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1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF PR

Município BITURUNA

Região de Saúde 6ª RS União da Vitória

Área 1.214,91 Km²

População 16.389 Hab

Densidade Populacional 14 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
Data da consulta: 04/01/2021

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão SMS DE BITURUNA

Número CNES 2549298

CNPJ A informação não foi identificada na base de dados

CNPJ da Mantenedora 81648859000103

Endereço AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO 1319 CASA

Email direcao.hsvp@bituruna.pr.gov.br

Telefone (42) 3553-8000

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 04/01/2021

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a) CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO

Secretário(a) de Saúde em Exercício JOSMAR GUIZS CRUZ

E-mail secretário(a) saude@bituruna.pr.gov.br

Telefone secretário(a) 4235538028

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Data da consulta: 04/01/2021

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação LEI

Data de criação 10/1991

CNPJ 04.326.257/0001-99

Natureza Jurídica FUNDACAO PUBLICA DE DIREITO PUBLICO MUNICIPAL

Nome do Gestor do Fundo JOSMAR GUIZS CRUZ

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Data da consulta: 04/01/2021

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde 2018-2021

Status do Plano Aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
Data da consulta: 28/04/2021

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: 6ª RS União da Vitória

Município Área (Km²) População (Hab) Densidade

ANTÔNIO OLINTO 469.755 7434 15,83

BITURUNA 1214.905 16389 13,49

CRUZ MACHADO 1478.351 18708 12,65

GENERAL CARNEIRO 1070.252 13710 12,81

PAULA FREITAS 420.331 5873 13,97

PAULO FRONTIN 369.21 7354 19,92

PORTO VITÓRIA 212.582 4065 19,12
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SÃO MATEUS DO SUL 1342.633 46261 34,46

UNIÃO DA VITÓRIA 720.005 57517 79,88

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2021

1 .7. Conselho de Saúde

Intrumento Legal de Criação DECRETO

Endereço AVENIDA DR OSCAR GEYER 484 CENTRO

E-mail saude@bituruna.pr.gov.br

Telefone 4235538028

Nome do Presidente CLAUDIA CONCEIÇÃO COMERLATO

Número de conselheiros por segmento Usuários 21

Governo 6

Trabalhadores 10

Prestadores 4

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Ano de referência: 202005

1 .8. Casa Legislativa

Considerações
O Relatório Anual de Gestão é o instrumento da gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do planejamento, que apresenta os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de
Saúde a partir dos conjuntos de ações, metas e indicadores definidos para o período, bem como a execução orçamentária referente a aplicação dos recursos públicos.
A portaria GM/MS n° 3.176, de 24 de dezembro de 2008, em seu art. 3°, paragrafo 1°, estabelece como finalidades do Relatório Anual de Gestão apoiar o gestor na condução do SUS no âmbito de sua
competência territorial de modo que alcance a efetividade esperada na melhoria dos níveis de saúde da população e no aperfeiçoamento do sistema; possibilitar o aproveitamento dos meios para o
aperfeiçoamento contínuo da gestão participativa e das ações e serviços prestados; apoiar a participação e o controle social; e subsidiar o trabalho, interno e externo, de controle e auditoria.

O mesmo está sistematizado conforme dados apresentados pelo sistema informatizado DIGISUS, possibilitando a visualização das ações desenvolvidas no exercício de 2021 e a aplicação dos recursos
financeiros próprios e recebidos (transferência fundo a fundo), fornecendo subsídios para o planejamento em saúde e para o controle social.

Foram identificadas algumas inconsistências nos dados apresentados nesta aba pelo DIGISUS, as quais em verificação na fonte já encontram-se alteradas. A partir de 14 de fevereiro de 2022 a Fundação
Municipal de Saúde passou a exercer a função de Secretária de Saúde Maria Teresinha Ritzmann, responsável pela apresentação deste relatório anual de gestão, sendo o prefeito na gestão 2021 a 2024 o
Sr. Rodrigo Rossoni. Gestor do Fundo Municipal de Saúde: Maria Teresinha Ritzmann. Secretário em exercício na ano de 2021: Josmar Guizs Cruz.

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa



2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa



3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa
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2. Introdução

Análises e Considerações sobre Introdução
A Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, durante o exercício de 2021, manteve o desenvolvimento de ações e programas visando a garantia de acesso livre e equitativo a toda a população nos
serviços de saúde, conforme preconiza o SUS, assim como a organização dos serviços para atendimento à Pandemia COVID-19, seguindo todas as diretrizes e normas técnicas estabelecidas pelo
Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA.

A Estratégia Saúde da Família manteve-se como foco principal, sendo realizada a qualificação contínua das 05 equipes, de forma presencial respeitando o distanciamento social bem como de forma online
através de lives, reuniões e outras formas de transmissão virtual, atualizando os profissionais neste período de pandemia para o melhor atendimento à população, sendo que a atenção primária é a
principal porta de acesso dos serviços públicos de saúde para a população. No entanto, devido ao grande pico da pandemia ter ocorrido durante o ano de 2021, houve períodos de redução de
atendimentos nesses serviços para atendimento à grande demanda e monitoramento da população com sintomas de COVID-19. O objetivo da gestão tem como foco o fortalecimento a Atenção Básica
com ampliação da oferta de novos serviços, pautados em processos e trabalho que atendam a necessidade de saúde a família, com apoio de equipes multiprofissionais. Mesmo com a suspensão de
algumas ações em grupo de educação permanente, como os grupos de hipertensos, diabetes, saúde mental, entre outros, novas estratégias foram utilizadas para alcançar a nossa população com a
educação em saúde, focando principalmente as medidas de prevenção ao COVID.

Quanto a atenção hospitalar, o serviço vem sendo mantido com grande esforço do município, objetivando a garantia do acesso da população. Em alguns períodos do ano de 2021 seguiram suspensas as
cirurgias eletivas de acordo com orientação da Secretaria de Saúde do Estado e Ministério da Saúde, devido ao enfrentamento à pandemia e necessidade de maior oferta de leitos aos pacientes afetados
pela doença. A obra iniciada no Hospital São Vicente de Paula em setembro de 2020, para adequações exigidas quanto à liberação do alvará sanitário, foi paralisada no início de 2021 até aprovação da
planta pela Vigilância Sanitária do Estado e segue suspensa, sendo que a gestão (prefeito) vem envidando esforços para regulamentação junto ao Estado para seguimento da obra.

Ao monitoramento das doenças endêmicas mantêm-se destacaque neste ano a Pandemia do Covid-19, tendo o município realizado adesão ao Centro de Atendimento ao COVID-19 junto ao Ministério da
Saúde como estratégias de enfrentamento, dentre tantas outras adotadas, as quais serão elencadas nas considerações gerais deste relatório e a dengue, cuja classificação do município passou para
ininfestado. As demais doenças endêmicas como Aids, Hepatites, Hanseníase, Tuberculose, Hantavirose, Febre Amarela e outras mantiveram-se com atenção especial, viabilizando o acesso a toda a
população de risco. 

Esforços vem sendo realizados no sentido de implementar política e gestão do trabalho e da educação na saúde de modo a sistematizar ferramentas legais e organizacionais para recomposição adequada
do quadro de trabalhadores, fortalecimento à qualificação do trabalhador em saúde e ainda, das ações de formação para o SUS.

A Fundação Municipal de Saúde, entidade de direito público, é responsável pela gestão da Atenção à Saúde em Bituruna, e o controle social é feito pelo Conselho Municipal de Saúde. A gestão participativa
e o controle social são fundamentais, uma vez que permitem o planejamento horizontal e ascendente e a garantia da transparência na gestão e desenvolvimento de ações e serviços. 
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3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2020

Faixa Etária Masculino Feminino Total

0 a 4 anos 753 718 1471

5 a 9 anos 708 666 1374

10 a 14 anos 637 554 1191

15 a 19 anos 667 573 1240

20 a 29 anos 1359 1406 2765

30 a 39 anos 1165 1140 2305

40 a 49 anos 1089 1091 2180

50 a 59 anos 923 862 1785

60 a 69 anos 612 566 1178

70 a 79 anos 325 306 631

80 anos e mais 132 148 280

Total 8370 8030 16400

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet)  
Data da consulta: 14/03/2022.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação 2017 2018 2019

Bituruna 270 288 280

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC) 
Data da consulta: 14/03/2022.

3.3. Principais causas de internação

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10 2017 2018 2019 2020 2021

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 36 54 62 60 201

II. Neoplasias (tumores) 54 101 78 84 78

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 10 16 13 10 7

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 40 42 30 14 13

V. Transtornos mentais e comportamentais 39 38 41 45 37

VI. Doenças do sistema nervoso 17 31 25 31 35

VII. Doenças do olho e anexos 3 4 8 3 4

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 2 4 2 2 1

IX. Doenças do aparelho circulatório 155 199 197 145 125

X. Doenças do aparelho respiratório 204 260 190 125 85

XI. Doenças do aparelho digestivo 120 142 140 96 136

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 13 3 12 15 26

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 28 43 69 42 48

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 86 133 170 88 88

XV. Gravidez parto e puerpério 316 335 356 298 313

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 26 35 34 33 39

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 11 14 9 7 12

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 16 13 22 13 21

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 153 175 188 209 199

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

XXI. Contatos com serviços de saúde 35 41 35 82 207

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido - - - - -

Total 1364 1683 1681 1402 1675

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)  
Data da consulta: 14/03/2022.

Obs.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorrem simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS.

3.4. Mortalidade por grupos de causas
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Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10 2017 2018 2019

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 2 4 2

II. Neoplasias (tumores) 18 31 18

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 2 1 2

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 4 11 4

V. Transtornos mentais e comportamentais 2 3 -

VI. Doenças do sistema nervoso 4 2 3

VII. Doenças do olho e anexos - - -

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

IX. Doenças do aparelho circulatório 21 22 26

X. Doenças do aparelho respiratório 21 18 15

XI. Doenças do aparelho digestivo 11 2 6

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo - - 1

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo - - -

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 7 2 2

XV. Gravidez parto e puerpério - - -

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 2 - 2

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 2 4 1

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1 2 -

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas - - -

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 9 18 13

XXI. Contatos com serviços de saúde - - -

XXII.Códigos para propósitos especiais - - -

Total 106 120 95

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) 
Data da consulta: 14/03/2022.

Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade
DADOS DEMOGRÁFICOS
O município de Bituruna apresenta grande extensão territorial, sendo que aproximadamente 40% da população reside em área rural, com comunidades que distam mais de 40
quilômetros de área urbana, sendo a extensão territorial do município de 1.228,285 km² e população estimada em 2020 conforme IBGE de 16.400 habitantes. O transporte coletivo
oferecido possui custo elevado para os usuários e em muitos locais inexiste, o que requer estratégias para atendimento atender a população que reside na área rural, como
deslocamento da equipe para atendimento em Unidades Satélites. Verifica-se que a população idosa (total de 2089 acima de 60 anos, 12,73% da população) já supera em
número a população infantil de 0 a 4 anos (1.471 crianças, 8,97%) demonstrando necessidade de maiores investimentos para ampliação das ações destinadas a este público alvo
com objetivo de minimizar os problemas de saúde enfrentados por esta faixa etária (60 anos ou mais) e de definir estratégias intersetoriais para atenção às necessidades desta
população. Quanto ao sexo, a população masculina é maior que a feminina. Considerando a faixa etária, a população feminina é maior nas faixas etárias de 20 a 29, 40 a 49 e
acima de 80 anos.

 

NASCIDOS VIVOS

A tabela nos apresenta dados para análise do período de 2017 à 2019. Em 2019 houve leve redução do número de nascimentos de residentes no município, com 280 nascidos
vivos, em relação à 2018 que contabilizou 288. No entanto mantem-se ainda em número maior do apresentado no ano de 2017 que apresentou 270. No ano de 2020 dados
fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde contabilizam 266 nascimentos de mães residentes no município, observando-se a maior redução do número de nascimentos
considerando os dados dos últimos 5 anos. Em 2021 dados preliminares apontam para 274 nascidos vivos, aumento de 3% em relação ao ano de 2020.

Com relação à gravidez na adolescência, o município atingiu o índice de 21,53, aumento de 6,12 pontos percentuais em relação à 2020 (15,41).

PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÃO

 As internações hospitalares de pacientes atendidos no âmbito do Sistema Único de Saúde residentes em Bituruna e realizados em qualquer localidade, no ano de 2021
totalizaram 1.675 casos, aumento de 273. Considerando o histórico de internamentos de residentes no município, verifica-se que o quantitativo de 2021 corresponde a números
semelhantes ao número de internamentos ocorridos em 2018 e 2019. Conforme as informações do Sistema Municipal SIGSAUDE/MV, onde são comtemplados também os
internamentos não faturados, houve no ano de 2020 um total de 976, média de 82 internamentos/mês no Hospital São Vicente de Paula, e em 2021 houve 1.119, com uma média
de 93 internamentos/mês, o que representa um aumento de 11 internamentos mês, ou seja, aumento de 12,77% no ano dos internamentos, entretanto ainda apresenta média
inferior aos anos que antecedem a pandemia do COVID-19, o que ocorreu por motivo da continuidade das medidas de prevenção seguidas pela população que reduziram o
número de internamentos por doenças do aparelho respiratório e ao cancelamento das cirurgias eletivas por longo período do ano de 2021 tanto no Hospital São Vicente de Paula
como nos hospitais de referência. Quando analisadas as cinco principais causas de internamento, verifica-se alteração na segunda e terceira causas, que se apresentaram como
contatos com serviços de saúde do capítulo I do CID-10 e algumas doenças infecciosas e parasitárias do capítulo XXI do CID-10, as quais não constavam nas 6 principais causas de
internamentos nos anos anteriores, o que se justifica principalmente pelo alto número de internamentos de pacientes acometidos por covid no município (pacientes com
diagnóstico a confirmar enquadram-se no grupo XXI do CID-10).

Foram as principais causas de internamentos em 2021:

- 1ª Gravidez, parto e puerpério com 18,68% (313) ¿ quanto à proporção em relação ao total de internamentos houve redução de 2,57 com relação ao ano anterior;

- 2ª Contatos com serviços de saúde com 12,35% (207)

- 3ª Algumas doenças infecciosas e parasitárias com 12,00% (201)

- 4ª Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas com 11,88% (199), redução de 3,02% em proporção ao total de internamentos com relação
ao ano anterior,  a qual se apresentava em 2020 como 2ª principal causa de internamento somando 209 num total de 1402 internamentos.

- 5ª Doenças do aparelho digestivo com 8,12% (136) aumento de 1,27% com relação ao ano anterior, se apresentando também como quinta principal causa em 2020;

 - 6ª Doenças do aparelho circulatório com 7,46% (125) redução de 2,88% com relação ao ano anterior sendo a 3ª principal causa em 2020. Redução também verificada em
2020 com relação a 2019, ano em que se apresentou como segunda causa principal de internamentos.

Doenças do aparelho respiratório, que se apresentou como 4ª principal causa de internamento em 2020 não aparece entre as 6 principais causas no ano de 2021. Verifica-se
redução significativa no número de internamentos por esta causa com o uso das medidas de prevenção ao COVID-19 (máscaras e higiene das mãos).
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As 6 principais causas correspondem a 70,51% do total de internamentos no ano de 2021. Ressalta-se, no entanto, que internações por parto e gravidez são condições
especificas a mulher. Devido grande proporção de vacinação para COVID-19 e à introdução de testes rápidos que facilitam o diagnóstico há redução significativa nos casos de
internamentos por covid-19, que correspondem a segunda e terceira principal causa em 2021. Quanto as 6 principais chama atenção as causas externas que somam um
número significativo de internamentos, o que demonstra a necessidade de implementar ações de prevenção quanto à prevenção de acidentes e em saúde mental no
município, sendo este reflexo deste período de pandemia que vem afetando a nossa população.

MORTALIDADE POR GRUPOS E CAUSAS

 
Como os dados disponibilizados pelo DIGISUS são referentes aos anos de 2017 a 2019, esta análise foi realizada com base na planilha fornecida pela Regional de Saúde, que
contempla a série histórica dos últimos 5 anos. Em 2021 foram registrados 151 óbitos de residentes de Bituruna, no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério
da Saúde e em 2020 foram registrados 94 óbitos.

ÓBITOS BITURUNA
Freqüência por Ano do Obito segundo Causa (Cap CID10)
Causa (Cap CID10) 2017 2018 2019 2020 2021 Total
I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 2 4 2 3 29 40
II.  Neoplasias (tumores) 18 31 18 24 30 121
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt
imunitár 2 1 2 0 1 6

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas 4 11 4 6 6 31

V.   Transtornos mentais e comportamentais 2 3 0 2 2 9
VI.  Doenças do sistema nervoso 4 2 3 2 4 15
VII. Doenças do olho e anexos 0 0 0 0 0 0
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 0 0 0 0 0 0
IX.  Doenças do aparelho circulatório 21 22 27 20 24 114
X.   Doenças do aparelho respiratório 21 18 14 19 14 86
XI.  Doenças do aparelho digestivo 11 2 6 3 8 30
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 0 0 1 0 0 1
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 0 0 0 1 1 2
XIV. Doenças do aparelho geniturinário 7 2 2 0 1 12
XV.  Gravidez parto e puerpério 0 0 0 0 0 0
XVI. Algumas afec originadas no período
perinatal 3 0 4 0 6 13

XVII.Malf cong deformid e anomalias
cromossômicas 2 4 1 2 1 10

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1 2 0 1 11 15
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas
externas 0 0 0 0 0 0

XX.  Causas externas de morbidade e
mortalidade 9 18 13 11 13 64

XXI. Contatos com serviços de saúde 0 0 0 0 0 0
Total 107 120 97 94 151 569

Analisando os dados referente as principais causas de mortalidade geral, referente ao ano de 2021 e comparando aos anos anteriores verifica-se aumento no número geral
de óbitos de residentes no município.
Foram as principais causas de óbito no ano de 2021:
1 - Neoplasias com 19,86% (30 óbitos), mantendo-se como primeira causa conforme se apresentou em 2020;
2 ¿ Algumas doenças infecciosas e parasitárias com 19,21% (29 óbitos)
3 - Doenças do aparelho circulatório com 15,89% (24 óbitos), redução de  5,38% em relação ao ano anterior, passando da segunda para a terceira causa, no entanto a
segunda causa se refere aos óbitos decorrentes da infecção pelo COVID-19;
4 - Doenças do aparelho respiratório com 9,27% (14 óbitos), redução de 10,94% em relação ao ano anterior, passando da terceira principal causa em 2020 para a quarta
causa;
5 - Causas externas de morbidade e mortalidade com 8,61% (13 óbitos), redução de 3,09% em relação ao ano anterior, passando da quarta causa em 2020 para a quinta
causa em 2021;
Considerando que a segunda causa se refere aos óbitos decorrentes da infecção pelo COVID, e que com o avanço da imunização esta causa tende a reduzir, podemos afirmar
que não houve alteração nas 4 principais causas de óbitos nos últimos 2 anos no município.
As 5 principais causas correspondem a 110 óbitos, 72,84% dos óbitos ocorridos em 2021.
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4. Dados da Produção de Serviços no SUS

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção Quantidade

Visita Domiciliar 35.415

Atendimento Individual 17.311

Procedimento 18.301

Atendimento Odontológico 2.534

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais Sistema de Informacões Hospitalares

Qtd. aprovada Valor aprovado AIH Pagas Valor total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde - - - -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica - - - -

03 Procedimentos clínicos - - - -

04 Procedimentos cirúrgicos - - - -

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células - - - -

06 Medicamentos - - - -

07 Órteses, próteses e materiais especiais - - - -

08 Ações complementares da atenção à saúde - - - -

Total - - - -

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)  
Data da consulta: 04/03/2022.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período 

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais Sistema de Informacões Hospitalares

Qtd. aprovada Valor aprovado AIH Pagas Valor total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 7985 - - -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 4006 2,00 - -

03 Procedimentos clínicos 60229 44,10 - -

04 Procedimentos cirúrgicos 1328 - - -

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células - - - -

06 Medicamentos - - - -

07 Órteses, próteses e materiais especiais - - - -

08 Ações complementares da atenção à saúde - - - -

Total 73548 46,10 - -

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Data da consulta: 04/03/2022.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera
estadual. 
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financimento: Vigilância em Saúde
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Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais

Qtd. aprovada Valor aprovado

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 211 -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 640 -

Total 851 -

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 04/03/2022.

Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS
Os dados que se apresentam nas tabelas dizem respeito as ações e procedimentos informados no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB, e ainda das ações e procedimentos
faturados e enviados através do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). Todos os atendimentos no município (atenção primária, Vigilância em Saúde e pronto atendimento) são
realizados através de prontuário eletrônico próprio, que já conta com histórico informatizado desde o ano de 2005, exceto os prontuários de internamento. Todos os serviços de saúde têm suas
produções alimentadas no sistema próprio para transferência ao Ministério da Saúde e/ou nos sistemas do Ministério da Saúde.
O primeiro quadro apresenta a produção realizada pela Atenção Primária. Quando analisados estes dados em comparação com a produção inserida em sistema próprio, verificamos menor número
nos dados transferidos ao Ministério da Saúde, o que demostra necessidade de verificação e atualização constante dos profissionais junto ao CNES bem como revisão dos cadastros individuais para
garantia de correta transmissão de dados.
Analisando os dados de produção ambulatorial especializada e hospitalar por grupo de procedimentos apresentados na tabela em comparação ao ano anterior, verifica-se redução de 21% no número
de procedimentos aprovados. Destaca-se que no ano de 2021 o município manteve as ações de prevenção e atenção ao COVID-19 e enfrentou diversos desafios como falta de médicos por alguns
períodos, número reduzido de equipe, e o enfrentamento do maior pico de transmissão no município.
As Autorizações de Internação hospitalar são de gestão Estadual.
Assim como realizado nos relatórios quadrimestrais, segue dados da produção realizada no município por tipos de serviços.
 
Produção das Unidades de Saúde:
15.276 consultas médicas realizadas nas unidades de saúde
535 consultas médicas realizadas em horário estendido
2.231 consultas médicas realizadas no Centro de Atendimento à COVID-19
13.384 consultas de enfermagem,
40.197 procedimentos ambulatoriais,
56.435 visitas realizadas em domicílio pelos agentes Comunitários de saúde, média de 4.703 pessoas visitadas por mês.
 
Atendimentos de consultas realizadas no município:
17.053 consultas médicas de Atenção Primária
19.848 consultas de urgência e emergência no PA do Hospital São Vicente de Paula
473 consultas de pediatria
73 consultas de cirurgia geral
2.199 consultas de ortopedia
145 consultas de psiquiatria
822 consultas de nutricionista (equipe multiprofissional)
2.431 consultas de psicologia (equipe multiprofissional)
630 pacientes atendidos com fisioterapia, totalizando 4.077 sessões realizadas
1.166 consultas de assistente social
13.384 consultas de enfermeiros
 
Serviços de atendimento para Tratamento Fora de Domicílio e ambulatorial realizados
6.916 exames de RX
59.682 exames laboratoriais
2.978 exames especializados agendados no CISVALI - Consórcio Intermunicipal de Saúde
Exames especializados realizados no município: 119 endoscopias, 1.915 ecografias e 2.064 eletrocardiogramas
2.432 consultas especializadas agendadas no CISVALI
487 consultas especializadas iniciais em Curitiba (liberadas pelo SESA)
6.103 pacientes transportados para atendimento de saúde em União da Vitória - município sede da 6ª Regional de Saúde
5.173 pacientes transportados para Curitiba, região metropolitana e ou outros municípios de referências para tratamento de saúde
2.067 diárias de pensão liberadas para pacientes em tratamento Fora de Domicílio.
 
Atendimentos realizados pela equipe multiprofissional:
3.895 consultas, 791 procedimentos ambulatoriais de acolhimento, 116 procedimentos coletivos com 786 pessoas atendidas, 31 pacientes atendidos de forma individual para tratamento de
tabagismo.
Assistente social:
786 atendimentos de órtese e prótese (óculos, bolsas de colostomia, cadeira de rodas, muletas, bengalas, entre outros), 84 atendimentos para prótese dentária, 258 empréstimos; 1.432 pacotes de
fraldas entregues a 45 pacientes, totalizando 256 atendimentos, 1.512 latas de suplemento alimentar fornecidas.
Saúde Mental:
Não foram realizados grupos de prevenção respeitando as medidas de prevenção. 40 atendimentos individuais de reiki, 5 atendimentos individuais de constelação familiar, 249 visitas domiciliares,
292 atendimentos individuais por abuso de álcool e outras drogas, 49 internamentos por dependência química ou transtorno mental, 111 consultas com médico para tratamento em saúde mental,
64 consultas de psiquiatria, 33 atendimentos de redução de danos (intervenção breve), 25 acompanhamentos e orientação familiar a pacientes em tratamento por uso de álcool ou drogas, 118
atendimentos emergenciais no plantão do Hospital São Vicente de Paula, 05 projetos terapêuticos singular familiar e coletivo ¿ PTS e 15 reuniões com a Rede de Proteção.
 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE:
Vigilância Sanitária:
Cadastro de estabelecimentos sujeitos à VISA - 25, inspeção dos estabelecimentos sujeitos à VISA - 58, licenciamento de estabelecimentos sujeitos à VISA - 60, recebimento de denúncias e
reclamações - 22, atendimento à denúncias e reclamações - 19, cadastro estabelecimentos de serviço de alimentação - 16, inspeção sanitária estabelecimentos serviço alimentação - 18,
licenciamento sanitário serviço de alimentação - 12, atividade educativa à população - 18, atividades educativas para setor regulado - 6, atividade educativa sobre a temática da dengue - 4,
fiscalização do uso do tabaco em ambientes coletivos fechados, públicos ou privados - 68; análise de colimetria ¿ 25, análises dosagem de cloro da água - 175, visitas domiciliares - 177, alvarás
licenciados - 82, habite-se - 42, diagnóstico raiva - não houve envio de cabeças de cães/ aguardando capacitação da SESA para nova forma de coleta; houve coleta de 8 morcegos para análise no
período, todos com resultado negativo; investigação por surtos de doenças transmitidas por alimentos - 0;  Pesquisa febre amarela/raiva em primatas ¿ não houve; atividades de inspeção sanitária
em saúde do trabalhador ¿ 37 e atividades educativas e atividades rurais - 32, Notificação de acidentes de trabalho graves/fatais: 379 notificados e 345 investigados; Inspeção sanitária em saúde do
trabalhador em empresas de interesse da vigilância sanitária ¿ 5; inspeção em frigorífico/fabricantes de produtos de origem animal e em construções civis - 2 em frigorífico e 2 em construção civil.
CONTROLE DENGUE: 1.327 no primeiro quadrimestre, 1.244 no segundo quadrimestre e 2.536 no terceiro quadrimestre. Não houve alcance da meta em nenhum dos ciclos por motivo de equipe
incompleta. 188 vistorias realizadas em locais estratégicos, 151 tubitos coletados (561 larvas, 120 pupas). No terceiro quadrimestre o trabalho de monitoramento de controle da dengue foi realizado
em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde.
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: testes rápidos realizados para HIV 673 todos não reagentes, sífilis 695 não reagente e 4 reagentes, hepatite B 463 todos não reagentes, hepatite C 407 não reagentes.
Total de 712 pessoas atendidas com testes rápidos e 2.242 testes rápidos realizados.
Exames citopatológicos e de mama: 571 exames preventivos coletados na faixa etária de 25 a 64 anos e 698 coletados considerando todas as faixas etárias. 234 mamografias realizadas (todas as
faixas etárias) e 95 ultrassom de mama realizados.
Nascimentos por tipo de parto: 141 partos vaginal (51,46%) e 133 partos cesárea (48,54%). 179 nascimentos de risco habitual no Hospital São Vicente de Paula, e 59 gestantes adolescentes =
21,53%
Realizados o total de 599 notificações de agravos agudos no ano de 2021, sendo: 1 hantavirose, 61 antirábico, 0 hepatite, 0 leptospirose, 28 intoxicações exógena, 379 acidentes de trabalho, 66
acidentes com animais peçonhentos, 2 acidentes com material biológico, 0 sífilis congênita, 1 sífilis congênita em gestante, 0 varicela, 80 violências, 1 dengue. Notificações agravos crônicos: 2 para
investigação de Tuberculose, 4 para infecção latente tuberculose, 39 investigações sintomático respiratório, 2 pesquisas linfa para investigação hanseníase, 1 evento adverso a vacina de rotina, 8
comunicantes avaliados de tuberculose, 3 toxoplasmose e 2 toxoplasmose não especificada.
COVID-19: 1.418 exames realizados com 542 resultados positivos e 33 óbitos; 159 exames positivos de coleta em laboratórios particulares. Total de 701 pacientes positivos em 2021.
Cobertura vacinal COVID-19: 98,62% da população maior de 18 anos vacinada com primeira dose e 98,62% com segunda dose. 97,16% de adolescentes vacinados com primeira dose e 81,21% com
segunda dose. 60,36% das crianças maiores de 5 anos com primeira dose. Total de doses aplicadas: 14.030 de primeira dose, 12.664 de segunda dose, 4.928 de reforço, totalizando 31.622 doses
aplicadas no município (consulta em 23 de fevereiro de 2022).
Indicadores natalidade e mortalidade em 2021: 274 nascidos vivos, 151 óbitos gerais, 3 óbitos fetais, 5 óbitos em menores de 1 ano, 12 óbitos de mulheres em idade fértil, 0 óbito materno.
Assistência hospitalar: 1.119 internamentos no Hospital São Vicente de Paula, sendo 20 de menores de 1 ano (1,79%), 59 de 1 a 12 anos (5,27%), 128 de 12 a 21 anos (11,44%), 341 de 21 a 40 anos
(30,47%), 255 de 40 a 59 anos (22,79%) e 316 de 60 anos e mais (28,24%), média de 93 internamentos por mês no hospital do município no período.
Cirurgias realizados no município: 153, destes 53 foram partos cesárea
Procedimentos cirúrgicos realizados no município: 74
Assistência Farmacêutica:
Aquisição de insumos - material hospitalar 197.749 unidades no valor de R$ 393.954,23; Medicamentos Consórcio Paraná Saúde 1.090.607 unidades adquiridas no valor de R$ 164.447,76, sendo
R$28.974,90 referente ao auxílio emergencial COVID-19 para aquisição de medicamentos para saúde mental; Medicamentos adquiridos com recursos próprios 1.277.886 unidades no valor de R$
507.213,75.
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Saída de insumos: 40.093 atendimentos realizados pela Atenção Primária para 10.507 pacientes com 2.354.902 unidades no valor de R$ 466.742,27;  4.202 atendimentos realizados pelo Hospital São
Vicente de Paula para 1.634 pacientes com 75.998 unidades no valor de R$ 119.309,12; 2.437 atendimentos realizados para entrega de material hospitalar para 514 pacientes com 131.323 unidades
no valor de R$ 66.221,35.
Componente especializado: 6.094 atendimentos, 925 pacientes cadastrados ativos e 238 novos processos no ano, com entrega de 432.629 unidades.
Atendimentos para concessão de medicamentos realizados com avaliação social: 259, no valor de R$ 23.876,84.
Odontologia:
10.108 procedimentos, primeira consulta odontológica programática 946, tratamento concluído 942, atendimento de urgência 595, exodontia de dente permanente 617, diagnóstico de alteração na
mucosa 2 e consultas odontológicas 4.492.
Algumas ações foram prejudicadas devido às medidas de prevenção exigidas pela pandemia, no entanto, em 2021 iniciou-se o processo de retomada do atendimento a todas as linhas de atenção,
retorno nos últimos meses de cirurgias eletivas e deu-se seguimento em todas as demais atividades e ações de saúde conforme apresentado nos dados acima, garantindo o acesso da população à
política pública de saúde em âmbito municipal, bem como o transporte para quem necessita de tratamento fora de domicílio.
Muitos dos dados aqui apresentados serão analisados enquanto indicadores na Programação Anual de Saúde.
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5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

Período 12/2021

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos

Tipo de Estabelecimento Dupla Estadual Municipal Total

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 0 0 1 1

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 0 0 5 5

HOSPITAL GERAL 0 1 0 1

POSTO DE SAUDE 0 0 3 3

CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 0 0 1 1

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 0 2 1 3

Total 0 3 11 14

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS  
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 04/01/2021.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2021

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica

Natureza Jurídica Municipal Estadual Dupla Total

ADMINISTRACAO PUBLICA

MUNICIPIO 1 0 0 1

FUNDACAO PUBLICA DE DIREITO PUBLICO MUNICIPAL 10 1 0 11

ENTIDADES EMPRESARIAIS

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA SIMPLES) 0 1 0 1

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

ASSOCIACAO PRIVADA 0 1 0 1

Total 11 3 0 14

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS  
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 04/01/2021.

5.3. Consórcios em saúde

Período 2021

Participação em consórcios

CNPJ Natureza Area de atuação Participantes

00956801000125 Direito Público Serviços de apoio ao diagnóstico 
Assistência médica e ambulatorial 
Urgência e emergência 
Consulta médica especializada 

PR / BITURUNA 

03273207000128 Direito Privado Compra de medicamentos PR / BITURUNA 

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online  
Data da consulta: 04/01/2021.

Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
O atendimento no município é quase que sua totalidade realizado pelo SUS, havendo 1 clínica privada cadastrada no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde em nosso município.
Dados do IBGE apresentam que apenas 4% da população utiliza de atendimento particular e/ou convênios (plano de saúde).
O município possui 5 unidades de saúde com Estratégia Saúde da Família, 3 postos de saúde (unidades satélites, sendo estas no Bairro São João, São João do Serro Agudo e Augusto Loureiro), 1
hospital municipal, 1 unidade móvel de nível pre-hospitalar área de urgência e emergência - SAMU, 1 ambulatório de Saúde Mental e 1 Secretaria Municipal de Saúde. Também está vinculado ao SUS,
com contratualização junto à SESA (gestão financeira do Estado para pagamento conforme produção) a APAE, a qual realiza atendimento multiprofissional sendo serviço de referência na rede de
Atenção aos Portadores de Deficiência e o Laboratório de Análises Clínicas.
Quanto a estrutura física das unidades de saúde, 2 unidades de saúde (UBS Dr. Oscar Geyer e UBS Dr. Lino Zini) iniciaram obra de reforma no período, tendo sua execução paralisada até análise e
liberação de projeto arquitetônico pela Vigilância Sanitária da SESA, os quais encontram-se em análise. As demais unidades possuem demandas de reformas e ampliação considerando as normativas
vigentes, sendo que 3 devem ser contempladas com sala de educação em saúde, pois utilizam de outros equipamentos públicos para estas ações com a população. Todos os serviços públicos de
saúde no município são interligados via rede informatizada, com prontuário eletrônico.
O Hospital São Vicente de Paula, único no município, iniciou reforma no mês de setembro de 2020 para adequação em sua estrutura física objetivando a qualidade do atendimento ao usuário e
segurança da equipe técnica, bem como as exigências da vigilância sanitária para liberação de alvará de funcionamento. Esta obra foi paralisada no início de 2021, devido necessidade de liberação
de avaliação de projeto arquitetônico pela Vigilância Sanitária da SESA, sendo realizado todos os trâmites legais para seguimento da mesma.

Referente à participação de Consórcios Intermunicipais o município possui contrato com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçú - CISVALI, que possui sede no município de União da
Vitória com área de atuação em assistência médica e ambulatorial, consulta médica especializada, serviços de apoio ao diagnóstico e urgência e emergência. Também possui contrato com o
Consórcio Intergestores Paraná Saúde para aquisição de medicamentos com recursos da Assistência Farmacêutica transferidos pela União e Estado.
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6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Período 02/2021

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação CBOs
médicos

CBOs
enfermeiro

CBOs (outros) nível
superior

CBOs (outros) nível
médio

CBOs
ACS

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8) Estatutários e empregados públicos (0101,
0102)

0 1 16 25 26

Intermediados por outra entidade (08) 6 0 2 8 0

Autônomos (0209, 0210) 0 0 0 0 0

Residentes e estagiários (05, 06) 0 0 0 1 0

Bolsistas (07) 0 0 0 0 0

Informais (09) 0 0 0 0 0

Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -,
3, 4 e 5)

Intermediados por outra entidade (08) 0 0 0 0 0

Celetistas (0105) 0 0 0 0 0

Autônomos (0209, 0210) 0 0 0 0 0

Residentes e estagiários (05, 06) 0 0 0 0 0

Bolsistas (07) 0 0 0 0 0

Informais (09) 0 0 0 0 0

Servidores públicos cedidos para a iniciativa
privada (10)

0 0 0 0 0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação CBOs
médicos

CBOs
enfermeiro

CBOs (outros) nível
superior

CBOs (outros) nível
médio

CBOs
ACS

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8) Contratos temporários e cargos em comissão
(010301, 0104)

1 1 3 3 5

Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -
, 3, 4 e 5)

Contratos temporários e cargos em comissão
(010302, 0104)

0 0 0 0 0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 30/03/2022.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação 2017 2018 2019 2020

Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5) Intermediados por outra entidade (08) 2 2 0 0

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8) Autônomos (0209, 0210) 1 2 1 1

Bolsistas (07) 1 0 0 0

Estatutários e empregados públicos (0101, 0102) 113 105 97 103

Intermediados por outra entidade (08) 10 4 10 12

Residentes e estagiários (05, 06) 6 7 4 3

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação 2017 2018 2019 2020

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8) Contratos temporários e cargos em comissão (010301,
0104)

8 32 35 38

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 30/03/2022.

Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Em 31 de dezembro de 2021 a Fundação Municipal de Saúde contava com 192 funcionários, redução de 18 funcionários considerando o mesmo período do ano anterior
(2020) e se considerado o mesmo período relacionado há 2 anos (2019), observa-se redução de 28 trabalhadores de saúde. Percebe-se ainda redução no número de
trabalhadores com vínculo estável (concurso) e aumento de contratados/terceirizados.
Os trabalhadores ativos em 31 de dezembro se dividem nos vínculos: 113 estatutário, 26 emprego público, 7 contratados por processo seletivo, 10 comissionados, 2
estagiários e 35 prestadores de serviço (12 médicos, 10 recepcionistas, 7 serviços gerais, 3 psicólogas, 1 técnico em tecnologia, 1 manutenção geral).
Verifica-se redução das inconsistências nas informações do CNES em relação aos dados repassados pelo setor de recursos humanos, no entanto ainda presentes,
necessitando nova revisão do CNES para verificação dos dados. O município conta com mais de 70% de seu quadro de pessoal com servidores efetivos, no entanto em
números gerais percebe-se a redução no número de funcionários, mesmo com o enfrentamento à Pandemia, o que ocorreu devido aos impedimentos impostos pela Lei 173
de 2020 com vigência até 31 de dezembro de 2021.  

https://digisusgmp.saude.gov.br 13 de 43



7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - Garantia de acesso da população a serviços de saúde de qualidade, mediante estruturação e investimentos da Rede de Serviços da Saúde: atenção básica,
serviços de urgência e emergência e hospital municipal

OBJETIVO Nº 1.1 - Reestruturação da rede de Atenção Básica

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Ampliar e/ou reformar as Unidades de Saúde da Família Número de Unidades de Saúde da Família
Ampliadas e/ou reformadas

Número 2 Número
2

5 Número
100,00

2. Adquirir veículos 5 lugares Número de veículos adquiridos Número 0 Número
0

2 Número
0

3. Adquirir gerador de energia alternativa para Hospital Municipal Número de equipamento de geração de
energia alternativa adquirido

Número 0 Número
0

1 Número
0

4. Adquirir refrigeradores específicos (diário) para imunobiológicos Número de refrigeradores para
imunobiológicos adquiridos

Número 1 Número
0

7 Número
0

5. adquirir equipamentos para Atenção Primária com saldo de recurso Resolução
Sesa 604/2015 R$ 7.799,99

Porcentagem do valor aplicado na compra
de equipamentos conforme plano de
aplicação

Percentual 0 Percentual
0

100,00 Percentual
0

6. Construir Unidade de Saúde Satélite no Assentamento Santa Bárbara Número de Unidade de Saúde Satélite
construída

Número 1 Número
0

1 Número
0

7. Adquirir veículos para transporte sanitário conforme adesão e recursos APSUS-
transporte sanitário

Número de veículos adquiridos Número 2 Número
3

8 Número
150,00

8. Prover espaço físico para a Vigilância Sanitária através de reforma ou
mudança de estabelecimento

01 espaço físico reformado e/ou
estruturado

Número 1 Número
0

1 Número
0

9. Adquirir equipamentos odontológicos conforme adesão MS no valor de R$
25.000,00

Percentual do valor aplicado Percentual 0 Percentual
0

100,00 Percentual
0

10. Adquirir equipamentos de fisioterapia conforme adesão Resolução SESA
296/2016 no valor de R$ 40.000,00

Percentual do valor aplicado Percentual 1.2 Percentual
1.2

100,00 Percentual
100,00

11. Adquirir kit NASF conforme previsto em portaria GM/MS 3.502/2017 no valor
de R$ 3.625,78

Percentual do valor aplicado Percentual 0 Percentual
0

100,00 Percentual
0

12. Adequar ônibus consultório com consultório médico e odontológico para
atendimento no interiro

Número de ônibus consultório adequado e
em funcionamento

Número 0 Número
0

1 Número
0

13. Manter adesão e aplicar recursos financeiros do Incentivo Estadual de Apoio à
Assistência Farmacêutica - IOAF Capital conforme plano de aplicação Saldo R$
9.811,60

Percentual do recurso aplicado Percentual 100 Percentual
90.71

100,00 Percentual
90,71

14. Adquirir unidade móvel médico odontológica Numero de unidade médico odontológica
em funcionamento

Número 1 Número
1

1 Número
100,00

15. Organizar a estrutura física da Farmácia Básica (CAF) Espaço físico estruturado Número 1 Número
1

1 Número
100,00

OBJETIVO Nº 1.2 - Reestruturação dos serviços: hospitalar, atenção de média complexidade e atenção em urgência e emergência

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Viabilizar veículo ambulância para remoção de pacientes em urgência e
emergência

