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APRESENTAÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde pode ser considerado como a maior política de inclusão 

social do Brasil. Nestes vinte e poucos anos de existência alcançou importantes conquistas para 

a população e vem se consolidando como um sistema universal e equânime, capaz de atender às 

necessidades em saúde de aproximadamente 190 milhões de brasileiros. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe cidadania à população ao estabelecer o direito 

universal à saúde como dever do estado, levando a construção de um sistema de saúde 

universal, descentralizado, participativo com controle social e que atenda a todos os brasileiros 

sem distinção, utilizando a lógica do cuidado que é um conceito ampliado de saúde, o qual não 

trata só a doença, mas também busca a prevenção, a qualidade de vida e o atendimento integral 

das necessidades de saúde da população. 

A organização e gestão desse sistema é um processo, que se encontra em diferentes 

estágios, ao se comparar estados regiões e municípios, ainda heterogêneos, tanto do ponto de 

vista epidemiológico como da própria estruturação e gestão dos serviços oferecidos à 

população.  

A descentralização efetiva, trazida com as diretrizes do SUS, está cada vez mais 

fortalecida, iniciou a consolidação através do PACTO PELA SAÚDE, (Portaria. GM 699/2006). 

Recentemente dois importantes avanços, a regulamentação da Lei 8080/90, através da 

publicação do Decreto 7.508/2011 em 29 de junho de 2011 e a Portaria Ministerial 2.488/2011 

de 21 de outubro de 2011, deram um impulso para a descentralização e maior autonomia aos 

gestores, do ponto de vista operacional e da aplicação das políticas públicas de saúde, ao tempo 

que chamou-os às responsabilidades de forma solidária, o que até então, ainda estava 

fragmentada, uma vez que a assistência ao indivíduo, tinha interrupções por falta de acesso e, 

por vezes essa falta de acesso, era atribuída à competência de outro ente público em outro nível 

de atenção. 

O gestor municipal, aos poucos, reconhece a Atenção Básica (Primária) como 

prioridade, colocando-a como foco de investimentos e com legitimação técnica e política; 

apontando diretrizes e estratégias para o fortalecimento da Atenção Básica no município, 

sempre integrada com a região de saúde. 

Esses esforços devem se traduzir na prática, na implementação de processos que 

permitam a formulação e a aplicação efetiva de instrumentos básicos de planejamento, na 

conformidade dos princípios e diretrizes que regem o SUS.  

O Plano Municipal de Saúde (PMS), as Programações Anuais de Saúde (PAS) e os 

Relatórios Anuais de Gestão (RAG), têm por finalidade apoiar o gestor na condução do SUS, no 

âmbito do seu território, de modo a alcançar a efetividade esperada na melhoria da qualidade 



 

 

dos níveis de saúde de sua população e no aperfeiçoamento do Sistema, sendo estes, 

instrumentos de gestão que visam o aprimoramento do Sistema de Saúde. 

As discussões atuais entre os gestores de saúde, em cada nível de governo, apontam 

para que o Plano de Saúde, que é à base de todas as atividades e programações do SUS, deva ser 

compatível com o Plano Plurianual e com as anuais LDO e LOA. Nesse sentido, o Plano de 

Saúde é também plurianual, sendo operacionalizado por intermédio das Programações Anuais 

que, no tocante aos recursos financeiros necessários a sua execução, deve manter igualmente a 

necessária uniformidade com a LDO e a LOA. 

Enfim, o PPA, a LDO, a LOA, o Plano de Saúde e as Programações Anuais de Saúde 

são instrumentos que balizam a formulação de programações específicas de áreas técnicas, a 

exemplo das atuais PPI da assistência, da PPI da Vigilância em Saúde, da atenção básica, da 

assistência farmacêutica, etc.. 

Diante da quantidade e complexidade das tarefas a serem realizadas, no processo de 

planejamento, algumas etapas são fundamentais, como a participação no diagnóstico, análise e 

entendimento do sistema, assim como a avaliação de suas capacidades. Dessa forma é possível 

definir metas e objetivos, assim como priorizar ações e equacioná-las de acordo com os recursos 

disponíveis.  

Entendemos que a participação dos vários segmentos no processo de planejamento 

(usuários, trabalhadores e gestores) não finaliza com a apresentação desse instrumento, mas sim 

com a proposta de avaliação e monitoramento das ações, com efetiva participação de todos os 

envolvidos. Com o olhar voltado para a melhoria da saúde pública, é necessário criar estratégias 

eficientes de acompanhamento, propiciando o uso correto dos instrumentos de gestão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 
 

O Plano Municipal de Saúde (PMS) 2018-2021 tem o objetivo de sistematizar e 

publicizar diretrizes, objetivos e principais ações a serem realizadas no âmbito da saúde, no 

referido período, de forma a permitir ao gestor, trabalhadores e usuários, o melhor 

acompanhamento e debate das políticas e ações de saúde no município. 

As ações aqui propostas baseiam-se nas reflexões da equipe técnica que atua hoje na 

Secretaria Municipal de Saúde de Flor da Serra do Sul, como também nas sugestões, indicações 

e propostas dos servidores da saúde, conselheiros e a população usuária, em consonância com o 

Plano de Governo e Plano Plurianual (PPA). 

Este documento está composto pela descrição do município e seus principais 

problemas que afetam o campo da saúde, pela descrição dos principais agravos que afetam a 

população, pela análise do período anterior e pela programação plurianual 2018-2021. Buscou-

se, neste Plano, amadurecer o uso de indicadores de acompanhamento das ações, bem como a 

definição temporal das propostas, ano a ano. 

Está estruturado em duas partes, sendo o Diagnóstico Situacional e as Diretrizes, 

Objetivos e Metas para o período. 

Diagnóstico Situacional o qual subsidiará a elaboração das diretrizes, objetivos, ações 

e metas para que se alcance os resultados propostos e permita a intervenção em tempo oportuno 

por parte da Gestão Municipal em conjunto com os demais entes púbicos, a busca da melhoria 

da qualidade de vida e sejam implementadas ações com vistas a garantir a consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) cuja garantia de acesso dê-se de forma universal, integral e 

igualitária, diretrizes gerais do SUS.  

Objetivos, Diretrizes e Metas: A segunda etapa não menos importante, é a que 

refere-se a elaboração do plano propriamente dito. Com as informações coletadas, e após a 

análise dos dados e feito o diagnóstico, temos os subsídios necessários para planejar com maior 

chance de acerto, quais serão as diretrizes gerais, objetivos e metas para atingirmos o que 

propomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I – ANÁLISE SITUACIONAL  

1 – Identificação  

 

O município de Flor da Serra do Sul Flor está localizado no centro da Mesorregião do 

Sudoeste do Paraná. Flor da Serra do Sul, com seus 4.726 hab. (IBGE 2010) representa pouco 

menos que 1% da população total da mesorregião. 

Flor da Serra do Sul é, não só de emancipação recente, mas também de formação das 

mais recentes do Sudoeste. Em 1950 chegou o primeiro morador, com o sugestivo nome de 

Anaccleto Paraná. O Segundo foi Juca Ferreira e sua esposa Dona Maria José Ferreira, 

conhecida popularmente como dona Zeca.  

As Primeiras casas eram de madeira de pinho lascada e a agricultura incipiente, voltada 

para o consumo, ante as dificuldades de transporte para outros centros. Em meados da década de 

1960, o extrativismo do pinhão proporcionava importante fonte de renda. As primeiras 

atividades comerciais surgiram também na década de 60, como a selaria do Sr. Teófilo Vestruk, 

o hotel do Sr. Cristiano Bender, a rodoviária de propriedade do Sr. Antonio Leal Gross e o 

comércio de secos e molhados do Sr. Hermínio Perondi. 

Conta a tradição, que o nome do lugar surgiu em meio às conversas e cantorias dos 

conhecidos repentes da cultura rio-grandense, entre moradores do lugar e viajantes que se 

reuniam no estabelecimento de Lídio Martins, louvando o lugar como uma verdadeira "Flor da 

Serra". O Acréscimo "do Sul" veio com os tramites legais para a emancipação que ocorreu em 

Março de 1992 e instalado em 01/01/1993. A data alusiva ao aniversário do município é o dia 

22 de dezembro. 

 

 
Vista aérea da cidade: 2007 

 



 

 

Criado através da Lei Estadual nº 9.300, de 18 de junho de 1990, foi desmembrado de 

Salgado Filho, Marmeleiro e Barracão. Em sua quinta gestão administrativa, Flor da Serra do 

Sul é hoje um município que conta com boa infra-estrutura para atender a comunidade local. 

Além de belo é formado por um povo honesto e batalhador e está entre uma das cidades que 

despontam com maior potencial de crescimento na região do Sudoeste do Paraná.  

Limita-se territorialmente ao norte com Salgado Filho/PR e Manfrinópolis/PR, ao sul 

com Palma Sola/SC e Dionísio Cerqueira/SC, e ao leste de Marmeleiro/PR, e ao oeste de 

Barracão/PR e Bom Jesus do Sul/PR.  

 

 
Mapa do município com os limites territoriais. 

 

 

1.1 – RODOVIAS 
 

O município é “cortado” pela rodovia federal BR 280, que liga o município as 

principais cidades da região e a Capital Curitiba. Destaca-se o município de Francisco Beltrão 

sede da 8ª Regional de Saúde e para onde é referenciada a maioria dos serviços ambulatoriais de 

saúde de média e alta complexidade, seja em prestadores privados 

credenciados/contratualizados ou através do Consórcio de Saúde Associação Regional de Saúde 

do Sudoeste (ARSS). Também liga ao município de Marmeleiro que é a sede da Comarca a qual 

o município pertence. A rodovia é também o principal corredor para o transporte da produção 

agrícola (cereais, leite e aves) para os centros beneficiadores, indústrias ou mesmo para 

exportação.  

Outra rodovia de importância é a SC 471 que liga Flor da Serra do Sul ao estado de 

Santa Catarina, município de Palma Sola, onde também serve como meio de transporte da 

produção agrícola e de acesso aos serviços hospitalares de menor complexidade onde são 

internados os munícipes sulflorenses nos casos de urgência e emergência (plantão) e cirurgias 

eletivas de media complexidade. 



 

 

 

1.2 – ECONOMIA 
 

A base econômica do município vem basicamente do Setor Primário com mais de 

73% do movimento econômico – valor adicionado. Em segundo plano temos o Setor Terciário, 

com 19,25% e por último o Setor Industrial que representa menos de 10% da economia local. 

Composto por 23 (vinte e três) comunidades (linhas) distribuídas nos 238,90 km² 

sendo que as mais distantes ficam a cerca de 25 km da sede do município, distância esta 

considerada pequena mas que tendo em vista a limitação dos meios de transportes, para algumas 

famílias acaba sendo um problema para chegar até a sede do município,  onde concentram-se 

praticamente  todos os serviços públicos, a exceção dos postos de saúde, que ainda permanece 

abertos, em algumas comunidades, mesmo não sendo viáveis, mas para garantia de acesso e 

acessibilidade, devido as circunstâncias  acima, prestam atendimento, mesmo que não em tempo 

integral.  

A produção de grãos é a principal fonte de renda onde se destaca a produção de milho, 

soja, trigo e feijão. O fato de não haver no município indústrias que beneficiam ou 

industrializem estes produtos, praticamente toda produção é transportada para outras cidades e 

regiões do ou Estado ou do País o que implica na redução do valor agregado, pois o frete é um 

custo a mais para o comprador e com isso, são pagos preços menores do que se aqui fossem 

industrializados.  

A indústria local tem pequena importância na economia do município com pequenas 

indústrias de confecções, facções e outras de familiares, mas ainda assim representa uma 

importante fonte de empregos formais onde cerca de 400 indivíduos estão empregados neste 

setor.  

O comércio local é constituído por cooperativas agrícolas, por empresas familiares 

onde são ofertados os produtos básicos de alimentação, higiene e vestuário, produto 

farmacêutico e material escolar e emprega em torno de 220 munícipes. Já a construção civil 

emprega cerca de 100 pessoas. O setor público possui no quadro de servidores, nas diversas 

áreas, onde cerca de 200 servidores admitidos/contratados seja pelo Regime Estatutário ou 

Celetista. 

 

2 – CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

2.1 – Características Demográficas 

 

Segundo levantamento do Censo IBGE 2010, Flor da Serra do Sul contava em 2010 

com uma população de 4.726 habitantes o que corresponde a uma densidade demográfica de 



 

 

18,58 hab./km².  A avaliação do perfil da população nas últimas décadas revela aumento 

progressivo na proporção de idosos e redução na proporção de crianças e adolescentes.  

 

 
Gráfico 003 – Pirâmide Etária, município Flor da Serra do Sul, ano 2010. 

 

 
Quadro 007: População por sexo e faixa etária – Flor da Serra do Sul/PR – 2010 

FAIXA 

ETÁRI

A 

< 01 ano 01 a 04 05 a 09 10 a 

14 

15 a 19 20 a 29 30 a 

39 

40 a 49 50 a 

59 

60 a 69 70 a 79 80 e 

mais 

TOT

AL 

MASC 33 106 205 229 246 293 336 372 287 170 94 27 2398 

FEM 36 119 188 244 238 319 329 345 225 154 103 28 2328 

TOTAL 69 225 393 473 484 612 665 617 512 324 197 55 4726 

 

Observa-se ainda o incremento na participação da população adulta e redução das 

faixas etárias de crianças e jovens. Como resultado houve um estreitamento a base da pirâmide e 

consequente alargamento do topo, caracterizando o processo de transição demográfica. Dentre 

os fatores que contribuíram para essa mudança, ressalta-se o aumento da expectativa de vida no 

município que passou de 66,4 anos em 1991 para 75,0 anos no anos de 2010. 

 

2.1.2 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Flor da Serra do Sul é 

0,682, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM 

entre 0,6 e 0,699). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,117), seguida por Renda e por Longevidade. Entre 1991 e 

2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 

0,364), seguida por Renda e por Longevidade, conforme demostrado no gráfico Nº 004. 

 



 

 

 
Gráfico Nº 004 – IDHM – Flor da Serra do Sul, período/evolução 1991 a 2010. 

 

 

Analisando o gráfico, percebe-se que o IDHM passou de 0,286 em 1991 para 0,583 

em 2000 - uma taxa de crescimento de 103,85%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, 

a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é “1”, foi reduzido em 

41,60% entre 1991 e 2000. Já na década seguinte, o IDHM passou de 0,583 em 2000 para 0,682 

em 2010 – uma taxa de crescimento de 16,98%. O hiato de desenvolvimento humano foi 

reduzido em 23,74% entre 2000 e 2010. 

