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APRESENTAÇÃO 
 

 A Secretaria Municipal de Saúde de Pinhal de São Bento e o Conselho 

Municipal de Saúde de Pinhal de São Bento apresentam o plano que irá conduzir as 

ações de saúde pública municipal entre os anos 2018 e 2021. 

 A construção deste plano levou em conta a situação de saúde do município, 

as conquistas alcançadas nos últimos anos com as construções das redes, as 

adequações necessárias e os programas estratégicos que norteiam a política de 

saúde pública vigente. 

 As metas e diretrizes elencadas neste documento são guias de atuação para 

toda a equipe de saúde do município, pois deixam claro a que patamar queremos 

elevar a atenção em saúde do município nos próximos quatro anos. 

 

 

 

EDSON JOSÉ DA SILVA 

Secretário Municipal de Saúde 
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INTRODUÇÃO 
 

 O Plano de Saúde é o instrumento central de planejamento para definição e 

implementação das prioridades no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do 

SUS para o período de quatro anos. Reflete a necessidade de saúde da população e 

as peculiaridades próprias de cada esfera, explicita compromissos do governo para 

o Setor Saúde e configura-se como base na execução, acompanhamento e 

avaliação da gestão do Sistema de Saúde. 

 O processo de construção do Plano Municipal de Saúde teve início no 

primeiro quadrimestre de 2017, com apoio da equipe da técnica da Oitava Regional 

de Saúde de Francisco Beltrão, através de oficinas para construção dos 

instrumentos de gestão municipal, no município os técnicos responsáveis assim 

como representantes do conselho municipal de saúde reuniram semanalmente para 

discussão dos objetivos, metas e ações para cada frente de atuação. 

 Foi um processo de conhecimento e reconhecimento da situação local, das 

necessidades e dos objetivos que se esperam alcançar ao longo dos quatros anos 

que se seguirão. 

 As ações a serem desenvolvidas para atingir cada objetivo serão explicitadas 

nas Programações Anuais de Saúde e seu monitoramento e avaliação estarão 

expressos nos Relatórios Quadrimestrais de Gestão e no Relatório Anual de Gestão. 
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ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE 

 

A Análise de Situação de Saúde é a identificação, descrição, priorização e 

explicitação dos problemas de saúde da população. Tem como objetivos identificar 

necessidades sociais de saúde e determinar prioridades de ação, por isso é 

indispensável para a elaboração do Plano Municipal de Saúde, sendo um 

instrumento norteador para a construção do mesmo. 

O processo da análise da situação de saúde deve ser contínuo, uma vez que 

os fatores avaliados tendem a alterar-se durante os anos, pelos mesmos fatores que 

o determinam. Aqui levaremos em conta a estrutura de atendimento em saúde 

implantada no município, bem como sua capacidade de resposta; os fatores 

demográficos e socioeconômicos; perfil de morbimortalidade; dados 

epidemiológicos, a fim de tornar o Plano Municipal de Saúde abrangente e que 

realmente possa agir nas principais necessidades de saúde da população. 

 

ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

A Saúde constitui-se de um programa estratégico do governo municipal, que 

busca atender a população de acordo com diretrizes do Sistema Único de Saúde, 

com integralidade, universalidade e equidade solucionar os problemas, promover a 

saúde e diminuir o impacto dos agravos em todas as faixas etárias. 

A Secretaria Municipal de Saúde aderiu ao Programa APSUS do Governo do 

Estado do Paraná, realizando as oficinas de educação continuada e a implantação 

das redes de atenção a saúde dentro do território, firmando parcerias na região.  

O município de Pinhal de São Bento conta hoje com uma Unidade de Saúde 

da Família, com uma equipe da Estratégia de Saúde da Família com Saúde Bucal 

modalidade 1, uma equipe de atenção primária em saúde e uma equipe de NASF 3. 

A distribuição de medicamentos a população é realizada através da Farmácia 

Básica, localizada junto a Unidade de Saúde da Família e conta com um elenco de 

250 itens.  
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Os exames laboratoriais são coletados no município em um posto de coletas 

terceirizado, e estão disponíveis para a população um elenco de 43 tipos de 

análises. 

Toda a estrutura de saúde encontra-se localizada e reunida no centro da 

cidade, onde oferece os serviços a população. 

Não há hospital nem pronto atendimento 24 horas no município, sendo que 

tais serviços são contratados nos municípios vizinhos, atualmente a referencia para 

internações clínicas e pronto atendimento é o Instituto de Saúde Amperense e para 

obstetrícia a Fundação Hospitalar da Fronteira no município de Pranchita. 

