII. Doenças da pele e do
tecido subcutâneo
XIII. Doenças sist
osteomuscular e tec
conjuntivo
XIV. Doenças do aparelho
geniturinário
XV. Gravidez, parto e
puerpério
XVI. Algumas afecções
originadas no período
perinatal
XVII. Malf cong deformid e
anomalias cromossômicas
XVIII. Sint sinais e achad
anorm ex clín e laborat
XIX. Lesões enven e alg out
conseq causas externas
XX. Causas externas de
morbidade e mortalidade
XXI. Contatos com serviços
de saúde
Total
Fonte: DATASUS - 2013

14

19

49

59

O

O

O

O

O

O

O

3

3

O
O

O
O

1

O
O

2

O

O
O

O

O
O

3
2

6
2

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

2

9

11

O

O

O

O

O

O

O

3

3

O

O

O

1

O

1

1

4

7

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1

O

O

1

O

O

O

O

O

O

O

1

1

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1

O

O

O

2

O

4

7

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

4

O

2

6

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1

1

1

O

10

3

31

47

•..

Análise:

o

quadro revela um alto índice de mortalidade por neoplasia, mostra também as
diversas idades que este agravo acomete. Esta em paridade com causas externas, que
geralmente este relacionado com mortes violentas o que é constatado quando se verifica a

25

etária, que na maioria das vezes
a
mais jovem. As
do aparelho
circulatório
do padrão
já que estas costumam liderar o ranking, este tipo de
se desenvolve no corpo humano em
de
associados ao
estilo de vida e
sedentarismo entre outros. Uma visão
nos
de promoção à saúde, as quais oferecem
e
que
forma
com certeza é capaz de reduzir essas mortes

Diagnóstico CID 10 Códigos

20

para o

preveníveís por

163 a 167; 169, G45
aG46

A37; A36; A33 a A35; 826; 806; 805; A95; 816;

13. Diabetes melltus

GOO.O; A 17.0 A 19; A 15.0 a A 15.3; A16.0 a A16.2,

E100, E1O.1, El1.0, El

A15.4 a A 15.9, A16.3 a A16.9, A 17.1 a A 17.9; A18;
100 a 102; A51 a A53; 850 a 854

E13.1; E14.0, E14.1; El0.2 a El0.S, El1.2 a El1.8;

,E12.0, E12.1;E13.0,

E12.2 a E12.8;E13.2 a E13.8; E14.2 a E14.8; El0.9,
2. Gastroenterítes infecciosas e complicações E86;
AOO aA09

El1.9; E12.9, E13 9; E14.9

3. Anemia D50

14. Epilepsias G40, G41

4. Deficiências nutricionais E40 a E46; E50 a E64

15. Infecção no rim e traio urinário N10; Nl1; N12;
N30; N34; N39.0

de ouvido, nariz e garganta H66; JOO;
J03; J06; J31

16. Infecção da
L02; L03; L04;

e tecido subcutâneo A46; L01;

6. Pneumonias bac!erianas J13; J14; J15.3, J15.4;
J15.8, J159; J18.1

17. Doença inflamatória órgãos pélvicos

7. Asma J45. J46

femininos N70; N71; N72; N73; N75; N76

8.

pulmonares J20, J21; J40; J41; J42;
J44;

18. Úlcera gastromtestmal K25 a K28, K92.0, K92.1,
K92.2

9. Hipertensão 110; 111

19.

10. Angina 120

parto 023; A50; P35.

relacionadas ao pré-natal e

11. Insuficiência cardíaca ISO; J81

do TABWIN

com as Regionais de Saúde)
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Quadro 21a
2

Mortalidade Geral por Local

Residência

2008 

período

por local

Quadro 21 b - Outros indicadores
2008-2012

proporcional

O

período de

2011

50
7,8
14,00

47
7,4
14,89

1,7

1,5

2012

1,4
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Quadro 22 - Indicadores relacionados a
Indicadores

,09%

% de exames
citopatológicos do colo
em mulheres
25
64 anos e a população
feminina na mesma faixa

0,89%

°

0,25%

0,1

população feminina
mesma faixa etária
Fonte:

5 - Rede

de Atendimento em Saúde

sistema CNES do município
Quadro 23 Estabelecimentos e tipo de prestador, segundo dados do CNES 
no ano de 2012

°
Quadro 24 - Número de estabelecimentos por tipo de convênio segundo tipo
de atendimento
dados do CNES - Paraná no ano
2012

28

por 1.000 habitantes, segundo dados

Quadro
- Leitos
CNES - Paraná no ano

Quadro 26

Número

leitos
internação existentes
tipo de
dados do CNES - Paraná no ano de 2012

1

1

3
4

2
1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

0,15

o
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Quadro 28 - Série histórica de cobertura da
Cobertura
Cobertura
estimada

Quadro 29 - Número de equipamentos

OVIC!to,nT<=,C!

em uso e disponíveis ao
Disponív.

2
1

Quadro 30 Número
equipamentos de categorias selecionadas existentes,
em uso, disponíveis ao SUS e por 100.000 habitantes, segundo categorias do

o
1

6 - Sistema Municipal de Saúde
6.1 Departamento Administrativo
É

responsabilidade

departamento a execução, o acompanhamento e

monitoramento das atividades administrativas referentes aos processos de
aquisições, manutenção

instalações físicas, transporte de usuários e

servidores,

dos

gerenciamento

medicamentos e prestação

recursos

humanos,

distribuição

de

contas, contratos administrativos, além das

30

rotinas iniciais

para o encaminhamento

obrigações a serem realizadas

Secretaria de Finanças.

Com relação ao Serviço de Finanças
por enquanto, não

liquidação e pagamento

Secretaria, cumpre-nos lembrar que

funcionando, uma vez

ao Fundo Municipal de

ainda não

a responsabilidade quanto

em nossas

6.2 Vigilância em saúde
da Vigilância em

Na concepção
controle dos

o objeto das

<;Ay~J'-''''

é o

e dos danos á

determinantes e condicionantes, dos

da população em determinado território.
modelo privilegia a construção de políticas

A forma de organização

públicas, a atuação intersetorial, assim como as intervenções particulares e
integradas de promoção, prevenção e recuperação
problemas e grupos populacionais
planejamento
geog

saúde, em torno de

tendo por

as análises de situações

o

saúde nas

municipais.
a Vigilância em

é um dos

de sustentação do

princípio da integralidade, do cuidado, devendo, nesse contexto, inserir-se na
construção das redes

á saúde.

forma, avaliada do ponto

vista tecnológico e operacional, a

de

Vigilância em Saúde pode ser entendida como a prática:
- Da

intrainstitucional entre as Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária,

Ambiental e Saúde do Trabalhador;
da situação

saúde

grupos populacionais;

identificação e do gerenciamento dos

dos diversos

do

convívio humano;
Do planejamento em
organ
articuladas

com enfoque estratégico-situacional;

tecnológica do trabalho em saúde,
prevenção de doenças e agravos,

recuperação e reabilitação da saúde

por práticas
como

promoção,

grupos populacionais, em suas

dimensões coletiva e individual;
inserção no cotidiano

equipes de

primária, com atribuições e

responsabilidades definidas em território único de atuação, integrando os
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de

trabalho,

planejamento,

programação,

monitoramento

e

avaliação, incluindo a promoção à saúde.
institucionalizados

A proposta de Vigilância em Saúde transcende os
do sistema

serviços de saúde, se expande a outros

OTf"\ro<,

e órgãos

ação governamental e não governamental, e envolve uma complexa interação
de

dos

de

grupos sociais.

