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1.1 Identificação Municipal

Microrregião Geográfica

MRG de Rio

Negro
Data

de

Instalação

29/10/1961
Altitude da sede (IBGE) (m)
Distância

à

Capital

798
(SETR)

(km)

TSE

2016

95,70
Número

de

Eleitores

6.169
Área Territorial (ITCG) (km²) ITCG 2017
Dens. Demográfica (hab/km²) IPARDES 2017

304,291
25,73
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População - Censitária – Urbana (hab) IBGE 2010 - 4.194

Taxa de Crescimento Geometrico (%) IBGE 2010 - 1,18

População – Censitária – Rural hab) IBGE 2010 - 2.931

Índice de Idosos (%) IBGE 2010 - 20,86

Domicílios Part. Permanentes – Com Água Canalizada IBGE 2010
2.005
Domic Part.Permanentes – Com Banheiro ou Sanitário IBGE 2010

Abast de Água (unidades atendidas Sanepar/Outras 2016

2.364

2.020

Consumo de Água - Volume Fat (m3) Sanepar/Outras 2016

339.352

Domic Part Permanentes – Destino do Lixo - Coletado IBGE 2010

Consumo de Água - Volume Med (m3) Sanepar/Outras 2016

253.810

1.693

Atendimento de Esgoto (unid atendidas)Sanepar/Outras 2016

.0

Domic Part Permanentes – Com Energia Elétrica IBGE 2010
2.026
Estabelecimentos (RAIS) (número) MTE 2015 - 156
Comércio Varejista MTE 2015 - 50

FINANÇAS PÚBLICAS

Agropecuária MTE 2015 - 26

Receitas Municipais (R$ 1,00) Prefeitura 2016 - 12.024

Alojamento, Alimentação, Radiodifusão e Tv MTE 2015 - 19

Despesas Municipais (R$ 1,00) Prefeitura 2016 -. 18.977

Empregos (RAIS) (número) MTE 2015 - 1.328

ICMS (100%) por Mun. de Origem do Contribuinte (R$ 1,00)

Estab(RAIS) nas Ativid Caract do Turismo (ACTs)(número)MTE

SEFA-PR 2016 - 831.824,73

2015 - 12

ICMS Ecológico - Repasse (R$ 1,00) SEFA-PR 2015 - 0

Alimentação (número) MTE 2015 - 9

Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (R$ 1,00)

Estab(RAIS) nas ACTs - TranspTerrestre (número) MTE 2015 - 2

MF/STN 2016 - 7.297.278,75

Cultura e Lazer (número) MTE 2015 - 1

Valor Adicionado Bruto (VAB) a Preços Básicos (R$ 1.000,00) IBGE/Ipardes 2014 ...............147.509
VAB a Preços Básicos - Agropecuária (R$ 1.000,00) IBGE/Ipardes 2014 .................................51.910
VAB a Preços Básicos - Indústria (R$1.000,00) IBGE/Ipardes 2014 .........................................18.821
VAB a Preços Básicos - Serviços (R$ 1.000,00) IBGE/Ipardes 2014......................................... 48.945
VAB a Preços Básicos – Administração Pública (R$ 1.000,00) IBGE/Ipardes 2014.................. 27.833
Valor Adicionado Fiscal (VAF) (R$ 1,00)(P) SEFA-PR 2015 ...................................................112.271.568
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VAF - Produção Primária (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2015 ............................................................55.523.479
VAF - Indústria (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2015 ............................................................................19.615.703
VAF - Comércio/Serviços (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2015 ............................................................37.084.316
VAF - Recursos/Autos (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2015 .......................................................................48.070

Estabelecimentos de Saúde (número) MS-CNES 2016 - 12

Leitos Hospitalares Existentes (número) MS-CNES 2016 - 0

Taxa de Fecundidade (filhos/mulher) PNUD/IPEA/FJP 2010 - 2,59
Taxa Bruta de Natalidade (mil habitantes) IBGE/SESA-PR 2016 15,07

Tx de Mortalidade Geral (mil habitantes)(P)Datasus/SESAPR 2016 6,18
Tx de Mortalidade Infantil (mil nascidos vivos)/SESAPR - 2016 - 9,95
Tx de Mortde em > de 5 anos (mil nascidos vivos) SESAPR2016 12,44
Tx de Mortalidade Materna (100 mil nascidos vivos) /SESAPR2016 - 0

1.2 Análise Situacional em Relação a Situação de Saúde do Município
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2 - Análise em Relação a Atenção Integral a Saúde
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2 - ESTRUTURA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
Coordenadora Geral – Danielli Teixeira da Cruz
2.1 Unidade Básica de Saúde Waldomiro Machado de Souza
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Enf. Resp Caroline Stelmach da Silva

01 Médico clinico geral
01 Enfermeiro
02 Técnicos de enfermagem
05 Agentes Comunitários de Saúde
01 Dentista
01 THD - Técnico de Higiene Dental
01 ACD - Auxiliar de Consultório Dental
01 Técnico ESUS
01 Recepção
Horário de Atendimento 08:00 às 12:00 – 13:00 às 17:00 (segunda a sexta-feira)

2.2 Unidade Básica de Saúde Divino Espírito Santo
Enf. Resp Sirlene da Aparecida Chein
01 Médico clinico geral
01 Enfermeiro
02 Técnicos de enfermagem
05 Agentes Comunitários de Saúde
01 Dentista
01 THD - Técnico de Higiene Dental
01 ACD - Auxiliar de Consultório Dental
01 Técnico ESUS
01 Serviços Gerais
01 Recepção
01 Farmacêutico
Horário de Atendimento 07:30 às 11:30 – 13:00 às 17:00 (segunda a sexta-feira)