Número de veículo ambulância
adquirido ou cedido pela SESA

Número 1 Número
0

3 Número
0

2. Adquirir equipamentos necessários para urgência/emergência conforme adesão
resolução sesa 497/2017 valor R$ 100.000,00

Percentual do valor aplicado
conforme adesão

Percentual 0 Percentual
0

100,00 Percentual
0

3. Adquirir equipamentos para assistência hospitalar conforme adesão Resolução
SESA 1192/2017 valor R$300.000,00

Percentual do valor aplicado para
aquisição dos equipamentos cfme
adesão

Percentual 0 Percentual
0

100,00 Percentual
0

4. Adquirir equipamentos para maternidade HSVP conforme adesão Rede Mãe
Paranaense, Resolução SESA 465/2018, valor R$ 100.000,00

Percentual do valor aplicado para
aquisição dos equipamentos cfme
adesão

Percentual 100 Percentual
0

100,00 Percentual
0

5. Realizar reforma no HSVP considerando normas Técnicas da SESA para liberação
de Alvará de Funcionamento - conforme Adesão Resolução SESA 1193 - Valor R$
500.000,00

Percentual do valor aplicado na
execução da reforma

Percentual 80 Percentual
0

100,00 Percentual
0

DIRETRIZ Nº 2 - Promoção da atenção integral à saúde da população através das Equipes de Saúde da Família para todos os segmentos populacionais, priorizando as ações
para a população mais vulnerável (saúde mental álcool e outras drogas, criança, mulher, adolescentes e jovens, saúde do homem e saúde do idoso); promoção da atenção
integral à Saúde Bucal e de adesão à assistência em redes a serem implantadas pela SESA e pelo MS

OBJETIVO Nº 2.1 - Manter a cobertura da ESF no município e fortalecer sua atuação
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Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Realizar manutenção de Unidades Básicas de Saúde Número de UBS com manutenção Número 6 Número
6

6 Número
100,00

2. Manter unidades de saúde com equipes completas garantindo
100% de cobertura da atenção primária

Cobertura populacional estimada pelas
equipes de Atenção Básica

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

3. Realizar atualização cadastral em 40 microáreas 1X ao ano percentual de microáreas mapeadas e
com atualização cadastral

Percentual 100 Percentual
85

100,00 Percentual
85,00

4. Cadastrar e vincular 100% dos usuários às unidades de saúde Número de pessoas cadastradas Número 15000 Número
17066

15.000 Número
113,77

5. Manter atuação de equipe multidisciplinar - NASF-AB 1 Número de NASF-AB 1 em
funcionamento

Número 1 Número
1

1 Número
100,00

OBJETIVO Nº 2.2 - Reduzir a prevalência de tabagismo

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida
- Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Manter ambulatório de
tabagismo em funcionamento

Número de grupos ofertados/realizados no ano Número 5 Número
0

20 Número
0

2. Divulgar o ambulatório de
tabagismo

Numero absoluto de participantes no ambulatório de tabagismo e/ou
pacientes atendidos de forma individualizada

Número 50 Número
31

50 Número
62,00

OBJETIVO Nº 2.3 - Ampliar a oferta do exame preventivo do câncer do colo uterino

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Oferecer exame preventivo do câncer
de colo uterino para faixa etária de 25 a
64 anos

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos
na população residente de determinado local e a população da mesma faixa
etária

Razão .65 Razão
.43

0,65 Razão
66,15

2. Tratar e seguir as lesões precursoras do
câncer de colo de útero no nível
ambulatorial

Proporção de seguimento/tratamento informado de mulheres com diagnóstico
de lesões intraepiteliais de alto grau do colo de útero

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

3. Realizar campanha Outubro Rosa Número de campanha realizada Número 1 Número
1

4 Número
100,00

OBJETIVO Nº 2.4 - Reduzir a mortalidade por câncer de mama

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Manter a oferta de exames de
mamografia, priorizando a faixa etária de
50 a 69 anos

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a
69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa
etária.

Razão .4 Razão
.35

0,45 Razão
87,50

OBJETIVO Nº 2.5 - Manter o índice de mortalidade materna igual a zero
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Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade
de medida
- Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Atingir cobertura de 85% de nascidos vivos de mães com 7 ou mais
consultas de pré-natal

Proporção de mães de nascidos vivos com 07 ou
mais consultas de pré-natal

Percentual 85 Percentual
87.95

85,00 Percentual
103,47

2. Atingir cobertura de 90% de gestantes com início de pré-natal até 12
semanas de gestação

proporção de gestantes com início de pré-natal até
12 semanas de gestação

Percentual 90 Percentual
89.41

90,00 Percentual
99,34

3. Estratificar grau de risco das gestantes Proporção de gestantes estratificadas por grau de
risco

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

4. Realizar exames VDRL e HIV em no mínimo 90% das gestantes (meta 11
e 12 PQA-VS)

Proporção de gestantes com exames VDRL e HIV
realizados no período

Percentual 90 Percentual
100

90,00 Percentual
111,11

5. Identificar casos de sífilis congênita em menores de 1 ano=1 Número de casos novos de sífilis congênita em
menores de um ano de idade

Número 1 Número
0

1 Número
0

6. Monitorar todas as gestantes estratificadas com alto risco e
encaminhadas ao serviço de referência com verificação e seguimento do
PTS registrado em prontuário eletrônico (APSUS)

Número de gestantes de alto risco encaminhadas e
acompanhadas (15% do total previsto de gestantes,
conforme Linha Guia)

Número 40 Número
33

40 Número
100,00

7. Reduzir índice de gravidez na adolescência para igual ou menor que 23% Proporção de gravidez na adolescência entre as
faixas etárias 10 a 19 anos

Proporção 20 Proporção
21.53

20,00 Proporção
107,65

8. Manter atendimento odontológico para as gestantes proporção de gestantes com atendimento
odontológico

Proporção 90 Proporção
85.4

90,00 Proporção
94,89

9. Investigar os óbitos de mulheres em idade fértil Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10
a 49 anos) investigados.

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

10. Digitar no módulo de investigação SIM-web em até 120 dias após
ocorrência

Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil
(IMF) investigados e alimentados no sistema de
informação

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

11. Manter número de óbitos maternos igual a 0 Número de óbitos maternos em determinado
período e local de residência

Número 0 Número
0

0 Número
0

12. Realizar ações previstas no projeto &#34;Agenda Mais Acesso,
Cuidado, Informação e Respeito à Saúde das Mulheres&#34; - R$
100.000,00

Percentual do valor aplicado Percentual 71.21 Percentual
0

100,00 Percentual
0

OBJETIVO Nº 2.6 - Manter acompanhamento das famílias com perfil saúde do programa Bolsa Família

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Manter cobertura de acompanhamento das
condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família acima
de 80%

Cobertura de acompanhamento das
condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa
Família (PBF)

Percentual 80 Percentual
94

80,00 Percentual
117,50

OBJETIVO Nº 2.7 - Reduzir a taxa de mortalidade infantil

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Ampliar número de visita domiciliar para os recém nascidos até o 5º
dia

Proporção de recém nascidos visitados até o 5º dia
de vida

Proporção 80 Proporção
16.42

80,00 Proporção
20,53

2. Monitorar todas as crianças atendidas pelo ambulatório de alto risco
com verificação e seguimento do PTS registrado em prontuário
eletrônico (APSUS)

Número de crianças de alto risco encaminhadas e
acompanhadas

Número 15 Número
13

15 Número
100,00

3. Realizar investigação dos óbitos infatis e fetais Proporção entre o número total de óbitos e óbitos
investigados

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

4. Reduzir o número absoluto de óbitos em menores de 1 ano Taxa de mortalidade infantil Número 4 Número
5

3 Número
125,00

5. Implantar e manter nas 5 equipes de Saúde da Família atendimento
odontológico para crianças de 0 a 36 meses

Número de equipes com agenda implantada Número 5 Número
5

5 Número

100,00

6. Ampliar o número de crianças de 0 a 36 meses com atendimento
odontológico

Proporção de crianças atendidas em relação ao
número de nascimentos no período (crianças de 0 a
36 meses)

Proporção 100 Proporção
79.38

100,00 Proporção
79,38

OBJETIVO Nº 2.8 - Implementar ações à saúde da mulher

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Manter proporção de parto normal
igual ou superior a 45%

Proporção de parto normal no Sistema Único de
Saúde e na Saúde Suplementar

Proporção 45 Proporção
51.46

45,00 Proporção
114,36

2. Manter a oferta de consultas
genecológicas e obstétricas

Número de consultas obstétricas e ginecológicas
realizadas

Número 300 Número
0

388 Número
0

OBJETIVO Nº 2.9 - Fortalecer o atendimento à saúde mental através da Atenção Primária
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Manter contratação de técnico para atendimento em saúde mental e dependência
química

Número de técnico contratado Número 0 Número
0

1 Número
0

2. Implantar equipe multiprofissional de saúde mental - AMENT Número de equipe AMENT
implantada

1 0
1

1 Número
100,00

3. Manter atendimento em ambulatório de saúde mental em conjunto com a equipe do
NASF-AB

Número de atendimentos
realizados

Número 1100 Número
3459

1.100 Número
314,45

4. Realizar estratificação de pacientes conforme protocolo de saúde mental nas 5 equipes
de saúde da família

Proporção de pacientes
identificados estratificados

Proporção 50 Proporção
60.42

50,00 Proporção
120,84

5. Ampliar número de consultas em psiquiatria realizadas em no mínimo 10% em relação
ao ano anterior

Número de consultas realizadas Número 28 Número
64

28 Número
228,57

6. Manter e ampliar conforme necessidade das ESFs o numero de grupos de apoio em
saúde mental (AA, Planejamento Familiar, Pics, Arteterapia, Apoio nutricional, Tamo Junto e
Tabagismo)

Número absoluto de grupos
implantados

Número 8 Número
0

8 Número
0

7. Ampliar ações de educação em saúde para prevenção ao uso indevido de álcool e outras
drogas para crianças e adolescentes com a implantação do projeto Tamo Junto

Número de adolescentes que
participaram do projeto durante
o ano

Número 400 Número
0

400 Número
0

OBJETIVO Nº 2.10  - Garantir o atendimento à saúde do idoso

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Imunizar o publico alvo contra HIN1 (gripe) Proporção de vacinas realizadas em pessoas acima de
60 anos e número de pessoas residentes na mesma
faixa etária

Proporção 90 Proporção
72.2

90,00 Proporção
80,22

2. Realizar estratificação dos idosos Proporção de idosos estratificados Proporção 95 Proporção
94

95,00 Proporção
98,95

3. Ampliar em 10% ao ano a participação dos usuários no programa
de atividade física - Ativação, realizado em parceria com a Secretaria
de Esportes

Número de pessoas atendidas no programa Ativação Número 0 Número
0

245 Número
0

OBJETIVO Nº 2.11  - Ampliar estratégias e ações voltadas para a saúde do homem

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Realizar campanha de sensibilização e
prevenção à saúde do homem

Número de campanha Novembro Azul
realizada

Número 1 Número
1

4 Número
100,00

OBJETIVO Nº 2.12  - Aumentar a prevenção das principais doenças bucais: cárie dentária e doença periodontal

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Ampliar o número de equipes de saúde bucal com profissional
dentista 40 horas semanais ou conforme legislação vigente (cadastrar
equipes 20 horas junto ao MS)

Número de equipes implantadas com relação ao ano
anterior

Número 3 Número
2

3 Número
66,67

2. Ampliar a cobertura populacional estimada de saúde bucal (igual ou
maior que 50%)

Proporção de cobertura da população estimada pelas
equipes básicas de saúde bucal

Percentual 80 Percentual
84.6

50,00 Percentual
105,75

3. Ampliar em 10% ao ano a cobertura de ação coletiva de escovação
dental supervisionada (PMAQ)

Média de ação coletiva de escovação dental
supervisionada

Percentual 4.4 Percentual
0

4,40 Percentual
0

4. Fornecer Kit de higiene bucal para 100% dos alunos da rede
municipal de ensino, APAE e Escola Estadual Santa Isabel

Número de kit de higiene bucal entregue ao ano Número 1900 Número
2090

1.900 Número
110,00

5. Ampliar o número de procedimentos odontológicos por habitante/ano
(1,5 a 2,00)

Razão entre o número absoluto de procedimentos
odontológicos e população no período

Razão 2 Razão
.61

2,00 Razão
30,50

6. Ampliar em 10% ao ano a estratificação da população conforme
Linha Guia de Saúde Bucal

Proporção de pacientes estratificados e população
geral no período

Proporção 40 Proporção
3.8

40,00 Proporção
9,50

7. Ofertar serviço de atendimento em odontologia em horário
alternativo

Número de serviço com atendimento odontológico em
horário alternativo em funcionamento

Número 1 Número
1

1 Número
100,00

8. Implantar serviço de odontologia móvel para atendimento às
comunidades do interior do município

Número de odontomóvel implantado e em
funcionamento

Número 1 Número
0

1 Número
0

9. Ampliar em 5% ao ano a porcentagem de alunos com bochecho
semanal de flúor

Número de bochechos realizados X alunos
matriculados

Percentual 93 Percentual
0

93,00 Percentual
0

10. Finalizar o tratamento odontológico de no mínimo 50% dos
pacientes que iniciam o mesmo

proporção de pacientes com tratamento concluído X
número de pacientes com primeira consulta
odontológica programática

Proporção 50 Proporção
99.57

50,00 Proporção
199,14

OBJETIVO Nº 2.13  - Qualificar a atenção primária em saúde
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Descrição da Meta Indicador para monitoramento
e avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Manter adesão das 5 equipes de saúde da família ao PMAQ Número absoluto de equipes com
adesão ao PMAQ

Número 0 Número
0

5 Número
0

2. Manter adesão de 5 equipes de Saúde da Família ao APSUS/TUTORIA -
programa de qualificação SESA

Número absoluto de equipes com
adesão mantida e avaliações
realizadas

Número 0 Número
0

5 Número
0

3. Capacitar equipe da APS para inserção dos dados em sistema de informação e
realizar ações estratégicas conforme indicadores do Programa Previne Brasil

Número de capacitação realizada 1 0
1

1 Número
100,00

4. Manter programação de educação permanente conforme necessidades das
equipes

Número de capacitações / educação
permanente realizada à equipe de AB

Número 6 Número
13

24 Número
216,67

OBJETIVO Nº 2.14  - Manter atendimento em consultas básicas

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Manter média de consultas ofertadas nas especialidades básicas no município
(1,8 consulta por habitante/ano - 0,15 consulta por habitante/mês)

Número de consultas por habitante
ano nas especialidades básicas

Proporção 2 Proporção
2.32

2,00 Proporção
116,00

OBJETIVO Nº 2.15  - Implementar o programa de controle de acompanhamento de hipertensão arterial e diabetes melittus

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Linha-
Base

Meta
2021

Unidade
de medida
- Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Ampliar o número de pacientes novos cadastrados em
10% ao ano (diagnóstico hipertensão) com relação ao ano
anterior

Número de pacientes cadastrados comparado ao período anterior
(18,8% da população maior que 15 anos - hipertensão) População
base 11.284 / parâmetro 2.122 hipertensos

Número 1600 Número
1230

1.600 Número
76,88

2. Ampliar o número de pacientes novos cadastrados em
10% ao ano (diagnóstico diabetes) com relação ao ano
anterior

Número de pacientes cadastrados comparado ao período anterior
(5,1% da população maior de 15 anos - diabetes) População base
11.284 / parâmetro 576 diabéticos

Número 530 Número
365

530 Número
68,87

3. Monitorar 100% dos pacientes atendidos pelo
ambulatório de alto risco com verificação e seguimento
do PTS registrado em prontuário eletrônico

Número de pacientes de alto risco encaminhados e acompanhados -
hipertensos

Número 27 Número
9

27 Número
33,33

4. Monitorar 100% dos pacientes atendidos pelo
ambulatório de alto risco com verificação e seguimento
do PTS registrado em prontuário eletrônico

Número de pacientes de alto risco encaminhados e acompanhados -
diabetes

Número 29 Número
13

29 Número
44,83

5. Atender no mínimo 70% dos pacientes estratificados
com avaliação em saúde bucal

proporção de pacientes com avaliação odontológica em relação aos
pacientes cadastrados

Proporção 70 Proporção
5.37

70,00 Percentual
7,67

OBJETIVO Nº 2.16  - Realizar adesão ao programa saúde na escola

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida
- Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Realizar adesão ao PSE envolvendo todas as escolas do
município nas atividades com os alunos

Número absoluto de escolas com ações
do PSE

Número 15 Número
7333

15 Número
488,87

DIRETRIZ Nº 3 - Garantia do acesso da população atendida pelo SUS aos medicamentos da atenção básica conforme RENAME (Relação Nacional dos Medicamentos do
Componente Básico da Assistência Farmacêutica), REMUME (Relação Municipal dos Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica) e do Plano Municipal
de Assistência Farmacêutica.

OBJETIVO Nº 3.1 - Garantir aquisição, distribuição e dispensação dos medicamentos padronizados e materiais de uso no paciente

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Disponibilizar todos os medicamentos
padronizados na REMUME para a população

Proporção de medicamentos disponibilizados e
medicamentos padronizados (REMUME)

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

2. Atualizar a REMUME periódicamente (vigência de
4 anos)

Número de REMUME atualizada e vigente Número 0 Número
1

1 Número
100,00

3. Alimentar no mínimo uma vez ao ano o Banco de
Preços em Saúde (QUALIFAR)

Número de alimentação de Banco de Preços em
Saúde

Número 1 Número
1

1 Número
100,00

4. Participar de todas as capacitações ofertadas
(QUALIFAR)

Número de participação em capacitações Número 2 Número
3

10 Número
150,00

OBJETIVO Nº 3.2 - Garantir o acesso dos usuários SUS aos medicamentos básicos através da farmácia básica municipal

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Atender as receitas provenientes da rede SUS com
medicamentos constantes da farmácia básica

Número absoluto de atendimentos na farmácia básica
municipal

Número 45000 Número
40948

50.000 Número
100,00

2. Investir o mínimo de R$ 2,36 por habitante/ano na
aquisição de medicamentos

Valor aplicado por habitante/ano na aquisição de
medicamentos para farmácia básica municipal

Moeda 18 Moeda
300.9

18,00 Moeda
171,67

OBJETIVO Nº 3.3 - Qualificar o programa de Assistência Farmacêutica
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Realizar Adesão IOAF - Incentivo Estadual de Apoio à Assistência Farmacêutica e
utilizar recurso conforme plano de aplicação - saldo R$ - custeio

percentual do valor de custeio
aplicado

Percentual 100 Percentual
85.4

100,00 Percentual
85,40

2. Manter adesão ao Incentivo Fedederal de Qualificação da Assistência
Farmacêutica - QUALIFAR-SUS aplicando o recurso conforme orientação do
programa

percentual do valor aplicado do
total de R$ 24.000,00 ao ano

Percentual 100 Percentual
30.05

100,00 Percentual
30,05

OBJETIVO Nº 3.4 - Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos do componente especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF

Descrição da Meta Indicador para monitoramento
e avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida
- Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Encaminhar e/ou cadastrar processo de todos os pacientes
que se enquadram nos protocolos do CEAF

Número total de pacientes
cadastrados ativos

Número 800 Número
925

800 Número
115,63

DIRETRIZ Nº 4 - Assegurar que as equipes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária trabalhem integradas às equipes de Saúde da Família na atenção à vigilância, prevenção e
controle das doenças transmissíveis e das imunopreveníveis, bem como às emergenciais, para que juntas fortaleçam a promoção da saúde e as vigilâncias ambiental e da
Saúde do Trabalhador.