a Vigilância em Saúde apresenta as seguintes
básicas:

•

e/ou determinantes;

problemas de saúde - danos,

• Intervenção
em

que requerem atenção e acompanhamento contínuos;

• Articulação

ações promocionais, de proteção e

prevenção;

• Atuação intersetorial;
• Ações

o território;

• Intervenção sob forma de
6.3 Atenç

Primária à

3 Unidades Básicas
3 Equipes
3

úde

Saúde
de

da Família

de Saúde bucal

Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos,
cientificamente

comprovados

e

socialmente

aceitáveis,

tornados

universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por
aceitáveis para

e a um custo que tanto a comunidade como o país possa

arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, um
autodeterminação. É parte integ

do

de autoconfiança e
saúde do país, do qual é

função central, sendo o enfoque principal do desenvolvimento social e
econômico global da comunidade. É o primeiro nível de contato dos indivíduos,
da família e

comunidade com o sistema nacional de

levando a

à saúde o mais próximo possível do local onde as pe:ss()as vivem e
trabalham, constituindo o primeiro elemento
continuada à

um processo de
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Prioridades: Atenção á Saúde da Criança, do Adolescente, da Mulher, do
Idoso, aos Portadores de Doenças Crônicas Degenerativas, Saúde Mental,
Saúde do Trabalhador, Saúde Bucal, Estratégia de Saúde da Família .

6.4 Assistência às Urgências e Emergências
A rede de atendimento de urgência no município é composta pelo Pronto
Atendimento Municipal, que funciona 24h com plantão de clínica médica.
Casos que necessitem de encaminhamentos para Hospitais de Grande Porte
são solicitados através da Central de Leitos.
As urgências obstétricas são encaminhadas para o Hospital e Maternidade
Mater Dei (Risco Habitual) e Hospital Angelina Caron (Alto Risco).
O Município não possui rede de atendimento ás emergências psiquiátricas
sendo estas atendidas no Pronto-Socorro Municipal e encaminhadas através
da Central de Leitos.

6.5 Transporte Frota de Veículos
Para realização das atividades da secretaria em todos os setores , o município
conta com frota de 06 veículos para transportes de profissionais e pacientes
que os utilizam, 02 ambulâncias, 01 micro ônibus e 01 Unidade Odontológica
Móvel.

6.6 Atenção A Saúde Da Mulher
A política municipal de Atenção a Saúde da Mulher evidencia o compromisso
com a implementação de ações de saúde que contribuam para a garantia dos
direitos humanos das mulheres e reduzam a mortalidade por causas previsíveis
e possíveis de serem evitadas . Adrianópolis neste sentido tem dado enfoque
ao combate ao câncer ginecológico, mediante realização de preventivos .

Prioridades: Atenção integral e integrada á saúde mulher, humanização e
qualidade no atendimento á mulher, acesso universal e contínuo aos serviços
de saúde, formação e educação constante dos profissionais de saúde do SUS
na área de saúde da mulher, avaliação e acompanhamento sistemático de
resultados

alcançados,

realizar

programas

de

Planejamento

Familiar,

acompanhamento psicológico ás mulheres que sofreram situação de violência
doméstica ou sexual, bem como a implantação de um abrigo para as vítimas.

,

'

"' ..
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6.7

úde Bucal

As

saúde bucal do município estão inseridas em uma política

fortalecimento da Atenção Básica, desenvolvida pela
seguindo as diretrizes
sorridente)

Atenção

Política Nacional de Saúde Bucal

pelo Ministério

Saúde.

O município conta com uma Unidade Odontológica Móvel, para atender a
população de difícil acesso.
Prioridades:

Consultas

odontológicas,

visitas

domiciliares,

atividades

educacionais, visitas domiciliares, consultas odontológicas na demanda, projeto
bochecho de Flúor e

supervisionada nas

Obs,' Este planejamento

diretamente relacionado com as condições de

trabalho a serem oferecidas (carro para as visitas, material de consumo,
manutenção de equipamentos e material audiovisual).

6.8 Saúde do Trabalhador
O Departamento

possui profissional habilitado para este setor, a equipe

as investigações quando solicitadas pelo CEMAST. A contratação
técnico em

do trabalho pelo mínimo

4 horas

um

é

ind

6.9

Apoio

Diagnóstico

e

Tera

utico

(atendimentos

ambulatoriais)
Laboratórios: para os exames análises
o Laboratório do Município

clínicas e bioquímica contamos com

Almirante Tamandaré o qual temos uma

pactuação, e ainda o município compra exames do Laboratório
o município

atendimento

Apiaí.

Fisioterapia no prédio da

Saúde.
Ultrassonografia:o município realiza uma vez por
médico contradado.
Outros exames o município realiza

do

ultrassonografia com um

'
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6.10 Alta Comp
município

dade
possui serviço de Alta Complexidade, ficando este nível de

atendido em outros municípios, através de pactuação Estadual e
COMESP.

6.11

ntral

Marcação

Consultas

pec

lizadas

A Central de Marcação de Consultas é responsável pelo agendamento de

e

consultas

ao püblico em geral, com horário

funcionamento e atendimento

08h as 17h.

6.12 Assistência Farmacêutica
A Assistência Farmacêutica segundo o Conselho

Farmácia é um

conceito de prática profissional no qual o paciente é o principal
do farmacêutico.
comportamentos,

das

atenção é o compêndio das atitudes, dos

compromissos, das inquietudes, dos valores

dos conhecimentos, das responsabilidades e
farmacêutico na prestação

das

habilidades

farmacoterapia, com objetivo de alcançar

resultados terapêuticos definidos na saúde e na qualidade de vida do paciente.
A Assistência Farmacêutica dentro

Atenção Primária é um sistema de apoio

para qualificação dos

de saúde,

princípios e

Único

do

utilizamos como

os

Saúde.

Visamos como objetivo o desenvolvimento de atividades relacionadas à
promoção

saúde

medicamentos
ser sanado

principalmente

ao

de maneira

acesso

da

população

aos

e eficaz, onde o paciente possa

quaisquer dúvidas em relação a prescrição, administração e pós

administração
O Município

e

medicamentos.
Adrianópolis recebe do governo Federal e

ual

financeiros para compra de medicamentos e insumos
automonitoramento

da

glicemia.

medicamentos na RENAME
estrutura física uma

Temos

padronizado

A Assistência

para
cerca

de

130

Farmacêutica possui como

Básica Central informatizada em anexo a

de Saúde, Central de Abastecimento Farmacêutico (almoxarifado).
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7 - GESTAO EM SAÚDE

Nessa

estarão compreendidos o planejamento, a descentralização!

regionalização, o financiamento, a participação social, a
da educação em

do trabalho e

em

a infraestrutura e a

7.1 Planejamento
planejamento configura um relevante mecanismo de gestão
direcionalidade

ao

processo

consolidação

reconhecer, contudo, que os desafios
novo posicionamento em

do

visa conferir

SUS.