 

2.1.3 – Longevidade, mortalidade e fecundidade  

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Flor da Serra do 

Sul, a esperança de vida ao nascer aumentou 8,6 anos nas últimas duas décadas, passando de 

66,4 anos em 1991 para 70,8 anos em 2000, e para 75,0 anos em 2010. Em 2010, a esperança de 

vida ao nascer média para o estado é de 74,8 anos e, para o país, de 73,9 anos.  

A razão de fecundidade reduziu em 1,5 filhos/mulher em vinte anos, também segue a 

tendência do país, porém ainda acima da média nacional que fechou 2011 com 1,81 

filhos/mulher. A taxa de mortalidade em menores de um ano (mortalidade infantil) teve uma 

redução importante e isso se deve provavelmente a melhoria do acesso aos serviços de saúde 

básicos como a assistência a gestante através pré-natal assistido, parto em local adequado bem 

como, a alimentação e nutrição. Ainda assim está acima do preconizando pela Organização 

Mundial da Saúde, que seria de menos de dois “dígitos” por mil nascidos vivos. 

 

2.1.4 – IDH – Ranking  

Flor da Serra do Sul ocupava em 2010 a 2386ª posição no ranking nacional. Em 

relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo que 2.385 (42,86%) municípios estão em situação 

melhor e 3.179 (57,12%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 399 outros 

municípios de Paraná, Flor da Serra do Sul ocupa a 292ª posição, sendo que 291 (72,93%) 



 

 

municípios estão em situação melhor e 107 (26,82%) municípios estão em situação pior ou 

igual. 

O gráfico a seguir, representa a evolução do IDH do município de Flor da Serra do 

Sul, em relação ao Estado do Paraná e Brasil 1990-2010. 

 

 
Gráfico 005 - Evolução do IDHm Flor da Serra do Sul, período 1990/2010 

 

2.2 – DEMOGRAFIA E SAÚDE 

Entre 2000 e 2010, a população de Flor da Serra do Sul teve uma taxa média de 

crescimento anual de 1,77%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de crescimento 

anual foi de -2,09%. No Estado, estas taxas foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,01% entre 

1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000.  

 

População total, por sexo, localização e taxa de Urbanização – Período 1991/2010 

População 

Sexo 

População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

População Total 4.796 100 3.965 100 4.726 100 

Homens 2.516 52,46 2.010 50,69 2,398 50,74 

Mulheres 2.280 47,54 1.956 49,33 2.328 49,26 

Urbana 295 6,15 590 14,88 1.644 34,79 

Rural 4.501 93,85 3.375 85,12 3.082 65,21 

Taxa de 

urbanização 

- 6,15 - 14,88 - 34,79 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 



 

 

Destaca-se, no quadro acima, a grande migração ocorrida no período, onde nas últimas 

duas décadas, a taxa de urbanização cresceu 465,54%. Explica-se essa “mobilidade” pelo êxodo 

rural derivado do aumento considerável da tecnologia no setor primário, a aposentadoria e 

aumento da expectativa de vida, aliado a busca de melhor qualidade de vida nas cidades, e a 

procura por emprego no comércio e indústria local mas como discorremos anteriormente, pouca 

oferta de empregos há e com isso, mesmo em uma cidade pequena como esta, já percebe-se 

muitas pessoas economicamente ativa, sem ocupação regular.  

 

2.3 – EDUCAÇÃO 

A Rede de Educação do município compreende um total de sete estabelecimentos de 

ensino desde ensino infantil até o ensino superior. O ensino superior é na modalidade EAD 

sendo um pólo com cerca de 110 alunos. Os dados divergem um pouco em relação o que 

constam no IBGE e na Secretaria Municipal de Educação. Por uma questão óbvia e por estarem 

atualizadas, optamos pelos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação. A taxa de 

analfabetismo, segundo o IBGE 2010 era de 10,90 para a população acima de 15 anos, um 

pouco acima da média nacional que é de 8,4%, mesmo com a importante evolução ocorrida nas 

últimas décadas. 

Com pouco mais de mil e duzentos alunos matriculados regularmente, em todos os 

níveis de ensino, que representam cerca de 26% da população total. Não há no município 

nenhuma escola da Rede Privada, com isso o Setor Público (estadual e municipal) absorvem a 

demanda. Por tratar-se de município de pequeno porte, não há problemas com a falta de vagas, a 

dificuldade maior é com relação o transporte escolar, haja vista que mais de 60% da população 

reside no interior do município o representa investimento importante, seja com o transporte em 

si e a logística de acesso, como a conservação das rodovias e a manutenção da frota e de 

recursos humanos.  

 

2.4 – ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

 

2.4.1 – Condicionantes e determinantes  

A seguir apresentamos um quadro com alguns aspectos do município de Flor da Serra 

do Sul, os quais servem para identificar a situação em relação as condições de vida da 

população, como moradia, energia, destino do lixo e esgoto entre outros, os quais analisaremos 

na sequencia. 

 

Características gerais do município de Flor da Serra do Sul, ano 2013. 

Famílias: 1.567 Tijolo/adobe % Madeira % Outros  % 

Tipo de casa 667 42,57 877 55,97 21 0,13 



 

 

Destino do lixo Coleta pública Queimado/enterrado Céu aberto 

747 47,67 766 48,88 54 3,45 

Destino das fezes  Fossa Céu aberto  

1.534 97,89 30 1,91  

Energia elétrica Sim Não   

1.561 99,62 06 0,28   

Tratamento da Água Cloração Sem tratamento   

610 38,93 938 59,86   

Água para Consumo Rede Pública Poço/nascente Filtração 

740 47,22 822 52,46 16 1,02 

Em caso de doença 

recorre à: 

Hospital UBS Farmácia 

380 24,25 1.516 96,75 262 16,72 

Meios de Comunicação  Rádio Televisão Outros 

1.436 91,64 1.430 91,26 183 11,68 

Meio de Transporte  Ônibus Carro Outros 

959 61,20 975 62,22 89 5,68 

Fonte: SIAB – Relatório dezembro 2013. 

 

O quadro anterior nos mostra que não há saneamento básico no município. Assim 

como o destino do lixo doméstico – orgânico e inorgânico – bem como a qualidade da água 

utilizada pela população, certamente são fatores que influenciam diretamente nas condições de 

saúde da população assim como determinam a qualidade de vida.  

Além do ambiente, como fator condicionante da saúde da população, percebe-se ainda 

que questões culturais dificultem a implementação de estratégias que visem à promoção de 

saúde. Os costumes e a forma de vida rudimentar, principalmente na zona rural, onde a 

população busca o tratamento da doença em detrimento a prevenção e a manutenção das 

condições de higiene, alimentação saudável entre outros, como forma de auto-cuidado. 

O acesso aos serviços de saúde está garantido já a acessibilidade fica um tanto 

prejudicada, mesmo a sede do município não estar distante das comunidades, vemos que mais 

de 60% da população ainda depende de ônibus para chegar até as Unidades de Saúde o que faz 

com que nos dias em que há o serviço de transporte, haja uma demanda maior de pessoas, que, 

“aproveitam” os afazeres na cidade para buscar atendimento ambulatorial. 

 

3 – DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO 

O diagnóstico epidemiológico é o ponto de partida para que possamos reunir subsídios 

suficientes/necessários para definirmos as diretrizes e os objetivos e estabelecermos as 



 

 

metas/ações prioritárias, para o período subsequente, com vistas a diminuir e/ou eliminar os 

principais agravos que acometem a população residente.  

Em Flor da Serra do Sul, considerando as características rurais e urbanas, possui 

indicadores epidemiológicos dentro da normalidade por assim dizer. Percebe-se na população 

um índice de tabagistas importante, o que remete a reflexões sobre os dados de morbidade 

hospitalar dos últimos anos, que merecem muita atenção, haja vista que, cerca de 18,32% das 

internações hospitalares estão relacionadas a doenças do aparelho respiratório, bem acima dos 

demais municípios da região e também da media do Estado e da média Nacional. Importante 

refletirmos sobre esse dado e fazer uma busca ativa para verificar se de fato as informações das 

internações hospitalares são reais, ou se tem algo a ver com a emissão dos laudos médicos, pois 

não se percebe no atendimento ambulatorial, essa demanda. 

A incidência de Hipertensão Arterial na população acima de 40 anos, está em torno de 

14,26%, ou seja, um índice relativamente alto. São 742 (setecentos e quarenta e dois) 

hipertensos cadastrados. Certamente merece toda atenção, pois as complicações relacionadas a 

essa patologia evoluem para um aumento de mortalidade por causa capítulo do aparelho 

circulatório. Por tratar-se de uma doença crônica e não transmissível e com boa resposta ao 

tratamento medicamentoso, aliado com hábitos saudáveis de qualidade de vida, deverá merecer 

a atenção da gestão municipal. 

O percentual de incidência de diabetes mellitus está em 2,17% da população na faixa 

etária, bem abaixo dos índices de prevalência estimados pelo Ministério da Saúde, que seria em 

torno de 7% da população na faixa etária. São 113 (cento e treze) diabéticos cadastrados e 

acompanhados no município.  

Outras doenças de notificação e acompanhamento, a hanseníase e tuberculose, 

apresentam um coeficiente de hanseníase de dentro da normalidade com a média de um paciente 

com hanseníase por ano, que representa um coeficiente de incidência de 2,12 enquanto que a 

prevalência estimada é de 3/10.000. 

Tuberculose somente um caso notificado e tratado com cura e alta no ano de 2010. 

Explica-se até mesmo pela localização geográfica do município, seu relevo e a inexistência de 

aglomerações populacionais bem como condições habitacionais razoáveis que por si só, já 

diminuem esse tipo de agravo na população, pois tem muito a ver com o ambiente em que os 

indivíduos residem.  

Em relação à Dengue, felizmente o município ainda não revê nenhum foco do 

mosquito Aedes Aegypti e somente um caso de munícipe contaminado, mas “importado”, pois 

foi contaminado em outra região do país.  

 



 

 

3.1 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Vigilância é a observação contínua da distribuição e tendências de doenças mediante a 

coleta sistemática, consolidação e avaliação de informes de morbidade e mortalidade, assim 

como de outros dados relevantes, e a regular disseminação dessas informações a todos que 

necessitam conhecê-la. (LANGMUR, 1963). Desde a concepção da “junção” das vigilâncias, 

pelo Ministério da Saúde (Decreto Presidencial 6.860/2009) que aprova a Estrutura Regimental 

do Ministério da Saúde, passou-se então a unificar as “vigilâncias” nos estados e municípios, 

com isso, será objeto de atenção nessa área, à vigilância, prevenção e controle das doenças 

transmissíveis, das não transmissíveis e das imuno-preveníveis, bem como a manutenção da 

capacidade de resposta às emergentes. Constituirão igualmente prioridades o fortalecimento da 

promoção da saúde, nesta incluída a vigilância em saúde ambiental e a implantação da política 

de saúde do trabalhador. Particularmente em relação às doenças transmissíveis, deverão ser 

empreendidas ações de atuação voltadas ao diagnóstico e tratamento precoce, bem como ao 

controle e à eliminação de agravos. Ainda, a Vigilância Sanitária que tem como missão 

promover e proteger a saúde da população por meio de ações integradas e articuladas de 

coordenação, normatização, capacitação, educação, informação, apoio técnico, fiscalização, 

supervisão e avaliação em Vigilância Sanitária.  

 

3.1.1 – EPIDEMIOLÓGICA 

 A Vigilância Epidemiológica está organizada e centralizada no Centro de Saúde de 

Flor da Serra do Sul – haja vista que as duas equipe de ESF estão centralizadas nesta UBS e a 

Coordenação da Vigilância em Saúde também está aí localizada. As notificações são feitas pela 

enfermeira responsável da epidemiologia e digitadas no SINAN de acordo com o que preconiza 

o Ministério da Saúde.  

A seguir vamos analisar os principais fatores ligados a epidemiologia, como as 

doenças de notificação compulsória, imunização, fatores de morbidade hospitalar e 

ambulatorial, bem como a mortalidade geral, infantil e mulheres e idade fértil (MIF). Também 

vamos analisar os nascidos vivos nas diversas variantes que podem influenciar e fatores de 

morbidade. 

Inicialmente vamos analisar as doenças de notificação compulsória, registradas a 

través do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).  

 

Série histórica das Doenças de Notificação Compulsória 2014/2016 

Doença 2014 2015 2016 TOTAL 

Acidentes por animais peçonhentos 13 13 28 54 

Atendimento anti-rábico 13 25 11 49 

Tuberculose 01 0 0 01 

Hepatites virais 0 6 11 17 



 

 

Leptospirose 0 0 2 02 

Meningites – outras meningites 0 1 2 03 

Violência interpessoal/autoprovocada 4 7 11 22 

Brucelose 2 0 3 05 

Intoxicação exógena 3 5 9 17 

Acidente de trabalho grave 0 13 9 22 

Hanseníase 0 2 0 02 

Síndrome do corrimento uretral 0 1 1 02 

Doença de chagas aguda 0 0 1 01 

Doenças exantemáticas 0 0 2 02 

Leishmaniose tegumentar americana 0 0 1 01 

Doença aguda pelo vírus Zika 0 0 1 01 

AIDS 0 0 1 01 

Fonte SINAN, Ministério da Saúde. 

 

Pelo quadro acima, verifica-se que as principais doenças de notificação compulsória 

estão relacionadas com os acidentes por animais peçonhentos e atendimento anti-rábico, 

característicos de cidades pequenas e localizadas em regiões de clima tropical, em que a 

população em sua maioria, reside na zona rural. Nada que chame a atenção, está dentro da 

normalidade que ocorre na maioria dos municípios. Mesmo sem saneamento básico, tivemos 

apenas dois casos suspeitos de leptospirose no período estudado, isso significa que há cuidado, 

por parte da população, com a água consumida. 

 

3.1.2 – IMUNIZAÇÃO 

No município de Flor da Serra do Sul a imunização é realizada na Unidade de Atenção 

Primária, localizada na Sede e anexa ao Centro. Há somente uma sala de vacinas, porem 

equipada e estruturada de acordo com as normas vigentes, tanto na rede de frios, climatização e 

espaço físico adequado. Quanto há campanhas as vacinas são descentralizadas nos postos do 

interior e também nas comunidades, em roteiros estabelecidos pontualmente para esse fim. 

Justifica-se somente uma sala, pois a população é de menos de cinco mil habitantes e além dos 

custos para se manter as Salas de Vacina assim como a Rede de Frios, há poucos profissionais 

treinados para a função, soma-se a isso os riscos de perda, ineficácia ou reações adversas das 

vacinas, nos casos de conservação inadequada, a centralização garante a qualidade e a cobertura 

vacinal sem, maiores dificuldades. 