2.3 Unidade Básica de Saúde Eloi Paschoal Bodanesi
Enf. Resp Sabrina Cordeiro
01 Médico clinico geral
01 Enfermeiro
02 Técnicos de enfermagem
05 Agentes Comunitários de Saúde
01 Dentista
01 THD - Técnico de Higiene Dental
01 ACD - Auxiliar de Consultório Dental
01 Técnico ESUS
01 Recepção

2.3.1 Posto de Atendimento Francisca Veiga
Enf. Resp Sabrina Cordeiro
01 Técnico de enfermagem
01 Medico clinico geral (Quarta-Feira)

2.3.2 Posto de Atendimento Espírito Santo

Enf. Resp Sabrina Cordeiro
01 Técnico de enfermagem
01 Medico clinico geral (Segunda Feira)
Horário de Atendimento 08:00 às 12:00 – 13:00 às 17:00 (segunda a sexta-feira)

2.3.3 Posto Avançado Serrinha – Penúltima quinta-feira do mês
01 Enfermeiro
01 Técnico de enfermagem
01 Medico clinico geral

2.3.4 Posto Avançado Pau de Casca – Ultima Quinta-feira do mês
01 Enfermeiro
01 Técnico de enfermagem
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01 Medico clinico geral

2.3.5 Posto Avançado Santana – Primeira Quarta-feira do mês
01 Enfermeiro
01 Técnico de enfermagem
01 Medico clinico geral

2.4 Posto de Atendimento São Luiz
Enf. Resp. Mariele Rosangela Weinert/Carolina Aparecida Gruber/Danielli Teixeira da Cruz
03 Médicos clínico geral – 24 horas
03 Enfermagem – 24 horas
09 Técnico de Enfermagem – 24 horas
01 Radiologista
02 Cozinheiras
01 Lavanderia
03 Serviços gerais
06 Recepção
01 Técnico ESUS
01 Farmacêutico

2.5 Serviços Especializados em apoio ESF
01 Fonoaudiologia
01 Psicologia
01 Assistência Social de Saúde
02 Obstetrícia
01 Puericultura

2.6 Transporte Sanitário e Central de Regulação e Marcação
01 Chefia
02 Técnicos
11 Motoristas

2.7 Vigilâncias em Saúde
Enf. Resp Eluisa Marchesi
01 Enfermagem
01 Técnico Segurança do Trabalho
01 Técnico de Enfermagem
02 Agentes de Saúde

2.8 Materiais e Suprimentos
01 Técnico administrativo

2.9 CPD – Centro de Processamento Dados ESUS
02 Técnico administrativo

3 – Quadro de Pessoal e Necessidades
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4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Objetivo Geral
 A Assistência Farmacêutica (AF) reúne um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção
e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso aos medicamentos e uso racional. No
Ministério da Saúde, tais ações consistem em promover a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de
medicamentos e insumos, bem como sua seleção, programação, aquisição, distribuição e avaliação de
sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida
da população.
Objetivos específicos
 Farmácia Básica com os componentes especializados e estratégicos e
 Farmácia Hospitalar
 A farmácia básica está divida nas UBS Divino Espírito Santo com componente especializado
(Farmácia Especial), Unidade São Luiz com a farmácia hospitalar, Unidade Waldomiro Machado de Souza
com farmácia básica e a central de distribuição. O interior é atendido via dispensação quando da visita
do médico da família nos postos de atendimento.
 Na UBS Eloi Pascoal Bodanesi será atendido somente a dispensação da farmácia básica.

4.1- REMUME – Relação Municipal de Medicamentos
A Secretaria Municipal de Saúde de Campo do Tenente, disponibiliza a atualização de relação
municipal de medicamentos essenciais – REMUME. Com intuito de definir uma política
municipal de medicamentos que garanta o elenco terapêutico necessário ao atendimento dos
principais problemas de saúde do município.
A adoção da REMUME possibilita muitas vantagens para a saúde pública, ressaltando maior
eficiência no gerenciamento dos serviços farmacêuticos, racionalização dos custos,
possibilidade de economizar os recursos disponíveis e facilidade na implantação de ações
educativas junto aos prescritores, trabalhadores e usuários do serviço. ¹ ²
Sendo assim, a padronização de uma listagem favorece a qualidade na assistência terapêutica
e farmacêutica, provocando efeitos positivos nas intervenções, resultando em um sistema
progressivo de atenção à saúde no nível municipal.
Com a ampla divulgação deste documento, entre os profissionais de saúde da SMS, e acesso
rápido e fácil; objetiva-se qualidade e eficiência no processo de cuidado em saúde.
A REMUME está descrita por grupo farmacológico e adota a Denominação Comum Brasileira
(DCB), visando a praticidade da prescrição e dispensação.
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5 - SAÚDE BUCAL
As comunidades em que a Odontologia atua em Campo do Tenente – PR apresentam uma grande
demanda em saúde, sendo que as escolas e CMEIs representam os principais meios de ofertar acesso às
intervenções de saúde bucal.
JUSTIFICATIVA
Tal intervenção se faz necessária em escolas urbanas e rurais, considerando que durante visitas
de rotina e análises informais durante as interações com os alunos indicam indícios de problemas bucais
que evidenciam a ineficácia e ineficiência de escovação dental.
Além disso, a alimentação e perfil dietético dos alunos sugerem necessidade de implantação de
aconselhamento alimentar, fato que interfere na saúde bucal e deste modo, deve ser enfatizado nas
atividades educativas.
Objetivo Geral
 Educar as crianças, familiares, profissionais da saúde e da educação sobre a importância
de uma boca saudável.
Objetivos Específicos
 Atuar educativamente nas comunidades promovendo ações de educação preventiva e
curativa;
 Informar cidadãos tenenteano sobre a importância da saúde bucal, visando a melhoria na
qualidade de vida de crianças e familiares;
 Recomendar processos de prevenção e promoção em saúde bucal em escolas municipais e
CMEIs.
PÚBLICO ALVO
 Escolares municipais e estaduais (0-16 anos)