OBJETIVO Nº 4.1 - Qualificar as ações de vigilância em saúde em âmbito municipal

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Manter adesão ao Incentivo Estadual do Programa de Qualificação das Ações de
Vigilância em Saúde - VIGIASUS aplicando os recursos conforme plano de aplicação

Percentual do saldo do recurso
de custeio aplicado

Percentual 100 Percentual
0

100,00 Percentual
0

2. Manter adesão ao Incentivo Estadual do Programa de Qualificação das Ações de
Vigilância em Saúde - VIGIASUS aplicando os recursos conforme plano de aplicação

percentual do saldo do recurso
de capital aplicado

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

OBJETIVO Nº 4.2 - Identificar e tratar adequadamente os casos de dengue

Descrição da Meta Indicador para monitoramento
e avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Investigar todos os casos suspeitos notificados (VIGIASUS) Percentual de casos investigados Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

2. Realizar o mínimo de três atividades educativas ao ano sobre a
temática da Dengue para a população

Número de atividades educativas
sobre a dengue realizadas

Número 3 Número
3

12 Número
100,00

3. Manter quatro agentes de endemias Número de agentes de endemias
ativos

Número 4 Número
2

4 Número
50,00

4. Realizar exame de colinesterase em 100% dos ACE se uso de inseticida
(VIGIASUS)

Número de exames realizados Número 4 Número
0

4 Número
0

5. Realizar visitas de imóveis conforme seguimento do ciclo, sendo 3
ciclos ao ano, mínimo de 80% dos imóveis visitados por ciclo

Número de ciclos realizados com
visitas em mais de 80% dos imóveis

Número 3 Número
0

3 Número
0

6. Realizar 02 visitas ao mês nos pontos estratégicos cadastrados
(2018=16) - VIGIASUS

Número de visitas realizadas em
pontos estratégicos

Número 384 Número
413

384 Número
107,55

7. Realizar coletas nos pontos estratégicos sempre que houver
necessidade

Número de coletas realizadas (tubitos) Número 100 Número
165

100 Número
165,00

8. Realizar 04 levantamentos de índices ao ano (LIA) Número de levantamentos de índices
realizados ao ano

Número 4 Número
2

4 Número
50,00

OBJETIVO Nº 4.3 - Evitar a proliferação de animais peçonhentos e transmissores de doenças em terrenos baldios e com aglomeração de entulhos e lixos

Descrição da Meta Indicador para monitoramento
e avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Capacitar os agentes de endemias e agentes comunitários de
saúde para reconhecimento e identificação de casos

Proporção de ACS e ACE capacitados Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

2. Investigar 50% dos casos notificados e suspeitos por acidente com
animais peçonhentos - VIGIASUS (2018=61)

Proporção entre número de casos
investigados e casos notificados

Percentual 50 Percentual
92.42

50,00 Percentual
184,84

3. Encaminhar animais coletados para análise conforme demanda e
interesse sanitário

proporção envio de amostras e número
de casos notificados

Proporção 20 Proporção
6

20,00 Proporção
100,00

OBJETIVO Nº 4.4 - Evitar a proliferação de roedores para prevenção à hantavirose e leptospirose

Descrição da Meta Indicador para monitoramento
e avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida
- Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Notificar e investigar 100% dos casos suspeitos e confirmados
de hantavirose e leptospirose (2018=8)

Proporção de casos notificados e casos
investigados

Proporção 100 Proporção
0

100,00 Proporção
0

OBJETIVO Nº 4.5 - Realizar vigilância de casos de Leishmaniose visceral (LVH) e tegumentar (LTA)
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Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Investigar todos os casos suspeitos de
LVH

proporção de casos notificados e investigados Proporção 100 Proporção
0

100,00 Proporção
0

2. Encerrar oportunamente todos os casos
confirmados de LTA

proporção de casos notificados e casos
encerrados oportunamente

Proporção 100 Proporção
0

100,00 Proporção
0

OBJETIVO Nº 4.6 - Realizar vigilância de casos de doença meningocóccica

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Notificar e realizar coleta de liquor para os casos
suspeitos de Miningite meningocóccica

Proporção de casos suspeitos e coletas
realizadas e encerradas oportunamente

Proporção 100 Proporção
0

100,00 Proporção
0

OBJETIVO Nº 4.7 - Realizar vigilância em relação à presença de triatomíneos nos domicílios - doença de chagas

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Realizar investigação entomológica em 100% das unidades
domiciliares suspeitas da presença de triatomíneos

proporção entre domicílios identificados e
investigados

Proporção 100 Proporção
0

100,00 Proporção
0

2. Participar de capacitações oferecidas pela SESA Número absoluto de técnicos capacitados
(ACE, ACS e técnicos da VISA)

Número 35 Número
100

49 Número
285,71

3. Manter coletas em 01 PIT - para pesquisa de triatomíneos em
locais estragégicos

Número de coletas realizadas Número 8 Número
0

32 Número
0

OBJETIVO Nº 4.8 - Manter vigilância das causas de óbitos para prevenção de óbito prematuro

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Manter em 96% a causa básica definida dos
óbitos em geral em até 120 dias após a ocorrência
do evento

Proporção de registro de óbitos com causa básica definida Percentual 96 Percentual
98.94

96,00 Percentual
103,06

2. Reduzir 0,75% ao ano, em relação ao ano
anterior, a taxa de mortalidade prematura (30 a
69 anos) por DCNT

Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais
DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças
respiratórias crônicas)

Número 30 Número
30

33 Número
100,00

OBJETIVO Nº 4.9 - Diagnosticar casos novos de tuberculose

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Coletar 50% de amostras de sintomático
respiratório (100% = 163)

Proporção de coletas de sintomáticos
respiratórios realizadas

Proporção 35 Proporção
23.92

50,00 Proporção
68,34

2. Avaliar 90% dos contatos identificados; Proporção de coletas de exames BAAR dos
contatos identificados

Proporção 90 Proporção
0

90,00 Proporção
0

3. Realizar 70% de teste anti-HIV nos casos
identificados

Proporção de teste anti-HIV dos casos e
contatos identificados

Proporção 70 Proporção
0

70,00 Proporção
0

4. Alcançar 90% dos casos novos curados Proporção de casos novos curados e fechados
com culturas realizadas

Proporção 90 Proporção
0

90,00 Proporção
0

5. Diminuir em 10% o abandono de tratamento Proporção de abandono de tratamento de TB Proporção 0 Proporção
0

0,00 Proporção
0

OBJETIVO Nº 4.10  - Diagnosticar casos de doenças exantemáticas

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Notificar no SINAN NET 100% dos casos
suspeitos de sarampo ou rebéola

Número de casos notificados e encerrados
por critério laboratorial

Proporção 100 Proporção
0

100,00 Proporção
0

OBJETIVO Nº 4.11  - Diagnosticar casos de coqueluche

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Notificar, investigar, orientar e coletar amostras de exames e encerrar
oportunamente no SINAN os casos suspeitos de coqueluche no prazo de 60
dias(mínimo 90%)

Proporção de casos notificados
e encerrados oportunamente

Proporção 90 Proporção
0

90,00 Proporção
0

OBJETIVO Nº 4.12  - Diagnosticar casos de doença diarreica aguda
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Registrar semanalmente no SIVEP DDA a ocorrência ou não das DDA,
mínimo de 85%=45 semanas (53 semanas = 100%)

Número de semanas
epidemiológicas informadas

Número 45 Número
52

45 Número
115,56

OBJETIVO Nº 4.13  - Investigar casos suspeitos de sintomáticos respiratórios

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Notificar, investigar, orientar e coletar amostras de exames e encerrar
oportunamente no SINAN os casos suspeitos de influenza no prazo de 60 dias (mínimo
80%)

Proporção de casos notificados
com amostras coletadas

Proporção 80 Proporção
100

80,00 Proporção
125,00

OBJETIVO Nº 4.14  - Diagnosticar casos novos de hanseníase

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Tratar em tempo oportuno 100% dos casos
diagnosticados evitando incapacidades físicas

Proporção de cura dos casos novos de hanseníase
diagnosticados nos anos das coortes

Proporção 100 Proporção
0

100,00 Proporção
0

2. Realizar 100% de exames dermatoneurológico e
avaliação de grau de incapacidade dos casos novos

Proporção de casos novos identificados com exames
dermatoneurológico e avaliação de grau de incapacidade

Proporção 100 Proporção
0

100,00 Proporção
0

3. Realizar 100% de exames dermatoneurológico e
avaliação de grau de incapacidade dos contatos
domiciliares

Proporção de contatos domiciliares identificados com exames
dermatoneurológico e avaliação de grau de incapacidade

Proporção 100 Proporção
0

100,00 Proporção
0

4. Reciclar os profissionais das equipes sobre a doença
para as ações necessários de prevenção e tratamento

Número absoluto de capacitação Número 0 Número
0

1 Número
0

OBJETIVO Nº 4.15  - Ampliar a detecção dos casos de hepatite B e a qualidade do encerramento dos casos por critério laboratorial

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Notificar, orientar e coletar amostras de
todos os casos suspeitos

Proporção de casos notificados e amostras
coletadas

Proporção 100 Proporção
0

100,00 Proporção
0

2. Confirmar laboratorialmente 100% dos
casos notificados

Proporção de casos confirmados por
laboratório

Proporção 100 Proporção
0

100,00 Proporção
0

OBJETIVO Nº 4.16  - Reduzir a transmissão vertical do HIV

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Manter em 0 o número de casos novos em
crianças menores de 5 anos

Número de casos novos de aids em
menores de 5 anos.

Número 100 Número
0

100 Número
0

2. Realizar 01 campanha anual para realização de
testes rápidos

Número absoluto de pessoas que
realizaram teste rápido

Número 1000 Número
673

1.000 Número
67,30

3. Manter distribuição de preservativos nas 05
equipes de Saúde da Família

Número de ESF com distribuição de
preservativos

Número 5 Número
5

5 Número
100,00

OBJETIVO Nº 4.17  - Notificar e encerrar as fichas de investigação de agravos compulsórios em tempo oportuno

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de medida
- Meta

% meta
alcançada

1. Notificar e encerrar oportunamente 90% dos agravos
compulsórios

Proporção de casos de doenças de notificação compulsória
imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.

Proporção 90 Proporção
100

90,00 Proporção
111,11

2. Digitar e transferir pelo menos 1 informação das doenças
e agravos de notificação compulsória no SINAN - 50
semanas

Número de semanas epidemiológicas com informação das
doenças e agravos de notificação compulsória

Número 50 Número
52

50 Número
104,00

OBJETIVO Nº 4.18  - Atingir metas propostas pelo Ministério da Saúde nas campanhas anuais de vacinação

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Linha-
Base

Meta
2021

Unidade
de
medida
- Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida
- Meta

% meta
alcançada

1. Atingir mínimo de 75% das metas do grupo de vacinas
selecionadas do calendário básico de vacinação para
crianças menores de 2 anos (Influenza - 90%; Pólio - 95%
;Penta Valente - 95%; tríplice Viral - 95%)

Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação
para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente 3ª dose,
Pneumocócica 10-valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª
dose - com cobertura vacinal preconizada

Proporção 75 Proporção
0

75,00 Proporção
0

2. Manter o mínimo de 80% de salas de vacina com
alimentação mensal (PQA-VS) 5=100%

Proporção de salas de vacina com alimentação mensal no SI-PNI e/ou E-
SUS

Proporção 80 Proporção
5

80,00 Proporção
6,25

OBJETIVO Nº 4.19  - Implementar o Núcleo Municipal Intersetorial de Prevenção de Violência e Promoção da Saúde e da Cultura da Paz
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Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Realizar 1 Campanha conforme ações previstas no
PSE

Número de campanha realizada Número 0 Número
0

1 Número
0

2. Ampliar notificações de violência doméstica em 5% no
período de 4 anos

Número absoluto de notificações de
violência

Número 65 Número
80

65 Número
123,08

3. Realizar notificação de violências em 100% dos
serviços de saúde do município (08)

Número de serviços de saúde com
notificação de violência

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

4. Realizar reuniões periódicas no Núcleo - mínimo de 1
reunião por semestre

número de reuniões realizadas Número 2 Número
5

8 Número
250,00

OBJETIVO Nº 4.20  - Manter fiscalização em estabelecimentos e ações e serviços do elenco 1 - VIGIASUS

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Manter Plano de ação realizado e vigente (PERIODICIDADE ANUAL) Diagnóstico situacional e plano de
ação realizado e vigente

Número 1 Número
1

1 Número
100,00

2. Cadastrar todos os estabelecimentos e ações sujeitos a VISA Municipal no SIEVISA Nº de estabelecimentos e ações
identificados e cadastrados no
período

Número 75 Número
48

80 Número
100,00

3. Inspecionar e licenciar os estabelecimentos sujeitos a VISA Número de estabelecimentos
inspecionados e licenciados no
período

Número 80 Número
89

80 Número
111,25

4. Realizar coleta e envio de amostras de produtos de interesse a saúde dos
estabelecimentos de interesse a saúde dos estabelecimentos de interesse da VISA,
conforme programação da SESA

Efetuar coletas de acordo com
programas da SESA

Número 100 Número
100

100,00 Percentual
100,00

5. Cadastrar 100% dos serviços de alimentação novos Número de estabelecimentos novos
de serviço de alimentação
cadastrados

Número 6 Número
21

24 Número
350,00

6. Licenciar novos estabelecimentos de alimentação Número de estabelecimentos novos
de serviço de alimentação
licenciados

Número 6 Número
24

24 Número
400,00

7. Inspecionar 20% dos estabelecimentos (total de 66 de interesse sanitário) Número de estabelecimentos
inspecionados

Número 14 Número
66

14 Número
471,43

8. Notificar surtos de doenças transmitidas por alimentos (2018=1) Proporção de notificações de surtos
realizadas e confirmadas

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

9. Realizar capacitação para equipe de saúde referente fluxo de informações e notificações Número de capacitações realizadas Número 1 Número
2

3 Número
200,00

10. Manter em 100% o índice de inspeção em farmácias e drogarias em conjunto com 6ª
Regional de Saúde (1)

Proporção de estabelecimentos
inspecionados

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

11. Realizar inspeção em farmácias municipais conforme atribuição da VISA (6) Proporção de estabelecimentos
inspecionados

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

12. Receber, atender e documentar o mínimo de 80% de notificações: eventos adversos,
queixas técnicas, pedidos de informação, reclamações

Proporção entre recebimento e
atendimento

Proporção 80 Proporção
100

80,00 Proporção
125,00

13. Registrar e alimentar mensalmente o SIA/SUS 100% das ações alimentadas Proporção de envio de informações
por quadrimestre

Proporção 0 Proporção
0

100,00 Proporção
0

14. Fiscalizar o uso de produtos fumígenos derivados do tabaco em ambientes coletivos
fechados, públicos ou privados em no mínimo 50% dos estabelecimentos com alvarás
expedidos (2018=88 /100%=129) fiscalizados

Proporção número de
estabelecimentos fiscalizados e
número de alvarás liberados

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

15. Notificar 100% dos surtos, casos e óbitos suspeitos de doenças emergentes e
reemergentes e/ou eventos inusitados ao CIEVS e SISGEO

Proporção de notificações realizadas
e cadastradas no CIEVS e SISGEO

Proporção 100 Proporção
0

100,00 Proporção
0

16. Acompanhar e participar em parceria com outros órgãos do atendimento adequado em
vigilância em saúde em 100% das ocorrências de desastres naturais

Proporção de ocorrências
notificadas e acompanhadas

Proporção 100 Proporção
0

100,00 Proporção
0

17. Realizar no mínimo 01 ação educativa de informação em vigilância sanitária por
quadrimestre

Número de ações realizadas Número 3100 Número
26

12 Número
100,00

18. Oportunizar a participação de 100% dos técnicos em capacitações oferecidas ao setor
(2=100%)

Proporção entre número de técnicos
capacitados e número de técnicos
lotados no setor

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

OBJETIVO Nº 4.21  - Reduzir os riscos a saúde humana decorrente do consumo de água com qualidade microbiológica fora do padrão de potabilidade

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Encaminhar amostras de água para análise por Laboratório indicado
pela SESA - 80 amostras/ano

Número absoluto de amostras Número 80 Número
20

80 Número
25,00

2. Alimentar os dados referente ao monitoramento de cloro e flúor para
a qualidade da água para o consumo humano - SISÁGUA

Proporção entre o número de amostras
coletadas e informadas no SISAGUA

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

OBJETIVO Nº 4.22  - Ampliar ações de monitoramento da vigilância de saúde do trabalhador
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Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Linha-
Base

Meta
2021

Unidade
de
medida -
Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida
- Meta

% meta
alcançada

1. -Aumentar em 10% o número de notificações de acidente de
trabalho com relação ao ano anterior;

Número de notificações com relação ao ano anterior Número 29 Número
379

29 Número
999,99

2. Implantar notificação de doenças e agravos relacionadas à
saúde do trabalhador conforme Nota Técnica Ministério da
Saúde nº 94/2019

Número de notificações de doenças e agravos relacionadas a
saúde do trabalhador

1 0
0

2 Número
0

3. Investigar 100% dos acidentes graves e fatais e de
ocorrência com crianças e adolescentes

Proporção entre número de investigações dos acidentes graves e
fatais e de ocorrência com crianças e adolescentes em relação ao
número total de ocorrências dos mesmos

100 0
100

100,00 Proporção
100,00

4. Preencher no mínimo 90% o campo ocupação nas
notificações de agravos relacionadas ao trabalho

Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações
de agravos relacionados ao trabalho.

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

5. Realizar ações de educação de combate à erradicação de
trabalho infantil - 1 ação

Número de ações de educação de combate à erradicação de
trabalho infantil

Número 3 Número
3

12 Número
100,00

6. Realizar inspeções sanitárias com o olhar para a saúde do
trabalhador em 100% dos estabelecimentos, conforme
protocolos de licenciamento (14)

Proporção de estabelecimentos inspecionados conforme
protocolos

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

7. Realizar no mínimo 1 inspeção sanitária por quadrimestre no
ramo da construção civil

Número de inspeções sanitárias realizadas no ramo da construção
civil

Número 3 Número
2

12 Número
66,67

8. Realizar no mínimo 1 inspeção sanitária por quadrimestre no
ramo do trabalho rural

Número de inspeções sanitárias realizadas no ramo do trabalho
rural

Número 3 Número
4

12 Número
133,33

9. Participar de 100% das capacitações oferecidas em Saúde
do Trabalhador

Número de técnicos capacitados em Saúde do Trabalhador Número 1 Número
1

1 Número
100,00

10. Realizar 1 inspeção ao ano em 100% dos abatedouros - 1
abatedouro

Número de inspeções realizadas Número 1 Número
1

4 Número
100,00

11. Implementar PCMSO e PPRA na Fundação Municipal de
Saúde

PCMSO e PPRA implantados e em funcionamento Proporção 100 Proporção
50

100,00 Proporção
50,00

12. Realizar 1 capacitação de notificações e agravos
relacionados a saúde do trabalhador conforme Nota Técnica
MS 94/2019, pelos técnicos da 6ª Regional de Saúde

Número de capacitações realizadas 1 0
1

1 Número
100,00

OBJETIVO Nº 4.23  - Evitar a raiva canina e por consequência a transmissão para humanos

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida
- Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Envio de 12 amostras (cabeças) de cães ou
gatos domesticados para análise

Número absoluto de cabeças de cães e/ou gatos
domesticados encaminhadas para análise

Número 12 Número
0

12 Número
0

2. Envio de 100% dos morcegos e mamíferos
silvestres coletados para análise

Número de amostras encaminhadas (morcegos e
mamíferos silvestres)

Número 1 Número
8

1 Número
800,00

DIRETRIZ Nº 5 - Garantia do acesso ao serviço ambulatorial de Urgência e Emergência Hospitalar, à Atenção Especializada (consultas e exames) através do TFD - Tratamento
Fora de Domicílio, aos convênios para atendimento hospitalar, à participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISVALI e implantar o processo de monitoramento e
avaliação dos encaminhamentos conforme classificação de risco dos pacientes

OBJETIVO Nº 5.1 - Manter o Hospital São Vicente de Paula

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Manter o HSVP com atenção hospitalar e Pronto Atendimento,
buscando a redução de 10% do número de consultas nesse serviço

Redução no número de pacientes atendidos
no plantão com relação ao ano anterior

Número 21350 Número
19848

21.350 Número
100,00

2. Manter Hospital Municipal, reduzindo em 10% o número de
internamentos no período

Redução no número de internamentos com
relação ao ano anterior

Número 1567 Número
1119

1.567 Número
100,00

3. Manter contratualização com a SESA para incentivo ao parto de risco
habitual

Número de partos realizados no Hospital São
Vicente de Paula

Número 200 Número
179

200 Número
100,00

4. Atender demanda para realização de cirurgias de anticoncepção
cirúrgica cfme previsto em legislação

Número absoluto de cirurgias para
anticoncepção cirúrgica realizadas

Número 0 Número
0

40 Número
0

5. Aplicar recurso de custeio para HSVP conforme plano de aplicação -
R$ 300.000,00

Percentual de recurso aplicado Percentual 0 Percentual
0

100,00 Percentual
0

OBJETIVO Nº 5.2 - Manter programa de auxílio com fralda geriátrica

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida
- Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Atender idosos portadores de necessidades especiais com
3 pacotes de fralda geriátrica mês

Número de pacientes
cadastrados/atendidos

Número 20 Número
45

20 Número
225,00

2. Atender idosos conforme prescrição médica com entrega
de fraldas mensalmente

Número absoluto de atendimentos Número 150 Número
256

150 Número
170,67

OBJETIVO Nº 5.3 - Manter convênios para serviços de referência
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Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Oferecer atendimento especializado através do TFD conforme
encaminhamentos médicos e seguimento de tratamento - CISVALI

Número de consultas especializadas
realizadas através do CISVALI

Número 1800 Número
2564

1.800 Número
142,44

2. Oferecer atendimento especializado através do TFD conforme
encaminhamentos médicos e seguimento de tratamento - cirurgia geral

Número de pacientes atendidos na
especialidade de cirurgia geral no município

Número 100 Número
73

1.314 Número
100,00

3. Oferecer atendimento especializado através do TFD conforme
encaminhamentos médicos e seguimento de tratamento - ortopedia

Número de pacientes atendidos na
especialidade de ortopedia no município

Número 2000 Número
2199

2.000 Número
109,95

4. Oferecer atendimento especializado através do TFD conforme
encaminhamentos médicos e seguimento de tratamento - ginecologia e
obstetrícia

Número de pacientes atendidos na
especialidade de ginecologia e obstetrícia no
município