A Secretaria Municipal de Saúde conta ainda com suporte do Hospital São 

Francisco no município de Francisco Beltrão, para a Urgência e Emergência e o 

Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits. 

Os procedimentos especializados, de média e alta complexidade, são 

ofertados a população através da Associação Regional do Sudoeste, que conta com 

ambulatórios no município de Francisco Beltrão, cidade polo regional. 

O atendimento de referencia para oncologia é realizado pelo CEONC – 

Hospital de Câncer, com algumas especialidades no município de Francisco Beltrão 

e outras no município de Cascavel. 

A central de agendamentos fica junto a Unidade de Saúde, facilitando o 

acesso dos pacientes e integração com a equipe de saúde.  

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIOECONÔMICOS, AMBIENTAS E 

EPIDEMIOLÓGICOS 

Perfil Demográfico, Socioeconômico e Ambiental  

POPULAÇÃO 

 Pinhal de São Bento é um município de pequeno porte, localizado na região 

sudoeste do Estado do Paraná. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 

residem no município 2.625 pessoas. Destas 1.166 residentes na zona urbana 

(44,4%) e 1.459 residentes na zona rural (55,6%). 
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 Apresenta densidade demográfica de 28,01 hab/km² e o grau de urbanização 

é de 44,42%, segundo Caderno Estatístico do Município de Pinhal de São Bento – 

IPARDES, 2017. Os principais aglomerados populacionais encontram-se na zona 

urbana e comunidade da Linha Sede União. Nas demais localidades a distância 

entre os domicílios é mais acentuada. 

 A faixa populacional vem se mantendo ao longo dos anos, não havendo 

notório movimento de migração e imigração. Apesar de haver grande rotatividade de 

pessoas em algumas micro áreas.  

 O município está dividido em sete micro áreas, todas com cobertura pelo 

Agente Comunitário de Saúde e pela Estratégia de Saúde da Família, Saúde Bucal e 

NASF. Não há no município população de rua, carcerária, indígena ou quilombola. 

 

ESTRUTURA ETÁRIA E RAZÃO DE SEXO 

 A população masculina é ligeiramente maior que a feminina sendo a razão 

entre os sexos 1,08, destoando dos resultados encontrados na região Sul, onde a 

população predominante é a feminina. 

 Abaixo segue quadro demonstrativo da distribuição populacional por sexo e 

faixa etária. 

Quadro 1 – População residente no município de Pinhal de São Bento, de 
acordo com o sexo e faixa etária, 2010. 

Faixa etária Homens Mulheres Total 

< 1 ano 17 22 39 

1 a 4 anos 93 51 144 

5 a 9 anos 144 107 251 

10 a 14 anos 135 136 271 

15 a 19 anos 130 126 256 

20 a 24 ano 88 77 165 

25 a 29 ano 90 87 177 

30 a 39 anos 163 170 333 

40 a 49 anos 188 188 376 

50 a 59 anos 169 140 309 



14 

 

60 a 69 anos 93 94 187 

70 a 79 anos 43 44 87 

80 a 89 anos 16 12 28 

90 a 99 anos 0 2 2 

Total 1.369 1.256 2.625 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos. 

    

Pelo quadro acima é possível perceber que trata-se de uma população que 

está envelhecendo, uma vez que as crianças menores de 5 anos representam 

6,97% da população, enquanto os maiores de 60 anos representam 11,6%. 

 

Gráfico 1: Pirâmide etária do município de Pinhal de São Bento, 2010. 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos. 

 

 A Pirâmide Etária nos demonstra que a população está envelhecendo, uma 

vez que a maior concentração de pessoas está nas faixas etárias adultas e a base 

que representa as crianças apresenta-se estreita. 

 Um fator determinante para o envelhecimento é a taxa de fecundidade que 

vem diminuindo ao longo dos anos, sendo que no ano de 2016 foi de 46,3/1000 

habitantes, um total de 30 nascidos vivos no ano. 
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ALFABETIZAÇÃO E NÍVEL DE INSTRUÇÃO 

 De acordo com o Caderno Estatístico do Município de Pinhal de São Bento, 

IPARDES – 2017, a taxa de analfabetismo no município é de 8,85% na faixa etária 

de maiores de 15 anos, distribuídos pelas faixas etárias de acordo com o quadro a 

seguir. 