METODOLOGIA
O estímulo e as melhorias nas práticas de higiene bucal serão estimulados através de palestras
e ações de saúde bucal nas escolas municipais da zona urbana e rural, para que haja construção do
conhecimento direcionado para a prevenção a cáries e outras doenças bucais.
Neste caso as ações serão desenvolvidas por:
 Palestras Educativas e Preventivas;
 Intensificação de atividades de escovação supervisionada;
 Aplicação tópica de flúor
 Práticas curativas;
 Criar e suprir escolas com material didático de apoio;
 Distribuir kit de higiene bucal para alunos
Sendo assim, por meio de distribuição de cartilhas de saúde bucal nas escolas enseja-se que alunos e
famílias conscientizem-se da importância de hábitos saudáveis que são favoráveis para a saúde, para
que então desde pequenos as crianças adotem hábitos e estejam conscientes da saúde bucal.
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PLANO DE INTERVEÇÃO EM SAÚDE BUCAL
Escolas

Localidade

Total de alunos

E. M. C. Gunter Urban

Centro

291

E. M. C. João Paulo

Divino

73

E. M. C. Lageado

Lageado

52

E. M. C. Elfrido Fabrasil

Buriti

34

E. M. C.

Rio Vermelho

58

E. E. C. Vitor Busmamm

Centro

524

E. E. C. Alexandra Peixó

Lageado

92

METAS
 Implantar o Projeto CMEIS e escolas, com atividades de promoção, prevenção e controle
das doenças bucais numa perspectiva integral;
 Incorporação do autocuidado no cotidiano escolar;
 Diminuir o índice de cárie dentária e outras doenças bucais;
 Incentivar a prevenção prevendo satisfação pessoal e economia de tempo e dinheiro;
 Sensibilizar para mudança de hábitos saudáveis.
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6 - ASSISTENCIA FONOAUDIOLGIA

Objetivo Geral
 Participar dos grupos de gestantes para orientar sobre amamentação e hábitos orais
inadequados do bebê;
 Participar dos grupos de envelhecimento ativo com o objetivo de orientar ações que
favoreçam a comunicação oral e habilidades cognitivas, auditivas e vocais;
 Participar de grupos e/ou desenvolver ações que favoreçam o desenvolvimento infantil, no
que diz respeito às suas áreas de atuação;
 Orientar agentes comunitários de saúde, para coletar dados referentes à comunicação dos
usuários e detecção de sinais indicadores de alterações da comunicação humana;
 Desenvolver atividades de promoção à saúde e da comunicação, por meio da abordagem de
temas como saúde materno infantil, desenvolvimento infantil, saúde auditiva, saúde mental, saúde
vocal e saúde do idoso
 Realizar visitas domiciliares, para elencar fatores ambientais e familiares que possam gerar
alterações na comunicação humana;
 Realizar atividades em instituições educacionais,
 Participar das entidades representativas da população (conselho gestor, popular);
 Realizar com a equipe campanhas de aleitamento materno, saúde auditiva, saúde vocal,
envelhecimento ativo e comunicação humana etc.
Público Alvo
 Atendimentos domiciliares em pacientes impossibilitados;
 Atendimento pediátrico a pacientes com afecções neurológicas;
 Grupo de Gestantes - pré-natal e puerpério;
 Terceira idade, obesos, hipertensos, diabéticos, tuberculosos e indivíduos com hanseníase;
 Ações interdisciplinares e intersetoriais, visando assistência e inclusão aos portadores de
deficiência;

16
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7 - ASSISTÊNCIA PSICOLOGIA

Objetivo Geral

Oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a
reinserção dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços
familiares e comunitários. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às internações
em hospitais psiquiátricos;
 Atendimento individual e em grupo; Discussão do cuidado com o usuário humanização da atenção
(psicóloga atuante na gestão);
 Triagem; Acolhimento;
 Grupos psicoterápicos; Grupos de espera;Visita domiciliar
 Palestras; Relatórios; Palestras educativas nas escolas;
 Grupo de orientação familiar, voltado para os pais;
 Grupo Qualidade de Vida;
 Grupo de adolescentes, adultos e terceira idade;
 Grupo de informação (em nível de patologia – agravo psíquico);
 Visita psicossocial;
 Apoio matricial;
 Palestra nas comunidades
 Acolhimento em saúde mental (psicologia);
 Grupos de Prevenção e Promoção a Saúde
 Grupo de Mulheres e Grupo de Saúde Mental
 Objetivos Específicos
 Coordenação dos grupos de tabagismo,
 Organizações para os trabalhos em grupo (gestante, adolescentes etc.)
 Grupos multiprofissionais como oficinas de sexualidades nas escolas,
 oficinas de saúde com os idosos, com hipertensos e diabéticos,
 Atendimento de grupos de crianças e adolescentes com dificuldades relacionadas ao âmbito escolar
 Grupo de Reabilitação – crônicos sequelados usuários do serviço de Fisioterapia.
 Grupos informativos e palestras
 Palestras para gestante, obeso e câncer de mama;
 Palestra para o programa empresa saudável
 Palestras sobre tabagismo, ou outro assunto que esteja em ênfase
 Palestras interativas em escola estadual sobre sexo, drogas e mercado de trabalho.
 Palestras em escolas sobre dependência química, doenças sexualmente transmissíveis, etc.
 Palestras sobre depressão, alcoolismo para a população em geral
 Atuação no contexto da Estratégia de Saúde da Família
 Atendimento clínico de psicoterapia e acompanhamento psicológico de pessoas encaminhadas por demais
profissionais da saúde, educação, assistência social e requisições judiciais, além daquelas pessoas que
procuram espontaneamente pelo serviço de Psicologia.
 Atendimento individual crianças, adolescentes e adultos
 Encaminhamento de pacientes a serviços especializados