 

Série história de cobertura vacinal por imuno e ano: 2014-2016 

Imuno < 01 ano 2014 2015 2016 

BCG 146,15 141,18 122,73 

Febre Amarela 126,92 100,00 134,85 

Hepatite B 142,31 110,29 193,94 

Rotavírus Humano 130,77 123,53 130,30 

Poliomielite oral 144,23 110,29 146,97 

Tetravalente 65,38 73,53 156,06 

Influenza infantil 98,87 98,01 137,37 



 

 

Influenza adulto > 60anos (gripe) 95,28 87,76 98,08 

Fonte API/DATASUS 

 

Pelo quadro, pode-se verificar a excelente cobertura vacinal que o município possui, 

em quase todos os tipos de vacina. Excetua-se a cobertura por influenza (gripe) em menores de 

um ano, nos demais tipos, a cobertura, na média, ultrapassa os 100%. Em 2014 e 2015, verifica-

se uma cobertura inferior da tetravalente, mas a partir de 2016 a cobertura está bem acima da 

média estadual no mesmo período, fica em torno de 100%. 

 

3.1.3 – NASCIDOS VIVOS  

A importância deste indicador está relacionada à assistência da gestante aos serviços 

de saúde, durante a gestão, ao parto e ao puerpério. Se a Atenção Primária em Saúde (APS) está 

organizada de forma articulada, possui cobertura populacional de 100%, com visitas 

domiciliares regulares, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e as equipes de ESF, 

estiverem com pelo menos a composição mínima, que garantam o acesso aos serviços de saúde 

essenciais como: exames laboratoriais (protocolo) antes do primeiro trimestre, consultas 

médicas e de enfermagem, e a suplementação de ferro, ácido fólico ou vitaminas quando 

indicado, sugere-se que o número de nascidos vivos deverá estar próximo ou acima de 99%, ou 

seja, a taxa de mortalidade deverá estar abaixo de dois dígitos (10/1.000) ou perto disso. Por 

isso a importância desse indicador e também de ações da Atenção Básica, voltadas para esse 

grupo de indivíduos, traz resultados satisfatórios a curto e médio prazo.  

 

Nascidos Vivos, por sexo, faixa etária da mãe, tipo de parto, peso ao nascer 2014-2016 

Variável 2014 2015 2016 % 

Sexo Masculino 32 47 33 51,8 

Sexo feminino 34 43 27 48,1 

Parto Vaginal 17 29 13 27,3 

Parto Cesáreo 49 61 47 72,6 

Total nascidos vivos 66 90 60 216 

P
es
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500 a 999g 0 1 1 0,92 

1000 a 1499g 0 1 0 0,46 

1500 a 2499g 6 7 4 7,87 

2500 a 2999g 18 19 20 26,38 

3000 a 3999g 40 60 33 61,57 

4000g e mais 2 2 2 2,77 

Id
a

d
e 

d
a

 

m
ã

e
 

10 a 14 anos 0 1 0 0,46 

15 a 19 anos 20 18 9 21,75 

20 a 24 anos 12 12 19 19,90 



 

 

25 a 29 anos 15 22 10 21,75 

30 a 34 anos 13 23 9 20,83 

35 a 39 anos 5 12 10 12,5 

40 a 44 anos 1 2 2 2,31 

45 a mais 0 0 1 0,46 

Fonte TabNet/DATASUS/SINASC 

 

O quadro dos nascidos vivos nos traz informações importantes quanto a alguns dados 

e demonstram que neste indicador, o município tem bom resultados. Gravidez na Adolescência: 

o percentual de adolescentes/jovens gestantes no município o percentual está um pouco acima 

da média brasileira, no entanto em 2016 houve uma queda significativa para 15%. Peso ao 

nascer: outro dado importante é em referente ao peso dos bebês ao nascerem (até 2499gr) com 

9,25%. Proporção de partos vaginais em relação a partos cesáreos: também esse indicador 

remete a dados inferiores a média nacional em que mais de 70% dos partos são cesáreos. Aqui 

explica-se pelo fato de que a maioria das gestantes são atendidas pela Rede Pública, desde o 

pré-natal até o parto, e as condições econômicas, os índices são bem melhores que a média. 

 

3.2 – MORBIDADE HOSPITALAR 

A morbidade hospitalar no município é preocupante quando analisamos os índices de 

internações hospitalares por causa sensíveis a Atenção Básica. É importante frisar, o que já fora 

dito em outros momentos deste plano, mas quando analisamos o atendimento ambulatorial e a 

mortalidade geral, as informações nos aprecem não serem as mesmas. A população que 

adoecem por problemas do aparelho respiratório – mais de 18% das internações – morre de 

outras doenças e relacionados a outras patologias. É óbvio que não são todas as doenças que 

levam a óbito, mas deve haver uma relação muito estreita, tendo em vista que o acometimento, 

repetidas vezes, do mesmo órgão, leva a falência deste. Seria o caso, por exemplo, da bronquite 

asmática, ou Doença Obstrutiva Pulmonar Crônica (DBPOC), principais causas de internação 

relacionadas ao Capítulo X. É certo dizer também que a “sobrecarga” do coração, pode levar ao 

óbito por problemas do aparelho circulatório, mas que teriam como origem os problemas do 

aparelho respiratório, nisso não há nenhuma dúvida, mas cabe uma atenção especial nessa área. 

A seguir o quadro com a morbidade hospitalar de 2014/2016. 

 

Morbidade hospitalar CID 10 – Flor da Serra do Sul/PR – 2014/2016 

DOENÇAS CAPÍTULO CID 10/ANO 2014 2015 2016 Total % 

I – Algumas doenças infecciosas e parasitárias 55 67 73 195 8,10 

II – Neoplasias (tumores) 102 69 47 218 9,05 

III – Doenças do sangue e órgãos hematológicos 

e transtornos imunitários 

2 9 6 17 0,70 

IV – Doenças endócrinas, nutricionais e 16 15 22 53 2,20 



 

 

metabólicas. 

V – Transtornos mentais e comportamentais 6 11 10 27 1,12 

VI – Doenças do sistema nervoso 15 11 11 37 1,53 

VII – Doenças dos olhos e anexos 5 2 1 8 0,33 

VIII – Doenças de ouvido e de apófise mastóide 2 0 1 3 0,12 

IX – Doenças do aparelho circulatório 90 93 105 288 11,96 

X – Doenças do aparelho respiratório 141 142 158 441 18,32 

XI – Doenças do aparelho digestivo 67 125 101 293 12,17 

XII – Doenças da pele e tecido subcutâneo 7 2 9 18 0,74 

XIII – Doenças do sistema osteomuscular e 

tecido conjuntivo 

13 24 24 61 2,53 

XIV – Doenças do aparelho geniturinário 62 68 54 184 7,64 

XV – Gravidez, parto e puerpério 70 89 68 227 9,43 

XVI – Algumas afecções originadas no período 

perinatal 

8 5 5 18 0,74 

XVII – Malformações congênitas e anomalias 

cromossômicas 

2 0 3 5 0,20 

XVIII – Sintomas, sinais e achados anormais ex. 

clinico e labor. 

13 16 21 50 2,07 

XIX – Lesões e envenenamento e outras causas 

externas 

73 49 86 208 8,64 

XX – Causas externas de morbidade e 

mortalidade 

3 23 0 26 1,08 

XXI – Contatos com serviços de saúde 7 15 8 30 1,24 

Total geral 759 835 813 2.407 100% 

 

Como dissemos anteriormente, o quadro revela o alto índice de internações 

hospitalares por causas sensíveis a Atenção Básica. Com cobertura em 100% do município com 

equipes de ESF, não deveria ser esta a realidade. Acredita-se que dois fatores contribuem para 

essa situação, que é no mínimo preocupante. Internações por causas diversas e anotadas como 

pneumonias, DPOC, etc., ou porque a população não busca as Unidades de Saúde para receber 

tratamento ambulatorial, acompanhamento medicamentoso ou outra forma de controle. Sendo 

essas as causas, uma vez apuradas, há possibilidade e a necessidade de intervenção da Atenção 

Básica para mudar esses indicadores. 

 

3.3 – MORTALIDADE 

 

3.3.1 – Mortalidade Geral  

A mortalidade geral de 2014 a 2016 totalizou no município de Flor da Serra do Sul, 84 

(oitenta e quatro) mortes sendo que o pico de mortes foi o ano de 2015 com 42 mortes e uma 

Taxa de Mortalidade 8,8. Já o oposto, ou seja, o ano com menor número de mortes foi em 2014, 

com apenas 20 mortes e uma Taxa de Mortalidade Geral de 4,23 mortes por mil habitantes.  

 



 

 

Mortalidade Geral por Causas Capítulo CID 10 – 2013/2016 

Causas Capítulo CID 10 2014 2015 2016 Total  

I – Algumas doenças infecciosas e parasitárias - 1 2 3 

II - Neoplasias (tumores) 3 8 - 11 

IV – Doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas 

- 1 - 1 

VI – Doenças do sistema nervoso 1 2 - 3 

IX – Doenças do aparelho circulatório 6 11 13 30 

X – Doenças do aparelho respiratório 5 5 1 11 

XI – Doenças do aparelho digestivo 2 4 - 6 

XVIII – Sintomas, sinais e achados anormais a 

exames cínicos e laboratoriais. 

1 1 2 4 

XIX- Lesões, envenenam e algumas outras 

conseqüências de causas externas 

- - 1 1 

XX – Causas externas 2 9 3 14 

Total 20 42 22 84 

Fonte TabNet/DATASUS  

  

Assim como ocorre no estado, não é diferente em Flor da Serra do Sul, as principais 

causas de mortalidade ente a população residente, são causadas por problemas relacionados ao 

aparelho circulatório num total de 30 (trinta) mortes no período analisado o que representam 

35,71% do total. Em segundo plano estão os óbitos por causas externas 16,66%.  

A seguir demonstraremos a mortalidade proporcional por faixa etária no mesmo 

período. 

 

Mortalidade proporcional por faixa etária e Causas Capítulo CID 10 – 2014/2016. 

Faixa Etária 2014 2015 2016 Total % 

Menor de um ano - - - - - 

01 a 4 anos - - 1 1 2,38 

05 a 14 anos - - - - - 

15 a 19 anos 2 2 1 5 5,95 

20 a 29 anos - 3 1 4 4,76 

30 a 39 anos - 3 1 4 4,76 

40 a 49 anos - 1 - 1 1,19 

50 a 59 anos 2 4 3 9 10,71 

60 a 69 anos 3 8 2 13 15,47 

70 a 79 anos 7 14 4 25 29,76 

80 anos a mais 6 7 9 22 26,19 

Total 20 42 22 84 100% 

Fonte TabNet/DATASUS  



 

 

3.3.2 – Mortalidade Materna 

 

Taxa de Mortalidade de Mulheres em idade Fértil – 2014/2016 

ANO 2014 2015 2016 

Óbitos Mulheres em Idade Fértil (MIF) 01 01 01 

Fonte TabNet/DATASUS  

 

No período analisado, não houve Mortes Maternas em Flor da Serra do Sul. Já 

mortalidade de Mulheres em Idade Fértil (MIF), houve 01 morte por ano. 

 

3.3.3 – Mortalidade Infantil 

 Uma vez que nos municípios de pequeno porte, uma morte representa alteração 

importante no coeficiente de mortalidade. Em Flor da Serra do Sul, de 2014 a 2016, período 

analisado, como explicamos anteriormente, a Taxa de Mortalidade Infantil, chegou a 9,95, ou 

seja, dentro do que é preconizado pela OMS. Porem com picos de 16,66 em 2016 e de 0,00 no 

ano de 2014, conforme demonstrado no quadro abaixo. 

 

Mortalidade infantil, Flor da Serra do Sul – PR – 2014-2016 

ANO  NASCIDOS VIVOS Óbitos infantis Taxa de mortalidade 

2014 66 00 00,00 

2015 90 01 11,11 

2016 60 01 16,66 

 216 02 27,77/ = 9,25 

Fonte TabNet/DATASUS/SIM/SINASC 

 

3.4 – PRODUÇÃO AMBULATORIAL  

 Os indicadores de saúde, relacionados à Atenção Básica, são indicadores importantes 

para serem analisados, uma vez que num município que somente tem serviços de Atenção 

Primária em seu território, tanto na Rede Pública, como na Rede Privada de serviços, faz-se 

necessário acompanhá-los, analisá-los, estabelecer objetivos e metas e definir quais ações e 

estratégias serão implantadas e/ou implementadas para que esses indicadores estejam de acordo 

com o que é preconizado. 

Indicadores de saúde relacionados à Atenção Básica 2014/2016 

Indicador 2014 2015 2016 

% de ação coletiva de escovação dental supervisionada 9,88 4,68 4,23 

% de exodontias realizadas em relação aos procedimentos básicos 

saúde bucal. 

4,00 14,26 10,00 

% de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa 88,88 96,78 95,55 



 

 

Família (PBF)  

Taxa de internações hospitalares por diabetes mellitus e suas 

complicações na população acima de 30 anos 

29,62 31,73 29,62 

Taxa de internações por Acidente Vascular Cerebral (AVC) na 

população acima de 30 anos 

40,20 35,97 48,66 

% de exames citopatológicos do colo uterino em mulheres entre 

25 e 64 anos x população feminina na faixa etária 

1,37 0,71 1,66 

% de mamografias em mulheres de 50 a 69 anos e a população 

feminina na faixa etária  

0,73 0,99 0,73 

 Fonte TabNet/DATASUS  

 

Pelo quadro acima, se nota que os indicadores têm “ligação” direta, ou seja, quanto mais 

ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, menor o percentual de destes permanentes 

extraídos. Ainda assim, esses indicadores precisam melhorar, pois a relação profissionais x 

população, permite que haja redução de alguns para melhoria da saúde.  

 

3.5 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

 O setor de Vigilância Sanitária do município está localizado no Centro de Saúde de 

Flor da Serra do Sul e conta com um Fiscal Sanitarista concursado e que vem realizando as 

ações de Vigilância Sanitária. Ações estas que precisam ser implementadas com atenção 

especial à Saúde do Trabalhador. Por tratar-se de uma cidade pequena, com cerca de 170 

estabelecimentos comerciais de interesse da saúde cadastrados e acompanhados, porém não 

menos importante. Tendo em vista que nos últimos anos a VISA tem ampliado seu escopo de 

atuação, de forma pactuada com a Secretaria Estadual de Saúde, mas também tem buscado 

consolidar localmente as suas atividades. Nesse sentido os esforços serão concentrados na 

qualificação e expansão das ações de vigilância sanitária, a serem executadas de forma 

transversal e integradas às políticas de saúde, com o objetivo de prevenir e controlar os riscos 

oriundos da produção, comercialização e uso de bens e serviços mediante o monitoramento do 

risco e o controle sanitário. 