 Nota-se que a maior taxa encontra-se entre os indivíduos com 50 anos e 

mais, e vai se diluindo quando consideram-se as demais faixas etárias. 

Para a análise, entendeu-se como analfabetos todos aqueles que não 

consideram-se capaz de ler ou escrever um simples bilhete ou que apenas assinam 

o próprio nome, incluindo as que aprenderam a ler e escrever, mas esqueceram. 

 

Quadro 2 – Taxa de analfabetismo segundo faixa etária – 2010 

Faixa etária (anos) Taxa (%) 

De 15 ou mais anos 8,85 

De 15 a 19 anos 1,17 

De 20 a 24 anos 1,82 

De 25 a 29 anos 2,82 

De 30 a 39 anos 3,60 

De 40 a 49 anos 7,98 

De 50 e mais 19,09 

Fonte: IPARDES, 2017 

 

 A rede de ensino do município é constituída por duas escolas municipais que 

atendem alunos do pré-escolar até o 5º ano do ensino fundamental e um colégio 

estadual que absorve os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e todo o 

ensino médio. 

 Há um Centro Municipal de Educação Infantil, atualmente com 118 crianças 

matriculadas na faixa etária de zero a 48 meses de idade e uma escola de educação 

especial. 

 Os estabelecimentos de ensino encontram-se na zona urbana do município, 

com exceção de uma escola que fica localizada na Linha Sede União. 
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Quadro 3 – Taxas de rendimento educacionais nos ensinos fundamental e 
médio – 2016 

Tipo de ensino Aprovação (%) Reprovação 
(%) 

Abandono (%) 

Fundamental 
Anos iniciais 
Anos Finais 

89,6 
96,9 
80,8 

8,4 
3,1 

14,8 

2,0 
- 

4,4 

Médio 71,6 13,4 15,0 
Fonte: MEC/INEP 
 
 

 O quadro acima mostra que ainda temos no município uma acentuada taxa de 

abandono escolar no ensino médio, motivados por diversos fatores culturais, e um 

dos mais preocupantes é a taxa de gravidez na adolescência, que hoje representa 

aproximadamente 20% das gestações no município. 

 

MERCADO DE TRABALHO 

 Aumentar a oferta de empregos formais é hoje umas das prioridades da atual 

gestão municipal, devido ao porte do município e o grau de desenvolvimento, o 

número de empregos formais é reduzido, contribuindo para a evasão de jovens e 

adultos que são atraídos por ofertas de trabalho em municípios vizinhos.  

 Com o passar dos anos podemos perceber o aumento do número de 

estabelecimentos comerciais, e a busca por oferecer melhores condições para que 

indústrias se estabeleçam no município. 

 Ainda assim, o principal ramo de atividade é a agricultura, com grandes e 

pequenas propriedades, e muitas famílias tem sua subsistência na agricultura 

familiar. 
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Quadro 4 – Estabelecimentos agropecuários e área segundo a condição do 

agricultor – 2006 

Condição do Produtor Estabelecimentos Área (ha) 

Proprietário 315 7.871 

Assentado sem titulação definida 6 86 

Arrendatário 29 388 

Parceiro 1 X 

Ocupante 15 175 

Produtor sem área 13  

Total 379 8.545 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 

Nota: A soma das parcelas das áreas, não corresponde ao total porque os dados das unidades 

territoriais com menos de 3 informantes, estão identificados com X. Dados revisados e alterados após 

a divulgação da 2ª apuração do Censo Agropecuário em 2012. 

   

No quadro apresentado acima podemos analisar, o quão representativo é o 

agronegócio no município e a parcela da população que utiliza-se da agricultura 

como principal fonte de renda. 

 As principais atividades econômicas na agricultura são: lavouras de milho, 

soja, trigo, fumo em folha e hortaliças; pecuária e criação de outros animais. 

 Com relação à produção de origem animal destacam-se o leite, ovos de 

galinha e mel de abelha. 

 De acordo com o IBGE – produção de pecuária municipal, 2015, o município 

tem capacidade de produção de mais de 14.000 litros leite, sendo que a gestão 

municipal em parceria com o governo do estado está viabilizando a instalação de um 

laticínio, que irá absorver esta produção e gerar mais renda e empregos para a 

população.  