 Educação em saúde com equipes de funcionários, palestras informativas, trabalho em rede com
instituições como creches e atendimento individual, infantil, adulto e adolescente.

 Palestras de promoção de saúde; treinamentos e capacitações; seleção de profissionais de saúde de saúde.
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9- ASSISTÊNCIA FISIOTERAPIA

O numero de atendimentos esta muito abaixo do esperado, tornando-se inviável a manutenção da forma de
atendimento.
As razões principais é o alto índice de absenteísmo, falta de espaço e equipamentos para os
profissionais.
Objetivo Geral
As propostas de atuação da fisioterapia, na atenção primária, apresentam-se com os objetivos de
desenvolver ações voltadas à manutenção da saúde ou, então, em última instância, à prevenção de sequelas e não
apenas à reabilitação.
É dentro desta nova perspectiva de atuação profissional que se insere o fisioterapeuta preventivo,
agindo em programas de promoção de saúde e proteção específica.
O fisioterapeuta, na saúde pública, tem participação e ação no planejamento de todos os níveis de
atenção à saúde, participando, portanto, na saúde básica (promoção e educação); em serviços ambulatoriais e
hospitalares e em serviços de referência em reabilitação.
Objetivos Específicos
 Atendimento as necessidades de adaptação e recuperação cinético-funcionais alteradas.
 Educação em saúde, atendimento individual, em grupos, visitas domiciliares, visando diminuir os
danos e agravos com um atendimento integral.
 A execução de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida independente do nível de
atenção;
 Realizar atendimentos domiciliares em pacientes impossibilitados;
 Prestar atendimento pediátrico a pacientes com afecções neurológicas;
 Orientar a família ou responsáveis para que o procedimento seja completo e eficaz;
 Realizar técnicas de abordagem nas diversas patologias ginecológicas; atuar no pré-natal e puerpério;
 Desenvolver atividades físicas e culturais para a terceira idade, obesos, hipertensos, diabéticos,
tuberculosos e indivíduos com hanseníase;
 Atender de forma integral às famílias por meio de ações interdisciplinares e intersetoriais, visando
assistência e inclusão aos portadores de deficiência
 Construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais;
 Prescrição de condutas fisioterapêuticas e acompanhamento da evolução do quadro clínico funcional
e das condições para a alta do serviço de saúde.
 No que se refere à atenção básica em saúde, acrescenta que pode participar das equipes
multiprofissionais destinadas ao planejamento, implementação, controle e execução de programas e projetos de
ações em atenção básica de saúde; promoção e participação de estudos e pesquisas voltados à inserção de
protocolos da sua área de atuação nas ações básicas em saúde;
 Participação do planejamento e execução de treinamento e reciclagem de recursos humanos em
saúde; e ainda a participação de órgão colegiado de controle em saúde
Público Alvo
 Atendimentos domiciliares em pacientes impossibilitados;
 Atendimento pediátrico a pacientes com afecções neurológicas;
 Grupo de Gestantes - pré-natal e puerpério;
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Terceira idade, obesos, hipertensos, diabéticos, tuberculosos e indivíduos com hanseníase;
Ações interdisciplinares e intersetoriais, visando assistência e inclusão aos portadores de deficiência;

10 - VIGILÂNCIAS EM SAÚDE
10.1 Vigilância Epidemiológica Municipal:
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