É importante

e o estágio alcançado

ao

um

de planejamento,

de

favorecer a aplicação de toda a sua potencialidade, colaborando de forma
plena e

para consolidação

sistema

Saúde, na condição

ferramenta vital
deve

Sistema. O município

O planejamento,

do serviço como na

na

presente em todos os

porem

Gestão

encontramos

da
dificuldades

institucional.

de
Municipal da Saúde,

pela

de

neste ano, através

algumas práticas

do

organograma

APSUS, módulo 4

planejamento com as Unidades de Saúde.

Descentralização/regionalização
Analisar a cooperação

as esferas de governo;

de promoção da equidade;

funcionamento

ia de coordenação
comissão

funcionamento e participação nas Comissões I
no caso no Paraná, pactuamos

intergestores;
(CIR)

manutenção da nomenclatura

Bipartite (CIB regional); Termo de Compromisso
Gestão; desenho

regionalizadas de

à saúde.

Financiamento
O município vem cumprindo além do percentual mínimo
saúde

pela

Constitucional 29.

2 aplicou 17,41 %

sua receita em saúde. O município mantém um histórico
acima do percentual de 15%.

investimento em

investimento em
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Gráfico 7 - Despesa Total - Saúde 1 Habitante
Despesa Total -

600
400

tante

R$ 522 .08

R$ 555,92

R$ 374,73

200

o

2010

2011

2012

Representa o gasto médio com saúde , sob responsabilidade do Município, por
habitante.
Fonte: SIOPS/DATASUS .

7.4 Participação social
De acordo com o Ministério da Saúde, a participação popular na gestão da
saúde é prevista pela Constituição Federal de 1998, em seu artigo 198, que
trata das diretrizes do SUS : descentralização, integralidade e a participação da
comunidade. Essas diretrizes orientam a organização e o funcionamento do
sistema, com o intuito de torná-lo mais adequado ás necessidades da
população brasileira .
Ademais , a Lei Orgânica da Saúde n.o 8.080/1990 estabelece em seu art. 12 a
criação de comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de
Saúde, com o objetivo de articular as políticas públicas relevantes para a
saúde . Entretanto, é a Lei n.o 8.142/1990 que dispõe sobre a participação
social no SUS, definindo que a participação popular estará incluída em todas
as esferas de gestão do SUS . A participação da comunidade no sistema de
saúde possibilita que a população realize o controle social sobre as condições
que determinam o exercício dos seus direitos de cidadania . No Brasil, o
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controle social se

à participação da comunidade no processo decisório

sobre pollticas

e ao controle sobre a

Assim a participação da comun
permite

a população

do controle -"'"''"".. . ,.

a
na

do SUS, empregando as ações do
perspectiva é

da coletividade.

dos
considerada uma
uma nova

do

democracia, pois determina

avançadas
entre o

e a Sociedade,

as ac()es na saúde

maneira

as

ser negociadas com os representantes da

uma vez que

conhecem

a realidade da

das

comunidades.
A

n.o 8.142/1990 estabelece duas maneiras de participação

no

comunidade

. Conselhos e Conferências de Saúde. Atualmente, as Conferências

e Conselhos

são os principais espaços

o exercício da

participação e do controle social sobre a implementação das políticas de
em todas as

governamentais.

CCTcr<:>

Segundo a Lei

142/1990,

órgãos colegiados,

primeiro, os Conselhos de Saúde são

caráter permanente e deliberativo, composto por

representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais
usuários. São

dos Conselhos: criar

execução da
cada

saúde e

controlar e fiscalizar a

saúde, inclusive em seus

SDE~CIC)S

financeiros em

do governo.

Conferências são fóruns amplos, onde se reúnem representantes da
sociedade (usuários do SUS), profissionais
de serviços

saúde, dirigentes, prestadores

saúde, parlamentares e outros, para avaliar a situação de

e propor as diretrizes

As Conferências
nos níveis

a criação

políticas

saúde, nos

níveis

realizadas em nível nacional, de quatro em quatro anos e,
uais e municipais, a cada dois anos. São convocadas pelo

Executivo e, extraordinariamente, pelos Conselhos

nos

respectivos níveis.
As Conferências

e municipais

a Conferência Nacional.

abordam os mesmos assuntos previstos para a etapa nacional e servem
discutir e aprovar propostas prévias, que contribuam com as políticas de
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ampla

para discussão

saúde, e, que
durante a Conferência Nacional.
Aos vinte e cinco

a Conferencia

maio

da Saúde de

Saúde de Adrianópolis com o

2014/2017.

realidade;

Nesta data também ficou composto o novo Conselho Municipal

para

o Biênio 201

Diretoria:
Presidente

Alberto

Pastoral da Criança

Vice-Presidente

Jean Ricardo

Apae

10 Secretario

Nizio de Castro .... f'\(~\MQ

Dentista

20

Angélica de Almeida

Farmácia

Representantes do Poder Executivo:
Sanches Dias

Secretaria

Educação

Titular
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Titular

de Saúde

Roberto Mottin

da Ação Social

Crevelin

Representantes dos Usuários:
Andrade Matos

C

João Surá

T. Rurais

dos Santos

Sílvio

Titular

Rurais

Jesus Ribeiro

Janine

Titular

Duarte do Carmo
Irani

rá

Cristo Pereira

Representantes dos Profissionais de Saúde:
Juliano
Jackson

Raio X

Deus

Titular

Filipak

Representantes de Prestadores
Adolfo

Farmácia

Hernan

Médico

Serviço:
Titular

7.5 Gestão do trabalho em saúde
A democratização

gestão passa

administração e o

da

aos saberes

e

Contamos com

central de

consultas, setor

em Saúde. As

Administrativas se responsabilizam pela realização do

Planejamento

transporte, Unidade de Vigilância

ac()es e serviços de saúde de

com o seu nível

responsabilidades e atuação, onde a equipe
efetividade e impacto
Além disto, é um
indicadores de

atenção à saúde

faz a avaliação da

à população de

eSIJa(;os de relevância para a
gestão,

das Metas dos

e

à saúde.
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7.6 Educação em
A Educação em

desenvolvidas no âmbito

é inerente a todas as

do SUS. Como
níveis de
formulação
acontecem na
Nesse sentido
contribuam

devem ser

e qualificadas a

vez mais para a afirmação do

de

como a política pública

que tem proporcionado maior inclusão social,

somente por promover a

apropriação do significado de saúde enquanto direito por parte da
como
O princípio da

todos os
vivências e
Para tanto

necessário o desenvolvimento de ações

saúde numa perspectiva dialógica,

, participativa, criativa e

ra a autonomia do usuário, no

contribua
sujeito

em

diz respeito à sua

e autor de sua

e doença; e autonomia dos

da possibilidade

reinventar modos

compartilhados e integ
apresenta-se a

......... ,,"-'v

política da participação
metodológ
em

para transformar as
pedagógicas que

viver com o máximo de qualidade

popular em saúde como portadora da

e

e das possibilidades
práticas de educação em

à superação das situações

limitam o

todos nós merecemos.