 Os estabelecimentos de comercio varejista, serviços e industriais estão 

localizados principalmente no perímetro urbano e dividem-se de acordo com os 

quadros abaixo. 
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Quadro 5 – Estabelecimentos comerciais por ramo de atividade, 2016 

Ramo de Atividade Quantidade 

Comercio varejista de gêneros alimentícios e bebidas em 

geral (mercados, mercearias) 

07 

Comércio de roupas, calçados, tecidos, aviamentos 05 

Comércio de combustíveis 02 

Comercio de produtos veterinários e agrícolas 03 

Comércio de móveis e eletrodomésticos em geral 02 

Total 19 

 

Quadro 6 – Estabelecimentos de serviços por ramo de atividade, 2016 

Ramo de Atividade Quantidade 

Bares, restaurantes e lanchonetes 07 

Salão de beleza, manicure, cabeleireiro 05 

Serviço cartorário 01 

Instituições de créditos, seguros e capitalizações 04 

Correios e telégrafos 01 

Transporte 02 

Administração pública direta e indireta 01 

Total 21 

 

Quadro 7: Estabelecimentos industriais por ramos de atividade, 2016 

Ramo de Atividade Quantidade 

Têxtil 01 

Artefatos de cimento 02 

Metalúrgicas 02 

Total 05 

  

O Índice IPARDES de Desempenho Municipal (IPDM) 2014 foi de 0,6987,  

refere-se a um médio desempenho, sendo o IPDM - saúde o melhor desempenho 
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(0,8771 – alto desempenho) e o IPDM – Emprego, renda e produção agropecuária o 

pior (0,4132 – médio baixo desempenho) 

 

INDICADORES AMBIENTAIS E DE INFRA-ESTRUTURA 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 O município de Pinhal de São Bento não possui sistema de esgotamento 

sanitário, sendo o principal sistema utilizado a fossa séptica, tanto nos domicílios 

urbanos ou nos rurais. 

 É possível encontrar no perímetro rural encontrar esgotamento sanitário a céu 

aberto, não sendo possível precisar o número de domicílios.  

  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 Com relação ao abastecimento de água, no perímetro urbano há dois pontos 

de distribuição de água pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, 

que atende todos os domicílios. A água é clorada e fluorada de acordo com os 

parâmetros preconizados. 

 Nas comunidades do interior a água a distribuída através de poços 

artesianos, que são geridos por conselhos da própria comunidade, tendo um 

responsável por cada ponto que faz a cloração conforme recomendação. A 

Vigilância Sanitária do município realiza as coletas para a análise da água de 

consumo humano nestes pontos para avaliação da turbidez, cloração e coliformes 

fecais regularmente, conforme a legislação. 

 No total são sete pontos de distribuição de água no perímetro rural e dois que  

estão em fase de construção. 

 

Perfil Epidemiológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Os indicadores de saúde medem na população diferentes aspectos 

relacionados à função ou incapacidade, ocorrência de doenças, agravos ou óbitos, 

bem como os aspectos relacionados aos recursos e ao desempenho dos serviços de 

saúde. 
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 Os indicadores de morbidade medem a frequência de problemas de saúde 

específicos, como agravos ou doenças: infecções, canceres, acidentes de trabalho, 

etc. As fontes de dados costumam ser os registros de hospitais e serviços de saúde, 

notificação de doenças sob vigilância e enquetes de soroprevalência e auto relatos 

de doenças, entre outros. É necessário mencionar que as doenças crônicas, por sua 

longa duração, requerem o monitoramento das etapas clínicas, por isso é preferível 

contar com os registros de doenças (por exemplo: câncer, defeito congênito, etc). 

(NEWCOVER, 1997 apud Plano Estadual de Saúde Paraná 2016-2019). 

 Os indicadores de mortalidade geral ou por causas específicas permitem 

comparar o nível geral de saúde e identificar causas de mortalidade relevantes, 

como acidentes tabagismo, etc. A mortalidade se apresenta geralmente como 

números absolutos, proporções ou taxas por idade, sexo e causas específicas. 

 O trabalho em saúde pública parte da constatação de uma realidade de saúde 

não desejável em uma população e aponta para conseguir mudanças sociais, 

deliberadas e sustentáveis nessa população. O foco epidemiológico consiste 

basicamente em: 1) Observação dos fenômenos de saúde e doença da população; 

2) a quantificação deles em frequência e distribuições; 3) a análise das frequências e 

distribuições de saúde e de seus determinantes; e 4) a definição de cursos de ações 

apropriados. 