Digitar no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) e investigar os agravos de
notificação compulsória, observando o prazo de encerramento conforme normas vigentes.
Realizar coleta de amostra biológica para todo caso suspeito de doença exantemática
(Sarampo/Rubéola) conforme protocolo específico.
Notificar e investigar todo caso suspeito de coqueluche conforme normas vigentes (Ministério
da Saúde, SESA,
Cobertura vacinal para todos os grupos etários contemplados no calendário de vacinação
nacional e de Campanhas
Monitorar os serviços de saúde que realizam vacinas (sala de vacina) quanto às boas práticas de
vacinação
Digitar mensalmente no SIPNI/API todas as doses de imunobiológicos aplicadas
Notificar e investigar qualquer evento adverso categorizado como moderados, graves e ou
inusitados decorrente da vacinação
Realizar a vigilância de contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase
diagnosticados no ano vigente. (Indicador do COAP)
Tratar e curar todo caso novo de Hanseníase de acordo com as normas vigente.
Identificar e examinar os Sintomáticos Respiratórios (SR) objetivando a detecção de casos
novos de tuberculose
Realizar a investigação de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera
Garantir a realização de exames anti-HIV para todos os novos casos de tuberculose.
Curar casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera
Diminuir a taxa de abandono de tratamento de tuberculose
Solicitar cultura para BAAR conforme normas vigentes.
Possibilitar a participação de profissionais nos cursos de educação permanente em ações de
vigilância epidemiológica.
Realizar teste de sífilis em gestantes conforme o protocolo Mãe Paranaense.
Realizar tratamento adequado para gestante/parceiro diagnosticados com Sífilis.
Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos.
Aumentar o diagnóstico precoce das hepatites virais Tipo B e Tipo C.
Investigar óbito fetal
Investigar óbito infantil
Investigar óbito materno
Investigar e registrar no módulo SIM Web os óbitos de mulher em idade fértil (MIF)
Reduzir 2% ao ano, em relação ao ano anterior, a taxa de mortalidade prematura
Aumentar a realização de testes rápido ou convencionais por diagnóstico de HIV/AIDS, sífilis e
Hepatites Virais
Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida.
Registro de óbitos no SIM – Sistema de Informação de Mortalidade Federa
Alimentar o SINASC – Sistema de Informação de Nascidos Vivos Federal
Reduzir o diagnóstico tardio de infecção pelo HIV.
Monitorar e tratar os casos de HIV/AIDS para prevenir os agravos e mortalidade por coinfecção.
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11 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Atendimento realizado pela Central de Regulação do Estado, sendo os casos que não há a
disponibilização de leitos, os pacientes são encaminhados a outras instituições de saúde que o
município mantém contato.

11.1- SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Em Implantação com a Micro região Sul formada pelos municípios Fazenda Rio Grande (Sede
Alfa), Mandirituba (Básica), Quitandinha (Básica) e Rio Negro (Básica).

11.2 - Centros de Referência – Central de Regulação e Marcação
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12 – INDISPONIBILIDADES LOCAIS
12.1- Laboratório Municipal – Não Atende
12.2- Serviços De Diagnose – Não Atende
12.3- UPA - Atendimento de Urgência e Emergência – Não Atende
12.4- CAPS - Saúde Mental – Não Atende
12.5- Hospitais (Leitos, Atendimentos) – Não Atende
12.6- Academias De Saúde – Em Estudo
12.7- NASF – Implantar em 2018

13- ANÁLISE EM RELAÇÃO À GESTÃO DE SAÚDE

13.1- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÙDE - CONTROLE SOCIAL
Reuniões Mensal: 1ª Terça-feira do mês
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14- Resultados 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÙDE
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13.2– CONFERÊNCIA
DE SAÚDE

MUNICIPAL

Diretriz I

Atenção Básica da Saúde

Garantia do acesso
da população a
serviços de
qualidade com
equidade e em
tempo adequado
ao atendimento
das necessidades
de saúde,
mediante
aprimoramento da
atenção primária,
definindo-a como
eixo estruturante e
reordenador da
atenção à saúde.

Consultas médicas - atendimentos básicos em saúde, por profissional de nível médio e nível
superior, ESF, saúde bucal, PSE, NASF, atividades coletivas, ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: ações da
saúde mental. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA: produção de serviços de Pronto Atendimento, SAMU;.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE: ações de vigilância sanitária (atividades educativas, inspeções,
atendimento às denúncias, atendimento ao regulado (fiscalizado) e profissionais de saúde,
análise de projetos arquitetônicos, etc.; vigilância ambiental (controle da Dengue, raiva, e
outras zoonoses, qualidade da água para consumo humano, etc.), vigilância epidemiológica
(investigação de surtos, controle de DST-AIDS-Hepatite, imunização, cobertura vacinal, etc.)
saúde do trabalhador (notificações, investigação de óbitos e acidente grave, etc.) promoção à
saúde (estímulo à atividade física, alimentação saudável, prevenção ao tabagismo, prevenção
de acidentes e violências, promoção de cultura de paz, aleitamento materno;
REGULAÇAO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS: consultas de especialidades, exames de imagem, de
análises clínicas, serviços realizados nos consórcios, fisioterapias, órteses e próteses;
TRANSPORTE SANITARIO: Transporte interno e externo das Equipes, transporte de emergência
e urgência, consultas de especialidades, exames de imagem, de análises clínicas, serviços
realizados nos consórcios, fisioterapias, Tratamento Fora do Domicílio (TFD), órteses e próteses,
internações e altas de internações;
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: medicamentos adquiridos e dispensados, elaboração de
REMUME, elaboração de protocolos;
ASSISTENCIA SOCIAL: Apoio técnico aos usuários do SUS;
FISIOTERAPIA: Atendimento preferencial a crianças e idosos;
FONOAUDIOLOGIA: Atendimento à demanda escolar;
PSICOLOGIA: Atendimento aos pacientes da atenção básica;
SAÚDE BUCAL: Atendimento conforme preconiza a Atenção Bucal
I. Incluir ações e serviços de Saneamento Básico;
II.Adequação as Normas Tutoria APSUS
III.Adequação de prédio para a Vigilância em Saúde, com a inclusão da Vigilância de Saúde do
Trabalhador e Vigilância Ambiental.
IV.Incluir as localidades do Santana, Serrinha, Cascavel e Pau de Casca, na atenção básica
através das melhorias nos Postos de Atendimento, procurando levar os serviços de saúde mais
próximo da população.
V.Ações de promoção e prevenção em saúde
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VI.Implantação Sistema de Gestão em Saúde
1.1 – Ampliar a contratação de Profissionais Especializados para fortalecer a Atenção Primária
em Saúde (Pediatra, Psiquiatra, Nutricionista);
1.2 – Manter a atenção das equipes da atenção básica, em especial dos Agentes Comunitários
de Saúde para as populações que apresentam maior vulnerabilidade social e risco de
adoecimento e morte;
1.3 – Promover maior acompanhamento às crianças de com baixo peso e também as obesas,
além de acompanhamento a grupos específicos, entre eles, diabéticos e hipertensos;
1.4 – Organizar/realizar em conjunto com as outras áreas, eventos e campanhas relacionadas a
Saúde da População;
1.5 – Reunião mensal de Hiperdia
1.6 – Reunião de Puericultura
1.7 – Reunião Saúde Mental
1.8 – Reunião Planejamento Familiar
1.9 – Reunião Gestantes