Informação em saúde

A

do sistema de
e o planejamento
população
lac()es que disponha de uma

bE!St<X

a tomada de decisões. I

prontuários eletrônicos, a

GI\."'.I\JGI

considerando a magnitude

rede de

como o volume e o fluxo de
um

informatizado de

e

possibilite ao

não possuímos a

"........''''...." de

dados

sistema na rede municipal

grande
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na organização de

informatização é através de um modelo

rede

atenção.

a rede

saúde

atenção por programas

para coleta e análise de dados proposto pelo Ministério da Saúde, a serem
preenchidos pelos gestores

desencadeou um

de informação

baseado na alimentação individual destes
enfrentados: baixa qualidade de tráfego

Alguns problemas

dados e inexistência em algumas

unidades. Recentemente recebemos do nível Estadual 01 (um) computador
a vigilância

saúde do trabalhador. Ainda

algumas ferramentas

ano foram solicitados

melhorias na informatização através do recurso do

VIGIASUS.
Quadro 31 
de Informação em uso no Ministério
utilizados pelo Município de Adrianópolis
BOLSA FAMILlA

•

SIASUS

CADSUS MULTIPLATAFORMA

•

Saúde e

SIHD

I
I

SIH-SUS

GIL

SIOPS

HIPERDIA

SI-PNI

SGIF

SIAIU

SIAB

SIAPI

SIM

SIPNI

SINASC

SIEDI

SINAN-NET

SISPRENATAL

SISCAN

SISVAN

SISCOLO

TABNET

SISMAMA

TABWIN

- em Saude do SUS
Fonte: DATASUS - Sistemas de Informaçao
7.8 Infraestrutura
Município

com um

já colocou proposta para o
350,20

de Saúde na Sede que funciona 24
para construção de um

construção essa que ainda

e

novo com

no aguardo da contemplação.
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um novo

contemplados com a construção
com recurso

com 288,22 m2

de

em

e que

Possui

já

Saúde no Bairro Vila Mota,

Possui também um Mini Posto

Barras,

Saúde no Bairro Colônia

um Posto

também já fomos contemplados com a Reforma nesse prédio também com
recurso federal

também já se encontra em

Também o município possui postos avançados de saúde nos diversos bairros
como: Epitácio Pessoa, Perau, Varginha, João Sura e Córrego do

7.9 Recursos Financeiros

o Financiamento é

responsabilidade

responsabilidade do Governo
A

três

de

de

Governo Estadual e Governo Municipal.

Complementar 141/2012 que regulamentou o art. 198 da Constituição

Federal, trata em seus artigos 5° (União), 6° (Estados e Distrito Federal) e 7°
(Municípios e Distrito Federal)

cálculo e aplicações mínimas em

bases

e serviços:
"Art. 50 A União aplicará, anualmente, em ações e
ao
públicos
saúde, o montante
empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos
desta
Complementar,
de, no mínimo, o
percentual correspondente à variação nominal do Produto
Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao
lei
orçamentária anual."
/iArt. 60 Os
aplicarão, anualmente,
em ações e
públicos de
no mínimo, 12%
por
da
impostos a que se refere o
155 e
recursos de que tratam o
157, a
"a" do
inciso I e o inciso /I do caput do
159,
da Constituição
Federal, deduzidas as parcelas que forem
aos
respectivos Municípios.)I

No entanto, é histórico o investimento muito acima do mínimo constitucional
nos municípios, uma vez

é

sendo responsabilizado e
de

que abriga o usuário, e
com toda

. Os recursos financeiros em

no financiamento
são divididos em blocos

financiamento: Atenção Básica - Componentes: piso da atenção
(PAB

acaba

fixo

piso da atenção básica variável(PAB Variável). Média e alta

complexidade - Componentes:

financeiro da

e alta complexidade
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ambulatorial e hospitalar; fundo de ações estratégicas e
Teto Municipal da Rede de Saúde Mental, Rede Cegonha. Vigilância em
- Componentes: Piso fixo da vigilância e promoção
e incentiva no âmbito do Programa Nacional

e outras

Assistência farmacêutica - Componentes:

DSTs.

medicamentos de

estratégico da assistência
excepcional. Gestão do SUS

qualificação da

do SUS; implantação de ações e

sa

Investimentos na

serviços de saúde: composto por recursos

rede

transferidos, mediante

a serem

e automático,

Nacional de

para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal,
exclusivamente

para

mediante

a

interessado, ao

apresentação do projeto, encaminhado
Ministério da Saúde.

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

o

Plano Municipal de

dinâmico e flexível do processo de

a um

planejamento das ações e
governo de 04 anos (2014 a 2017) e
de saúde do município. A

um documento formal da política
e o encaminhamento do Plano de

são de competência
apreciá-lo e propor as

do

cabendo ao Conselho de Saúde

rac<:)es que julgarem necessárias.

Ressaltamos, ainda, que o
possam
contínuo a ser

vida a
""I"\,,~rto

de

plano e seus ajustes anuais,
documento e torná-lo um instrumento

uso

mudanças da realidade e na implantação

do

da

enfatizam o

regional.

Federal Complementar n0141, que
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LANO MUNICIPAL DE SAÚ

1- G

14 A 2017

SUS

EIXO 2 - ATEN

3-M DIA E A

ICA
PLEXI

4-VIGI
EIXO 5

ASSISTÊN

FARMACÊU

6 - URG N IA E EMERG N IA
7 - CONTROLE

........

NA G

US
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EIXO 1 - GESTÃO
Objetivos Gerais: Implementar o Modelo de Atenção à Saúde no município por meio do cumprimento dos princípios estabelecidos na Política Nacional de
Atenção: Acessibilidade, Vínculo, Coordenação, Continuidade do Cuidado, Territorialização e Adscrição da clientela, Responsabilização e Humanização.
Reoraanizacão
para
do SUS
- - - - direitos
- - - - . - - - enauanto
_ .. -I _. - - - - - usuários
.. - ." - -
, - 1--- -- suaestões. reclamacões.
- - - - - - ... - : ; [ - - - ' denúncias
- _ .. _ .. _._- de
- violacões
._---y--- de- seus
• de canal de acesso da ,populacão
"" Especificos:
Objetivos
Reorganizar o modelo assistencial de forma a garantir melhoria nas condições de saúde da população.
~-

-_.~------)

Ampliar o acesso e a melhoria da_qualidade da Atenção Básica.
Area
Problema
Ação
Indicador de
Programática
acompanhamento

z~",,~ ~ "20:t4i ;
!.

Estratégia de Saúde
da Familia

Estrutura Físíca

Urgência em
Atenção Básica

Cobertu ra de
Estratégia da Saúde
de Saúde da Família
de 100%

Ampliar a Cobertura da
Estratégia de Saúde da
Familia

Cobertura
Populacional estimada
pelas Equipes de
Saúde da Familia .

Inexistência de
Núcleo de Apoio a
Saúde da Família

Implantar um NAS F

100% das equipes
de ESF com
avaliação regular.

Melhorar o indice de
desempenho das
equipes avaliadas pelo
PMAO

Espaço físico
insuficiente e
inadequado

Readequar e reformar as
Unidades de Saúde
Porto Novo

Alto indice de
atendimentos de
urgências básicas
no PA Munícipal.