 A seguir veremos dados referentes ao processo de saúde e doença no 

município de Pinhal de São Bento, de acordo com uma série histórica de 5 anos. 

 

MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL 

 A Mortalidade Materna é um indicador de saúde que revela as grandes 

disparidades entre áreas ricas e pobres, urbanas e rurais, tanto dentro dos países 

quanto entre eles (OBSERVATÓRIO GLOBAL HEALTH, 2016).  

 Há grandes desigualdades entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento quanto ao risco de uma mulher morrer por causas relacionadas a 

complicações da gravidez, parto e puerpério.  Fatores culturais, socioeconômicos, 

idade, raça, entendimento do processo gestacional e do parto, acesso ao serviço de 

saúde ou a profissionais habilitados podem determinar as variações deste indicador. 
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 A saúde além de cuidar da gestante durante todo o pré-natal, parto e 

puerpério, tem ainda a função de investigar possíveis desfechos negativos, 

buscando entender se o óbito poderia ou não ser e evitável e assim contribuir para 

que casos semelhantes não tenham o mesmo final. No município de Pinhal de São 

Bento temos instituído um Comitê Municipal de Investigação de Óbitos Maternos e 

Infantis para avaliação de cada caso e discussão de estratégias referente ao tema. 

 A seguir temos a série histórica de óbitos maternos no município. 

 

Gráfico 2 – Óbitos maternos de mulheres residentes no município de Pinhal de 
São Bento entre 2012 e 2016

 
Fonte: SIM, SINASC Municipal, dados preliminares até 25/08/2017 

 

 Como apresentado no gráfico acima, nos últimos 5 anos foi registrado no 

município apenas 1 caso de óbito materno, que representa uma taxa de 38,46/1.000 

nascidos vivos. Uma vez que a taxa é calcula através do número de nascidos vivos,  

acaba sendo bastante alta, pois foram registrados pouco nascimentos no decorrer 

dos anos. Se calcularmos este indicador nos últimos 5 anos encontraremos uma 

taxa de 6,53 óbitos maternos/1.000 nascidos vivos, um padrão aceitável pelo 

preconizado pela Secretaria do Estado da Saúde, que busca indicadores abaixo de 

2 dígitos. 

 Este óbito ocorrido no ano de 2015 foi classificado como óbito por causa 

obstétrica direta. 
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 Com relação aos óbitos de mulheres em idade fértil, tivemos no período de 

2012 a 2016, três registros. Todos após investigação foram descartados como óbito 

materno. 

 A Taxa de Mortalidade Infantil estima o risco de um indivíduo morrer em seu 

primeiro ano de vida e tem o potencial de subsidiar processos de planejamento, 

gestão e avaliação de políticas e ações da atenção ao pré-natal e parto, e é um 

indicador utilizado para avaliação da saúde e de desenvolvimento socioeconômico 

da população (RIPSA,2008). 

As taxas de mortalidade infantil são geralmente classificadas em altas (50 ou 

mais), médias (20-49) e baixas (menos de 20), em função da proximidade ou 

distância de valores já alcançados em sociedades mais desenvolvidas. Esses 

parâmetros devem ser periodicamente ajustados às mudanças verificadas no perfil 

epidemiológico. 

Altas taxas de mortalidade infantil refletem, de maneira geral, baixos níveis de 

saúde, de desenvolvimento socioeconômico e de condições de vida. Taxas 

reduzidas também podem encobrir más condições de vida em segmentos sociais 

específicos. 

O cumprimento das metas acordadas na Cúpula Mundial da Criança para o 

ano 2000 requeria, no Brasil, a redução da taxa para 30 óbitos por mil nascidos 

vivos. 

Abaixo segue o gráfico com a série histórica de óbitos infantis de crianças 

residentes no município de Pinhal de São Bento, entre os anos de 2012 e 2016. 

 
Gráfico 3 – Número de óbitos infantis de crianças residentes no município de 
Pinhal de São Bento, no período de 2012 a 2016. 

 
Fonte: SIM E SINASC Municipal, dados preliminares até 25/08/2017. 
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 Nos últimos 5 anos o município registrou 4 óbitos infantis, sendo que 3 

ocorreram na primeira semana de vida e 1 com mais de 20 dias. No período também 

houve a ocorrência de um natimorto, devido a pré-eclampsia materna. Nos 4 casos 

de óbito infantil as crianças apresentavam má formações que eram incompatíveis 

com a vida. 