Diretriz II

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade

Com equidade e
em tempo
adequado ao
atendimento das
necessidades de
saúde, mediante
aprimoramento da
política de atenção
básica,
promovendo a
atenção integral à
saúde da mulher e
da criança e
implementação da
Rede Mãe
Paranaense, com
ênfase nas áreas e
populações de
maior
vulnerabilidade.
Incluem-se ainda
nesta diretriz, a
atenção e
promoção da
saúde do
adolescente e do
homem.

I.Manter as ações e serviços de cunho preventivo e curativo da rede de atenção primária em
saúde, mantendo os Programas e Estratégias prioritárias do Ministério da Saúde, entre outros,
o Mãe Paranaense; ESF - Estratégia de Saúde da Família e Estratégia de Agentes Comunitários
de Saúde.
II.Viabilizar e Promover cursos de capacitação e atualização aos funcionários da Secretaria
Municipal de Saúde.
III.Implantar o NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Ação constando também na Diretriz
da Saúde Mental devido a exigência legal, de que no mínimo um profissional da área de saúde
mental deve compor a equipe).
IV.Propiciar um atendimento humanizado e ágil à população nas Unidades de Saúde,
garantindo ambiência adequada, com conforto e segurança;
V.Realizar atividades de orientação e conscientização das gestantes sobre os benefícios do
parto normal, a fim de reduzir o número de cesariana;
VI.Realizar com mais intensidade a busca ativa de gestantes faltosas no pré-natal, garantindo
no mínimo 7 consultas durante a gestação;
VII.Implantacao do uso de Tablets para os ACS e ACE, agilizando a informação
VIII.Implantacao de sistema de controle de vacinas
IX – Garantir todos os exames previstos no protocolo do pré-natal para a atenção de baixo
risco; Disponibilizar o transporte de mulheres para realização de exames de Mamografia e
Ecografia Mamária, facilitando a adesão e o acesso dessa clientela;
X – Intensificar a atenção voltada às necessidades dos pacientes, procurando ampliar o acesso
aos serviços públicos de saúde, compreendidos em consultas médicas; medicamentos; exames e
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demais procedimentos;
XI – Realizar ações de educação em saúde, através de palestras, reuniões, ações Intersetorial
que visem a integração do idoso na sua comunidade melhorando a sua autoestima,
proporcionando assim qualidade de vida e mais saúde para esta população

Diretriz III

Garantia do acesso da população aos serviços de Saúde bucal.

Ampliar as ações e
serviços de atenção
à saúde bucal, com
ênfase nas
atividades de
3.1 – Ampliar o atendimento odontológico nas Unidades de Saúde aos usuários da rede pública
prevenção.
municipal, garantindo a primeira consulta, o tratamento e a profilaxia;
Implementar a
estratificação de
riscos dos
atendimentos de
saúde bucal
Priorizar o
atendimento à
gestantes e
crianças

Diretriz IV

3.2 – Permanecer com as ações realizadas nas escolas municipais, aumentando a adesão à
ação coletiva de escovação dental supervisionada;
3.3 – Realizar palestras educativas nas comunidades, para a população adulta e idosa;
3.4 – Realizar outras ações oportunas que possam contribuir para obtenção de resultados
favoráveis para a saúde da população e por consequência, para o aumento ou diminuição dos
indicadores de saúde pactuados.

Atenção especializada em saúde
4.1 – Manter os contratos de prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas
e de imagem;
4.2 – Manter convênio com o COMESP – Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná,
requerendo a ampliação do elenco de especialidades de média e alta complexidade de acordo
com a demanda existente;
4.3 –Realizar outras ações oportunas que possam contribuir para obtenção de resultados
favoráveis para a saúde da população e por consequência, para o aumento ou diminuição dos
indicadores de saúde pactuados.

Diretriz V

Aprimoramento da Rede de Atenção as Urgências e Emergências

Atendimento
Móvel de Urgência
(SAMU-192) de
prontos-socorros e
centrais de
regulação,
articulada as outras
redes de atenção.

5.1-Manter e/ou ampliar as ações e serviços de atenção às urgências e emergências, em
especial, aquelas destinadas ao atendimento médico ambulatorial de emergência 24horas/dia e
ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192;
5.2- Viabilizar e Promover cursos de capacitação e atualização aos
Municipal de Saúde;

funcionários da Secretaria

5.3- Acompanhar/avaliar os serviços de urgência/emergência prestados à população, visando
garantir o atendimento humanizado, resolutivo e qualificado;
5.4 – Acompanhar os serviços prestados pela equipe do SAMU-192, mantendo a qualidade dos
serviços prestados;
5.5 – Realizar outras ações oportunas que possam contribuir para obtenção de resultados
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favoráveis para a saúde da população e por consequência, para o aumento ou diminuição dos
indicadores de saúde pactuados.