Capacitação permanente
das equipes de Saúde e
população
no atendimento das
urgências e
emergências.
Equipar as UBS. ESF
para atendimento de
urgências.
Implantar e implementar
acolhimento com
Classificação
de Risco em todos
serviços de saúde,
incluindo o Pronto
Socorro.

Recursos

Meta
.. ..

~

~

,~:.

I"; i ~{Ji.~~,~\$~(
.'
_. .
•

•

,

'

.

-.

rq t ~ fflM ~':Y"
~

~

.•"

--,
-..

_

-

"'" 1 .
-.::i,.-.

4

;

I

~j~f..:1~~T.li "..., .. tnH
..• ' ~j

Manter

Manter

Manter

manter

PAB/Próprio

% de equipes de
saúde da família
apoiadas por NASF.

100%

100%

100%

100%

PAB/Próprio/Convenio

% de equipes
aderidas ao
PMAO com avaliação
satisfatória e/ou muito
satisfatória.
Número de Unidades
com quantidades de
salas e consultórios
adequados e
suficientes. atendendo
ao proposto no
Manual de Obras do
MS.
Redução no
percentual de
atendimentos de
urgências básicas no
Pronto Socorro.

70%

100%

100%

100%

PAB/PMAO

50%

100%

100%

100%

Convênio/
Contrapartida

20%

30%

40%

50%

Convênio/
Contrapa rtida/
PAB

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N° de unidades
equipadas .
N° de unidades com
acolhimento e
classificação de risco .

-

------
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50%

100%

100%

100%

100%

Número de
computadores por

10%

25%

50%

90%

Profissionais
operando o sistema.

25%

40%

65%

100%

Indicadores de
satisfação dos
usuários
consolidados.
Informatização

I Rede de
serviços.

e interlígada nos
serviços de saúde.
Implantar e equipar
consultórios com
computadores para
modalidade de
Prontuário eletrônico.
Capacitar profiSSionais
para
da
rede

com rede implantada
e interligada.

\

100%

atuantes
nos serviços frente à

MAC/FMS
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EIXO 2 -ATENÇÃO BÁSICA
Aperfeiçoar a Atenção Básica para e melhorar a qualidade e resolubilidade das ações e serviços;
Melhorara organização e qualidade da assistência na atenção básica .
____ ··w_·w_· --. . . . _.w. __
-- -_. __._-, --, .. C'-"'-1: - -----I '-' . .. ,. 
Objetivos Específicos: Promover ações de Atenção Integral a Criança, em consonância com a Política de Atenção Básica;
ReorQanizar a Atenção a Saúde da Criança, com acolhimento e resolutividade.
Problema
Area
Ação
Indicador de
Meta
--"rI.~"--

~l:---

-~.~-_

Programática

~.

acompanhamento
Mortalidade Infantil

Saúde da Criança

Baixa cobertura do
Acompanhamento
das
condiciona lidades do
PBF.

Risco nutricional

- Acompanhamento
das gestantes desde o
inicio da gravidez
através do Sisprenatal
e Sisvan .
- Implantar grupo de
puericultura .
-Monitorar com a
equipe de saúde , a
cobertura vacinal das
crianças,
gestantes/puérperas.
- Promover busca ativa
de crianças fa ltosas
com vacinação extra .
-Implantar a Linha de
Cuidado da Criança .
- Implantar
acompanhamento do
crescimento e
desenvolvimento da
criança através do
SISVAN .
- Ampliar a cobertura
do acompanhamento
das condicionalidades
do Programa Bolsa
Família avaliando o
crescimento e
desenvolvimento da
criança , condições e
higiene, tipo de
alimentação,
intercorrências.

- Implantar
programa de
suplementação de
ferro .

o

I

_.. ~.. =.
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_-_.~-
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Recursos
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PAB/PróprioNE

% de gestantes com 7
consultas ou mais.

60%

70%

85%

100%

Número de Unidade com
grupo em funcionamento .

40%

45%

50%

65%

Porcentagem de crianças
e gestantes com vacinas
em dia .

85%

88%

90%

95%

Porcentagem de vacinas
atualizadas em ação extra .

10%

10%

5%

5%

- Grupos de puericultura
em funcionamento;

50%

60%

70%

80%

- Proporção de crianças
menores de 10 anos
cadastradas no SISVAN.

30%

40%

50%

60%

- Indice de cobertura

75%

80%

85%

90%

PAB/PróprioNE

- Número de crianças
atendidas

50%

60%

70%

80%

PAB/PróprioNE

PAB/PróprioNE

PAB/PróprioNE
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Acesso limitado
para a realização
da triagem
neonatal .

- Garantir e
acompanhar a
triagem neonatal a
todos os RN do
município.
- Implantar teste de
triagem neonatal
em todas as
Unidades de
Saúde.

- Número de nascidos
vivos e com teste do
pezinho realizado .

80%

90%

90%

90%

- Número de Unidades
realizando teste do
pezinho

100%

100%

100%

100%

PAB/PróprioNE

Objetivos Especificos : Promover ações de promoção, prevenção, re ãbilit ãção e cuidado as mulheres, evidenciando as ações de Pré natal e Puerpério, prevenção e cuidado das Neoplasias de Colo de
Útero e Mama.
Área

Problema

Ação

Indicador de

Programática

acompanhamento
~

Mulher:

Pré-natal e
Parto

Planejamento
Familiar

Prevenção de
Câncer de Útero e
Mama

Dificuldade nas
ações de controle do
pré-natal , parto e
puerpério.

- Captação das
gestantes no primeiro
trimestre, para o inicio do
Pré Natal.

Insuficiência nas
ações de
Planejamento
Familiar.

- Implantar os testes
rápidos ou sorologias
para HIV e sífilis e teste
rápido de gravidez,
conforme diretrizes do
Protocolos Clínicos;

Bai xa cobertura dos
exames preventivos
de cãncer de útero e
mama e seguimento
dos casos alterados.

- Implementar o
atendimento para a
puérpera e o recém
nascido na primeira
semana de vida ;
- Ampliar as ações de
acompanhamento do
Pré-natal e parto
considerando as
orientações da Política
Nacional do Parto
Humanizado;
-Implementar I Implantar
as ações de
Planejamento Familiar;
- Organizarl implantar

I
I

Recursos

Meta

lt-":,}2014
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- Proporção de
gestantes cadastradas
pela Equipe de Atenção
Básica;

70%

80%

90%

95%

- Proporção de
Gestantes que iniciaram
o pré-natal no 1°
trimestre ;

50%

60%

75%

85%

- Proporção de
Gestantes com o pré
natal em dia ;

60%

70%

80 %

90%

- Proporção de
gestantes com vacina
em dia;

85%

85%

90%

95%

- Proporção de
gestantes
acompanhadas por
meio de visitas
domiciliares;

30 %

40%

50%

60 %

- Grupo de
planejamento familiar
em funcionamento ;

Sim

Sim

Sim

Sim

- Aumento do número
de exames
cito patológicos do colo

30%

40 %

50%

70%

'

.:

PAB/PróprioNE
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Razão de
de casos ",tt<>r"'r1""

:~

.

...~~

j

,

95%

95%

95%

95%

50

Objetivos Especificos: Implementar as ações de Saúde Bucal na Atenção Básica integradas as ações da Rede de Saúde Bucal regional contribuindo para a consolidação e o aprimoramento do SUS,
através da coordenação do cuidado e a ampliação do acesso dos usuários as ações de saúde bucal as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal com orientadora das ações de saúde bucal no município.