A qualidade da água consumida é um importante fator de risco a agravos da 

população, para isso, é necessário um monitoramento regular e contínuo com coleta de amostras 

e envio ao LACEN para a análise de acordo com as Portarias Ministeriais vigentes em especial a 

Portaria 518/2004 de 25 de março de 2004. 

 

3.6 – VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

A Vigilância Ambiental em Saúde é um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do 

meio ambiente e que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de 



 

 

prevenção e controle dos fatores de riscos ambientais, relacionados às doenças ou outros 

agravos à saúde. 

Para sua implementação, há a necessidade de articulação com outras instituições dos 

setores públicas e privadas que compõe o SUS e demais integrantes das áreas de meio ambiente, 

saneamento e saúde, a adoção de ações integradas, com o propósito de exercer a vigilância dos 

fatores de riscos ambientais, que possam vir a afetar a saúde da população. 

A atuação da Vigilância Ambiental em Saúde, em todos os níveis de governo, requer 

articulação constante com os diferentes atores institucionais públicos, privados e com a 

comunidade, para que as ações integradas sejam implementadas de forma eficiente, a fim de 

assegurar que os setores assumam suas responsabilidades de atuar sobre os problemas de saúde 

e de ambiente em suas respectivas áreas. A Vigilância Ambiental em Saúde tem como universo 

de atuação todos os fatores ambientais de riscos que interferem na saúde humana e as inter-

relações entre o homem e o ambiente e vice-versa. No âmbito do Ministério da Saúde, diversos 

órgãos e instituições desenvolvem programas e projetos e ações relacionados à saúde ambiental. 

A vigilância ambiental, além de ser de extrema importância, precisa ser compreendida 

melhor, quer seja pelos gestores municipais assim como os técnicos como os Agentes de 

Combate a Endemias (ACEs), e os demais profissionais de enfermagem. Tem-se a tendência em 

focar as ações basicamente com relação ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor da Dengue. E 

isso, às vezes, vê-se também por parte de outros níveis de governo, e a qualidade da água, do 

solo, e do ar, somente recebem atenção maior, quando de algum fato superveniente. Para mudar 

isso requer a mudança de comportamento e de foco com atenção para todos esses outros fatores 

tão importantes. 

Felizmente ainda não houve nenhum foco do mosquito na cidade e não houve nenhum 

caso da doença por contaminação local. Somente um caso de Dengue, mas “importada” de outro 

local. 

 

4 – REDE DE SERVIÇOS 

O município conta atualmente com uma Rede de Serviços próprios somente na 

Atenção Primária em Saúde. São 07 (sete) Postos/Centros de Saúde no município, sendo que 

duas unidades – Centro Municipal de Saúde de Flor da Serra do Sul e a Unidade de Atenção 

Primária em Saúde da Família FSS, estão localizadas no perímetro urbano e funcionam em 

tempo integral com atendimento de segunda a sexta-feira das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 

17:00h. Já as demais Unidades Básicas de Saúde (UBS) situam-se no interior e atendem apenas 

alguns turnos por semana e com alguns serviços de Atenção Primária como consultas médicas, 

atendimento odontológico, etc. Não possuem infraestrutura completa para atendimento. A UBS 

de Tatetos e Bandeirantes possuem estrutura física razoável e o atendimento ocorre algumas 

vezes por semana. 



 

 

 

Unidades Básica de Saúde (UBS) da Rede de Serviços Públicos de Saúde 

Nome da UBS SCNES Área Atendimento  

Centro de Saúde Flor da Serra do Sul 2582910 Urbana Integral  

Posto de Saúde Altaneira FSS 2585863 Rural 01 x semana ESF/SB 

Posto de Saúde Rio Verde FSS 2584069 Rural 01 x semana ESF/SB 

Posto de Saúde Tatetos – FSS 2584050 Rural 03 x semana ESF/SB 

Posto de Saúde Bandeirantes – FSS 2584085 Rural 01 x semana ESF/SB 

Posto de Saúde São Bento – FSS 7664729 Rural 01 x semana ESF/SB 

Unidade de Atenção Primária em 

Saúde FSS 

6611400 Urbana Integral  

 

A coleta de material, para exames laboratoriais de análises clinicas, é realizada em 

sala próxima ao Centro de Saúde de Flor da Serra do Sul e os exames são realizados na cidade 

de Marmeleiro, em laboratório contratado e a coleta é realizada diariamente. 

Na Unidade de Atenção Primária em Saúde – FSS (Clínica da Mulher) são prestados 

serviços de psicologia, nutricionista, pediatria, sala de imunização, consultas e exames 

ginecológicos (coleta do Papanicolau) e consultas obstétricas. A estrutura atende às 

necessidades básicas enquanto ambiência e acessibilidade. O Centro de Saúde FSS, abriga duas 

equipes de Estratégia Saúde da Família com Saúde Bucal, Clínica de Fisioterapia, Ambulatório, 

Vigilância Sanitária, Setor Administrativo, Farmácia e outros.  

No município de Flor da Serra do Sul são ofertados somente os serviços de Atenção 

Primária em Saúde (APS). Não há prestadores de serviços de Média e Alta Complexidade, 

ambulatorial ou hospitalar. Para garantir acesso aos serviços de MAC os pacientes são 

encaminhados para as referências nas cidades de Francisco Beltrão, distante cerca de 50 km; 

Cascavel que fica a cerca de 200 km ou na Capital Curitiba, distante cerca de 530 km.  

O atendimento hospitalar é realizado na cidade de Palma Sola, estado de Santa 

Catarina em hospital geral de pequeno porte onde são encaminhados os pacientes para 

internação hospitalar de menor complexidade assim como são realizadas cirurgias eletivas de 

menor complexidade. O município também mantém convênio com esse prestador, para os 

serviços de urgência e emergência – plantão médico – o que garante o atendimento em tempo 

integral à população usuária. A cidade de Palma Sola está a cerca de 12 km de distância e por 

rodovia pavimentada o que facilita e agiliza o acesso aos serviços. 

Os serviços de Alta Complexidade Hospitalar são referenciados na cidade de 

Francisco Beltrão no Hospital São Francisco e Hospital Regional. Atendem pacientes na média 



 

 

e alta complexidade incluindo a oncologia, serviços de urgência e emergência, possuem leitos 

de UTI neonatal e adulto, isolamento, leitos obstétricos, cirúrgicos, clínicos entre outros. Alguns 

casos específicos e de pacientes que estavam em tratamento na cidade de Cascavel. 

Na área ambulatorial o acesso aos serviços de Média e Alta Complexidade 

ambulatorial e hospitalar dá-se, em partes, por meio do encaminhamento dos pacientes através 

das referências da PPI e do Consórcio Intermunicipal de Saúde que não absorve toda demanda o 

que obriga o município a realizar a compra de serviços diretamente com os prestadores privados 

a fim de garantir a integralidade da assistência aos usuários que utilizam os serviços de Atenção 

Básica do município. 

 

Rede de Serviços Hospitalares referenciados 

LOCAL Dist. Especialidades QTD leitos Leitos por 

especialidade 

Palma Sola 12km Risco Habitual e 

média 

complexidade  

31 Cirúrgicos: 04 

Clínica: 20 

Obstétricos: 07 

Pediatria: 07 

Francisco Beltrão 

São Francisco 

46km Média e alta 

complexidade 

92 Cirúrgicos: 04 

Clínica: 20 

Obstétricos: 07 

Pediatria: 07 

Francisco Beltrão 

Hospital Regional 

46km Média e alta 

complexidade 

105 Cirúrgicos: 57 

Clínica: 13 

Obstétricos: 18 

UTI: 35 

Psiquiatria: 06 

Cascavel 

CEONC 

191km Oncologia 63 Onco cirurgia: 37 

Onco Clínico: 25 

UTI: 06 

Francisco Beltrão  

CEONC 
46km Oncologia 23 

Onco cirúrgica e 

clinico: 18 

UTI: 5 

 

 

5 – RECURSOS HUMANOS 

A equipe técnica da Secretaria Municipal da Saúde, conta com um quadro de 

servidores, entre estáveis, cargos em comissão e contrato temporário, com cerca de 50 

(cinquenta) servidores. O vinculo da maioria destes é “vinculo protegido”, ou seja, tem 

assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Os médicos das equipes de ESF, assim 

como na maioria dos municípios, de pequeno porte são contratados como pessoa jurídica e são 

prestadores de serviços. 



 

 

 

Servidores por cargo/função, tipo de vínculo e carga horária 

Quant Cargo/função Vínculo CH Semanal 

01 Secretário Municipal de Saúde Comissionado 40h 

01 Médico GO Contrato 20h 

02 Médico Clínico geral – ESF Contrato 40h 

05 Enfermeiros Estável 40h 

03 Técnicos em Enfermagem Estável 40h 

04 Técnicos em Saúde Bucal (TSB) Estável 40h 

02 Odontólogos ESF Estável 40h 

02 Odontólogo Clínico Estável 20h 

18 Agentes Comunitários de Saúde Emprego Público 40h 

01 Agente de Combate a Endemias Estável 40h 

04 Motoristas Estável 40h 

03 Auxiliar de Serviços Gerais Estável 40h 

01 Assistente Administrativo Estável 40h 

01 Fisioterapeuta Estável 20h 

01 Técnico em Vigilância Sanitária Estável 40h 

01 Farmacêutico Estável 40h 

01 Psicólogo Estável 20h 

01 Nutricionista Estável 40h 

01 Pediatra Estável  20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II – DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 
 

OBJETIVO GERAL DO PLANO 

O Plano Municipal de Saúde (PMS) de Flor da Serra do Sul tem como objetivo 

principal a implementação e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo o arranjo 

organizacional para dar suporte a efetivação das políticas públicas de saúde no município. 

Compreende um conjunto organizado e articulado de serviços e ações de saúde, e aglutina o 

conjunto das organizações públicas de saúde existentes no município e em outros, assegurados à 

população através da Programação Pactuada Integrada (PPI) ambulatorial e hospitalar e assim 

que firmado, através do Contrato Organizativo da Administração Pública em Saúde (COAP). 

 

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)  

A grande prioridade da atual gestão é a qualificação da rede atual, com foco na 

Atenção Primária como eixo estruturador do modelo de atenção. Para isso, os esforços serão 

direcionados na qualificação gerencial dos instrumentos de trabalho e dos profissionais na ponta 

do atendimento, com o intuito de diminuir a sobrecarga das equipes e os vazios de cobertura. 

Necessário será também, democratizar os espaços de gestão, e promover espaços de co-gestão 

com discussões transversais, como forma de empoderar os trabalhadores no seu cotidiano de 

trabalho, o que inclui ainda a revisão dos processos de trabalho (vigilância e assistência) para 

integração das ações. 

Nesse intuito, torna-se necessário adequar o modelo assistencial aos princípios do 

SUS, garantindo a qualidade e a integralidade das ações básicas de saúde; ampliar a oferta 

municipal de serviços de saúde, reformando e modernizando a infra-estrutura operacional das 

Unidades de Saúde no Município; ampliar e aperfeiçoar os serviços de saúde oferecidos pela 

Rede Municipal; além de garantir a consolidação de um modelo de atenção à saúde com clínica 

ampliada, acolhimento e humanização. 

A Atenção Básica à saúde é de responsabilidade do município, com suporte, apoio 

técnico e financiamento tripartite, e tem fundamental importância na organização do sistema de 

saúde e na promoção da saúde da população. Qualificar o atendimento na Atenção Básica 

demanda a manutenção da estratégia de cobertura da atenção básica em 100% da população, 

considerando seus direitos fundamentais e a necessidade de evitar a pressão da demanda 

reprimida sobre a rede.  

 

 

 

 



 

 

DIRETRIZ I: FORTALECIMENTO DA REDE MÃE PARANAENSE 

OBJETIVO: Organizar e qualificar a atenção materno-infantil 

Meta 2018 - 2021 Linha de 

base 

(res.2016) 

Indicador para 

monitoramento da meta 

Ações 2018 a 2021 

Ampliar para 90% 

das gestantes SUS 

com 7 ou mais 

consultas no pré-

natal 

90% Proporção de gestantes 

SUS com 7 ou mais 

consultas de pré-natal 

• Captação precoce 

das gestantes; 

• Capacitação das 

equipes; 

• Busca ativa através 

dos agentes 

comunitários de 

saúde. 

Vincular 100% das 

gestantes SUS ao 

hospital para a 

realização do 

parto, conforme 

estratificação de 

risco 

100 % Proporção de gestantes 

SUS vinculadas ao 

hospital para realização 

do parto 

• Capacitação da 

equipe; 

• Reavaliação e 

monitorização dos 

hospitais de 

referência; 

• Realizar atividades 

educativas sobre o 

parto. 

Realizar no 

mínimo 3 testes de 

sífilis por gestante 

 Nº de testes de sífilis por 

gestante 

• Ofertar testes 

rápidos na unidade de 

saúde. 

Reduzir o número 

de gestações na 

adolescência entre 

10 e 19 anos, em 

relação ao ano 

anterior 

15% de 

gestações 

na 

adolescênci

a 

Proporção de gravidez na 

adolescência, entre 10 e 

19 anos 

• PSE; 

• Contato mais 

próximo com a escola; 

• Ações de 

planejamento familiar. 