Número 400 Número
0

400 Número
0

5. Oferecer atendimento especializado através do TFD conforme
encaminhamentos médicos e seguimento de tratamento - pediatria

Número de consultas realizadas na
especialidade de pediatria no município

Número 700 Número
473

700 Número
67,57

6. Oferecer atendimento especializado através do TFD conforme
encaminhamentos médicos e seguimento de tratamento - alta
complexidade

Número de pacientes que iniciaram
tratamento em Curitiba

Número 400 Número
487

400 Número
121,75

7. Oferecer atendimento especializado através do TFD conforme
encaminhamentos médicos e seguimento de tratamento - exames CISVALI

Número de exames especializados realizados
através do CISVALI

Número 2500 Número
2978

2.500 Número
119,12

OBJETIVO Nº 5.4 - Garantir atendimento para usuários SUS com exames laboratoriais

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Manter convênio para realização de exames laboratoriais observando
as planilhas de programação da atenção primária

Número de exames laboratoriais
autorizados e realizados

Número 40000 Número
58758

40.000 Número
146,90

OBJETIVO Nº 5.5 - Fortalecer a Assistência Especializada, Assistência Farmacêutica e TFD

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Manter atendimento com casa de apoio aos usuários em tratamento
fora de domicílio - Curitiba, Campo Largo e Campina Grande do Sul

Número de diárias autorizadas para pacientes e
acompanhantes em tratamento Fora de Domicílio

Número 1500 Número
2067

1.500 Número
137,80

2. Manter participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde e
Consórcio Paraná Medicamentos

Número de consórcios contratados Número 2 Número
2

2 Número
100,00

3. Manter frota própria e contratar serviços terceirizados para
atendimento à população conforme demanda do serviço de TFD -
Região

Número de pacientes transportados para centro
de referência regional - União da Vitória

Número 6000 Número
6103

6.000 Número
101,72

4. Manter frota própria e contratar serviços terceirizados para
atendimento à população conforme demanda do serviço de TFD -
Macrorregião

Número de pacientes transportados para centros
de referência - Curitiba e Região Metropolitana

Número 6000 Número
5173

6.000 Número
100,00

5. Contratualizar prestação de serviço de laudo de RX e manter serviço
de RX em funcionamento

Número de exames de RX realizados Número 7500 Número
6916

7.500 Número
100,00

6. Contratualizar prestação de serviço de exames de endoscopia Número de exames de endoscopia realizados no
município

Número 300 Número
119

300 Número
100,00

7. Contratualizar prestação de serviço de exames de ultrassonografia Número de exames de ultrassonografia
realizados no município

Número 2000 Número
1915

2.000 Número
100,00

8. Contratualizar prestação de serviço de exames de eletrocardiograma Número de exames de eletrocardiograma
realizados no município

Número 2000 Número
2064

2.000 Número
103,20

OBJETIVO Nº 5.6 - Estruturar a Rede de Urgência e Emergência

Descrição da Meta Indicador para monitoramento
e avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Participar das reuniões e discussões a nível regional para
implantação da rede de Urgência e Emergência

Número de participação em reuniões
para implantação do SAMU

Número 0 Número
0

5 Número
0

2. Manter adesão ao programa HOSPSUS fase 3 Adesão Mantida Número 1 Número
1

1 Número
100,00

3. Implantar e manter a Rede de Urgência e Emergência - SAMU (meta
Regional), de acordo com financiamento tripartite

Implantação realizada e manutenção
do serviço

Proporção 100 Proporção
1

100,00 Proporção
1,00

DIRETRIZ Nº 6 - Aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão descentralizada e regionalizada, gestão do planejamento e da informação em saúde, gestão do trabalho e da
educação na saúde, e aperfeiçoamento e fortalecimento da Gestão Participativa e do Controle Social

OBJETIVO Nº 6.1 - Fortalecer o cadastro nacional do CNES com atualização sistemática visando melhorar a qualidade da informação

Descrição da Meta Indicador para monitoramento
e avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Informar e atualizar periodicamente o cadastro dos
Estabelecimentos e equipamentos de Saúde - CNES

proporção de atualização do CNES Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

OBJETIVO Nº 6.2 - Alimentar regularmente os sistemas de informação do SUS
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Alimentar regularmente todos os sistemas de informação do SUS: SIASUS, AIH,
SISAB, SISVAN, SISCOLO, SISMAMA, SIM, SINASC, E-SUS, CADWEB e outros.

Proporção de sistemas
alimentados

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

2. Manter a emissão e atualização do Cartão do SUS Número de funcionários
capacitados e com acesso ao
CADWEB

Número 25 Número
100

25 Número
400,00

OBJETIVO Nº 6.3 - Realizar manutenção da rede informatizada

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida - Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Manter a rede informatizada com interligação das unidades de saúde
e manutenção dos equipamentos de informática

Número de estabelecimentos de
saúde com rede instalada

Número 7 Número
7

7 Número
100,00

OBJETIVO Nº 6.4 - Manter o serviço de Ouvidoria Municipal

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Manter serviço de Ouvidoria do
SUS no município

Número absoluto de serviço de ouvidoria SUS
implantado e em funcionamento

Número 1 Número
1

1 Número
100,00

2. Manter Serviço de Ouvidoria com
ouvidor capacitado

Número de demandas registradas Número 8 Número
5

8 Número
100,00

OBJETIVO Nº 6.5 - Fortalecer o controle social

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida
- Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Participar em todos os eventos de capacitação e/ou
qualificação para conselheiros de saúde

Número de capacitações com participação
de conselheiros de saúde

Número 2 Número
0

2 Número
0

2. Apoiar o Conselho Municipal de Saúde através de suporte
técnico e orçamentário

Número de eventos, reuniões e/ou
iniciativas do controle social apoiadas

Número 12 Número
12

48 Número
100,00

3. Realizar adesão ao Incentivo de Qualificação dos Conselhos
Municipais de Saúde do Paraná - PQCMS

Adesão realizada Número 0 Número
0

1 Número
0

OBJETIVO Nº 6.6 - Fortalecer a rede pública de saúde no município

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Contratar Agentes Comunitários de Saúde para áreas
descobertas, mantendo 40 no total

Número de Agentes Comunitários de Saúde
contratados/efetivos

Número 40 Número
31

40 Número
77,50

2. Realizar concurso público para provimento de vagas do quadro
de pessoal

Número de concurso público realizado Número 1 Número
0

2 Número
0

3. Realizar capacitação permanente para os trabalhadores da
saúde contemplando as áreas de promoção, vigilância, atenção da
saúde e gestão

Número de capacitações realizadas e/ou participação em
capacitações oferecidas para reciclagem/atualização
profissional

Número 50 Número
111

50 Número
222,00

4. Aquisição de uniformes padronizados para os trabalhadores de
saúde

Número de funcionários que receberam uniforme e
número de funcionários ativos na instituição

Proporção 100 Proporção
100

100,00 Proporção
100,00

5. Indentificação de ambientes internos nos estabelecimentos de
saúde

Número de estabelecimentos de saúde com identificação
de ambientes internos realizado

Número 8 Número
8

8 Número
100,00

OBJETIVO Nº 6.7 - Fortalecer a gestão da Fundação Municipal de Saúde

Descrição da Meta Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida
- Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade de
medida - Meta

% meta
alcançada

1. Realizar todas as licitações necessárias de acordo com a
Legislação vigente

Número de licitações realizadas na
Fundação Municipal de Saúde

Número 40 Número
40

60 Número
100,00

2. Realizar todas as compras necessárias para o funcionamento
da FMS de acordo com a legislação vigente

Número de solicitações de empenhos
realizados no período

Número 2500 Número
2914

2.500 Número
116,56

DIRETRIZ Nº 7 - Enfrentamento da emergência em Saúde Pública decorrente da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19)

OBJETIVO Nº 7.1 - Aumentar a capacidade de resposta no enfrentamento de cenários epidêmicos (pandemia da COVID-19), visando a redução ou interrupção da transmissão local, assim como a
gravidade dos casos e mortalidade
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Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da meta Linha-
Base

Meta
2021

Unidade
de medida
- Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Instituir Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento à
COVID-19

Número de comitê instituído Número 1 Número
1

1 Número
100,00

2. Elaborar Plano de Contingência para enfrentamento de
pandemias conforme protocolos do Ministério da Saúde e
Secretaria de Estado da Saúde

Plano de Contingência realizado e atualizado Proporção 100 Proporção
1

100,00 Proporção
1,00

3. Emitir decretos e instruções normativas para
regulamentar ações de prevenção e distanciamento social

Número de decretos e instruções normativas publicados; Número 10 Número
16

23 Número
160,00

4. Fiscalizar o cumprimento das medidas de proteção junto
à população, comércio e indústrias

Número de ações de fiscalização e orientação Número 500 Número
1057

500 Número
211,40

5. Implantar barreiras sanitárias de acordo com perfil
epidemiológico do município

Número de barreiras sanitárias implantadas e número de veículos
abordados

Número 2 Número
2

4 Número
100,00

6. Garantir a organização dos serviços de saúde quanto à
detecção precoce e atendimento dos casos suspeitos da
COVID-19

Percentual de serviços de saúde organizados para o atendimento
frente a nova infecção pelo coronavírus (atenção primária, hospital,
administrativo e vigilâncias = 10)

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

7. Notificar, investigar, orientar e coletar amostras de
exames e encerrar as notificações de casos suspeitos nos
sistemas vigentes, mínimo de 80%

Proporção de casos notificados com amostras coletadas Proporção 80 Proporção
100

80,00 Proporção
125,00

8. Reduzir fluxo de atendimentos eletivos no pronto
atendimento (PA)

Unidade de saúde com horário estendido em caráter emergencial,
75 horas semanais

Número 1 Número
1

1 Número
100,00

9. Realizar adesão e implantar Centro de Atendimento ao
COVID-19

Centro de Atendimento ao COVID-19 implantado (temporário para 4
meses)

Número 1 Número
1

1 Número
100,00

10. Garantir os profissionais necessários para as ações de
vigilância, assistência e resposta às ações da COVID-19

Número de profissionais contratados por processo seletivo em
caráter emergencial

Número 3 Número
2

3 Número
66,67

11. Imunização dos grupos prioritários com a vacina do
COVID-19 de acordo com as diretrizes do Plano Nacional,
Estadual e Municipal de vacinação

Percentual de cobertura por público alvo Percentual 90 Percentual
92.94

90,00 Percentual
103,27

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções da Saúde Descrição das Metas por Subfunção Meta programada
para o exercício

301 - Atenção Básica Ampliar e/ou reformar as Unidades de Saúde da Família 2

Instituir Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento à COVID-19 1

Contratar Agentes Comunitários de Saúde para áreas descobertas, mantendo 40 no total 31

Envio de 12 amostras (cabeças) de cães ou gatos domesticados para análise 0

-Aumentar em 10% o número de notificações de acidente de trabalho com relação ao ano anterior; 379

Encaminhar amostras de água para análise por Laboratório indicado pela SESA - 80 amostras/ano 20

Manter Plano de ação realizado e vigente (PERIODICIDADE ANUAL) 1

Realizar 1 Campanha conforme ações previstas no PSE 0

Atingir mínimo de 75% das metas do grupo de vacinas selecionadas do calendário básico de vacinação para crianças menores de 2 anos (Influenza - 90%; Pólio - 95% ;Penta Valente
- 95%; tríplice Viral - 95%)

0,00

Notificar e encerrar oportunamente 90% dos agravos compulsórios 100,00

Manter em 0 o número de casos novos em crianças menores de 5 anos 0

Notificar, orientar e coletar amostras de todos os casos suspeitos 0,00

Tratar em tempo oportuno 100% dos casos diagnosticados evitando incapacidades físicas 0,00

Notificar, investigar, orientar e coletar amostras de exames e encerrar oportunamente no SINAN os casos suspeitos de influenza no prazo de 60 dias (mínimo 80%) 100,00

Registrar semanalmente no SIVEP DDA a ocorrência ou não das DDA, mínimo de 85%=45 semanas (53 semanas = 100%) 52

Notificar, investigar, orientar e coletar amostras de exames e encerrar oportunamente no SINAN os casos suspeitos de coqueluche no prazo de 60 dias(mínimo 90%) 0,00

Notificar no SINAN NET 100% dos casos suspeitos de sarampo ou rebéola 0,00

Coletar 50% de amostras de sintomático respiratório (100% = 163) 23,92

Manter em 96% a causa básica definida dos óbitos em geral em até 120 dias após a ocorrência do evento 98,94

Realizar investigação entomológica em 100% das unidades domiciliares suspeitas da presença de triatomíneos 0,00

Notificar e realizar coleta de liquor para os casos suspeitos de Miningite meningocóccica 0,00

Investigar todos os casos suspeitos de LVH 0,00

Notificar e investigar 100% dos casos suspeitos e confirmados de hantavirose e leptospirose (2018=8) 0,00

Capacitar os agentes de endemias e agentes comunitários de saúde para reconhecimento e identificação de casos 100,00

Investigar todos os casos suspeitos notificados (VIGIASUS) 100,00

Manter adesão ao Incentivo Estadual do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - VIGIASUS aplicando os recursos conforme plano de aplicação 0,00

Encaminhar e/ou cadastrar processo de todos os pacientes que se enquadram nos protocolos do CEAF 925

Realizar Adesão IOAF - Incentivo Estadual de Apoio à Assistência Farmacêutica e utilizar recurso conforme plano de aplicação - saldo R$ - custeio 85,40

Atender as receitas provenientes da rede SUS com medicamentos constantes da farmácia básica 40.948

Disponibilizar todos os medicamentos padronizados na REMUME para a população 100,00

Realizar adesão ao PSE envolvendo todas as escolas do município nas atividades com os alunos 7.333

Ampliar o número de pacientes novos cadastrados em 10% ao ano (diagnóstico hipertensão) com relação ao ano anterior 1.230

Manter média de consultas ofertadas nas especialidades básicas no município (1,8 consulta por habitante/ano - 0,15 consulta por habitante/mês) 2,32

Manter adesão das 5 equipes de saúde da família ao PMAQ 0
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Ampliar o número de equipes de saúde bucal com profissional dentista 40 horas semanais ou conforme legislação vigente (cadastrar equipes 20 horas junto ao MS) 2

Realizar campanha de sensibilização e prevenção à saúde do homem 1

Imunizar o publico alvo contra HIN1 (gripe) 72,20

Manter contratação de técnico para atendimento em saúde mental e dependência química 0

Manter proporção de parto normal igual ou superior a 45% 51,46

Ampliar número de visita domiciliar para os recém nascidos até o 5º dia 16,42

Manter cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família acima de 80% 94,00

Atingir cobertura de 85% de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal 87,95

Manter a oferta de exames de mamografia, priorizando a faixa etária de 50 a 69 anos 0,35

Oferecer exame preventivo do câncer de colo uterino para faixa etária de 25 a 64 anos 0,43

Manter ambulatório de tabagismo em funcionamento 0

Realizar manutenção de Unidades Básicas de Saúde 6

Viabilizar veículo ambulância para remoção de pacientes em urgência e emergência 0

Adquirir veículos 5 lugares 0

Elaborar Plano de Contingência para enfrentamento de pandemias conforme protocolos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde 1,00

Realizar concurso público para provimento de vagas do quadro de pessoal 0

Atender idosos conforme prescrição médica com entrega de fraldas mensalmente 256

Implantar notificação de doenças e agravos relacionadas à saúde do trabalhador conforme Nota Técnica Ministério da Saúde nº 94/2019 0

Alimentar os dados referente ao monitoramento de cloro e flúor para a qualidade da água para o consumo humano - SISÁGUA 100,00

Cadastrar todos os estabelecimentos e ações sujeitos a VISA Municipal no SIEVISA 48

Ampliar notificações de violência doméstica em 5% no período de 4 anos 80

Manter o mínimo de 80% de salas de vacina com alimentação mensal (PQA-VS) 5=100% 5,00

Digitar e transferir pelo menos 1 informação das doenças e agravos de notificação compulsória no SINAN - 50 semanas 52

Realizar 01 campanha anual para realização de testes rápidos 673

Confirmar laboratorialmente 100% dos casos notificados 0,00

Realizar 100% de exames dermatoneurológico e avaliação de grau de incapacidade dos casos novos 0,00

Avaliar 90% dos contatos identificados; 0,00

Reduzir 0,75% ao ano, em relação ao ano anterior, a taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por DCNT 30

Participar de capacitações oferecidas pela SESA 100

Encerrar oportunamente todos os casos confirmados de LTA 0,00

Investigar 50% dos casos notificados e suspeitos por acidente com animais peçonhentos - VIGIASUS (2018=61) 92,42

Realizar o mínimo de três atividades educativas ao ano sobre a temática da Dengue para a população 3

Manter adesão ao Incentivo Estadual do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - VIGIASUS aplicando os recursos conforme plano de aplicação 100,00

Manter adesão ao Incentivo Fedederal de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFAR-SUS aplicando o recurso conforme orientação do programa 30,05

Investir o mínimo de R$ 2,36 por habitante/ano na aquisição de medicamentos 300,90

Atualizar a REMUME periódicamente (vigência de 4 anos) 1

Ampliar o número de pacientes novos cadastrados em 10% ao ano (diagnóstico diabetes) com relação ao ano anterior 365

Manter adesão de 5 equipes de Saúde da Família ao APSUS/TUTORIA - programa de qualificação SESA 0

Ampliar a cobertura populacional estimada de saúde bucal (igual ou maior que 50%) 84,60

Realizar estratificação dos idosos 94,00

Implantar equipe multiprofissional de saúde mental - AMENT 1

Manter a oferta de consultas genecológicas e obstétricas 0

Monitorar todas as crianças atendidas pelo ambulatório de alto risco com verificação e seguimento do PTS registrado em prontuário eletrônico (APSUS) 13

Atingir cobertura de 90% de gestantes com início de pré-natal até 12 semanas de gestação 89,41

Tratar e seguir as lesões precursoras do câncer de colo de útero no nível ambulatorial 100,00

Divulgar o ambulatório de tabagismo 31

Manter unidades de saúde com equipes completas garantindo 100% de cobertura da atenção primária 100,00

Realizar atualização cadastral em 40 microáreas 1X ao ano 85,00

Emitir decretos e instruções normativas para regulamentar ações de prevenção e distanciamento social 16

Realizar capacitação permanente para os trabalhadores da saúde contemplando as áreas de promoção, vigilância, atenção da saúde e gestão 111

Investigar 100% dos acidentes graves e fatais e de ocorrência com crianças e adolescentes 100,00

Inspecionar e licenciar os estabelecimentos sujeitos a VISA 89

Realizar notificação de violências em 100% dos serviços de saúde do município (08) 100,00

Manter distribuição de preservativos nas 05 equipes de Saúde da Família 5

Realizar 100% de exames dermatoneurológico e avaliação de grau de incapacidade dos contatos domiciliares 0,00

Realizar 70% de teste anti-HIV nos casos identificados 0,00

Manter coletas em 01 PIT - para pesquisa de triatomíneos em locais estragégicos 0

Encaminhar animais coletados para análise conforme demanda e interesse sanitário 6,00

Manter quatro agentes de endemias 2

Alimentar no mínimo uma vez ao ano o Banco de Preços em Saúde (QUALIFAR) 1

Monitorar 100% dos pacientes atendidos pelo ambulatório de alto risco com verificação e seguimento do PTS registrado em prontuário eletrônico 9

Capacitar equipe da APS para inserção dos dados em sistema de informação e realizar ações estratégicas conforme indicadores do Programa Previne Brasil 1

Ampliar em 10% ao ano a cobertura de ação coletiva de escovação dental supervisionada (PMAQ) 0,00

Ampliar em 10% ao ano a participação dos usuários no programa de atividade física - Ativação, realizado em parceria com a Secretaria de Esportes 0

Manter atendimento em ambulatório de saúde mental em conjunto com a equipe do NASF-AB 3.459
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Realizar investigação dos óbitos infatis e fetais 100,00

Estratificar grau de risco das gestantes 100,00

Realizar campanha Outubro Rosa 1

Adquirir refrigeradores específicos (diário) para imunobiológicos 0

Fiscalizar o cumprimento das medidas de proteção junto à população, comércio e indústrias 1.057

Aquisição de uniformes padronizados para os trabalhadores de saúde 100,00

Preencher no mínimo 90% o campo ocupação nas notificações de agravos relacionadas ao trabalho 100,00

Realizar coleta e envio de amostras de produtos de interesse a saúde dos estabelecimentos de interesse a saúde dos estabelecimentos de interesse da VISA, conforme programação
da SESA

100,00

Realizar reuniões periódicas no Núcleo - mínimo de 1 reunião por semestre 5

Reciclar os profissionais das equipes sobre a doença para as ações necessários de prevenção e tratamento 0

Alcançar 90% dos casos novos curados 0,00

Realizar exame de colinesterase em 100% dos ACE se uso de inseticida (VIGIASUS) 0

Participar de todas as capacitações ofertadas (QUALIFAR) 3

Monitorar 100% dos pacientes atendidos pelo ambulatório de alto risco com verificação e seguimento do PTS registrado em prontuário eletrônico 13