Á

I

I

Problema

Ação

Programática

I

Indicador de

I

I

Meta

Recursos

acompanhamento
Insuficiência das
ações de Saúde
Bucal integradas
a Atenção Básica
integral.

Saúde Bucal

- Desenvolver ações de
promoção da saúde
bucal trabalhando de
forma intersetorial;

-Aumento na média da
ação coletiva de
escovação dental
supervisionada;

- Desenvolver
estratégias para a
garantia da continuidade
do cuidado em saúde
bucal nas linhas de
cuidado prioritárias;

-Cobertura de primeira
consulta odontológica
programática ;

40%

55%

65%

80%

- Cobertura de 1a consulta
de atendimento
odontológico à gestante;

70%

80%

90%

95%

- Razão entre
Tratamentos
Concluidos e Primeiras
Consultas
Odontológicas
Programáticas;

70%

75%

80%

90%

- Média de atendimentos
de urgência odontológica
por habitante;

15%

15%

15%

15%

- Proporção da população
idosa avaliada anualmente
para prevenção de CA
bucal ;

40%

50%

65%

75%

- Aumento da detecção de
alterações da mucosa
oral.

10%

15%

10%

10%

- Acompanhar o número
de usuários o atendidos
para a prótese dentária;
- Atuar com território
definido, mantendo
vinculo com a população
e se responsabilizando
pela atenção/resolução
de seus
problemas/necessidades
de saúde bucal ;
- Realizar acolhimento à
demanda espontânea
em tempo integral e
organizar o atendimento
programático integrado
a assistência em saúde
bucal;
-Aumentar o número de
avaliações para
alterações da mucosa
oral em idosos;
- Implantar indicadores
para atenção em saúde
bucal'

...

PAB/Próprio
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--

.objetivos Especificos: Reduzir a gravidez na adolescência, manter o adolescente com a situação vacinal atualizada, garantir ECA, reduzir as vulnerabilidade frente às diferentes formas de
rviolências e buling;
Ampliar e implementar o Programa de Saúde do Adolescente.

Area

Problema

Ação

Programática

acompanhamento

..' - .
~

\

;__

Insuficiência nas
ações de
acompanhamento do
adolescente.

Controlar os faltosos
de vacinação e realizar
vacinação extra,
garantir acesso a
todas vacinas do
calendário;
Aumentar a cobertura
de vacina contra a
Hepatite B ;

Saúde do
Adolescente

Identificar fatores de
risco;

Gravidez na
adolescência

Grupos organizados
na comunidade,
através de eventos
culturais, palestras em
escolas abordando
sexualidade,
planejamento familiar ,
DST/AIDS
Integração entre os
diferentes profissionais
e serviços de
inteÇlração.
Encaminhar
precocemente ao
Pré-natal.

Garantir Planejamento
Familiar.

Recursos

Meta

Indicador de
~

.
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Cobertura vacinal para
esta faixa etária;

70%

75%

80%

85%

Estimular a prática de
hábitos saudáveis;

Sim

Sim

Sim

Sim

Acompanhar a
implantação dessas
atividades na comunidade
e orientar os ACS para
divulgação ;

Sim

Sim

Sim

Sim

Acompanhar os
movimentos no municipio
através do PSE, social,
esporte , realizar reuniões
intersetoriais
mensalmente.

Sim

PAB/PróprioNE

Sim

Sim

Sim

Analisar o sisprenatal, SIM
e SINASC;

Sim

Sim

Sim

Sim

Reduzir a Proporção de
partos em menores de 21
anos;

10%

20%

30%

40%

Procura de atendimento
preventivo e
aconselhamento por
adolescentes no serviço
de saúde;

Satisfatório

Satisfatório

Satisfatório

Satisfatório

Procura por preservativos
e outros contraceptivos;

Satisfatório

Satisfatório

Satisfatório

Satisfatório

Participação em Grupos
de Planejamento Familiar.

Satisfatório

Satisfatório

Satisfatório

Satisfatório

1
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Objetivos Especificas: Implementar as ações de Controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica, contribuindo para a qualidade de vida e controle dos agravos bem como evitar
compl icações.

Area
Programática

I

Hipertensão e
Diabetes

-

--

Dificuldade na
implantação das
Linhas de Cuidado
da Hipertensão
Arterial Sistêmica e
Diabetes Mellitus.

-Busca ativa na
população do território;
-Manter atualizado os
reg istros nos Sistemas
de
Informação;
- Implantar as Linhas
de Cuidado e
Protocolos ;
-Oferecer as consultas
de enfermagem ,
médicas e
odontológicas,
considerando o projeto
terapêutico e plano de
cu idados ;
-Promover ações de
orientação relacionado
a alimentação
saudável , atividade
fisica e fumo ;
-Oferecer e integrar o
paciente nas ações
educativas e de
promoção de saúde
através de grupos
educativos,
orientações
ind ividuais , atividades
físicas nas academias
de saúde ;

-

Recursos

Indicador de

Meta

acompanhamento
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Ação

Problema

- .-

-,

- Proporção de
hipertensos cadastrados;

70%

75%

80%

90%

- Média de atendimentos
por hipertenso;

Satisfatório

Satisfatório

Satisfatório

Satisfatório

-

PAB/Próprio

- Proporção de
hipertensos
acompanhados no
domicilio;

30%

30%

30%

30%

- Proporção de diabéticos
cadastrados ;

70%

70%

70%

70%

- Média de atendimentos
por diabético;

Satisfatório

Satisfatório

Sa tisfatório

Satisfatório

- Proporção de diabéticos
acompanhados no
domicílio;

30%

30%

30%

30%
,

I

I

- 
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EIXO 3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivos Gerais : Organizar o fluxo de encaminhamentos para especialidades nas referencias , de acordo com protocolos clínicos de acesso ;
- Ampl@r_a estrutura e organizar a rede de atenção a Saúde Mental no município;
Objetivos Especificos: Implementar as ações de Controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica, contribuindo para a qualidade de vida e controle dos agravos bem como evitar
complicações.

rea

Problema

Ação

Programática

Indicador de

Meta

Recursos

acompanhamento

Atenção
Especializada

Grande Demanda
reprimida em
especialidades e
exames de apoio
diagnóstico e
complementares

Identificar e adequar
local para
atendimento das
especialidades 
ambulatório.

Ambulatório de
especialidades em
funcionamento.