 

 

Ações que 

contemple a meta 

• Implementação da Educação Permanente, com vistas à 

qualificação dos profissionais e das práticas em saúde no 

atendimento às gestantes e crianças; 

• Elaboração, impressão e distribuição de materiais técnicos, 

educativos e de orientação para profissionais e comunidade; 

• Utilização da Linha Guia da Rede Mãe Paranaense, com 

adesão de toda equipe ao protocolo de atendimento às gestantes; 

• Garantia de vinculação de 100% das gestantes ao hospital de 

referência conforme risco estratificado; 

• Monitoramento das referências hospitalares para atenção 

qualificada às gestantes; 

• Preenchimento adequado e completo da Carteirinha da 

Gestante como documento de comunicação entre os serviços que 

atendem a gestante; 

• Garantir a vinculação da gestante à equipe de APS e 

continuidade do cuidado daquelas encaminhadas a outros níveis 

de atenção; 

• Garantia de Estratificação de risco às gestantes e crianças 

seguindo os critérios da Linha Guia, cadernos de Atenção ao Pré 

Natal e orientações do Comitê Gestor Regional da Rede; 

• Monitorar o processo da Estratégia de Qualificação do Parto 

(EQP) para os hospitais que aderiram ao programa, garantindo o 

atendimento dos requisitos definidos para atendimento à gestante 

e à criança com qualidade; 

• Acompanhamento das gestantes que apresentam risco por meio 

da gestão de caso; 

• Realização do teste rápido de sífilis no mínimo 1 vez por 

trimestre para todas as gestantes; 

• Registro e Monitoramento da realização dos testes de Sífilis 

nas gestantes; 

• Implantar/manter/aumentar o atendimento em puericultura para 

crianças até 1 ano de vida; 

• Realizar no mínimo o1 consulta de puerpério para gestantes; 



 

 

• Implantação do serviço de planejamento familiar; 

• Atuar em parceria com o PSE para diminuição do índice de 

gestação na adolescência; 

• Estimular o parto natural por meio de orientação e preparo das 

gestantes durante o pré Natal; 

• Estimular amamentação por meio de orientação e preparo das 

gestantes durante o pré Natal; 

• Realizar oficinas com equipe multiprofissional do NASF para 

gestantes durante o pré Natal; 

• Manter o Comitê municipal de investigação de óbitos Materno 

– Infantil em funcionamento, com análise imediata dos óbitos 

ocorridos. 

 

DIRETRIZ II: FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA 

OBJETIVO: Garantir acesso qualificado e resolutivo dos pacientes em situação de 

urgência e emergência aos serviços de referência da Rede de Atenção. 

Meta 2018 - 2021 Linha de 

base 

(res.2016) 

Indicador para 

monitoramento da 

meta 

Ações 2018 a 2021 

Reduzir em 5% a 

taxa de 

mortalidade por 

causas externas, 

exceto violências 

 

 

 

3,00 Número de óbitos 

por causas 

externas, exceto 

violências. 

• Qualificação das equipes 

da APS para prestar o 

primeiro atendimentos nas 

situações de urgência e 

emergência e 

encaminhamentos dentro da 

rede de serviços; 

• Fortalecimento da 

Classificação de Risco em 

todos os casos de urgência e 

emergência; 

• Fortalecimento da linha de 

cuidados sobre doenças 

Reduzir óbitos por 

doenças 

cerebrovasculares 

na faixa etária de 

30 a 69 anos em 

relação ao ano 

6,00 Número de óbitos 

por doenças 

cerebrovasculares, 

na faixa etária de 0 

a 69 anos 



 

 

anterior 

 

 

cardiovasculares, 

cerebrovasculares e 

traumatismos; 

• Fortalecimento da parceria 

com o Corpo de Bombeiros 

e SAMU para atendimento 

de urgência e emergência. 

Manter cobertura 

de 100% de 

população ao 

SAMU - 192 

100% Percentual da 

população com 

cobertura do 

SAMU - 192 

Implantar 100% 

serviço de saúde 

com classificação 

de risco 

100% Número de 

serviços de saúde 

com classificação 

de risco implantada 

Garantir o acesso 

aos serviços para 

pessoas com 

transtornos 

mentais/comporta

mentais unidade 

ambulatoriais 

(CAPS) ou 

hospitalares, de 

acordo com o 

pactuado 

100% Acesso aos 

serviços para 

pessoas com 

transtornos 

mentais/comportam

entais unidade 

ambulatoriais 

(CAPS) 

• Realizar estratificação de 

risco em todos os pacientes 

de uso de medicamentos 

psicotrópicos; 

• Encaminhar ao CAPS. 

SUGESTÕES DE 

AÇÕES 

• Educação e promoção em saúde em parceria com outras 

secretarias; 

• Manter adesão aos programas existentes (maio amarelo, 

novembro azul, outubro rosa, saúde na escola); 

• Ações de apoiamento desenvolvidas pelo NASF; 

• Ações de estratificação de risco; 

• Manter pagamentos em dia ao SAMU; 

• Efetuar contrato com hospitais para atendimento; 

• Habilitar serviço de saúde com classificação de risco na 

unidade de saúde. 

 



 

 

DIRETRIZ 3: FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

MENTAL 

OBJETIVO: Ampliar e qualificar o cuidado psicossocial no território 

Meta 2018 – 2021 Linha de 

base 

(res.2016) 

Indicador para 

monitoramento da 

meta 

Ações 2018 a 2021 

Reduzir/manter 

número de 

internamentos em 

relação ao ano 

anterior 

03 

internament

os 

Número de 

internamentos 

psiquiátricos ano 

• Realizar acompanhamento 

e assistência psicossocial 

com a equipe 

multiprofissional e NASF 

para os usuários com 

Transtorno Mental; 

• Encaminhar todos os 

pacientes para o CAPS 

(Centro de Atenção 

Psicossocial) com 

Transtorno Mental 

Moderado e grave e realizar 

acompanhamento;  

• Capacitação dos 

profissionais sobre 

tratamento, 

acompanhamento, formas 

de internamento de 

pacientes com Transtorno 

Mental; 

• Orientação, esclarecimento 

e suporte às famílias de 

pacientes com Transtorno 

Mental; 

• Ampla divulgação dos 

serviços de saúde mental, 

assim como orientação 



 

 

sobre a forma como 

procurá-los e utilizá-los, 

proporcionando a detecção e 

tratamento precoce dos 

acometidos de transtornos 

mentais. 

• Desenvolver atividades em 

conjunto com a AB, ESF, 

NASF e CAPS para 

diminuir os internamentos 

psiquiátricos; 

Viabilizar o acesso 

à medicamentos 

necessários aos 

pacientes com 

Transtorno Mental 

100% Percentual de 

acesso à 

medicamentos 

necessários aos 

pacientes com 

Transtorno Mental 

• Inserir na Relação 

Municipal de Medicamentos 

Essenciais (REMUNE) os 

medicamentos psicotrópicos 

de maior prescrição médica 

e disponibiliza-los na 

farmácia; 

• Realizar assistência 

farmacêutica qualificada, 

orientando os usuários com 

Transtorno Mental que 

possuem dificuldade quanto 

ao uso correto da 

medicação; 

Ampliar número de 

pacientes com 

estratificação de 

risco em saúde 

mental em relação 

ao ano anterior 

 

 

100% Percentual de 

pacientes com 

estratificação de 

risco em saúde 

mental ano 

• Identificar e cadastrar 

todos os usuários com 

Transtorno Mental; 

• Realizar campanhas 

educativas para reduzir o 

estigma dos portadores de 

transtornos mentais, 

incluindo orientação à 



 

 

 população em relação às 

doenças mentais,  

Implantar registro 

de Estratificação de 

Risco em Saúde 

Mental nos 

prontuários 

eletrônicos e 

sistemas de 

informação do 

município; 

100% Percentual de 

registros de 

Estratificação de 

Risco em Saúde 

Mental no 

prontuário 

eletrônico 

• Solicitar atualização do 

Programa Eletrônico de 

Saúde conforme 

necessidade da equipe de 

saúde; 

• Proporcionar capacitação 

da equipe para uso do 

Programa Eletrônico; 

• Sensibilizar a equipe de 

saúde sobre a importância 

do registro de Estratificação 

de Risco em Saúde Mental 

no prontuário do paciente; 

Ampliar número 

das ações de 

matriciamentos 

realizadas pelos 

profissionais de 

saúde mental em 

relação ao ano 

anterior 

 

 

- Número de 

registros das ações 

de matriciamentos 

realizadas pelos 

profissionais de 

saúde mental 

• Inserir as ações de 

matriciamentos e educação 

permanente em saúde 

mental na rotina da equipe; 

• Sensibilização da equipe 

sobre a saúde mental 

realizando a troca de 

conhecimentos, 

fornecimento de 

orientações, de intervenções 

conjuntas e de intervenções 

complementares;  

• Realizar capacitações e 

reuniões de matriciamento 

de forma continuada e 

periódica sobre temas 

relacionados a Saúde 

Mental;  



 

 

Criar o Comitê 

Municipal 

Intersetorial de 

Saúde Mental 

01 

Comitê  

Comitê Municipal 

Intersetorial de 

Saúde Mental 

• Promover a articulação 

dos órgãos e instituições 

existentes no município que 

tenham interface com a área 

da saúde mental; 

• Articulação com outros 

comitês e conselhos 

municipais; 

•  Decreto criando o Comitê 

de Saúde Mental; 

• Realizar reuniões e 

encontros periódicos; 

Realizar 

capacitações de 

educação 

permanente junto a 

equipe de saúde 

mental 

04 

capacitaçõe

s  

Número de ações 

de educação 

permanente 

 

 

• Oferecer capacitações e 

aperfeiçoamento 

profissional para os 

profissionais que atuam na 

área de saúde mental com 

vistas à qualificação dos 

serviços; 

• Realizar ações de 

educação permanente 

contínua de acordo com os 

temas/assuntos e demandas 

da equipe de saúde; 

Manter e ampliar 

grupos educativos 

para fumantes, 

dependentes 

químicos, saúde 

mental, gestantes, 

hipertensos, 

diabéticos, obesos, 

idosos entre outros 

4 grupos Número de grupos 

educativos 

• Elaboração, impressão e 

distribuição de materiais 

educativos e de orientação 

para profissionais e 

comunidade sobre grupos 

educativos existentes; 

• Discutir com a equipe a 

viabilidade da criação de 

novos grupos educativos 



 

 

visando a 

prevenção de 

doenças pela 

mudança de 

hábitos e 

melhorando a 

qualidade de vida 

dessas pessoas. 

conforme a demanda e 

necessidade em saúde; 

• Buscar parceria com 

outras secretarias 

municipais para ampliação 

das ações realizadas nos 

grupos; 

 

 

DIRETRIZ 4: FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE BUCAL 

OBJETIVO: Organizar, de maneira articulada e resolutiva, a atenção à saúde bucal por 

meio de ações de promoção de saúde, prevenção e controle de doenças bucais. 

Meta 2018 - 2021 Linha de 

base 

(res.2016) 

Indicador para 

monitoramento da 

meta 

Ações 2018 a 2021 

Ampliar/manter o 

percentual da 

cobertura de saúde 

bucal em 100% 

100% de 

cobertura 

% de cobertura se 

saúde bucal na 

atenção básica 

• Contratação de 

profissionais odontólogos; 

• Reestruturação do 

processo de trabalho 

conforme linha guia de 

saúde bucal; 

• Realização da 

classificação de risco em 

saúde bucal; 

• Fortalecer as ESB; 

Contratação de Auxiliar de 

Saúde Bucal (ASB); 

• Manter e ampliar recursos 

materiais necessários para o 

desenvolvimento dos 

trabalhos evitando a falta 

dos insumos para ações; 

• Aprimorar o acolhimento 



 

 

humanizado À população 

em todos os níveis. 

Reduzir em 10% o 

percentual de 

exodontia (2,5% ao 

ano) em relação 

aos procedimentos 

restauradores 

19,06% Percentual de 

exodontia em 

relação aos 

procedimentos 

restauradores. 

 

• Ampliar as atividades 

preventivas; 

• Busca ativa dos pacientes; 

• Alimentar os sistemas de 

informação da forma correta 

– todos os procedimentos; 

• Parceria com as escolas; 

• Adesão do PSE; 

• Apoiar a construção dos 

escovódromos. 

 

Ampliar o 

atendimento clínico 

curativo e 

preventivo 

 

8.223 

procediment

os anuais 

Aumentar em 50% 

anualmente o 

atendimento clinico 

curativo e 

preventivo. 

• Atendimento clínico; 

• Orientação e prevenção a 

toda a população do 

município; 

• Organizar a Atenção em 

Saúde Bucal pelo Ciclo de 

Vida. 

Realizar Escovação 

dental 

supervisionada 

pelo menos 04 

(quatro) vezes ao 

ano nos alunos 

entre 0 e 12 anos. 

3.264 

alunos 

Aumentar a 

escovação 

supervisionada 

anualmente 

conforme a 

demanda escolar 

• Aquisição de materiais 

didáticos; 

• Aquisição de kit de 

higiene bucal para 

escovação; 

• Aquisição de kit de 

higiene do bebê; 

• Apoiar a construção dos 

escovódromos nas escolas; 

Realizar palestras 

educativas e orientações em 

escolas e creches. 

Realizar palestras 06 Número de • Formar parceria com as 



 

 

educativas e 

orientações em 

escolas e creches. 

atividades 

educativas 

atividades 

educativas por ano 

escolas através do Programa 

Saúde na Escola (PSE). 

 

Manter sistema de 

Tratamento 

Concluído (TC) na 

Atenção Básica. 

85 

tratamentos 

concluídos 

Numero de 

Tratamento 

Concluído (TC) 

• Alimentar os sistemas de 

informação de forma 

correta; 

• Concluir tratamento dos 

pacientes mediante 

agendada em diversos ciclos 

da vida. 

Capacitação e 

atualização dos 

profissionais de 

Saúde Bucal. 

04 

capacitaçõe

s 

Número de 

capacitações  

• Estimular os profissionais 

da área para participarem de 

cursos e capacitações 

voltados para atenção 

primaria; 

• Realizar ações de maior 

amplitude na semana da 

saúde bucal; 

• Fortalecer a educação 

permanente da equipe. 

Fornecer Próteses 

Totais (PT) e 

Próteses Parciais 

Removíveis (PPR) 

255 total de 

próteses  

20 próteses 

mensais 

• Selecionar a população 

edentada mediante critérios 

socioeconômicos; 

• Contratação de 

profissional; 

• Licitar laboratório para 

confecção de prótese; 

• Adquirir insumos 

necessários para realização 

das próteses; 

• Contratação de serviço 

especializado para 

confecção de prótese. 



 

 

Intensificar ações 

preventivas para 

redução CPO-D 

100% Percentual de 

escolares atendidos  

• Realizar CPO-D a cada 

dois anos em escolares com 

faixa etária de 6 a 14 anos; 

• Avaliar os resultados e 

realidade encontrados 

através do CPO-D. 

SUGESTÕES DE 

AÇÕES 

• Ampliar o número de primeira consulta programática através 

da alteração do modelo de atendimento; 

• Atendimento a clínica do bebê; 

• Implantar ações em saúde bucal para grupos vulneráveis, 

crianças, hipertensos, diabéticos e pessoas com deficiência; 

• Realizar campanha anual para prevenção e diagnóstico de 

câncer bucal; 

• Incentivar atendimento odontológico à gestante. 