Diretriz VI
Enfrentamento da
dependência de
drogas químicas,
álcool e fumo.
Ampliar a equipe
de profissionais da
Rede de Saúde
Mental;
Realizar/viabilizar
capacitações em
saúde mental para
os profissionais que
compõe a Rede de
apoio da Saúde
Mental;

Fortalecimento da Rede de Saúde Mental
6.1 - Implantar o NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família;
6.2 – Implantar o serviço de Psiquiatria
6.3 - Promover o encaminhamento para tratamento em casas especializadas no tratamento da
Saúde Mental, com a aquisição de consultas/vagas para pacientes que apresentam distúrbios
mentais, drogadição, dependentes químicos e alcoólicos.
6.4 - Realizar contrato/convênio com Unidades de Acolhimento Transitório de caráter
Residencial (Comunidades Terapêuticas), desde que integradas à Rede de Atenção Psicossocial
do município;
6.5 – Acompanhar as atividades desenvolvidas pelas Unidades de Acolhimento Transitório de
caráter residencial (Comunidades Terapêuticas), visando cumprir com a RDC-29/2011 e a
Portaria 3.088/2011 visando garantir a qualidade das ações desenvolvidas com os residentes;
6.6 – Pleitear junto a SESA – Secretaria de Estado de Saúde do Paraná a ampliação da oferta de
vagas para internação em hospitais psiquiátricos de pessoas com transtornos mentais
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, especialmente para adolescentes (ambos
os gêneros);

Fortalecer o
trabalho em Rede 6.7 – Realizar outras ações oportunas que possam contribuir para obtenção de resultados
através do Comitê favoráveis para a saúde da população e por consequência, para o aumento ou diminuição dos
indicadores de saúde pactuados.
Gestor Intersetorial
de Saúde Mental

Diretriz VII
Redução dos riscos
e agravos a saúde
da população, por
meio das ações de
promoção e
vigilância em saúde

Vigilâncias em Saúde
7.1- Viabilizar e Promover cursos de capacitação e atualização aos funcionários lotados no Setor
de Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Vigilância Ambiental; bem como, viabilizar e promover
capacitações relativas à Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica, Ambiental, do
Trabalhador e Endemias) para os demais profissionais que atuam nas Unidades de Saúde;
7.2 - Ampliar e/ou manter as ações e serviços de Vigilância em Saúde do Trabalhador, Sanitária,
Epidemiológica e Ambiental.
7.3- Realizar todas as campanhas de vacinação conforme preconizado pelo Ministério da
Saúde;
7.4 – Monitorar todos os casos de hanseníase, tuberculose, Portadores do HIV e outras doenças
epidêmicas e endêmicas;
7.5 – Ampliar as ações voltadas a Saúde do Trabalhador, por meio de orientações/palestras
junto as empresas locais;
7.6 – Acompanhar/Monitorar todas as Unidades de Saúde do município no diagnóstico,
controle e tratamento das doenças epidêmicas e endêmicas;
7.7 – Realizar outras ações oportunas que possam contribuir para obtenção de resultados
favoráveis para a saúde da população e por consequência, para o aumento ou diminuição dos
indicadores de saúde pactuados.
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7.8 - Contratar profissionais de nível Superior e Técnico para a gestão da Vigilância em Saúde;

Diretriz VIII

Assistência Farmacêutica

Controle/Monitora
mento e
Distribuição de
todos os
8.1 – Manter a farmácia básica;
medicamentos da
8.2 – Manter o Consórcio Intergestores Paraná Saúde;
rede pública
municipal de saúde 8.3 – Viabilizar cursos de capacitação e atualização aos funcionários lotados na Farmácia
Coordenar/
Monitorar o
Programa de
Assistência
Farmacêutica
Básica,
promovendo o
controle e
distribuição dos
medicamentos
pertencentes ao
Elenco da Relação
Municipal de
Medicamentos
(REMUME), bem
como, o Programa
Farmácia Especial

Diretriz IX
Contribuição
á
adequada
formação,
alocação,
qualificação,
valorização
e
democratização
das relações de
trabalho
dos
trabalhadores do
SUS.

Municipal.
8.4 – Coordenar e Monitorar o Programa de Distribuição de Medicamentos para Usuários
Cadastrados no Serviço Social; do Programa Planejamento Familiar
8.5 – Manter o controle e distribuição de Insulinas Análogas;
8.6 – Realizar a atualização periódica da REMUME – Relação Municipal de Medicamentos,
conforme cronograma estipulado pela SESA – Secretaria de Estado da Saúde do Paraná;
8.7 – Realizar outras ações/atividades oportunas que possam contribuir para obtenção de
resultados favoráveis para a saúde da população e por consequência, para o aumento ou
diminuição dos indicadores de saúde pactuados.