Manter programação de educação permanente conforme necessidades das equipes 13

Fornecer Kit de higiene bucal para 100% dos alunos da rede municipal de ensino, APAE e Escola Estadual Santa Isabel 2.090

Realizar estratificação de pacientes conforme protocolo de saúde mental nas 5 equipes de saúde da família 60,42

Reduzir o número absoluto de óbitos em menores de 1 ano 5

Realizar exames VDRL e HIV em no mínimo 90% das gestantes (meta 11 e 12 PQA-VS) 100,00

Cadastrar e vincular 100% dos usuários às unidades de saúde 17.066

adquirir equipamentos para Atenção Primária com saldo de recurso Resolução Sesa 604/2015 R$ 7.799,99 0,00

Implantar barreiras sanitárias de acordo com perfil epidemiológico do município 2

Indentificação de ambientes internos nos estabelecimentos de saúde 8

Oferecer atendimento especializado através do TFD conforme encaminhamentos médicos e seguimento de tratamento - pediatria 473

Realizar ações de educação de combate à erradicação de trabalho infantil - 1 ação 3

Cadastrar 100% dos serviços de alimentação novos 21

Diminuir em 10% o abandono de tratamento 0,00

Realizar visitas de imóveis conforme seguimento do ciclo, sendo 3 ciclos ao ano, mínimo de 80% dos imóveis visitados por ciclo 0

Atender no mínimo 70% dos pacientes estratificados com avaliação em saúde bucal 5,37

Ampliar o número de procedimentos odontológicos por habitante/ano (1,5 a 2,00) 0,61

Ampliar número de consultas em psiquiatria realizadas em no mínimo 10% em relação ao ano anterior 64

Implantar e manter nas 5 equipes de Saúde da Família atendimento odontológico para crianças de 0 a 36 meses 5

Identificar casos de sífilis congênita em menores de 1 ano=1 0

Manter atuação de equipe multidisciplinar - NASF-AB 1 1

Construir Unidade de Saúde Satélite no Assentamento Santa Bárbara 0

Garantir a organização dos serviços de saúde quanto à detecção precoce e atendimento dos casos suspeitos da COVID-19 100,00

Realizar inspeções sanitárias com o olhar para a saúde do trabalhador em 100% dos estabelecimentos, conforme protocolos de licenciamento (14) 100,00

Licenciar novos estabelecimentos de alimentação 24

Realizar 02 visitas ao mês nos pontos estratégicos cadastrados (2018=16) - VIGIASUS 413

Ampliar em 10% ao ano a estratificação da população conforme Linha Guia de Saúde Bucal 3,80

Manter e ampliar conforme necessidade das ESFs o numero de grupos de apoio em saúde mental (AA, Planejamento Familiar, Pics, Arteterapia, Apoio nutricional, Tamo Junto e
Tabagismo)

0

Ampliar o número de crianças de 0 a 36 meses com atendimento odontológico 79,38

Monitorar todas as gestantes estratificadas com alto risco e encaminhadas ao serviço de referência com verificação e seguimento do PTS registrado em prontuário eletrônico
(APSUS)

33

Adquirir veículos para transporte sanitário conforme adesão e recursos APSUS-transporte sanitário 3

Notificar, investigar, orientar e coletar amostras de exames e encerrar as notificações de casos suspeitos nos sistemas vigentes, mínimo de 80% 100,00

Realizar no mínimo 1 inspeção sanitária por quadrimestre no ramo da construção civil 2

Inspecionar 20% dos estabelecimentos (total de 66 de interesse sanitário) 66

Realizar coletas nos pontos estratégicos sempre que houver necessidade 165

Ofertar serviço de atendimento em odontologia em horário alternativo 1

Ampliar ações de educação em saúde para prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas para crianças e adolescentes com a implantação do projeto Tamo Junto 0

Reduzir índice de gravidez na adolescência para igual ou menor que 23% 21,53

Prover espaço físico para a Vigilância Sanitária através de reforma ou mudança de estabelecimento 0

Reduzir fluxo de atendimentos eletivos no pronto atendimento (PA) 1

Realizar no mínimo 1 inspeção sanitária por quadrimestre no ramo do trabalho rural 4

Notificar surtos de doenças transmitidas por alimentos (2018=1) 100,00

Realizar 04 levantamentos de índices ao ano (LIA) 2

Implantar serviço de odontologia móvel para atendimento às comunidades do interior do município 0

Manter atendimento odontológico para as gestantes 85,40

Adquirir equipamentos odontológicos conforme adesão MS no valor de R$ 25.000,00 0,00

Realizar adesão e implantar Centro de Atendimento ao COVID-19 1

Participar de 100% das capacitações oferecidas em Saúde do Trabalhador 1

Ampliar em 5% ao ano a porcentagem de alunos com bochecho semanal de flúor 0,00

Investigar os óbitos de mulheres em idade fértil 100,00

Adquirir equipamentos de fisioterapia conforme adesão Resolução SESA 296/2016 no valor de R$ 40.000,00 1,20
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Garantir os profissionais necessários para as ações de vigilância, assistência e resposta às ações da COVID-19 2

Finalizar o tratamento odontológico de no mínimo 50% dos pacientes que iniciam o mesmo 99,57

Digitar no módulo de investigação SIM-web em até 120 dias após ocorrência 100,00

Adquirir kit NASF conforme previsto em portaria GM/MS 3.502/2017 no valor de R$ 3.625,78 0,00

Imunização dos grupos prioritários com a vacina do COVID-19 de acordo com as diretrizes do Plano Nacional, Estadual e Municipal de vacinação 92,94

Implementar PCMSO e PPRA na Fundação Municipal de Saúde 50,00

Manter número de óbitos maternos igual a 0 0

Adequar ônibus consultório com consultório médico e odontológico para atendimento no interiro 0

Realizar 1 capacitação de notificações e agravos relacionados a saúde do trabalhador conforme Nota Técnica MS 94/2019, pelos técnicos da 6ª Regional de Saúde 1

Receber, atender e documentar o mínimo de 80% de notificações: eventos adversos, queixas técnicas, pedidos de informação, reclamações 100,00

Realizar ações previstas no projeto &#34;Agenda Mais Acesso, Cuidado, Informação e Respeito à Saúde das Mulheres&#34; - R$ 100.000,00 0,00

Manter adesão e aplicar recursos financeiros do Incentivo Estadual de Apoio à Assistência Farmacêutica - IOAF Capital conforme plano de aplicação Saldo R$ 9.811,60 90,71

Registrar e alimentar mensalmente o SIA/SUS 100% das ações alimentadas 0,00

Adquirir unidade móvel médico odontológica 1

Fiscalizar o uso de produtos fumígenos derivados do tabaco em ambientes coletivos fechados, públicos ou privados em no mínimo 50% dos estabelecimentos com alvarás expedidos
(2018=88 /100%=129) fiscalizados

100,00

Organizar a estrutura física da Farmácia Básica (CAF) 1

Notificar 100% dos surtos, casos e óbitos suspeitos de doenças emergentes e reemergentes e/ou eventos inusitados ao CIEVS e SISGEO 0,00

Realizar no mínimo 01 ação educativa de informação em vigilância sanitária por quadrimestre 26

Oportunizar a participação de 100% dos técnicos em capacitações oferecidas ao setor (2=100%) 100,00

302 - Assistência Hospitalar e
Ambulatorial

Viabilizar veículo ambulância para remoção de pacientes em urgência e emergência 1

Instituir Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento à COVID-19 1

Realizar todas as licitações necessárias de acordo com a Legislação vigente 40

Participar em todos os eventos de capacitação e/ou qualificação para conselheiros de saúde 0

Manter serviço de Ouvidoria do SUS no município 1

Manter a rede informatizada com interligação das unidades de saúde e manutenção dos equipamentos de informática 7

Alimentar regularmente todos os sistemas de informação do SUS: SIASUS, AIH, SISAB, SISVAN, SISCOLO, SISMAMA, SIM, SINASC, E-SUS, CADWEB e outros. 100,00

Informar e atualizar periodicamente o cadastro dos Estabelecimentos e equipamentos de Saúde - CNES 100,00

Participar das reuniões e discussões a nível regional para implantação da rede de Urgência e Emergência 0

Manter atendimento com casa de apoio aos usuários em tratamento fora de domicílio - Curitiba, Campo Largo e Campina Grande do Sul 2.067

Manter convênio para realização de exames laboratoriais observando as planilhas de programação da atenção primária 58.758

Oferecer atendimento especializado através do TFD conforme encaminhamentos médicos e seguimento de tratamento - CISVALI 2.564

Atender idosos portadores de necessidades especiais com 3 pacotes de fralda geriátrica mês 45

Manter o HSVP com atenção hospitalar e Pronto Atendimento, buscando a redução de 10% do número de consultas nesse serviço 19.848

Manter a oferta de exames de mamografia, priorizando a faixa etária de 50 a 69 anos 0,35

Adquirir equipamentos necessários para urgência/emergência conforme adesão resolução sesa 497/2017 valor R$ 100.000,00 0,00

Elaborar Plano de Contingência para enfrentamento de pandemias conforme protocolos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde 1,00

Realizar todas as compras necessárias para o funcionamento da FMS de acordo com a legislação vigente 2.914

Realizar concurso público para provimento de vagas do quadro de pessoal 0

Apoiar o Conselho Municipal de Saúde através de suporte técnico e orçamentário 12

Manter Serviço de Ouvidoria com ouvidor capacitado 5

Manter a emissão e atualização do Cartão do SUS 100

Manter adesão ao programa HOSPSUS fase 3 1

Manter participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde e Consórcio Paraná Medicamentos 2

Oferecer atendimento especializado através do TFD conforme encaminhamentos médicos e seguimento de tratamento - cirurgia geral 73

Atender idosos conforme prescrição médica com entrega de fraldas mensalmente 256

Manter Hospital Municipal, reduzindo em 10% o número de internamentos no período 1.119

Implantar equipe multiprofissional de saúde mental - AMENT 1

Manter a oferta de consultas genecológicas e obstétricas 0

Adquirir gerador de energia alternativa para Hospital Municipal 0

Emitir decretos e instruções normativas para regulamentar ações de prevenção e distanciamento social 16

Realizar capacitação permanente para os trabalhadores da saúde contemplando as áreas de promoção, vigilância, atenção da saúde e gestão 111

Realizar adesão ao Incentivo de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde do Paraná - PQCMS 0

Implantar e manter a Rede de Urgência e Emergência - SAMU (meta Regional), de acordo com financiamento tripartite 1,00

Manter frota própria e contratar serviços terceirizados para atendimento à população conforme demanda do serviço de TFD - Região 6.103

Oferecer atendimento especializado através do TFD conforme encaminhamentos médicos e seguimento de tratamento - ortopedia 2.199

Manter contratualização com a SESA para incentivo ao parto de risco habitual 179

Adquirir equipamentos para assistência hospitalar conforme adesão Resolução SESA 1192/2017 valor R$300.000,00 0,00

Adquirir equipamentos para maternidade HSVP conforme adesão Rede Mãe Paranaense, Resolução SESA 465/2018, valor R$ 100.000,00 0,00

Aquisição de uniformes padronizados para os trabalhadores de saúde 100,00

Manter frota própria e contratar serviços terceirizados para atendimento à população conforme demanda do serviço de TFD - Macrorregião 5.173

Oferecer atendimento especializado através do TFD conforme encaminhamentos médicos e seguimento de tratamento - ginecologia e obstetrícia 0

Atender demanda para realização de cirurgias de anticoncepção cirúrgica cfme previsto em legislação 0

Realizar reforma no HSVP considerando normas Técnicas da SESA para liberação de Alvará de Funcionamento - conforme Adesão Resolução SESA 1193 - Valor R$ 500.000,00 0,00

Implantar barreiras sanitárias de acordo com perfil epidemiológico do município 2
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Indentificação de ambientes internos nos estabelecimentos de saúde 8

Contratualizar prestação de serviço de laudo de RX e manter serviço de RX em funcionamento 6.916

Oferecer atendimento especializado através do TFD conforme encaminhamentos médicos e seguimento de tratamento - pediatria 473

Aplicar recurso de custeio para HSVP conforme plano de aplicação - R$ 300.000,00 0,00

Ampliar número de consultas em psiquiatria realizadas em no mínimo 10% em relação ao ano anterior 64

Oferecer atendimento especializado através do TFD conforme encaminhamentos médicos e seguimento de tratamento - alta complexidade 487

Garantir a organização dos serviços de saúde quanto à detecção precoce e atendimento dos casos suspeitos da COVID-19 100,00

Contratualizar prestação de serviço de exames de endoscopia 119

Oferecer atendimento especializado através do TFD conforme encaminhamentos médicos e seguimento de tratamento - exames CISVALI 2.978

Notificar, investigar, orientar e coletar amostras de exames e encerrar as notificações de casos suspeitos nos sistemas vigentes, mínimo de 80% 100,00

Contratualizar prestação de serviço de exames de ultrassonografia 1.915

Contratualizar prestação de serviço de exames de eletrocardiograma 2.064

Garantir os profissionais necessários para as ações de vigilância, assistência e resposta às ações da COVID-19 2

Implementar PCMSO e PPRA na Fundação Municipal de Saúde 50,00

Adquirir unidade móvel médico odontológica 1

304 - Vigilância Sanitária Manter adesão ao Incentivo Estadual do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - VIGIASUS aplicando os recursos conforme plano de aplicação 100,00

Instituir Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento à COVID-19 1

Envio de 12 amostras (cabeças) de cães ou gatos domesticados para análise 0

Encaminhar amostras de água para análise por Laboratório indicado pela SESA - 80 amostras/ano 20

Manter Plano de ação realizado e vigente (PERIODICIDADE ANUAL) 1

Realizar investigação entomológica em 100% das unidades domiciliares suspeitas da presença de triatomíneos 0,00

Investigar todos os casos suspeitos notificados (VIGIASUS) 100,00

Manter adesão ao Incentivo Estadual do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - VIGIASUS aplicando os recursos conforme plano de aplicação 100,00

Envio de 100% dos morcegos e mamíferos silvestres coletados para análise 8

Alimentar os dados referente ao monitoramento de cloro e flúor para a qualidade da água para o consumo humano - SISÁGUA 100,00

Cadastrar todos os estabelecimentos e ações sujeitos a VISA Municipal no SIEVISA 48

Investigar 50% dos casos notificados e suspeitos por acidente com animais peçonhentos - VIGIASUS (2018=61) 92,42

Realizar o mínimo de três atividades educativas ao ano sobre a temática da Dengue para a população 3

Encaminhar animais coletados para análise conforme demanda e interesse sanitário 6,00

Investigar 100% dos acidentes graves e fatais e de ocorrência com crianças e adolescentes 100,00

Inspecionar e licenciar os estabelecimentos sujeitos a VISA 89

Manter coletas em 01 PIT - para pesquisa de triatomíneos em locais estragégicos 0

Realizar exame de colinesterase em 100% dos ACE se uso de inseticida (VIGIASUS) 0

Fiscalizar o cumprimento das medidas de proteção junto à população, comércio e indústrias 1.057

Realizar coleta e envio de amostras de produtos de interesse a saúde dos estabelecimentos de interesse a saúde dos estabelecimentos de interesse da VISA, conforme programação
da SESA

100,00

Cadastrar 100% dos serviços de alimentação novos 21

Implantar barreiras sanitárias de acordo com perfil epidemiológico do município 2

Realizar ações de educação de combate à erradicação de trabalho infantil - 1 ação 3

Licenciar novos estabelecimentos de alimentação 24

Garantir a organização dos serviços de saúde quanto à detecção precoce e atendimento dos casos suspeitos da COVID-19 100,00

Realizar inspeções sanitárias com o olhar para a saúde do trabalhador em 100% dos estabelecimentos, conforme protocolos de licenciamento (14) 100,00

Inspecionar 20% dos estabelecimentos (total de 66 de interesse sanitário) 66

Realizar no mínimo 1 inspeção sanitária por quadrimestre no ramo da construção civil 2

Prover espaço físico para a Vigilância Sanitária através de reforma ou mudança de estabelecimento 0

Realizar no mínimo 1 inspeção sanitária por quadrimestre no ramo do trabalho rural 4

Notificar surtos de doenças transmitidas por alimentos (2018=1) 100,00

Realizar capacitação para equipe de saúde referente fluxo de informações e notificações 2

Manter em 100% o índice de inspeção em farmácias e drogarias em conjunto com 6ª Regional de Saúde (1) 100,00

Realizar 1 inspeção ao ano em 100% dos abatedouros - 1 abatedouro 1

Realizar inspeção em farmácias municipais conforme atribuição da VISA (6) 100,00

Receber, atender e documentar o mínimo de 80% de notificações: eventos adversos, queixas técnicas, pedidos de informação, reclamações 100,00

Fiscalizar o uso de produtos fumígenos derivados do tabaco em ambientes coletivos fechados, públicos ou privados em no mínimo 50% dos estabelecimentos com alvarás expedidos
(2018=88 /100%=129) fiscalizados

100,00

Notificar 100% dos surtos, casos e óbitos suspeitos de doenças emergentes e reemergentes e/ou eventos inusitados ao CIEVS e SISGEO 0,00

Acompanhar e participar em parceria com outros órgãos do atendimento adequado em vigilância em saúde em 100% das ocorrências de desastres naturais 0,00

Realizar no mínimo 01 ação educativa de informação em vigilância sanitária por quadrimestre 26

Oportunizar a participação de 100% dos técnicos em capacitações oferecidas ao setor (2=100%) 100,00
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Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte

Subfunções
da Saúde

Natureza
da
Despesa

Recursos
ordinários
- Fonte
Livre (R$)

Receita de impostos
e de transferência de
impostos (receita
própria - R$)

Transferências de fundos à
Fundo de Recursos do SUS,
provenientes do Governo
Federal (R$)

Transferências de fundos ao
Fundo de Recursos do SUS,
provenientes do Governo
Estadual (R$)

Transferências
de convênios
destinados à
Saúde (R$)

Operações
de Crédito
vinculadas à
Saúde (R$)

Royalties do
petróleo
destinados à
Saúde (R$)

Outros
recursos
destinados
à Saúde
(R$)

Total(R$)

0 - Informações
Complementares

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

122 -
Administração
Geral

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

301 - Atenção
Básica

Corrente N/A 8.456.178,28 3.571.708,89 N/A N/A N/A N/A N/A 12.027.887,17

Capital N/A 15.716,64 114.197,74 11.000,68 N/A N/A N/A N/A 140.915,06

302 - Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

Corrente N/A 7.175.041,89 1.511.933,99 66.327,20 N/A N/A N/A N/A 8.753.303,08

Capital N/A 20.401,52 27.849,68 N/A N/A N/A N/A N/A 48.251,20

303 - Suporte
Profilático e
Terapêutico

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

304 - Vigilância
Sanitária

Corrente N/A N/A 102.059,23 N/A N/A N/A N/A N/A 102.059,23

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

305 - Vigilância
Epidemiológica

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

306 -
Alimentação e
Nutrição

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online  
Data da consulta: 30/03/2022.

Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS
Dos indicadores municipais, foram avaliados de acordo com o disposto na programação anual de saúde, composta por 7 diretrizes conforme Plano Municipal de Saúde 2017-
2021, obtendo os seguintes resultados:
Diretriz 1: 2 objetivos com o total de 12 metas, sendo 5 realizadas, 2 parcialmente realizadas, 5 não realizadas; das ações não realizadas 4 dependem de liberação de
recursos referente às adesões realizadas junto à SESA (construção de unidade satélite, aquisição de veículo ambulância e aquisição de equipamentos para rede de frios e
maternidade), as demais permanecem como metas para o ano de 2021. Quanto às metas parcialmente realizadas o município recebeu recursos para reforma de 2 unidades
de saúde, sendo iniciadas no primeiro quadrimestre de 2021 e ainda deu continuidade na obra de reforma do hospital iniciada em 2020, no entanto todas as obras foram
paralisadas por necessidade de envio de plantas para aprovação da Vigilância Sanitária e aguardam liberação deste setor para continuidade.  
Diretriz 2: com 16 objetivos e do total de 60 metas, 14 foram parcialmente realizadas, 14 não realizadas e 32 cumpridas. Cabe ressaltar que das metas parcialmente
realizadas, foram consideradas as que atingiram o mínimo de 50% da meta proposta, sendo que muitas se aproximaram das metas propostas, porém não atingindo os
números desejados, o que se deu devido à redução na oferta de atendimentos, visitas domiciliares e atualização cadastral dificultadas pela redução no número de
profissionais ACS e frota insuficiente, redução de exames eletivos, equipe insuficiente para manter todas as unidades em funcionamento no período de pico da pandemia, e
protocolos de prevenção que restringiram a realização de educação em saúde em grupos, orientação seguida durante todo o período do ano de 2021. Pode -se afirmar ainda,
que aliado a estes fatores também houve insegurança dos usuários para procurar o atendimento nos serviços de saúde para imunização e em receber a vacina da gripe
concomitantemente com a vacina do COVID-19, cujos protocolos referentes ao intervalo das duas vacinas foram sendo adaptados e alterados no decorrer do ano,
prejudicando o alcance da meta de proporção de vacinas da gripe realizadas em idosos. Já referente às metas não realizadas, não houve a implantação do atendimento
odontológico no ônibus consultório no interior, ambulatório de tabagismo, grupos de saúde mental e ações do Projeto ¿Agenda Mais Acesso, Cuidado, Informações e Respeito
à Saúde das Mulheres¿, por serem ações realizadas em grupos.  As ações nas escolas foram realizadas de forma remota, devido continuidade da suspensão das aulas
presenciais em decorrência da pandemia. Não houve oferta de consultas especializadas em gineco-obstetrícia em ambulatório no município, no entanto manteve-se o
encaminhamento para o ambulatório de alto risco do CISVALI e houve avaliação e atendimento por médico obstetra em plantões no Hospital São Vicente de Paula. Também
consideradas como não realizada as metas: ampliar número de visita domiciliar para os recém nascidos até o 5º dia ¿ alcançado 20,52% da meta proposta, proporção de
óbitos em menores de 1 ano ¿ ocorrência de 5 óbitos, ampliar o número de equipes de saúde mental implantadas ¿ ofício de solicitação de credenciamento de uma equipe
diferenciada enviado ao MS, aguardando publicação de portaria. Das 14 metas não realizadas, 6 se referem a realização de ações em grupos, cuja não realização se justifica
pelo respeito às normas sanitárias vigentes no período.
Diretriz 3: 04 objetivos com 8 metas avaliadas, 7 realizadas e 1 parcialmente realizada, a qual trata da utilização dos recursos de custeio do Incentivo Financeiro para
Organização da Assistência Farmacêutica.
Diretriz 4: 23 objetivos com 79 metas, sendo 69 realizadas, 5 parcialmente realizadas e 5 não realizada. Por motivo da planilha não aceitar a informação A/C (ausência de
casos), nas metas em que houve esta situação o campo foi preenchido com o número zero, considerado a meta realizada. Das metas parcialmente realizadas e não
realizadas houve ações que foram restritas por medidas sanitárias de prevenção (campanhas para realização de testes rápidos), equipe incompleta, sem possibilidade de
contratação de novos funcionários por impedimento de lei (manter 4 agentes de endemias, cobertura de 80% dos domicílios nos ciclos da dengue, busca ativa de faltosos em
vacinas por ACS) e ainda há que se considerar o fato dos usuários não comparecerem nos prazos corretos para o atendimento por medo do cenário epidemiológico, a
exemplo de crianças que necessitaram de buscas ativas para cumprimento do calendário de vacinação. Quanto à aplicação dos recursos financeiros os saldos passam para
aplicação no ano de 2022. A coleta de amostras de sintomáticos respiratórios para diagnóstico de tuberculose já vem de uma série histórica de vários anos com percentual
baixo de cobertura.
Diretriz 5: 06 objetivos com 23 metas, sendo 20 realizadas, 1 parcialmente realizada e 2 não realizadas, as quais se referem ao número de oferta de consultas médicas
especializadas e cirurgias eletivas, estas últimas canceladas por longo período do ano em atendimento a situação de emergência sanitária. O município realizou
agendamento e transporte de todas as consultas e exames disponibilizados.
Diretriz 6: 7 objetivos com 15 metas, sendo 3 não realizados (houve impedimento de lei para contratação de funcionários para completar o quadro; não houve realização de
concurso público devido ao último realizado ter sido homologado em agosto de 2020 e não houve oferta de capacitação para o controle social).
Diretriz 7: 1 objetivo com 11 metas, sendo 1 parcialmente realizada, a qual se refere à contratação temporária de profissionais por processo seletivo, sendo contratado 1
enfermeiro e 1 técnico de enfermagem no período, sendo finalizado o chamamento dos profissionais constantes da lista de espera do processo seletivo vigente.
Quando verificado o alcance das metas por diretriz, percebe-se maior percentual de metas parcialmente realizadas ou não realizadas se refere as ações da Atenção Primária
em Saúde (46% das metas parcialmente atingidas ou não realizadas).
Em relação as recomendações do relatório Anual de gestão de 2020 para o ano de 2021, percebe-se que em sua maioria as metas não atingidas e parcialmente atingidas em
2021 são as mesmas que não cumpridas no ano anterior, as quais seguem listadas nas recomendações do RAG 2021 para o próximo exercício.
Avaliando os recursos orçamentários percebe-se que o valor executado ficou 22,91% menor que o programado, no entanto, analisando o contexto financeiro no exercício de
2021, verifica-se que não houve comprometimento dos investimentos de recursos na área de saúde, tendo em vista que a execução orçamentaria baseou-se nos recursos
efetivamente disponíveis. Os gastos com saúde no município continuam sendo superiores aos previstos na legislação vigente. Em relação aos anos anteriores percebemos
redução no percentual de investimento em recursos próprios o que ocorreu por motivo do incremento de recursos emergenciais para o enfrentamento à pandemia e recursos
provenientes de Emenda Parlamentar para incremento às ações de Atenção Básica.
Na análise paralela entre recursos financeiros aplicados em saúde e as ações desenvolvidas no município, mais especificamente na análise da Programação Anual de Saúde,
verifica-se que 74,51% das metas foram atingidas (155 de 208), 11,53% parcialmente alcançadas (24), e 13,94% não realizadas (29).

Com a emergência em saúde pública enfrentada no período, parte das ações propostas parcialmente alcançadas e/ou não realizadas foram afetadas, seja pela redução da
oferta dos serviços pela SESA, consórcio, atendimentos restritos à urgências e emergências em alguns períodos como forma de prevenção quanto à contaminação dos
usuários, ou pela restrição quanto à realização de atendimentos em grupos, sendo esta prática a principal utilizada para as ações de educação em saúde até então.  Mesmo
assim a análise demonstra que o município vem prestando atendimento na Atenção Básica em Saúde, com desenvolvimento satisfatório dos programas e protocolos em
andamento, assim como vem alcançando as metas propostas para a população na Assistência Farmacêutica, Vigilância em Saúde, Assistência Hospitalar e Assistência
Especializada, dentro das competências do município, bem como não mediu esforços para realizar todas as ações de atenção e prevenção no enfrentamento à Pandemia.
Os números alcançados em cada indicador encontram-se descritos de forma mais detalhada no documento avaliação PAS 2021 em anexo no item análises e considerações
gerais
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8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
N Indicador Tipo Meta

ano
2021

Resultado
Anual

% alcançada
da meta

Unidade de
Medida

1
Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)

U 30
30 100,00

Número

2
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.

E 100,00
100,00 100,00

Percentual

3
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida

U 96,00
98,94 100,00

Percentual

4
Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-valente 2ª
dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª dose - com cobertura vacinal preconizada

U 75,00
0,00 0

Percentual

5
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.

U 90,00
100,00 100,00

Percentual

6
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes

U 90,00
0,00 100,00

Percentual

7
Número de Casos Autóctones de Malária

E -
- 0

Número

8
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade

U 1
0 100,00

Número

9
Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.

U 0
0 100,00

Número

10
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez

U 80,00
77,00 96,25

Percentual

11
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária

U 0,65
0,43 66,15

Razão

12
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.

U 0,40
0,35 87,50

Razão

13
Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar

U 45,00
51,29 100,00

Percentual

14
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos

U 20,00
21,77 92,85

Percentual

15
Taxa de mortalidade infantil

U 4
5 80,00

Número

16
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência

U 0
0 100,00

Número

17
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica

U 80,00
100,00 100,00

Percentual

18
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)

U 80,00
94,00 100,00

Percentual

19
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica

U 80,00
84,60 100,00

Percentual

21
Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica

E -
- 0

Percentual

22
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue

U 0
0 0

Número

23
Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.

U 100,00
100,00 100,00

Percentual

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online  
Data da consulta: 30/03/2022.

Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa
Do total de 20 indicadores avaliados, houve alcance da meta em 13 (65%).  Houve ausência de casos de hanseníase e ausência de casos de sífilis congênita, consideradas
metas alcançadas devido ao trabalho de notificação e investigação realizados. Constam com baixa cobertura os indicadores:
INDICADOR 4 - Cobertura vacinal, tendo o município atingido cobertura de 92,50% na vacina penta valente 3ª dose, 84,29% na vacina pneumocóccica 10-valente 2ª dose,
82,14% na vacina tríplice viral 1ª dose e 91,43% na vacina poliomielite 3ª dose, porém sem atingir em nenhuma destas a cobertura de 95% preconizada pelo Ministério da
saúde. Em reunião e discussão do indicador com equipes responsáveis pelas salas de vacina, o baixo alcance também se encontra relacionado às medidas de prevenção à
covid-19, sendo que por um período conforme protocolos foi cancelado todas as visitas domiciliares, mesmo as de busca ativa. Muitas famílias deixaram de levar seus filhos
para cumprimento do calendário de vacinação por medo de contato com o vírus, buscando a Unidade de Saúde tardiamente, já não contando essa imunização para o
indicador.
INDICADOR 10 - análise de cloro na água, realizado 96,25% da meta proposta. Município atingiu meta proposta nos exames de execução no município (cloro e turbidez), no
entanto não houve pactuação de laboratório pela SESA para encaminhamento do exame de colimetria, o qual foi credenciado somente no último quadrimestre do ano,
gerando o não alcance da meta geral proposta.
INDICADOR 11 - cobertura de exames citopatológicos, com cobertura de 66,15% da meta pactuada. Indicador prejudicado devido a remoção das equipes no período de pico
da pandemia para atenção aos pacientes sintomáticos respiratórios e de internamentos, também por áreas descobertas de agentes comunitários de saúde, redução de
atendimentos respeitando as normas de prevenção e equipes com menor número de profissionais de saúde. Estes fatos também influenciaram para o não alcance dos
indicadores 4 e 12.
INDICADOR 12 - cobertura de exames de mamografia, com cobertura de 87,50% da meta pactuada;
INDICADOR 14 - gravidez na adolescência, que apresentou aumento com relação ao ano anterior;
INDICADOR 15 - houve aumento da mortalidade infantil passando para o total de 5 casos no ano, os quais após investigação ficaram assim classificados:
INDICADOR 22 - realizado apenas 33% do quantitativo necessário devido deficit no número de agentes de endemias. Mesmo com o apoio dos agentes comunitários de saúde
no ultimo ciclo, não foi possível atingir a cobertura preconizada de 80% por ciclo. 
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9. Execução Orçamentária e Financeira

9.1. Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Não há dados para o período informado

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

Data da consulta: 03/03/2022.

9.2. Indicadores financeiros

Não há informações cadastradas para o período da Indicadores financeiros.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

Não há informações cadastradas para o período da Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento Programas de Trabalho
Valor Transferido

em 2021 
(Fonte: FNS)

Valor
Executado

Manutenção das Ações e Serviços Públicos
de Saúde (CUSTEIO)

10122501821C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) R$ 60.000,00 6000000,00

103015019219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE R$ 2.871.930,21 2871930,21

10301501921CE - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE R$ 1.352,82 1352,82

1030150192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL R$ 2.673.177,00 521448,76

1030250188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC R$ 87.544,00 0,00

10303501720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS R$ 24.000,00 7213,47

10304502320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO
DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ 12.000,00 12000,00

10305502320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A
VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 88.521,43 88521,43

10306503320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE R$ 41.092,40 0,00

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.
2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada ou paga no exercício fiscal.

9.5. Covid-19 Repasse União

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos da união para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional -
Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso SALDO DO RECURSO DO
EXERCICIO ANTERIOR

(31/12/2020)

RECURSOS
DIRECIONADOS
NO EXERCÍCIO
ATUAL ATÉ O

BIMESTRE

SALDO
TOTAL

Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação
para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

0,00 0,00 0,00

Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a
aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

0,00 0,00 0,00

Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos
de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020.

0,00 0,00 0,00

Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e
em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020

0,00 0,00 0,00

Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do
Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades
financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP 938/2020

0,00 0,00 0,00

Outros recursos advindos de transferências da União 0,00 0,00 0,00

Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19)

0,00 0,00 0,00

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
Administração Geral 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 0,00 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00

Suporte profilático e terapêutico 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00
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Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00

Informações Complementares 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COVID-19

Descrição das
Subfunções/Despesas

Inscrição
em 2021 -
Restos a

pagar
processados

(a)

Inscrição
em 2021 -
Restos a

pagar não
processados

(b)

Inscrição
em 2021
- Saldo
total (c)
= a+b

Inscrição
em 2020 -

RPs
processados

(a)

Inscrição
em 2020 -
RPs não

processados
(b)

Inscrição
em 2020
- Saldo
total (c)
= a+b

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

processados
Pago (d)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

processados
Cancelado

(e)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados
- Liquidado*

(f)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados

- Pago (g)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados
- Cancelado

(h)

Saldo até o
bimestre -

RPs
processados
i= (a - d - e)

Saldo até o
bimestre -
RPs não

processados
j= (b -f - g -

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e
Ambulatorial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suporte profilático e
terapêutico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância
Epidemiológica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informações
Complementares

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerado em 03/03/2022
19:18:24
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.6. Covid-19 Recursos Próprios

Quadro demonstrativo da aplicação de recursos próprios no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso SALDO DO RECURSO DO
EXERCICIO ANTERIOR

(31/12/2020)

RECURSOS
DIRECIONADOS
NO EXERCÍCIO
ATUAL ATÉ O

BIMESTRE

SALDO
TOTAL

Recursos próprios a serem aplicados no enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19) 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
Administração Geral 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 0,00 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00

Suporte profilático e terapêutico 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00

Informações Complementares 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COVID-19

Descrição das
Subfunções/Despesas

Inscrição
em 2021 -
Restos a

pagar
processados

(a)

Inscrição
em 2021 -
Restos a

pagar não
processados

(b)

Inscrição
em 2021
- Saldo
total (c)
= a+b

Inscrição
em 2020 -

RPs
processados

(a)

Inscrição
em 2020 -
RPs não

processados
(b)

Inscrição
em 2020
- Saldo
total (c)
= a+b

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

processados
Pago (d)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

processados
Cancelado

(e)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados
- Liquidado*

(f)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados

- Pago (g)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados
- Cancelado

(h)

Saldo até o
bimestre -

RPs
processados
i= (a - d - e)

Saldo até o
bimestre -
RPs não

processados
j= (b -f - g -

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e
Ambulatorial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suporte profilático e
terapêutico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância
Epidemiológica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Informações
Complementares

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerado em 03/03/2022
19:18:23
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.7. Covid-19 Repasse Estadual

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos do estado para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional
- Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso SALDO DO RECURSO DO
EXERCICIO ANTERIOR

(31/12/2020)

RECURSOS
DIRECIONADOS
NO EXERCÍCIO
ATUAL ATÉ O

BIMESTRE

SALDO
TOTAL

Recursos de transferências do estado para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância - nacional -
Coronavírus (COVID-19)

0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
Administração Geral 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 0,00 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00

Suporte profilático e terapêutico 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00

Informações Complementares 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COVID-19

Descrição das
Subfunções/Despesas

Inscrição
em 2021 -
Restos a

pagar
processados

(a)

Inscrição
em 2021 -
Restos a

pagar não
processados

(b)

Inscrição
em 2021
- Saldo
total (c)
= a+b

Inscrição
em 2020 -

RPs
processados

(a)

Inscrição
em 2020 -
RPs não

processados
(b)

Inscrição
em 2020
- Saldo
total (c)
= a+b

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

processados
Pago (d)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

processados
Cancelado

(e)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados
- Liquidado*

(f)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados

- Pago (g)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados
- Cancelado

(h)

Saldo até o
bimestre -

RPs
processados
i= (a - d - e)

Saldo até o
bimestre -
RPs não

processados
j= (b -f - g -

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e
Ambulatorial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suporte profilático e
terapêutico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância
Epidemiológica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informações
Complementares

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerado em 03/03/2022
19:18:25
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira
A receita para a saúde contou com o valor de R$ 7.016.202,32 proveniente de impostos (15% de acordo com a Lei Complementar 141/2012) e a transferência de R$
1.751.109,61 de repasse de recursos livres, totalizando R$ 8.767.930,33 repassados referente a recursos repassados pela municipalidade. De transferências fundo a fundo
Federal houve o repasse de R$ 6.340.915,65 e Estadual R$ 766.990,16, que somados a indenizações e restituições e aos rendimentos de depósitos bancários somou R$
7.320.422,43. Houve ainda acréscimo de R$ 198.200,00 referente a alienação de bens, totalizando R$ 16.286.552,76 de receita orçamentária no ano de 2021.

As despesas empenhadas em saúde no município em 2021 somaram R$ 16.243.760,25, 67,01% da dotação atualizada e as despesas liquidadas somaram R$ 15.830.217,61 -
65,30% do orçamento previsto. Deste montante, apenas 2,36% das despesas foram de investimentos em capital em sua maior parte (93%) na Atenção Primária e menos de
7% na assistência hospitalar.

Da leitura dos dados conclui-se que a receita efetiva ficou abaixo dos valores orçados inicialmente, e mesmo com o incremento de recursos emergenciais repassados pelo
Estado e União e de Emenda Parlamentar, coube ao município através da utilização de seus recursos próprios arcar com a maior cota das despesas em saúde, sendo o total
das despesas com ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais o valor de R$ 10.377.59,96, diferença de
R$ 3.355.59,96 de recursos investidos (empenhados).

Os dados apresentados nos permitem afirmar que o maior financiamento da saúde continua sendo o tesouro municipal, resultando em uma aplicação equivalente a 22,17%
dos recursos do município na manutenção da saúde pública, 7,17% superior ao preconizado pela lei 141/2012. Resulta disso uma despesa por habitante/ano de R$ 990,47.

Constata-se ainda que o maior custo dentro da saúde é a despesa com pessoal, consumindo 41,03% e a contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica com 34,14%. Em
relação ao ano anterior houve redução com despesa de pessoal em 3,82% e aumento de despesa de serviços de terceiros em 0,86%.

A atenção da gestão manteve-se na atenção primária cujo foco é a prevenção e promoção da saúde, a qual recebeu 65,53% dos investimentos em 2021, e teve papel
fundamental nas ações de prevenção e enfrentamento à Pandemia, ampliando os atendimentos com a implantação de horário estendido para atendimento na ESF Líbera

https://digisusgmp.saude.gov.br 36 de 43



Rossoni e continuidade do Centro de Atendimento ao COVID até o mês de outubro. A Assistência hospitalar foi contemplada com 34,46% dos investimentos em saúde no
período.

Referente à execução orçamentária e financeira de recursos federais  transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho, do
montante total de recursos recebidos foi executado 60,80% no período, permanecendo um saldo de 39,20% (R$ 3.562.466,69) para execução em 2022. Do saldo, R$
2.151,728,24 é de recurso de Emenda Parlamentar para Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde para cumprimento das metas
nacional, R$ 87.544,00 de Recurso de Atenção à Saúde da População para procedimentos no MAC (Laboratório de Prótese Dentária), R$ 16.786,53 de recursos para
Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS (QUALIFAR) e R$ 41.092,40 de recurso para Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional (PROTEJA).
Dos saldos de 2020 para execução em 2021, todos foram executados em sua totalidade, sendo: R$ 6.950,00 de Estruturação da Rede de de Serviços Públicos de Saúde
investimento (equipamento odontológico); R$ 75.567,52 referente crédito extraordinário de emergência de saúde ¿ COVID-19 CUSTEIO; R$ 90.390,97 do Piso de Atenção
Básica em Saúde e R$ 12.440,36 referente repasse de Emenda Parlamentar para Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde.

A receita total de recursos emergenciais recebidos para o enfrentamento à COVID-19  foi de R$ 741.66,68 com saldo de R$ 77.226,86 referente 2020 para
execução em 2021, sendo o saldo total de R$ 818.493,54. Foi executado no período analisado 98,91% do recurso, em sua totalidade (R$ 809.629,10) na Atenção Primária,
havendo saldo no valor de R$ 5.678,10 para execução em 2022.

Os incentivos financeiros recebidos da Secretaria de Estado  somaram no período R$ 1.256.156,25, sendo R$ 270.540,00 de Incentivo de Custeio do Programa da
Atenção Primária a Saúde (APSUS e Saúde Bucal); R$ 9.000,00 para organização da Assistência Farmacêutica (IOAF - Capital); R$ 3.000,00 para organização da Assistência
Farmacêutica (IOAF - Custeio); R$ 360.000,00 para Hospital São Vicente de Paula - HOSPSUS; R$ 28.370,65 referente Realocação de Recurso Financeiro da Portaria GM/MS
3896/2020 para enfrentamento ao COVID-19; R$ 6.200,00 Recurso de Enfrentamento ao COVID-19 incentivo a Leito de Suporte Ventilatório; R$ 510.000,00 de Incentivo
Financeiro de Investimento para Aquisição de Equipamentos da Atenção Primária em Saúde e R$ 69.045,60 de Incentivo Financeiro de Custeio do Programa de
Fortalecimento de Vigilância em Saúde.  Destes recursos foram aplicados o total de 44,75% (R$56.180,50). Os saldos vinculados aos recursos de incentivo da SESA em
31/12/2021 para execução em 2022 são: R$ 102.930,15 do APSUS; R$ 9.941,95 IOAF Capital (referente recurso 2021 e resto de saldo 2020); R$ 3.470,36 IOAF Custeio
(referente recurso 2021 e resto de saldo 2020); R$ 510.000,00 de Incentivo Financeiro de Investimento para Aquisição de Equipamentos da Atenção Primária em Saúde; e R$
69.045,60 de Incentivo Financeiro de Custeio do Programa de Fortalecimento de Vigilância em Saúde. O município recebeu ainda o repasse da SESA dos recursos referentes
ao faturamento de internamentos (AIH), faturamento de exames e atendimentos (FAE) e incentivo ao parto habitual.