 A taxa de mortalidade infantil tem variação de acordo com o número de 

nascidos de mães residentes no município. Em 2013 o município apresentou taxa de 

25,64 óbitos/1.000 nascidos vivos, em 2014 27,77 óbitos/1.000 nascidos vivos e em 

2016 66,67 óbitos/1.000 nascidos vivos. Quando calculada a taxa para os 5 anos 

temos 26.14/1.000 nascidos vivos, valor considerado mediano e que precisa 

diminuir. 

 

MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 O monitoramento dos sistemas de informações por meio da vigilância em 

saúde constitui-se uma estratégia imprescindível para dar visibilidade à magnitude e 

ao impacto das Doenças e Agravos não Transmissíveis (DANT) na população, em 

certo tempo e local. Nesse grupo são monitoradas: as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), causas externas (acidentes e violências), agravos da saúde 

do trabalhador e eventos adversos de interesse em saúde pública.  

 As doenças crônicas não transmissíveis incluem: neoplasias malignas, 

diabetes, doenças do aparelho circulatório e doenças respiratórias crônicas. 

 O aumento das doenças crônicas não transmissíveis observado nas últimas 

décadas está relacionado as mudanças no comportamento e estilo de vida; ao 

aumento da industrialização e da urbanização, à melhoria da qualidade da 

assistência em relação às doenças de infecto-parasitárias, da imunização, do 

saneamento básico e da escolaridade. Tudo isso contribuiu para o aumento da 

população idosa na pirâmide etária (BRASIL; OPAS, 2015). 

 A Atenção Primária em Saúde tem um papel fundamental na redução dos 

óbitos por doenças crônicas não transmissíveis pois tem a possibilidade de atuar 

frente a promoção e prevenção da saúde, orientando as pessoas sobre a 

importância da adoção de hábitos saudáveis, no tratamento das doenças após a 

instalação, procurando evitar a agudização dos quadros e no controle das mesmas. 
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Por isso é preciso ter um olhar atento a estes agravos e atuar frente a população 

buscando qualidade de vida e aumento da expectativa de vida. 

 Abaixo segue dados sobre os óbitos por doenças crônicas não transmissíveis, 

no período de 2012 a 2016, ocorridos no município de Pinhal de São Bento. 

 
Quadro 8 – Óbitos por doenças crônicas não transmissíveis ocorridos em 
pessoas residentes no município de Pinhal de São Bento, no período de 2012 a 
2016. 

Causa do óbito (CID 10) Quantidade/Ano 

2012 2013 2014 2015 2016 

Neoplasias 3 2 1 6 6 

Diabetes 0 1 1 1 2 

Doenças do Aparelho Circulatório 9 4 8 7 7 

Doenças do Aparelho Respiratório 0 1 3 2 1 

Causas Externas (acidentes e violências) 7 1 0 3 6 

Total 19 9 21 19 22 
Fonte: SIM Municipal, dados preliminares até 25/08/2017. 
 

 No quadro acima podemos observar que seguindo a tendência do Estado do 

Paraná, as Doenças do Aparelho Circulatório constituem a principal causa de 

mortalidade no município, seguindo um padrão de frequência durante os anos 

representam 35,71% dos óbitos gerais; os óbitos por neoplasias apresentam-se em 

uma crescente, representando a segunda maior causa de óbitos sendo 18,36% dos 

óbitos gerais, em seguida as causas externas (acidentes e violências interpessoais 

ou autoprovocadas) representam 17,34%. As Doenças do Aparelho Respiratório, 

apesar de serem a principal causa de morbidade hospitalar, apresentam-se como a 

quarta causa de óbito no município, sendo responsáveis por 7,14% dos óbitos gerais 

e a diabetes a última causa de óbito entre as DCNT, porém seguindo um padrão 

durante os anos, aparecem com 5,10% dos óbitos gerais. 

 Nos 5 anos avaliados, percebemos a ocorrência de 3 óbitos por causas mal 

definidas, representando 3% dos óbitos gerais, a ocorrência foi nos anos de 2012, 

2013 e 2014. É de suma importância a atuação da vigilância em Saúde nestes casos 

para que haja investigação e possível mudança na causa básica do óbito. 

 Um indicador que precisa ser observado e avaliado pela Vigilância em Saúde 

e Atenção Primária em Saúde é a ocorrência de óbitos prematuros (< 70 anos) pelos 

grupos das DCNT já citados acima. Através da avaliação dos dados nos últimos 5 

anos encontramos os seguintes resultados: 
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Quadro 9 – Óbitos de pessoas residentes no município de Pinhal de São 
Bento, na faixa etária de 0 a 69 anos por DCNT, no período de 2012 – 2016. 