 

DIRETRIZ 06: IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO 

IDOSO 

OBJETIVO: Estruturar a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa. 

Meta 2018 - 2021 Linha de 

base 

(res.2016) 

Indicador para 

monitoramento da 

meta 

Ações 2018 a 2021 

Reduzir em 1% a 

taxa de 

mortalidade 

prematura 

(de 30 a 69 anos) 

em relação a 2015 

 

5,00 Taxa de 

mortalidade 

prematura (de 30 a 

69 anos) pelo 

conjunto das quatro 

principais doenças 

crônicas não 

transmissíveis (do 

aparelho 

circulatório, câncer, 

diabetes e 

respiratórias 

• Atividades preventivas; 

• Realizar estratificação de 

risco; 

• Capacitar equipe quanto 

as principais doenças de 

mortes prematuras. 



 

 

crônicas). 

Manter em até 32% 

as internações por 

condições sensíveis 

a APS, na faixa 

etária acima de 60 

anos 

 

32% estado Proporção de 

internações por 

causas evitáveis, na 

faixa etária 

acima de 60 anos. 

• Atividades preventivas; 

• Realizar estratificação de 

risco; 

• Utilizar linha guia; 

• Capacitar equipe sobre as 

principais causas de 

internações. 

Ampliar e manter a 

implementação da 

estratificação de 

risco para de idosos 

 

100% Percentual de 

idosos com 

Estratificação de 

Risco para 

Fragilidade 

realizado 

 

• Capacitar equipe; 

• Sensibilizar gestão; 

• Realizar atividades 

educativas em grupos de 

idosos, hipertensos e 

diabéticos; 

• Realizar estratificação de 

risco em 100% dos idosos. 

SUGESTÕES DE 

AÇÕES 

• Implementação de ações contínuas e sistemáticas de apoio aos 

familiares e/ou cuidadores de idosos com dependência; 

• Implantação de grupos de educação em saúde de idosos; 

• Realizar capacitação aos profissionais de saúde visando 

qualificar a atenção as pessoas idosas; 

• Definição e implantação de protocolos clínicas e linhas de 

cuidados de atenção a saúde do idoso; 

• Ampliação das visitas domiciliares aos idosos acamados, 

garantindo seu atendimento integral nas residências; 

• Assegurar a assistência farmacêutica integral e regular com 

medicamentos de uso contínuo. 

 

DIRETRIZ 07: QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

OBJETIVO: Qualificar as ações e serviços, promovendo a integralidade e a equidade 

nas Redes de Atenção à Saúde. 

Meta 2018 - 2021 Linha de Indicador para Ações 2018 a 2021 



 

 

base 

(res.2016) 

monitoramento da 

meta 

Ampliar/manter em 

100% a cobertura 

populacional 

estimada pelas 

equipes da Atenção 

Primária 

100% Cobertura 

populacional 

estimada pelas 

Equipes de 

Atenção Primária 

de cada município 

• Realizar territorialização; 

• Qualificação das equipes; 

• Diagnóstico dos 

indicadores; 

• Educação permanente da 

equipe. 

 

Reduzir 

internações para 

causas sensíveis a 

Atenção Primária 

28% Proporção de 

internações por 

causas sensíveis a 

Atenção Primária 

• Implantação de protocolos 

- estratificação de risco. 

 

Atingir/manter a 

razão de exames 

citopatológicos do 

colo do útero em 

0,65 ao ano, na 

população-alvo 

1,00 Razão entre 

exames 

citopatológicos do 

colo do útero na 

faixa etária de 25 a 

64 anos e a 

população feminina 

na mesma faixa 

etária 

• Realizar busca ativa das 

pacientes; 

• Intensificação sobre a 

importância da realização 

do exame; 

• Possibilitar horários 

alternativos para coleta do 

citopatológicos; 

• Realizar campanha 

Outubro Rosa. 

Manter a razão de 

mamografias 

realizadas na 

população-alvo em 

0,40 ao ano 

0,50% Razão entre 

mamografias 

realizadas nas 

mulheres de 50 a 

69 anos e a 

população feminina 

nessa faixa etária 

• Realizar busca ativa das 

pacientes; 

• Intensificação sobre a 

importância da realização 

do exame; 

• Realizar campanha 

Outubro Rosa. 

Obter adesão das 

UBS no processo de 

TUTORIA 

1 por 

município 

Percentual de 

Adesão das UBS 

na Tutoria 

• Desenvolver as ações 

elencadas no processo de 

tutoria. 



 

 

Aderir ao PSE – 

Programa Saúde na 

Escola 

100% Percentual de 

equipamentos de 

educação inscritos 

no PSE 

• Manter e aprimorar as 

ações relacionadas à saúde 

visual e auditiva no PSE; 

• Realizar avaliação 

nutricional dos escolares; 

• Realizar escovação 

supervisionada nos 

escolares. 

Acompanhar o 

Programa Bolsa 

Família – PBF 

95% Percentual de 

acompanhamento 

das 

condicionalidades 

de saúde de 

inscritos no 

Programa Bolsa 

Família 

• Realizar 

acompanhamento das 

condicionalidades de saúde 

dos usuários inscritos no 

Programa Bolsa Família. 

 

 

Reorientação do 

modelo assistencial 

através de 

acolhimento 

humanizado 

- Modelo assistencial 

do acolhimento 

humanizado 

• Implementar o 

atendimento humanizado 

com acolhimento e escuta 

qualificada; 

• Capacitar os profissionais 

sobre o acolhimento 

humanizado; 

• Promover palestras de 

motivação para os 

profissionais. 

Realizar ações de 

Promoção de Saúde 

para a população 

100% Percentual de ações 

voltadas à 

promoção de saúde 

• Definir calendário de 

reuniões para planejar ações 

e definir estratégias voltadas 

à promoção. 

Acompanhar o 

crescimento e 

desenvolvimento 

100% Percentual de 

crianças 

acompanhadas 

• Estimular o aleitamento 

materno nos primeiros seis 

meses de vida; 



 

 

das crianças • Capacitar os profissionais 

de saúde em ações voltadas 

para crianças; 

• Identificar os recém-

nascidos, com fatores de 

risco para morbimortalidade 

infantil; 

• Alimentar o SINASC; 

• Manter vigilância dos 

óbitos infantis; 

• Acompanhar as crianças 

do Programa Bolsa Família. 

Fortalecer a 

atenção básica no 

cuidado da saúde 

da mulher 

 

100% Percentual de 

mulheres 

acompanhadas 

• Garantir à atenção as 

mulheres vitima de 

violência sexual e domestica 

e notificar; 

• Realizar palestras 

mensais para gestantes; 

• Promover campanhas de 

esclarecimento sobre 

planejamento familiar e 

métodos contraceptivos; 

• Investigar óbitos 

maternos e de mulheres em 

idade fértil (MIF); 

• Assegurar atendimento 

em ginecologia e 

obstetrícia; 

• Implantar grupos de 

orientação as mulheres em 

período de climatério e 

menopausa. 

Notificação de 100% Percentual de casos • Garantir atenção as 



 

 

violência sexual, 

doméstica, 

autoprovocada e 

outras 

notificados de 

violência 

mulheres vitimas de 

violência sexual e 

domestica; 

• Notificar todos os casos 

de violência no SINAN; 

• Manter parceria com 

outras instituições 

(Assistência Social, CRAS, 

Escolas e Conselho Tutelar) 

para notificação de casos. 

Fortalecer a 

atenção básica no 

cuidado da saúde 

do homem 

 

100% Percentual de 

mulheres 

acompanhadas 

• Ampliar a oferta de 

exames na rede publica para 

detecção precoce de 

doenças crônicas como 

hipertensão, diabetes e CA; 

• Promover a prevenção de 

doenças sexualmente 

transmissíveis; 

• Conscientizar os homens 

sobre paternidade 

responsável; 

• Estimular o auto-cuidado 

através de palestras e 

orientações em grupos; 

• Estimular a participação 

no Programa de Controle do 

Tabagismo. 

SUGESTÕES DE 

AÇÕES 

•  

 

DIRETRIZ 09: FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA 

SAÚDE 

 



 

 

OBJETIVO: Promover a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e reduzir 

vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes. 

Meta 2018 - 2021 Linha de 

base 

(res.2016) 

Indicador para 

monitoramento da 

meta 

Ações 2018 a 2021 

Manter em 95% o 

acompanhamento 

das 

condicionalidades 

do 

Programa Bolsa 

Família (PBF) 

95% 

 

Percentual de 

cobertura de 

acompanhamento 

das 

condicionalidades 

do Programa Bolsa 

Família na Saúde 

• Busca ativa dos 

beneficiários; 

• Orientação e 

sensibilização da equipe. 

Instituir Programa 

de Educação 

Permanente de 

Promoção da Saúde 

para gestores, 

usuários e 

profissionais de 

Saúde 

- Cronograma de 

Ações 

encaminhado a 

Regional de Saúde 

e número de ações 

realizadas 

• Organizar cronograma de 

educação permanente; 

• Incentivar participação 

ativa dos profissionais aos 

treinamentos. 

Ampliar a 

cobertura do 

calendário vacinal  

100% Percentual da 

cobertura vacinal 

• Busca ativa da população 

com atraso vacinal; 

• Parceria com escola; 

• Realizar campanhas de 

multivacinação. 

 

Instituir/manter o 

PSE 

100% Percentual de ações 

realizadas 

• Instituir/manter o PSE; 

• Realizar ações do PSE. 

Manter em 

funcionamento as 

Academias da 

Saúde 

100% Percentual de 

atividades 

realizadas 

• Manter em funcionamento 

as Academias da Saúde; 

• Divulgar os trabalhos 

realizados na academia; 

• Estimular a participação 



 

 

da população; 

• Manter a caminhada ao ar 

livre; 

Instituir/manter o 

Programa de 

Controle do 

Tabagismo 

 

- Programa de 

Controle do 

Tabagismo 

 

• Manter o Programa de 

Controle do Tabagismo; 

• Divulgar os trabalhos 

realizados pela equipe do 

Programa de Controle do 

Tabagismo; 

• Estimular a população 

fumante a participar; 

• Prescrever medicação 

conforme protocolo. 

 

Manter grupos de 

hipertensos e 

diabéticos 

100% Percentual da 

população do grupo 

de hipertensos e 

diabéticos 

• Reuniões com os 

hipertensos e diabéticos 

conforme calendário da 

ESF; 

• Realizar estratificação de 

risco. 

SUGESTÕES DE 

AÇÕES 

•  

 

DIRETRIZ 11: FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DA ATENÇÃO EM SAÚDE 

 

OBJETIVO: Qualificar a atenção ambulatorial secundária em parceria com o Centro 

Regional de Especialidades - CRE, a partir da implantação do Modelo de Atenção às 

Condições Crônicas – MACC 

 

Meta 2018 - 2021 Linha de 

base 

(res.2017) 

Indicador para 

monitoramento da 

meta 

Ações 2018 a 2021 



 

 

Manter 100% das 

gestantes 

estratificadas 

 

 

100% Percentual de 

gestantes com 

estratificação de 

risco pela APS 

• Realizar estratificação das 

gestantes a cada consulta; 

• Iniciar precocemente o 

pré-natal; 

• Realizar busca ativa das 

gestantes faltosas; 

• Manter atualizado o 

calendário de vacinas; 

• Realizar exames de pré-

natal; 

• Garantir participação das 

gestantes nas reuniões com 

os profissionais nas 

atividades educativas; 

• Garantir 7 ou mais 

consultas para cada 

gestante; 

• Encaminhar gestante 

conforme estratificação de 

risco para risco 

intermediário ou alto risco. 

Aumentar em 

100% ao ano ou 

aumentar em 

relação ano 

anterior o número 

de estratificações 

de crianças 

menores de 01 ano 

 

100% Percentual de 

crianças menores 

de 01 ano com 

estratificação de 

risco pela APS 

• Manter atualizado 

calendário vacinal; 

• Realizar busca ativa das 

crianças com calendário 

vacinal atrasado; 

• Realizar acompanhamento 

mensal na puericultura; 

• Realizar visita domiciliar 

até o 5º dia; 

• Realizar estratificação de 

risco a cada consulta; 

• Encaminhar ao pediatra ou 



 

 

especialidade conforme 

necessidade. 

Aumentar em 

100% ao ano ou 

aumentar em 

relação ano 

anterior o número 

de estratificações 

de hipertensos 

100% Percentual de 

hipertensos com 

estratificação de 

risco pela APS 

• Solicitação de exames 

laboratoriais para 

acompanhamento; 

• Busca ativa com os ACS; 

• Acompanhamento com os 

grupos de hipertensos e 

diabéticos. 

 Aumentar em 

100% ao ano ou 

aumentar em 

relação ano 

anterior o número 

de estratificações 

de diabéticos 

100% Percentual de 

diabéticos com 

estratificação de 

risco pela APS 

Aumentar em 

100% ao ano ou 

aumentar em 

relação ano 

anterior o número 

de estratificações 

de idosos 

100% Percentual de 

idosos com 

estratificação de 

risco pela APS 

Aumentar em 

100% ao ano ou 

aumentar em 

relação ano 

anterior o número 

de estratificações 

de saúde mental 

 

100% Percentual de saúde 

mental com 

estratificação de 

risco pela APS 

• Estratificação de todos os 

pacientes com transtorno 

mental; 

• Acompanhamento da 

medicação psicotrópico em 

uso; 

• Acompanhamento em 

domicilio com ESF e Nasf 

para pacientes que 

freqüentam o CAPS. 



 

 

Aumentar em 

100% ao ano ou 

aumentar em 

relação ano 

anterior o número 

de estratificações 

de pacientes 

encaminhados a 

atenção secundária 

100% Percentual de 

pacientes 

encaminhados a 

atenção secundária 

com estratificação 

de risco 

• Estratificação de todos os 

pacientes da Estratégia da 

saúde da Família, que serão 

encaminhados para outras 

especialidades. 

Manter 100% de 

contrato com CRE- 

ARSS 

100% Percentual de 

contrato com o 

CRE - ARSS 

• Manter contrato com o 

CRE - ARSS 

Participar 100% 

das reuniões 

convocadas 

regionalmente 

 

100% Percentual de 

reuniões com 

participação da 

equipe municipal 

• Participar das reuniões 

convocadas regionalmente, 

na ausência, enviar 

responsável. 

 

Contratualizar 

100% de compras 

de serviços em 

nível regional 

 

100% Percentual de 

contratos 

realizados 

• Realizar contrato 

conforme a necessidade dos 

serviços; 

• Assegurar os recursos 

financeiros para pagamentos 

dos mesmos. 