Adequado

Adequado

Adequado

MAC; Próprio

Adequado

Objetivos Especificas: Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral e organizar a oferta de serviços especializados em Saúde Mental de forma a propiciar a desinstitucionalização e
desmedicalização dos pacientes;
- Promover a vinculação das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção da rede.
- Garantir a articulacão e integracão dos pontos de atencão das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da ::!tpnc-?ín

Problema

Acão

Programática

Meta

acompanhamento

Mental

Insufi
ações;

..... " ' --..-'...
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Indicador de
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nas

equipes da
Atenção Básica para
abordagem de
problemas vinculados
à violência, abuso de
álcool e drogas;

PABI Próprio

de capacitações
realizadas;.
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EIXO 4- VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo Geral- Fortalecer, estruturar e aperfeiçoar a Vigilância em Saúde para melhorar a qualidade e resolubilidade das ações e serviços por meio do cumprimento dos
ios estabelecidos nas oolíticas de saúde nacional, estadual e municipal, contribuindo para melhorar a Atenção à Saúde do indivíduo e comunidade.

efetivar as ações de
vigilância sanitária
no âmbito municipal.

sanitário nos serviços
de saúde;
2-Controlar o risco
sanitário nos locais de
interesse à saúde;
3-Controlar o risco
sanitário dos produtos
de interesse da saúde;
4-Controlar o risco
sanitário nos locais de
trabalho;
5-Controlar o risco
sanitário dos eventos
toxicológicos;
6-Controlar o risco
sanitário no meio
ambiente;
7-Capacitar para
controlar o risco
sanitário;
a-Fortalecer a gestâo
do Sistema Municipal
de Vigilância Sanitária;
9- Fortalecer o
controle social no
Sistema Municipal de
Vigilância Sanitária.

.~~

...

.... ~

Indicador 1
serviços de saúde
inspecionados! total de
serviços cadastrados no
SIVISA X 100 .
Indicador 2- nOde locais
de interesse à saúde
inspecionados !total de
estabelecimentos de
alimentos cadastrados no
SIVISA X 100
Indicador 3- Programa de
Monitoramento da
Qualidade Sanitária de
Produtos e
Estabelecimentos na área
de alimentos, elaborado e
executado por ano durante
o quadriênio .
Indicador 4- Total de
locais de trabalho com AT
fatais notificados no
SINAN inspecionados
/Total de locais de
Trabalho com AT fatais
notificados no SINAN
X100 .
Indicador 5- nO de casos
de intoxicação por
agrotóxicos notificados no
SINAN X nO de
investigações dos eventos
toxicológicos nas
atividades reguladas na
vigilãncia sanitária.
Indicador 6- Alimentar os
parâmetros dos sistemas
de informacões Pró-Áaua

VISA/Recursos
Próprios
Programações de
Ações de Vigilância
Sanitária
executadas

Programações de
Ações de Vigilância
Sanitária
executadas

Programações de
Ações de Vigilância
Sanitária
executadas

Programações de
Ações de Vigilãncia
Sanitária
executadas
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e SISÀGUA.
Indicador 7: 01 Relatório
anual contendo o
diagnóstico sanitário das
áreas contaminadas
existentes no município.
Indicador 8- N° de
profissionais credenciados
na equipe municipal como
autoridade sanitária! nO de
profissionais credenciados
na equipe municipal como
autoridade sanitária
capacitados para
execução das ações de
vigilância X 100.
Indicador 9 - Elaborar e
operacionalizar
anualmente a
Programação de Ação de
Vigilância Sanitária
aprovando no CMS.
Indicador 10- 01
informativo anual
destinado aos
conselheiros municipais
de saúde como forma de
mantê-los ao par das
principais ações de
vigilância sanitária
realizadas.

S6

Objetivos Especificos- Fortalecer a Vigilância

em Saúde, desenvolvendo o conjunto de ações da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, de caráter individual ou coletivo de acordo com as diretrizes, ações

e metas estabelecidas, contribuindo para a promoção da Saúde e prevenção e controle de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis.
em Saúde Ambiental.

Problema

Ação

Programática
Vigilância Em
Saúde

Vigilância
Epidemiológica

Indicador de

Meta

Recursos

acompanhamento
Dificuldade para a
efetiva implantação
e desenvolvimento
das ações de
promoção e
prevenção à saúde
no âmbito da
Vigilância em Saúde.

Necessidade de
manter as
infonnações
atualizadas em
tempo oportuno.
Necessidade de
manter a
participação nas
capacitações
promovidas pelas
esferas estadual e
federal.

Ampliar as ações de
promoção e prevenção
à saúde, com ações
no âmbito intersetorial,
estabelecendo
parceria com as
escolas municipais de
educação, incluir nos
curriculos escolares,
desde os primeiros
anos de escolarização
com conteúdos e
vivências sobre
cuidados com a saúde,
enfatizando a
promoção à saúde e
prevenção às
doenças, assim como
a responsabilidade
individual e coletiva
com a qualidade de
vida;
Executar as
campanhas de
vacinação definidas
pelo Ministério da
Saúde.
Informar e enviar em
tempo oportuno, as
informações referentes
a todos os sistemas
implantados na
vigilância.
Promover
capacitações em
parceria com as
esferas estadual e
federal para os
profissionais de saúde
da rede municipal de
saúde.

Monitoramento anual dos
indicadores do Sispacto.

Monitoramento periÓdico
dos sistemas implantados
na vigilância .

os indicadores de
monitoramento do
Sispacto (percentual
recomendado do
Sispacto) .

monitoramento do
Sispacto (percentual
recomendado do
Sispacto).

monitoramento do
Sispacto (percentual
recomendado do
Sispacto) .

Melhorar em 70%
os indicadores de
monitoramento do
Sispacto (percentual
recomendado do
Sispacto).

Garantir 100% dos
envios de dados
para as esferas
estadual e federal.

Garantir 100% dos
envios de dados
para as esferas
estadual e federal.

Garantir 100% dos
envios de dados
para as esferas
estadual e federal.

Garantir 100% dos
envios de dados
pa ra as esferas
estadual e federal.

Garantir 30% das
Capacitações aos
profissionais da
rede municipal de
saúde.

Garantir 40% das
Capacitações aos
profissionais da
rede municipal de
saúde.

Garantir 50% das
Capacitações aos
profissionais da
rede municipal de
saúde.

Garantir 70% das
Capacitações aos
profissionais da
rede municipal de
saúde.

VEI Próprio

I
I VEI
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atingir as metas
pactuadas no
Programa de
Qualificação das
Ações de Vigilância
em Saúde (PQA
VS).

a
a Saúde,
mantendo todos os
sistemas de
informações
atualizados e em
tempo hábil.

Dificuldade do
cumprimento das
ações propostas
pelo plano de
intensificação da
dengue.

Implantar as ações
propostas no plano de
contingência, nos
eixos: Vigilância
Epidemiológica;
Vigilância Sanitária;
Vigilância Laboratorial;
Controle de Vetores;
Educação.
Comunicação e
Social; e

Monitoramento anual
através dos indicadores do
PQA-VS.
no

Monitorar as ações
propostas de acordo com
a fase em que se
encontre o
silenciosa; fase
fase de alerta e fase de
emergência.

Realizar 80% das
no
contingência, de
acordo com a fase
em que se
enquadre o
municipio.

Atingir a meta
proposta para cada
indicador pactuado
no PQA-VS.

Atingir a meta
proposta para cada
indicador pactuado
no PQA-VS.

Realizar 80% das
propostas no
de
contíngência, de
acordo com a fase
em que se
enquadre o
município.

ações propostas no
plano de
contingência, de
acordo com a fase
em que se
enquadre o
município.

meta

I

VEIPr6prio

I no

Realizar 80% das
ações propostas no
plano
contingência, de
acordo com a fase
em que se
enquadre o
município.

Notificados

Ausência de
notificação

100%
para
diagnóstico de DST com
falta de notificação.