Causa do óbito (CID 10) Quantidade/Ano 

2012 2013 2014 2015 2016 

Neoplasias 1 2 0 3 3 

Diabetes 0 1 1 0 0 

Doenças do Aparelho Circulatório 2 3 3 3 2 

Doenças do Aparelho Respiratório 0 0 0 1 0 

Causas Externas (acidentes e violências) 7 1 0 3 6 

Total 10 7 4 10 11 
Fonte: SIM municipal, dados preliminares até 25/08/217 

 

 Podemos observar que os óbitos prematuros, nas faixas etárias de menores 

de 70 anos são bastante relevantes quando comparados ao total de óbitos e como a 

violência tem impacto sobre estes eventos, representando 40,5% do total de óbitos 

nesta faixa etária ao longo da série histórica avaliada, sendo necessário pensar em 

ações e estratégias que causem impacto sobre esta situação. Em segundo lugar 

vemos as mortes por doenças do aparelho circulatório, seguida pelas neoplasias. 

Estes indicadores seguem uma tendência nacional para os óbitos nesta faixa etária 

específica. 

 O município não apresenta taxa de mortalidade para doenças infecto 

parasitárias. 

 A prevenção e o controle de doenças imunopreviníveis decorrem da 

implantação do Programa Nacional de Imunização (PNI).  

 Além da vacinação de rotina, o PNI desenvolve vacinação de bloqueio de 

casos suspeitos de doenças imunopreviníveis, campanhas nacionais de vacinação, 

campanhas de seguimento e realização de monitoramento rápido de cobertura 

vacinal, análise de eventos adversos pós vacinação e a manutenção da rede de 

frios, para conservação de imunobiológicos, assegurando a qualidade dos produtos 

disponibilizados. O município de Pinhal de São Bento possui uma sala de vacinas 

que fica junto a Unidade de Saúde da Família e atende toda a população. 

 A cobertura vacinal no município tem sido boa, atingindo as metas propostas 

pelo Ministério da Saúde em todas as vacinas do Calendário Básico de Vacinação. 
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 Todas as vacinas estão a disposição todos os dias da semana e não temos 

dificuldades quanto a desabastecimento de imunobiológicos. 

 Abaixo segue informações sobre a cobertura vacinal do município de Pinhal 

de São Bento no ano de 2016. 

 

Quadro 10 – Cobertura vacinal em crianças menores de 1 ano, residentes no 
município de Pinhal de São Bento, no ano de 2016. 
Vacina Doses aplicadas População na faixa etária Proporção 

BCG 30 30 100% 

Pentavalente 33 30 110% 

Poliomielite inativada VIP 33 30 110% 

Pneumo 10 31 30 103% 

Rotavírus oral 31 30 103% 

Meningocócica C 30 30 100% 

Febre Amarela 31 30 100% 

Tríplice Viral 29 26 111% 
Fonte: SIPNI, março 2017 

 

 A Vigilância em Saúde trabalha em parceria com a Atenção Primária em 

Saúde, uma vez que os Agentes Comunitários de Saúde da Estratégia de Saúde da 

Família são grandes parceiros na avaliação do esquema vacinal e na busca ativa de 

faltosos. Um trabalho que quando bem feito é de suma importância na obtenção das 

metas de vacinação e homogeneidade das vacinas. 

 Com relação as doenças e agravos de notificação compulsória tivemos no 

ano de 2016 podemos citar as hepatites virais, principalmente o tipo B, muito comum 

na região Sudoeste do Paraná e que vem mantendo sua incidência. Só no ano em 

questão tivemos 5 casos notificados. Os casos confirmados tem seu 

acompanhamento realizado via ARSS, com médico infectologista e para os exames 

contamos com o apoio do LACEN – Pr e do Laboratório da ARSS. 

 Apesar do grande surto de Dengue, Chikungunya e Zika vírus que o país 

atravessou no ano de 2016, o município registrou poucos casos suspeitos, sem 

nenhuma confirmação para Doença Aguda pelo Vírus Zika e para o Chikungunya e 7  

casos confirmados de dengue, sendo que todos após investigação foram 

considerados importados. 