Aumentar o 

número de 

especialidades da 

rede de forma 

equânime 

priorizando a 

expansão das 

especialidades com 

maior déficit e 

garantindo ao 

100% Aumentar o 

número de 

especialidades da 

rede 

• Estratificar todos os 

pacientes; 

• Encaminhar para a rede os 

pacientes conforme 

especialidade; 

• Garantir acesso dos 

pacientes a exames; 

• Garantir acesso a 

especialidade e em tempo 

hábil, conforme gravidade. 



 

 

usuário consultas a 

especialidades de 

acordo com sua 

gravidade 

Aumentar a oferta 

de procedimentos 

ambulatórias e 

clínico-cirúrgicos 

de alta 

complexidade para 

população 

sulflorese 

100% Oferta de 

procedimentos 

ambulatórias e 

clínico-cirúrgicos 

• Ampliar cirurgias eletivas 

de média e alta 

complexidade; 

• Garantir acesso da 

população aos serviços. 

SUGESTÕES DE 

AÇÕES 

• Implantar estratégia para melhorar a parceria com a ARSS; 

• Fortalecimento da Atenção Secundária; 

• Revisar e adequar as necessidades dos contratos com a ARSS. 

 

DIRETRIZ 14: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

 

OBJETIVO: Promover o acesso da população aos medicamentos contemplados nas 

políticas públicas e ao cuidado farmacêutico qualificado. 

 

Meta 2018 - 2021 Linha de 

base 

(res.2017) 

Indicador para 

monitoramento da 

meta 

Ações 2018 - 2021 

Promover o uso 

racional de 

medicamentos 

junto ao usuário 

de forma 

individual e 

coletiva. 

- Percentual de 

medicamentos 

Desperdiçados ao 

ano. 

• Capacitações para todos 

os envolvidos com as 

prescrições sobre o uso 

racional de medicamentos; 

• Utilizar sistema 

informatizado visando o 

monitoramento do uso de 

medicamentos pelos 



 

 

usuários da rede e a 

avaliação do impacto 

sanitário; 

• Planejamento e realização 

de campanha de massa 

sobre o uso racional de 

medicamentos;  

• Contratação de mais 

profissionais (farmacêutico 

ou auxiliar de farmácia). 

Manter REMUME 

– Relação 

Municipal de 

Medicamentos e 

divulgar com os 

pescritores. 

 

 

 

01 ao ano Nº de revisões 

anuais da 

REMUME  

• Manter Comissão de 

Farmácia e Terapêutica 

composta por equipe 

multiprofissional: 

farmacêutico, médico, 

enfermeiro, odontólogo e 

psicólogo;  

• Revisar a cada 

anualmente; 

• Analisar a possibilidade e 

viabilidade de incorporar 

algum medicamento não 

descrito na RENAME, mas 

com grande demanda no 

município, avaliando perfil 

epidemiológico; 

• Protocolos para 

medicamentos de valor mais 

alto. 

Implantar a 

consulta 

farmacêutica 

- Percentual de 

pacientes atendidos 

com consulta 

farmacêutica 

• Atender paciente com 

orientações sobre 

medicamentos. 



 

 

Utilizar 100% do 

incentivo da 

organização da 

assistência 

farmacêutica 

(IOAF) e demais 

incentivos 

(QUALIFARSUS) 

 

100% Percentual de 

recurso repassado 

utilizado na 

assistência 

Farmacêutica 

 

• Formular um descritivo 

que contemple todas as 

ações; 

• Reforma, construção e 

adequação dos espaços 

segundo legislação vigente; 

• Exportar os dados 

referentes as competências 

mensais do HORUS. 

Garantir a oferta 

de medicamentos 

com base no uso 

racional do 

medicamento. 

100% Percentual de 

oferta de 

medicamentos com 

base no uso 

racional do 

medicamento. 

 

 

• Manter estoques mínimos 

necessários para evitar a 

falta de medicamentos de 

uso contínuo ou sazonais 

nas UBS; 

• Manter alimentação 

regular do Sistema de 

Controle de Estoque – 

entradas e saídas – 

Consulfarma. 

Implantar 

climatização no 

almoxarifado e 

farmácia do 

Centro de Saúde 

de Flor da Serra 

do Sul para 

acondicionamento 

dos insumos da 

assistência 

farmacêutica 

02 

climatizador

es  

Número de 

climatizadores 

• Aquisição dos 

climatizadores para os 

ambientes; 

• Manutenção dos 

climatizadores.  

 

 

Fortalecer a - Fortalecer a • Aumentar o número de 



 

 

Política de 

Fitoterápicos na 

Rede Pública 

Municipal de 

Saúde 

Política de 

Fitoterápicos na 

Rede Pública 

Municipal de 

Saúde 

fitoterápicos na farmácia 

publica. 

 

 

Assegurar o 

destino correto dos 

Resíduos de 

Serviços de Saúde 

(RSS), Grupos A e 

B – RDC ANVISA 

306, produzidos 

pela Rede Pública 

de Saúde 

- Resíduos de 

Serviços de Saúde 

(RSS) 

• Manter contrato com a 

empresa de recolhimento 

dos resíduos; 

 

Criar POP’s da 

assistência 

farmacêutica 

- POP’s da 

assistência 

farmacêutica 

• Criar POP’s de 

recebimento, 

armazenamento, 

dispensação, limpeza, 

controle de temperatura da 

geladeira, controle de 

estoque e validade dos 

medicamentos; 

• Atualizar anualmente os 

POP’s.  

Garantir as 

capacitações do 

farmacêutico 

06 

capacitações 

Nº de capacitações • Apoiar a participação do 

profissional farmacêutico 

nas capacitações; 

• Estimular a educação 

permanente. 

Manter convênio 

para aquisição de 

medicamentos pelo 

Consórcio Paraná 

- Manter convênio 

para aquisição de 

medicamentos pelo 

Consórcio Paraná 

• Dispensar regularmente 

os medicamentos prescritos 

pelos profissionais;  



 

 

Saúde Saúde 

Garantir acesso a 

medicamentos 

para pacientes com 

transtorno mental 

grave, conforme 

REMUME. 

 

REMUME Garantir acesso a 

medicamentos para 

pacientes com 

transtorno mental 

grave, conforme 

REMUME. 

 

• Manter controle de 

estoque dos medicamentos 

controlados; 

• Fazer grupos de 

cuidadores de saúde mental 

com o objetivo de 

psicoeducação 

medicamentosa.  

Fornecimento de 

leites, fraldas 

geriátricas e 

suplementos 

alimentares, 

conforme laudo 

social, avaliando a 

situação de 

vulnerabilidade e 

em caráter de 

emergência. 

 

100% Percentual de 

fornecimento de 

leites, fraldas 

geriátricas e 

suplementos 

alimentares, 

conforme laudo 

social, avaliando a 

situação de 

vulnerabilidade e 

em caráter de 

emergência. 

 

• Avaliar situação de 

vulnerabilidade do paciente 

mediante a necessidade de 

insumos; 

• Montar processo através 

do componente 

especializado de assistência 

farmacêutica para facilitar o 

acesso a suplementação; 

• Estabelecer vinculo com 

a nutricionista para 

avaliação da necessidade do 

paciente. 

SUGESTÕES DE 

AÇÕES 

•  

 

DIRETRIZ 15: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 

 

OBJETIVO: Analisar a situação de saúde, identificar e controlar determinantes e 

condicionantes, riscos e danos à prevenção e promoção da saúde, por meio de ações de 

Vigilância epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Vigilância da 

Saúde do trabalhador e Vigilância Laboratorial. 

 



 

 

Meta 2018 - 2021 Linha de 

base 2017 

Indicador para 

monitoramento da 

meta 

Ações 2018-2021 

Investigar 100% 

dos óbitos infantis 

e fetais 

100% Proporção de 

óbitos infantis e 

fetais investigados 

• Fortalecer o Comitê 

Municipal de Investigação 

de óbitos infantis e fetais; 

• Fortalecimento do 

processo de investigação, 

cumprindo o tempo 

oportuno determinado em 

legislação;  

• Capacitar os profissionais 

da rede pública para o 

preenchimento correto das 

DOs, DNV, fichas de 

notificações, prontuários e 

outros documentos e 

instrumentos necessários. 

Investigar óbitos 

maternos 

100% Proporção de 

óbitos maternos 

investigados 

• Fortalecer o Comitê 

Municipal de Investigação 

de Óbito Materno; 

• Fortalecimento do 

processo de investigação, 

cumprindo o tempo 

oportuno determinado em 

legislação;  

• Capacitar os profissionais 

da rede pública, para o 

preenchimento correto das 

DOs, DNV, fichas de 

notificações, prontuários e 

outros documentos e 

instrumentos necessários. 



 

 

Investigar óbitos 

de mulheres em 

idade fértil – 

MIF. 

100% Proporção de 

Óbitos de mulheres 

em idade fértil 

investigados 

• Fortalecimento do 

processo de investigação, 

cumprindo o tempo 

oportuno determinado em 

legislação;  

• Capacitar os profissionais 

da rede pública, para o 

preenchimento correto das 

DOs, DNV, fichas de 

notificações, prontuários e 

outros documentos e 

instrumentos necessários. 

Alcançar 

cobertura vacinal 

do calendário 

básico de 

vacinação da 

criança. 

95% Proporção de 

Cobertura vacinal 

adequada do 

calendário básico 

da criança 

• Fortalecer as unidades de 

vacinação; 

• Realizar busca ativa dos 

faltosos; 

• Elaborar materiais 

informativos sobre 

imunização para 

distribuição em 

estabelecimentos;  

• Manter as unidades 

abastecidas com os 

imunobiológicos e insumos. 

Sensibilizar e 

capacitar as 

equipes de saúde, 

para o correto 

preenchimento 

das fichas de 

notificações de 

doenças 

relacionadas ao 

100% Proporção das 

fichas de 

notificação com 

preenchimento 

correto 

• Realizar oficinas para 

preenchimento correto das 

fichas de notificação; 

• Visitar as unidades 

notificadoras. 

 



 

 

trabalho 

Executar as ações 

programadas no 

Plano de Ação da 

Vigilância, 

conforme 

diretrizes do 

COAP e 

VIGIASUS. 

100% Percentual de ações 

executadas de 

Vigilância 

Sanitária, 

consideradas 

necessárias. 

• Garantir equipe mínima, 

equipamentos e veículos 

para desenvolver as ações 

pactuadas. 

Garantir o 

mínimo de 95% 

das ações 

pactuadas no 

VIGIASUS 

95% Percentual de ações 

executadas 

pactuadas no 

VIGIASUS. 

• Fortalecer a parceria com 

a equipe de assistência a 

saúde. 

Ampliar a 

proporção de 

análises 

realizadas em 

amostras de água 

para consumo 

humano, quanto 

aos parâmetros 

coliformes totais, 

cloro residual 

livre e turbidez. 

100% 

 

Proporção de 

Análises em 

amostras de água 

para consumo 

humano, 

realizadas. 

• Monitoramento e 

avaliação continua das 

ações relacionadas as 

analises de água; 

• Realização de educação 

permanente ao técnico da 

VISA. 

 

Realizar no 

mínimo 04 ciclos 

de visita 

domiciliar em 

80% dos 

domicílios por 

ciclo para 

controle do Aedes 

100% Proporção de 

Quatro ciclos de 

visitas domiciliares 

em 80% dos 

domicílios. 

• Manter o número mínimo 

de ACE para realizar as 

visitas domiciliares em pelo 

menos 80% dos domicílios; 

• Capacitação permanente 

dos ACE; 

• Monitoramento das ações 

por levantamento de índice 



 

 

Aegypti. de infestação por Aedes 

aegypti; 

• Mobilização intersetorial 

em situação de 

surtos/epidemias. 

Elaborar e 

executar o Plano 

Municipal de 

Contingência das 

Endemias: 

Dengue, Zika  

Chikungunya e 

Coronavírus 

01 plano Plano Municipal de 

Contingência das 

Endemias: Dengue, 

Zika e 

Chikungunya 

elaborado e 

executado. 

• Manter plano de ação 

atualizado. 

Supervisionar 

todos os 

Laboratórios que 

prestam serviços 

para o SUS 

02 

laboratórios 

Número de 

laboratórios 

supervisionados 

• Equipe de Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária 

realizar supervisão em 

conjunto nos laboratórios 

prestadores de serviços para 

o SUS. 

Monitorar 100% 

dos casos novos 

notificados no 

SINAN, de sífilis 

congênita em 

menores de 1 

(um) ano de idade 

100% Proporção de casos 

novos de sífilis 

congênita em 

menores de um ano 

de idade 

notificados e 

avaliados com 

tratamento 

adequado ao nascer 

• Capacitação técnica para 

equipe de vigilância e 

atenção primaria; 

• Monitoramento mensal 

dos sistemas de informação; 

• Realização de teste rápido 

na rotina ou em campanhas 

anuais.  

Aumentar a 

proporção de 

cura de casos 

novos de 

tuberculose 

100% Proporção de cura 

de casos novos de 

tuberculose 

pulmonar com 

confirmação 

• Monitoramento de banco 

do SINAN; 

• Busca ativa dos pacientes 

faltosos ou desistentes do 

tratamento; 



 

 

pulmonar com 

confirmação 

laboratorial para 

100% 

laboratorial • Capacitação dos 

profissionais sobre manejo 

clínico do paciente. 

Aumentar a 

proporção de 

testagem para 

HIV em casos 

novos de 

tuberculose para 

100% 

100% Proporção de 

exame anti-HIV 

realizados entre os 

casos novos de 

tuberculose 

• Fortalecer a realização de 

testes rápidos para todos os 

casos novos de tuberculose; 

• Realização de capacitação 

permanente em saúde. 

Manter em 96% 

no mínimo a 

proporção de 

registro de óbitos 

com causa básica 

definida 

97.62% Proporção de 

registro de óbitos 

com causa básica 

definida 

• Capacitar e atualizar de 

codificadores de causa 

básica de óbito e 

investigação de causa 

básica mal definida. 

Adequar Plano 

Municipal de 

Contingência da 

Dengue, 

Chikungunya e 

Coronavírus 

1 plano de 

cada 

adequado 

Plano Municipal de 

Contingência das 

Endemias: Dengue, 

Zika Chikungunya 

e Coronavírus 

adequados 

• Manter os planos de ações 

atualizados. 

 

Estabelecer a 

utilização de 

protocolos e 

procedimentos 

padronizados 

para a resposta 

ao novo 

Coronavírus; 

 

 

100% Elaborar protocolo 

Municipal baseado 

nas recomendações 

do Ministério da 

Saúde 

• Utilizar protocolos 

padrões ao enfrentamento 

do COVID-19. 