Valorização das Relações dos Servidores da Saúde
9.1 - Manter, desenvolver e ampliar as atividades e serviços da rede pública Municipal de
Saúde;
9.2 - Manter empresas especializadas nas áreas de Serviços Médico-Hospitalar, Laboratorial,
Serviços Técnicos Profissionais e outras;
9.3 - Viabilizar e Promover cursos de capacitação e atualização aos funcionários da Secretaria
Municipal de Saúde;
9.4 - Adquirir equipamentos e mobiliários para a Secretaria Municipal de Saúde;
9.5 - Manter e/ou implementar os serviços de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do
SUS - Sistema Único de Saúde;

Implementar ações 9.6 – Ampliar o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde para as atividades
de
educação administrativas inerentes a secretaria;
permanente para 9.7 – Manter e ampliar convênios ou parcerias com a União, Estados, Municípios, iniciativa
qualificação
das
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privada e outras entidades congêneres;
9.8 – Propiciar espaço de negociação, visando a elaboração do Plano de Cargos e Carreiras dos
Servidores da Saúde;

redes de atenção
pactuadas na CIR e 9.9 – Manter o pagamento dos salários e encargos dos servidores efetivos, contratados e
estagiários da Secretaria Municipal de Saúde;
aprovadas na CIB
9.10 – Manter o pagamento de Aportes com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Campo do Tenente;

Diretriz X
Garantia do acesso
da população às
ações e serviços de
saúde, mediante
efetivação do
Controle Social

Controle Social
10.1 – Subsidiar a participação dos Conselheiros em eventos pertinentes ao Controle Social, em
especial ao Conselho Municipal de Saúde, fora do município;
10.2 – Manter as atividades do Conselho Municipal de Saúde.
10.3 – Cumprir a frequência mínima das reuniões do Conselho de acordo com a legislação
municipal, acrescidas de reuniões extraordinárias sempre que necessário.
10.4 – Garantir a paridade dos segmentos representativos no Conselho Municipal de Saúde;
10.5 – Realizar as Conferências Municipais de Saúde, respeitando o prazo estipulado na
legislação municipal vigente, viabilizando recursos humanos e financeiros, infraestrutura e
logística.

15- SISPACTO 2017
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16- PROGRAMA ANUAL DE SAUDE 2018
16.1- Planejamento Financeiro
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16.2- Planejamento das Ações das equipes de ESF e Vigilancias
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16.3- Situação das Críticas Relatório de Gestão 2016 - Situação
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Ação e Melhorias previstas para 2018
28-Implantar o sistema de informatizado dentro da Saúde.
29-Participar do APSUS, programa de qualificação.
16-Atualizar os ESFs.
25-Implantar os tablets no ESFs
26-Fazer monitoramento do trabalho dos ACS s - Mostrar trabalho
bem feito terá uma valorização
8-Realizar reuniões nas comunidades com medico, enfermeira, e
ACS.
30- Realizar trabalhos com as escolas de educação em saúde.
31-Realizar os trabalhos de saúde do idoso, homem e criança.
36- Ações de promoção e prevenção em saúde.
33-Realizar Palestra educativas para a população.
1-Pesagem da Pastoral da criança com a saúde, que seja nas
unidades.

.

Vigilancias
em Saude

8-Compra de exames de ultrassonografia para gestantes.
21-Fazer busca ativa de gestantes faltosas
Realizar Grupos de Gestantes
22-Atendimento do Médico ter perfil de Atenção Básica.
23-Adequar o REMUME com mais tipos de medicamentos.
35-Negociação do plano de cargos e salários dos serviços dos
servidores da saúde
18-Modificar carga horária de 6 horas para 8 horas com o aumento
de salário.
37-Contratação de Médico Psiquiatra.
19-Contratar Nutricionista
2-Quadro mínimo de 109 funcionários.
4-Implantar a Saúde do Trabalhador e Ambiental.
5-Construção do prédio para as vigilâncias.
6-Veterinário 20 horas na Vigilância.
10-Implantar o NASF.
11-Implantar Academia de Saúde
3-Ampliação da Waldomiro Machado, Sala para gestantes,
fisioterapia e farmácia e sala de estar
20-Veiculo exclusivo para pacientes pra realização de mamografia e
eco de mama
15-Equipamentos para o Lageado
17-Melhorias e equipamentos do Posto de Saúde Francisca Veiga
9-Reforma na sala de atendimento médico do Santana.
12-Melhorar o atendimento no SÃO LUIZ, adequado, humanizado e
ágil a população.
1- Identificação visual do PMAQ nas UBS.

4-Reorganizar a correta aplicação dos recursos vinculados com
verbas federais, reorganizar o transporte sanitário e o transporte
social.
-Compressor para dentista com grade de proteção.

Situação
28- Em implantação
29- Em andamento Tutoria
16- Em andamento com a
Tutoria
25-Em implantação junto
como Sistema de Gestão
26 – Utilizar recursos

8 – Programado
30 – Idem
31- Idem
36- Idem
33- Idem
1- Idem
8- Fase de Licitacao
21 – Contemplado Tutoria
22 – Concurso Publico
23 – Realizado a adequação
35-Não contemplado
18-Realizado
37 – Concurso Publico
19 – Não contemplado
2 – Concurso Publico
04-Realizado
19 – Não contemplado
2 – Concurso Publico
10- Programado para 2018
11- Não Contemplado
3- Em fase de estudo de
planta
20- Não contemplado
15- Equipamentos em fase
de compras
17-Equipamentos em fase
de licitação
9-Não contemplado
12-Contratar pessoal para
recepção
Utilizar sistema
informatizado na chamada
de consultas e
atendimentos
4- em implementação
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18- Homologação
O Secretário Municipal de Saúde, Antonio Edson de Souza nomeado pelo decreto lei 78/2015, no
uso de suas atribuições e de acordo com a Resolução 28 de 10 de outubro de 2017 do Conselho
Municipal de Saúde homologa o presente PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 e a PAS 2018;
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ANTONIO EDSON DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde
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