Devido ausência de dados no DIGISUS, esta avaliação foi realizadas com os dados do Relatório Resumido de Execução Financeira - RREO fornecido pela contabilidade, o qual
segue anexo na aba Análise e Considerações gerais.
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10. Auditorias
Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)  
Data da consulta: 30/03/2022.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online  
Data da consulta: 30/03/2022.

Análises e Considerações sobre Auditorias
Não houve auditorias externas no período a que se refere este relatório de gestão.

Houve demandas de avaliação do Controle Interno do município as quais foram atendidas e podem ser consultadas nos relatórios quadrimestrais e anual deste serviço.

 

Período
avaliado Setor Ações/Pontos

de Controle
Metodologia
Utilizada * % Conclusão

Janeiro a
dezembro Saúde Acompanhamento

do controle social.

V i s i t a s in
loco,
Exames e
verificação
de
documentos

100% Regular
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11. Análises e Considerações Gerais

No ano de 2021, como ocorrido desde a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde -OMS, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), a Fundação Municipal da Saúde de Bituruna continuou com a organização dos serviços de saúde, planejamento e desenvolvimento de várias ações
confluentes aos esforços no enfrentamento ao novo Coronavírus, mantendo o atendimento decorrente de outras condições e agravos em saúde da população de acordo como os protocolos e notas
técnicas do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, recomendações da 6ª Regional de Saúde, bem como o estabelecido pelos decretos municipais.

Dentre as medidas tomadas, cabe destacar a continuidade dos trabalhos do Comitê Extraordinário COVID-19, criado pelo Decreto Municipal 39/2020, atualização do Plano de Contingência para
resposta às emergências de saúde pública do município, tendo este como objetivo organizar as ações dentro da responsabilidade do município na assistência de saúde à população, visando a
integralidade das ações na prevenção e monitoramento da doença, promovendo uma assistência adequada ao paciente, vigilância epidemiológica sensível e oportuna bem como ações de
comunicação, estabelecendo respostas coordenadas no âmbito municipal em consonância com as definições dos níveis de gestão estadual e federal, e adotando medidas de prevenção e controle
para reduzir a morbimortalidade decorrente da disseminação do novo Coronavírus. Houve ainda no início do ano de 2021 a elaboração do Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19, o qual
também considera as normas e diretrizes Federais e Estaduais para imunização da população.

O maior pico da pandemia em 2021 no nosso município ocorreu nos meses de Maio e Junho. Dentre as ações realizadas em 2021 podemos destacar:
- Dimensionamento dos recursos necessários para o atendimento aos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 (recursos humanos, insumos, equipamentos, equipamentos de proteção individual,
tecnologia da informação e logística);
- Organização dos serviços de saúde do município para atendimento aos pacientes com síndrome respiratória;
- Monitoramento dos casos notificados como suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação, possibilitando uma
avaliação do risco e as tomadas de decisões precoce, e investigação epidemiológica de suspeitos ou confirmados com a COVID-19 e respectivos contatos. A investigação epidemiológica é um
trabalho de campo, que tem por principal objetivo orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos, visando à redução da cadeia de transmissão do SARS CoV-2;
- Capacitações e reuniões técnicas, sobre aspectos epidemiológicos, clínicos, laboratoriais e de manejo clínico da Covid-19, alterações nos protocolos de atendimentos e uso de epis;
- Monitoramento dos indicadores epidemiológicos do novo Coronavírus;
- Emissão de decretos pelo poder executivo (entre estes o toque de recolher);
- Emissão de Instruções Normativas pela Fundação Municipal de Saúde regulando o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadores de serviço bem como outras atividades
de cunho econômico;
- Retorno do transporte eletivo de pacientes obedecendo as normas de prevenção;
- Retorno dos atendimentos eletivos no município respeitando as normas de prevenção;
- Implantação de Barreiras sanitárias (distribuição de material informativo, fichas de cadastro, fornecimento de epis para agentes das barreiras sanitárias, fornecimento de alimentação entre outros);
- Manutenção das equipes de fiscalização em parceria com Secretaria de Obras quanto ao seguimento das normas de prevenção estabelecidas em decretos e instruções normativas;
- Fiscalização sobre cuidados e proteção nas empresas, realizado pela vigilância em saúde;
- Monitoramento de todos os casos suspeitos por contato telefônico a cada 24 horas até alta e/ou visita do ACS;
- Utilização de termo de declaração para isolamento domiciliar;
- Implantação de horário estendido na ESF Líbera Rossoni no período de pico da pandemia;
- Aquisição de EPIs para atender a necessidade de urgência epidemiológica para uso dos profissionais de saúde e demais equipes de apoio (barreiras sanitárias e fiscalização): máscaras cirúrgicas e
N95, protetor facial, avental de proteção descartável, macacão de proteção descartável e impermeável, termômetros digitais, álcool em gel;
- Avaliação e programação permanente para aquisição de epis necessários para continuidade dos serviços prestados pelos profissionais de saúde entre estes profissionais da odontologia para retorno
parcial de atendimento conforme protocolos da 6ª Regional;
- Aquisição de produtos para higienização e sanitização;
- Sanitização de vias públicas e imóveis públicos;
-  Organização do atendimento com agenda de horários, redução de acompanhantes e reagendamento se necessário;
- Realização de visitas pelos Agentes Comunitários enfatizando as medidas protetivas;
- Campanhas educativas, e entrevistas através de veículos de comunicação: rádio e rede social/ internet;
- Manutenção de boletim diário municipal em rede social;
- Manutenção do canal disk denúncia: 8012
- Manutenção do canal disk informações: 8011 o qual após redução do número de casos ativos passou para disk informações vacina COVID-19.
- Manutenção das Unidade de atendimento com separação de fluxo (rotina e sintomáticos respiratórios); Acolhimento com triagem de pacientes;
- Continuidade do Centro de Atendimento ao COVID-19 para atendimento dos sintomáticos respiratórios até o mês de Outubro;
- Organização das equipes para realização de vacinas de campanha em outros pontos de atenção da rede bem como elaboração de estratégias para vacinação da COVID-19;
- Suspensão das atividades em grupo de acordo com orientações sanitárias;
- Renovação das receitas de medicamentos de uso contínuo, automaticamente, por 90 dias;
- Cancelamento de visitas aos pacientes internados durante os picos da pandemia;
- Mantido protocolo de manuseio de corpos e normas para velórios e enterros; entre outras ações realizadas.
            O município vem aplicando os recursos necessários bem como realizando todas as ações para proteção e garantia do atendimento, bem como para o acesso da população à política de saúde.

Mesmo com todas as mudanças e novas regras trazidas com o enfrentamento à Pandemia do COVID-19, na análise geral do RAG 2021 conclui-se que o município vem mantendo as propostas
indicadas no Plano Municipal de Saúde na oferta de ações de saúde para a população, com foco principal na atenção primaria, o que se comprova através do maior investimento de recursos nesta
área. Como ação de enfrentamento à Pandemia e de acordo com as normativas do Ministério da Saúde, para fortalecimento do atendimento da Atenção Primária em 2021 na atenção em saúde para
a população, foi ampliado o horário de atendimento na Unidade de Saúde Líbera Rossoni e mantido o Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, organizando o fluxo de atendimento
para os pacientes sintomáticos respiratórios e para a continuidade dos demais atendimentos pelas equipes de Atenção Primária com todas as restrições e cuidados que o período demandava.

Referente as metas de investimento na estrutura física, houve necessidade de paralização das obras de reforma das Unidades de Saúde e do Hospital São Vicente de Paula, conforme
determinação da SESA, até avaliação e liberação das plantas baixas pela Vigilância Sanitária Estadual, permanecendo essas metas na PAS 2022 para conclusão das mesmas. Quanto à construção da
Unidade de Saúde no Assentamento Santa Bárbara, e aquisição de equipamentos, houve a busca de recursos pelo prefeito municipal, sendo realizado a formalização de adesão ainda no período,
ficando a execução das mesmas também para o ano de 2022.

O quadro de funcionários mantém-se com grande proporção de servidores efetivos em todos os pontos de atenção, tendo sido realizado concurso público em 2017 para sanar as vagas em
aberto, que permaneceu em análise pelo Tribunal de Contas sendo liberado e homologado em Agosto de 2020. Utilizou-se ainda de prorrogação da vigência de teste seletivo objetivando a não
precarização dos serviços neste período de emergência pública, mesmo assim, por impedimento da Lei 173 de 2020, a qual teve sua vigência até 31 de dezembro de 2021 não foi possível realizar a
reposição dos servidores que se desligaram do serviço em período anterior a promulgação da Lei, o que gerou redução significativa de funcionários conforme apresentado nas análises e
considerações sobre profissionais de saúde e trabalhadores do SUS.

Todas as equipes de saúde da família possuem atendimentos de saúde bucal, cujas ações encontram-se organizadas com base na Linha Guia de Saúde Bucal tendo o objetivo de melhorar a
prevenção. No ano de 2021 conforme nos apresentam os indicadores manteve-se como um dos serviços mais afetados para a oferta à população devido apresentar alta possibilidade de
contágio/transmissão do vírus sarscov-2, sendo adotadas todas as normas técnicas tanto do Ministério da Saúde como da SESA para os atendimentos prestados no período.
            Como consequência da pandemia houve um grande aumento da demanda com necessidade de atendimento em saúde mental (problemas de fundo psicológico como ansiedade e depressão
como aumento do uso de álcool e outras substâncias psicoativas) constatado no número geral de internamentos psiquiátricos realizados no período e atendimentos realizados pelo ambulatório de
saúde mental/Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e cuja tendência é aumentar ainda mais no período pós pandemia, sendo esta uma linha de atenção a ser priorizada pelo gestor em 2022. Com
relação a contratação e atendimento da médica psiquiatra a equipe de saúde mental constatou excelente evolução dos pacientes no decorrer do tratamento. Todas as atividades de prevenção e
educação em saúde realizadas em grupo foram suspensas como medida de prevenção ao contágio da covid-19, entre elas as desenvolvidas pela equipe Multiprofissional e Ambulatório de Saúde
Mental.
           Com relação ao eixo Vigilância em Saúde, o trabalho desenvolvido vem atingindo seus objetivos quanto à integração das vigilâncias com a atenção primária, resultando no fortalecimento da
promoção da saúde, na Vigilância em Saúde Ambiental e da Saúde do trabalhador, além de buscar a cobertura vacinal do esquema básico em todas as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde
bem como alimentação do sistema SIPNI. Segue como preocupação o alcance de 1% da população com avaliação de sintomáticos respiratórios, o que demonstra a necessidade de se traçar novas
estratégias para alcance desta meta. Coube também às vigilâncias em conjunto com a gestão a coordenação de todos os trabalhos de prevenção, vigilância e fiscalização neste momento de
pandemia.

O município se adequou com os equipamentos de informática e caixas de som necessários para oportunizar a participação de todos os técnicos nas capacitações e reuniões técnicas,
oferecidas de forma online pela SESA, equipe da 6ª Regional e outras instituições, visando a capacitação, reciclagem e atualização dos profissionais neste ano que apresentou tantos desafios.

Mantido com êxito o programa de Assistência Farmacêutica, o qual atende ao componente básico e de forma descentralizada pelo Estado também atende ao Componente Especializado, bem
como aos demais programas (TB, MH, HIV, Planejamento Familiar, Toxoplasmose, Sífilis Congênita e outros).

O município manteve o investimento nos serviços de atendimento aos exames laboratoriais e diagnósticos por imagem como RX, Ultrassom, Endoscopia e Eletrocardiograma, proporcionando
diagnósticos médicos precisos, garantindo a efetividade do atendimento médico/hospitalar e facilitando o acesso do usuário que não necessita deslocar-se para outros municípios para realizações
destes exames. Mantido também a coleta de exames laboratoriais pelo prestador de serviço na UBS Dr. Lino Zini, facilitando o acesso e reduzindo custos de transportes aos residentes vinculados a
esta unidade de saúde.

As avaliações do Hospital São Vicente de Paula com relação a adesão ao HOSPSUS foram suspensas no período, por motivo da pandemia, e mantido o pagamento de acordo com a última
avaliação realizada.

O município manteve a participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde, garantindo ao usuário o acesso à Atenção Especializada, proporcionando o transporte e o apoio aos pacientes em
Tratamento Fora de Domicilio para todas os atendimentos disponibilizados. Houve aumento de 10,75% na oferta de consultas e aumento de 46,55% na oferta de exames realizados pelo CISVALI com
relação ao ano anterior. Também constatou-se aumento de 41,98% com relação ao ano anterior no número de consultas iniciais (TFD) ofertadas através da Central de Regulação do Estado do
Paraná.

Dessa forma, mesmo com todos os desafios vivenciados no ano de 2021, a avaliação geral do cumprimento das propostas do Plano Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde
referente ao período são positivas, bem como o efetivo atendimento à necessidade de saúde dos munícipes, sendo preponderante e positivo o investimento de 22,07% de recursos do município na
área da saúde.
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12. Recomendações para o Próximo Exercício

Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício
Com base na avaliação realizada sobre as metas da PAS 2021, e considerando a elaboração do Plano Municipal de Saúde vigência 2022-2025, o qual em sua construção elaborou diagnóstico a partir
do qual foram elaboradas diretrizes, metas e indicadores bem como a anualizarão dos mesmos através da PAS 2022, ficam as recomendações a serem observadas, com relação as metas não
atingidas em 2021 e recursos a serem executados:
- Buscar recursos para ampliação em 05 unidades de saúde da família, com ampliação de sala de educação em saúde e adequação nas Unidades Lino Zini, Clemens Fiorelli e Serafim Miron Martins;
- Dar continuidade na obra de reforma nas Unidades de Saúde Dr. Lino Zini e Dr. Oscar Geyer;
- Adquirir refrigerador específico para imunobiológicos para Unidades de Saúde da Família, Rede de Frios, bem como demais equipamentos solicitados de acordo com a Resolução SESA 773/2019 e
Resolução SESA 1005/2021, recurso em conta no valor de R$ 510.000,00;
- Viabilizar recursos para construção da Unidade de Saúde Satélite no Assentamento Santa Barbara;
- Prover espaço físico para a Vigilância Sanitária através de reforma ou mudança de estabelecimento;
- Aplicar recursos de investimento e custeio do Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica conforme plano de aplicação, conforme recursos em conta;
- Viabilizar recursos para aquisição de veículo ambulância;
- Dar continuidade na reforma do Hospital São Vicente de Paula, conclusão de 80% da obra;
- Contratar Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias para cobertura de 100% da população nas ações de cadastramento, prevenção e promoção da saúde;
- Organizar estratégias para retorno das atividades de atendimento e educação em saúde em grupo pela equipe multiprofissional, Saúde Mental e Atenção Primária (grupo de Tabagismo, Terapias
alternativas, grupos nas escolas, planejamento familiar, apoio nutricional, prevenção ao uso de álcool e drogas, ações nos bairros com oferta de testes rápidos, entre outros);
- Organizar estratégias para reduzir para abaixo de 19% o índice de gravidez na adolescência;
- Realizar ações previstas no Projeto Agenda Mais Acesso, Cuidado, Informação e Respeito à Saúde das Mulheres, com investimento dos recursos para execução do mesmo;
- Ampliar número de visitas até o quinto dia ao recém-nascido;

- Ampliar número de gestantes com atendimento odontológico, e registro da informação em sistema informatizado;

- Ampliar o número de recém nascidos visitados até o quinto dia;

- Fortalecer as ações de pré-natal e acompanhamento da criança visando a redução no número de óbitos infantil (entre estas a manutenção da oferta de consultas em pediatria e contratação de
médico gineco-obstetra para encaminhamento das gestantes classificadas como médio risco);

- Ampliar o número de crianças de 0 a 3 anos com atendimento odontológico;
 
- Ampliar o número de exames preventivos e mamografias, bem como organizar agenda de atendimento ao público alvo;
- Ampliar proporção de gestantes com atendimento odontológico;
- Verificar estratégias que oportunizem o atendimento dos trabalhadores na Atenção Básica em horário alternativo (odontologia, acompanhamento de comorbidades);
- Realizar ações de sensibilização e orientação sobre a importância da imunização para idosos e crianças, visando o aumento da cobertura vacinal da gripe e calendário de vacinas da criança bem
como realizar monitoramento e busca ativa de crianças menores de 1 ano para imunização preconizada pelo calendário nacional de vacinação;
- Ampliar estratificação e atendimento odontológico aos pacientes hipertensos e diabéticos;
- Ampliar número de equipes de saúde bucal implantadas junto ao Ministério da Saúde;
- Aplicar saldo dos recursos de custeio do VIGIASUS;
- Capacitar/sensibilizar as equipes de Atenção Primaria para identificação dos sintomáticos respiratórios visando alcançar 1% da população;

- Sensibilizar as escolas sobre a importância do bochecho de flúor para retorno desta ação em todos os estabelecimentos educacionais do município, conforme preconizado pelo SUS;

- Ampliar número de atendimentos realizados pela odontologia: número de procedimentos, estratificação, escovação dental supervisionada);

- Implantar PPRA para os trabalhadores da saúde em nível institucional;

- Manter e capacitar novos servidores de saúde para alimentação correta dos dados nos Sistemas de Informação, conforme padronização do E-SUS;

- Implementar o Programa de Controle e Acompanhamento de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus;

- Reorganizar em conjunto com a Atenção Primária, equipe multiprofissional e educação as ações do Programa Saúde na Escola;

- Fortalecer ações e atendimentos na atenção primária visando a redução da procura de consultas eletivas no Hospital São Vicente de Paula;

- Manter a organização e ações de enfrentamento à emergência em saúde pública em decorrência da infecção humana pelo coronavírus - COVID-19.

Realizando a análise referente às considerações para a Programação Anual de Saúde, percebe-se a necessidade eminente e contínua da criação de novas estratégias por parte da gestão e equipes
de saúde no desenvolvimento das ações para continuidade na atenção à população por meio do fortalecimento da Atenção Primária em Saúde, de forma a manter os serviços realizando a prevenção,
promoção e atenção à saúde da população concomitante com a continuidade do enfrentamento à pandemia.

 

JOSMAR GUIZS CRUZ 
Secretário(a) de Saúde 
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Identificação
Considerações:
De acordo com informações apresentadas.

Introdução
Considerações:
De acordo com informações apresentadas.

Dados Demográficos e de Morbimortalidade
Considerações:
De acordo com informações apresentadas.

Dados da Produção de Serviços no SUS
Considerações:
Conselho Municipal de Saúde manifesta-se de acordo com análise realizada. Entendemos que mesmo com a reorganização dos serviços de acordo com a situação epidemiológica que se
apresentou em 2021, foram mantidos e ofertados os serviços necessários para garantia de atendimento à população.

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
Considerações:
Conselho Municipal de Saúde manifesta-se de acordo com análise realizada.

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Considerações:
Conselho Municipal de Saúde manifesta-se de acordo com análise realizada.

Programação Anual de Saúde - PAS
Considerações:
Conselho Municipal de Saúde manifesta-se de acordo com análise realizada. Mesmo diante de todas as dificuldades que a equipe enfrentou no período de pandemia, os resultados se
apresentaram satisfatórios, com a aplicação devida dos recursos financeiros.

Indicadores de Pactuação Interfederativa
Considerações:
Conselho Municipal de Saúde manifesta-se de acordo com análise realizada.

Execução Orçamentária e Financeira
Considerações:
O investimento do município nas ações e serviços de saúde manteve-se no período analisado com investimento maior do preconizado pela LC 141/2012.

Auditorias
Considerações:
Sem considerações.

Análises e Considerações Gerais
Parecer do Conselho de Saúde:
Município vem mantendo o investimento acima da previsão constitucional bem como as ações e serviços para atendimento em saúde e todas as medidas e ações de enfrentamento à pandemia
de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde.

Recomendações para o Próximo Exercício
Considerações:
Conselho Municipal de Saúde manifesta-se de acordo com as recomendações propostas.

Evidencia-se a necessidade de fortalecimento das ações do Programa Saúde na Escola em especial como apoio aos educadores para atenção aos alunos após 2 anos de aulas remotas.

Sugere-se: intensificar as atividades intersetoriais com a Secretaria de Agricultura e Sindicato dos Trabalhadores Rurais visando a educação em saúde quanto ao uso de agrotóxicos e sua
relação com os acidentes de trabalho na área rural e ampliar ações de apoio e atenção à saúde mental, evitando maiores danos decorrentes das consequências geradas pela pandemia COVID-
19 à saúde da população.

Status do Parecer: Aprovado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: PARANA

MUNICÍPIO: BITURUNA 
Relatório Anual de Gestão - 2021 
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