 

 

 

 

 

Organização do 

fluxo de 

assistência diante 

de casos suspeitos 

de infecção por 

COVID19, o que 

inclui regulação 

de casos; 

100% Percentual de 

assistência diante 

de casos suspeitos 

• Organizar o fluxo para 

atendimento, casos leves 

manter isolamento 

domiciliar, casos graves 

encaminhar a referencia 

hospitalar. 

 

Capacitar os 

profissionais 

para a 

realização 

dos 

procedimentos 

necessários no 

atendimento 

relacionado 

ao 2019-nCoV; 
 

100% Percentual de 

profissionais 

capacitados 

• Capacitação técnica para 

equipe de vigilância e 

atenção primaria; 

 

Sensibilizar os 

profissionais para 

a notificação, 

investigação e 

realização das 

ações de 

prevenção, 

diagnóstico e 

controle do 2019-

nCoV, de forma 

oportuna; 

100% Proporção de 

notificações e 

investigações para 

diagnóstico de 

forma oportuna 

• Realizar preenchimento 

correto das fichas de 

notificação; 

• Investigar e acompanhar 

em tempo oportuno. 

Consolidar as 100% Proporção de • Manter atualizadas as 



 

 

informações 

epidemiológicas e 

laboratoriais 

frente ao 

coronavírus no 

âmbito municipal 

para subsidiar a 

tomada de 

decisão; 

informações 

epidemiologicas e 

laboratoriais 

informações 

epidemiológicas municipais 

para tomada de decisão em 

tempo hábil. 

Adotar medidas 

para reduzir a 

morbimortalidad

e decorrente da 

disseminação do 

novo Coronavírus 

100% Proporção de 

morbimortalidade 

decorrente do novo 

coronavírus 

• Manter medidas de 

prevenção, distanciamento 

social, uso de máscaras, 

epi´s de proteção 

individual. 

Aquisição de 

EPI`S para uso na 

secretaria de 

saúde para 

enfrentamento do 

COVID-19 

100% Proporção de EPI`S 

adquiridos para 

profissionais de 

saúde 

• Manter todos os EPI`S 

exigidos conforme 

protocolo do MS sempre 

disponíveis aos 

profissionais de saúde  

Aquisição de 

materiais 

hospitalares para 

enfrentamento ao 

COVID-19 

100% Proporção de 

materiais 

disponíveis para 

uso na UBS 

• Manter materiais 

hospitalares em estoque 

para enfrentamento ao 

COVID-19. 

Divulgação 

através de som de 

rua sobre a 

importância do 

distanciamento 

social, uso de 

máscaras, alcool 

100% Proporção de 

divulgações para 

orientação frente a 

pandemia do 

COVID-19 

• Divulgar para população 

através de redes sociais os 

trabalhos desenvolvidos 

para enfrentamento ao 

coronavírus, testes 

realizados,casos 

confirmados e cuidados 



 

 

gel, lavagens das 

mãos para 

enfrentamento ao 

Coronavírus 

básicos necessários. 

Encerrar a 

investigação de 

100% dos casos 

de Doenças de 

Notificação 

Compulsória 

Imediata (DNCI) 

registrados no 

SINAN em até 60 

dias a partir da 

data de 

notificação 

100% Proporção de casos 

de Doenças de 

Notificação 

Compulsória 

Imediata (DNCI) 

registrados no 

SINAN em até 60 

dias a partir da data 

de notificação 

• Manter atualizado o 

SINAN; 

• Preencher corretamente 

todos dos campos das 

notificações. 

SUGESTÕES DE 

AÇÕES 

•  

 

 

 

DIRETRIZ 16: FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

 

OBJETIVO: Estimular o gerenciamento participativo, a comunicação interna e a 

relação interpessoal entre os quadros institucionais; fortalecer as atividades de gestão 

estratégica e de planejamento das metas e ações; estimular o fator motivacional como 

canalizador dos processos de eficiência e qualidade; estabelecer melhor controle dos 

equipamentos tecnológicos e materiais; valorizar os recursos humanos; desenvolver e 

modernizar a estrutura administrativa e financeira da secretaria. 

 

Meta 2018 - 2021 Linha de 

base 

Indicador para 

monitoramento da 

Ações 



 

 

(res.2017) meta 

Aplicar 

anualmente no 

mínimo 15% de 

recurso próprio 

 Percentual de 

recursos próprios 

utilizados na saúde 

municipal 

• Investir anualmente no 

mínimo 15% de recurso 

próprio, conforme 

necessidade. 

Manter 

atualizado 100% 

dos dados 

disponibilizados 

no SIOPS 

100% Percentual de 

dados 

disponibilizados no 

SIOPS 

• Manter SIOPS atualizado. 

Realizar a cada 

quatro meses 

audiência publica 

de prestação de 

contas nas 

Câmaras 

Municipais 

3 audiências 

públicas 

anuais 

Nº de audiências 

públicas para 

prestação de contas 

• Realizar audiências 

públicas quadrimestrais para 

prestação de contas; 

• Convidar a população para 

participação; 

• Aprovar prestação de 

contas no Conselho 

Municipal de Saúde. 

Ampliar e manter 

sistema de 

informação 

Consulfarma Sistema de 

informações 

implantado 

• Manter contrato licitatório 

com empresa do sistema de 

informação. 

Buscar a 

participação de 

100% nas 

reuniões regionais 

estaduais e 

federais 

100% Percentual de 

participação em 

reuniões de 

gestores 

• Participar das reuniões 

convocadas regionalmente, 

na ausência, enviar 

responsável. 

Manter 100% das 

pactuações 

municipais, 

estaduais e 

federais junto ao 

Conselho 

100% Percentual de 

pactuações 

aprovadas pelo 

CMS 

• Fortalecer os vínculos 

municipais, estaduais e 

federais junto com o CMS. 



 

 

Municipal de 

Saúde 

Manter 100% das 

parcerias de 

convênios 

aprovados pelo 

Conselho 

Municipal de 

Saúde 

100% Percentual de 

parcerias e 

convênios 

aprovados pelo 

CMS 

• Fortalecer as parcerias 

com os convênios 

aprovados pelo CMS. 

Manter 100% de 

percentual de 

projetos 

aprovados 

100% Percentual de 

projetos 

encaminhados ao 

MS aprovados pelo 

CMS 

• Colocar em pauta todos 

os projetos aderidos pela 

Secretaria Municipal de 

Saúde para respectiva 

aprovação. 

Promover no 

mínimo três 

oficinas anuais de 

capacitação 

planejamento e 

programação 

03 oficinas 

anuais 

Nº de oficinas de 

capacitação em 

planejamento e 

programação 

realizados ao ano 

• Realizar capacitações 

com as equipes de Atenção 

Primária, VISA, 

Epidemiologia, Saúde 

Bucal, NASF e gestão. 

Adquirir 02 

veículos para 

transporte 

02 veículos Nº de veículos 

adquiridos para 

transporte social 

• Adquirir veículo através 

de processo licitatório. 

Realizar 100% de 

controle de 

qualidade de 

serviços 

contratados 

100% Percentual de 

controle de 

qualidade realizado 

com os serviços 

contratados 

• Implantação de Comitê de 

Avaliação de Controle de 

Qualidade de Serviços e 

Equipamentos. 

Elaborar 

protocolos de 

atendimento para 

área enfermagem 

01 protocolo Nº de protocolos 

clínicos elaborados 

pela equipe nas 

diversas áreas da 

prestação de 

• Implantação e execução 

de protocolo de atendimento 

da enfermagem. 



 

 

serviços de saúde 

Possibilitar/prom

over a 

participação de 

servidores em 

cursos de 

capacitação 

100% Percentual de 

participação de 

capacitações nas 

diversas áreas da 

saúde 

• Estimular a participação 

dos profissionais para as 

capacitações e 

aperfeiçoamento 

profissional; 

• Oferecer meio de 

locomoção e alimentação 

para capacitações fora do 

município. 

SUGESTÕES DE 

AÇÕES 

• Otimizar, gerenciar e priorizar os recursos no contexto geral; 

•  Parceria com o setor de contabilidade do município, buscando 

capacitação e alimentação do SIOPS;  

•  Apresentar primeiramente Audiência Pública ao Conselho 

Municipal de Saúde para sua aprovação  e na seqüência apresentá-

la nas Câmara Municipais; 

•  Prever recursos para equipamentos e manutenção dos sistemas; 

além de capacitação de equipe multiprofissional; 

•  Participação em reuniões pelos gestores ou equipe das 

secretarias, bem como, representado pelo colegiado regional 

CRESEMS; 

•  Apoiar o funcionamento do Conselho; (as três diretrizes) 

•  Realizar reuniões com as equipes para enfrentamento das ações 

em seus municípios; 

•  Viabilizar recursos do município, convênios através do Estado e 

União para aquisição de veículos; 

•  Monitoramento de controle de qualidade dos serviços 

contratados, controle também dos consórcios.  

• Criar comissão de para instrumento de avaliação como controle 

de qualidade; 

•  Construir e monitorar protocolos clínicos para atendimento 

juntamente com equipe multiprofissional definindo critérios sobre 

os atendimentos; 



 

 

 

DIRETRIZ 17: OUVIDORIA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO E 

CIDADANIA 

 

OBJETIVO: Intensificar ações junto aos gestores de saúde, visando ampliar o numero 

de ouvidorias e desenvolver estratégias para que a ouvidoria se efetive como um 

instrumento de gestão e cidadania 

 

Meta 2018 - 2021 Linha de 

base 

(res.2017) 

Indicador para 

monitoramento da 

meta 

Ações 2018/ 2021 

Manter 100% da 

Ouvidoria 

municipal 

implantada 

100% Número de 

ouvidorias 

implantadas com as 

adequações 

conforme normas 

estabelecidas 

• Manter caixinhas de 

sugestões, e-mail e telefone; 

• Garantir aos cidadoes 

sulflorenses uma resposta 

ágil e eficiente nas 

manifestações da demanda; 

• Manter Ouvidoria 

municipal em 

funcionamento com toda a 

estruturação necessária; 

• Informar a população 

sobre esse serviço nos meios 

de comunicação, 

panfletagem, etc; 

• Estruturar a ouvidoria 

dentro dos padrões 

preconizados; 

 

Realizar 02 

capacitações ao 

ano 

02 

capacitações 

Número de 

capacitações 

realizadas 

• Garantir participação dos 

profissionais as capacitações 

da ouvidoria; 

• Estimular a participação; 



 

 

• Realizar capacitação para 

ouvidores em parceria com 

o Estado; 

SUGESTÕES DE 

AÇÕES 

•  

 

DIRETRIZ 18: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUS 

 

OBJETIVO 1: Auxiliar na construção, deliberar e fiscalizar os instrumentos de gestão 

orçamentária e de gestão do SUS 

OBJETIVO 2: Fortalecer e melhorar a qualificação dos Conselheiros Municipais de 

Saúde 

 

Meta 2018 - 2021 Linha de 

base 

(res.2017) 

Indicador para 

monitoramento da 

meta 

Ações 2018 a 2021 

OBJETIVO 1: Auxiliar na construção, deliberar e fiscalizar os instrumentos de gestão 

orçamentária e de gestão do SUS 

Fiscalizar, 

analisar e 

deliberar 100% 

dos instrumentos 

de gestão 

100% Percentual de 

cumprimento 

(fiscalização e 

análise) de cada 

instrumento de 

gestão 

• Envolver os conselheiros 

municipais de saúde na 

construção, fiscalização e 

deliberação dos 

instrumentos de gestão; 

 

Realizar 01 

Conferência 

Municipal de 

Saúde a cada 04 

anos 

01 

conferência 

Nº de Conferências 

realizadas 

• Organizar juntamente 

com o Conselho Municipal 

de Saúde a Conferência 

municipal conforme prevê o 

Regimento Interno do 

Conselho; 

 

Executar a 

resolução 

- Recursos alocados 

utilizados para os 

• Envolver os conselheiros 

municipais de saúde na 



 

 

SESA/programa/

plano de ação dos 

recursos 

Conselhos 

Municipais de 

Saúde 

construção, fiscalização e 

deliberação dos 

instrumentos de gestão; 

• Fiscalizar o cumprimento 

do Plano de Ação dos 

recursos do Conselho 

Municipal de Saúde. 

 

Cadastrar e 

atualizar 100% 

dos conselheiros 

100% Cadastro no SIACS • Manter cadastro 

atualizado; 

• Promover a renovação 

sistemática dos conselheiros 

quando não houver a 

participação desejada 

• Manter atualizado o 

SIACS. 

OBJETIVO 2: Fortalecer e melhorar a qualificação dos Conselheiros Municipais de 

Saúde 

Realizar 01 

capacitação ao 

ano para os 

conselheiros 

municipais de 

saúde 

01 

capacitação 

Número de 

capacitações 

realizadas ao ano 

 

 

• Assegurar a capacitação 

dos conselheiros de saúde 

para atualização e 

conhecimentos da atuação 

junto ao CMS; 

• Capacitar conselheiros 

municipais de saúde, em 

parceria com Município, 

Estado e União. 

SUGESTÕES DE 

AÇÕES 

•  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECANISMOS DE MONITORAMENTO DO PLANO 

 

O Plano Municipal de Saúde 2018-2021 será revisado anualmente, no período 

de outubro a dezembro quando da elaboração da Programação Anual em Saúde (PAS) 

para adequação e aprimoramento de suas metas. 

O denso elenco de atividades propostas em função do enfrentamento dos 

problemas diagnosticados e dos objetivos, que se pretende alcançar, exige da gestão a 

definição de estratégias específicas e monitoramento e avaliação de suas metas 

estratégias, da eficiência administrativa e do impacto, quando possível, das ações 

realizadas. Para tanto, a formação de grupos técnicos para estudo do PMS, é uma 

proposta a ser implementada no primeiro ano da vigência. 



 

 

Outras ferramentas a serem utilizadas para monitoramento do Plano estão o 

Relatório Anual de Gestão (RAG), a o Relatório Quadrimestral da Execução Financeira 

e Contábil (Lei 141/2012).  O Relatório de Gestão deverá ser descritivo e analítico, 

sendo sempre relacionado ao Plano, servindo de subsídio para a sua revisão. 

Todas estas estratégias, juntas, implicarão no monitoramento das ações 

realizadas e propostas no Plano Municipal de Saúde, e serão sempre apresentadas e 

discutidas no Conselho Municipal de Saúde, e, conseqüentemente, inseridas no processo 

anual de revisão e readequação do Plano Municipal de Saúde 2018/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