VEJMAC/FMS

SE

Controlar a
transmissão de HIV
e sifilis

Realizar acolhimento e
aconselhamento com
as gestantes
HIV+/Aids e seus
parceiros.

Proporção de gestantes
acompanhadas.

100%

100%

100%

100%

VE/MAC/FMS

Acompanhar e
controlar as consultas
de prénatal na rede
municipal, seg uindo
protocolo para
diminuição da
transm issão vertical do
virus .
Encaminhar ao SAE .
todas as gestantes
expostas.

Necessidade de
realizar ações de
sensibilização .

Realizar consultas de
puerpério e de
cria~s expostas.
Amp liar o número de
ações anualmente.
Realizar todas as
campanhas previstas
na Programação Anual
de Metas (PAM) .

I

Monitoramento pelo
Ministério da Saúde ,
realizado semestralmente .

-

-

-

-

50%

70%

60%

-

_ L-

___

-

- - --

-

80%

Convênio
Contrapartida
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EIXO 5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Objetivos Gerais - Aperfeiçoar a Assistência Farmacêutica para melhorar a qualidade e resolubilidade das ações e serviços.
- Ampliar o acesso e melhorar a organização e qualidade da Assistência Farmacêutica .
- Implementar o Modelo de Atenção à Saúde no município por meio do cumprimento dos princípios estabelecidos na Política Nacional de Assistência Farmacêutica.
- Contribuir sob a ótica da Assistência Farmacêutica para o desenvolvimento do conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, com promoção da Saúde, prevenção de
doenças, diagnóstico, tratamento e reabilitação .
Objetivos Especificos: -Qualificar a Assistência farmacêutica de forma a garantir a melhoria nas condições de saúde da população;
-Implantar o Modelo do Sistema de Assistência Farmacêutica Integrada: Infraestrutura; Procedimentos Operacionais Padrão; protocolos da Assistência Farmacêutica
- Implementar a interoperabilidade dos Sistemas Informatizados;
- Participar dos Programas de Capacitação para Assistência Farmacêutica na Região de Saúde;
-Definir Recursos Financeiros para implantação do Modelo proposto e incluir no planejamento do mun icípio
- Definir/planejar os estoques de medicamentos e insumos na lógica da necessidade apresentada

Ârea

Problema

Ação

Programática

Meta

Recursos

acompanhamento

Dific uldade para a
implan tação de
protocolos da
assistência
f armacêu t ica,
padronização de
medica mentos e na
ali men tação regu lar
dos sist ema s de
informação .

Assistência
Farmacêutica
Municipal

Indicador de

Viabi lizar o cumprimen to
das ações protocolares.
Elaborar e ou reaval iar
periodica men te a
padronização m unicipal de
medicamentos;
Identifica r se as
necessid ad es de hardware
são adequa dos para a
aliment ação dos sist emas
dI? In formação da
Assistência Far macê\ltica;
Capacitar o RH para a
adeq uad a aliment ação do
siste ma de informação .
Descentral iza r a ent rega
de medicam entos de uso
contí nu o (h ipertensão e
diabet es ) e insumos pa ra
os diabét icos nas Unidades
de
Saúde.

Assist ência
Farm acêu t ica / PAB /
Recursos Próprios /
Qua lifar SUS

Avali ar o n2 de ações
prot ocolares da assist ência
farmacêu t ica im plan t adas
Si m

S im

Sim

Sa tisfat ório

Sa t isfatório

Sat isfatório

Sa t isfató rio

Capac itações
realizadas

Capac it ações
real izadas

Capacit ações
real izadas

Ca pac itações
real izadas

20%

30%

40%

50%

Avaliar se a pad ronização
I Sim
mun icipal dos medica men t os
atende a necessidade local
da assist ência farma cê utica
Ava li ar a al ime nt ação dos
sist emas de informa ção da
assist ência Fa rmacê uti ca,
através da avaliação dos
relat órios específicos .
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EIXO 6 - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Objetivos Gerais - organizar e aperfeiçoar o atendimento em urgência e emergências no município.
Objetivos Especificos:

U"

- Qualificar o atendimento em urgência e emergência garantindo a resolutividade dos casos;
- Implementar a classificação de risco preconizada pelo Ministério da Saúde;

Area

Problema

Ação

Programática

d,1

Indicador de
acompanhamento

Recursos

Meta

p~l:
~f~
,:~ ff~~n
-·'ton~l
... )J.~·1.~~;Jf:
. "". .~ .'~.' ; : ~~.t i~ ~.~~ 11. ~16. ' .. ,
~ ~ .~~.· 4t' ,r .~ !:='.'?:::. ..i i' :~.~~ ~ ~:" ~ ~ :; '.:
I

I

4

.,

Pronto Socorro
Municipal

Dificuldade na
classificação nas
prioridades de
atendimento;
Infra-estrutu ra
inadequada

Implementar a
Classificação de
Risco;

Classificação de Risco
em funcionamento,

Ampliar ambientes
de
acolhimento/triagem;
Construção e
inauguração da UPA.

Dificuldade nas
transferências
i nter-hospita la res

.1'

Convênios com
Hospitais

Melhorias nas
transferências
i nterhosp itala re s.

...

t

....

"-I

'f'

-

......

Sim

~ < \ ...

Sim

:201'1 ~,'. :.:

1

I

-~'~~.~"i:

•

•

I

•

~.~

,t . ~ •

"

!'

..

•

..,

I

Sim

Sim

•

.

MAC/ Próprio / MS
Convênios

Adequado

Adequado

Adequado

Adequado

Obra concluída

Obra concluída

Obra concluída

Obra concluída

Melhora na
resolubilidade em

Melhora na
resolubilidade em

Melhora na
resolubilidade em

Melhora na
resolubilidade em

10%

20%

30%

50%

1

.• <:Oe>

:.
. ...-;»...

p1 1

EIXO 7 - CONTROLE SOCIAL
Objetivos Gerais - Fortalecer a participação da comunidade, bem como, das ações intersetoriais e do controle social na gestão do SUS.
Objetivos Especificos: Apoiar e estimular a divulgação da promoção a saúde e prevenção de doenças, bem como o funcionamento da Rede Municipal de Saúde.
Favorecer o acesso da população ao exercício do controle social. Promover avaliações de qualidade dos serviços de saúde.

rea

Problema

Ação

Programática

Indicador de

Recursos

Meta

acompanhamento
,OI"I:.":':':.'·j.

;~...... i.~::~.,~·t.~.

Controle Social

Dificuldade
no
entendimento
da
população sobre a
rede de serviços de
saúde
e
o
funcionamento do
SUS ,
no
âmbito
municipal.

Desenvolver projeto de
formação
de
multiplicadores
de
saúde .
Favorecer o acesso da
população ao exercicio
do controle social.
Propiciar capacitação
aos
Conselheiros
municipais de Saúde .

Número de pessoas
Capacitadas

3

"

-4

-

I

<"·,··~···~·1··ff'-

' : -

.~..; .:;;'~
•

...

_':! . . ,•.:. .

5

6

50%

75%

4

Garantir um orçamento
para o funcionamento
CMS .
Convocar as Conferências
Municipais de Saúde a
cada quatro anos.

% de conselheiros
capacitados;

Sim

20%

30%

...

~,.

.•..

Próprio