 O trabalho de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika vírus e 

chikungunya é realizado pela equipe da vigilância em saúde, que conta com 1 
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agente de combate a endemias, número suficiente devido ao quantitativo de 

imóveis. Os agentes comunitários de saúde também estão envolvidos nas 

estratégias de eliminação do mosquito e seus criadouros. 

 A cada novo caso suspeito é realizado bloqueio no perímetro do imóvel, 

buscando-se realizar as atividades nas primeiras 24 horas após a identificação do 

caso. 

 Com relação à tuberculose, que é um agravo que nosso país lidera o ranking 

com números de casos, estávamos há aproximadamente 10 anos sem registros. 

Agora nos anos de 2015 e 2016 registramos dois casos novos, que realizaram 

tratamento e tiveram alta por cura. 

 As equipes buscam identificar os sintomáticos respiratórios para realização da 

baciloscopia, pois é uma doença de fácil transmissão e que precisa ter sua cadeia 

interrompida. 

 Ainda com relação ao ano de 2016, o município registrou dois casos de sífilis 

não especificada, doença atualmente reemergente no país. É preciso identificar e 

tratar esses casos, pois está se alastrando com grande facilidade e no caso das 

gestantes a investigação é crucial no intuito de evitar a Sífilis Congênita. Uma 

estratégia de grande impacto para o tratamento da sífilis é a realização do teste 

rápido na unidade de saúde da família, que permite a rápida identificação de casos 

novos e possibilita a tomada de decisão quanto ao tratamento e orientações de 

prevenção. 

 Destacamos ainda os acidentes de trabalho graves, que só em 2016 foram 

notificados 4. É preciso atentar para as condições de trabalho que os indivíduos 

estão submetidos, pois muitas ações de prevenção podem ser implementadas, 

evitando tratamentos e reabilitações futuras. 

GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
 

A gestão do trabalho em saúde parte da premissa de que o trabalhador é 

fundamental para a efetividade e a eficiência do Sistema Único de Saúde, no qual o 

trabalhador da saúde é reconhecido como agente transformador e não apenas como 

recurso humano. O trabalhador é considerado peça fundamental no processo de 
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contínua melhoria dos serviços prestados à população, impactando diretamente na 

qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população e na melhoria da qualidade 

de vida de todos os cidadãos. 

Atualmente o quadro de servidores registrou a existência de 41 servidores na 

Secretaria Municipal de Saúde, todos atuando na Secretaria. Destes 23 são do 

quadro efetivo da administração municipal, os demais são prestadores de serviço de 

pessoa física ou jurídica, com contrato por prazo determinado. 

Entre os estatutários apenas 2 encontra-se em estágio probatório. 

É uma das metas da Secretaria Municipal de Saúde implantar o Plano de 

Cargo, Salários e Carreiras do Servidor do SUS, por entender que se trata de 

incentivo ao melhor desempenho do trabalhador e que tem reflexo no resultado final, 

que é o atendimento ao cidadão. 

Atualmente não há na Secretaria de Saúde um planejamento para Educação 

Permanente em Saúde, porém os trabalhadores são estimulados a participar das 

capacitações promovidas pela SESA ou pela Regional de Saúde, por entender que 

essas capacitações acabam sendo fator motivacional, além de que a saúde é um 

setor dinâmico e que está em constante atualização. 

A implantação de um cronograma de ações para Educação Permanente em 

Saúde também é uma meta a ser cumprida pela gestão da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

GESTÃO EM SAÚDE 

Vigilância em Saúde 

A Vigilância em Saúde tem por objetivo a observação e análise permanente 

da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações 

destinadas a controlar determinantes, riscos e danos a saúde de populações que 

vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que 

inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. 

A área de vigilância em saúde abrange as ações de vigilância, promoção, 

prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, que constitui espaço de 

articulação de conhecimento e técnicas. 
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Os componentes são: vigilância e controle dos doenças transmissíveis, 

gestão de imunobiológicos; vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; 

vigilância da situação de saúde; vigilância ambiental em saúde; vigilância da saúde 

do trabalhador e vigilância sanitária. 

A vigilância em saúde deve estar cotidianamente inserida em todos os níveis 

de atenção da saúde. A partir de saberes e práticas da epidemiologia, da análise de 

situação de saúde e dos determinantes e condicionantes sociais da saúde, as 

equipes de saúde da atenção primária podem programar e planejar ações, de 

maneira a organizar os serviços. 

No município de Pinhal de São Bento a Vigilância em Saúde trabalha em 

parceria com a Atenção Primária em Saúde, tanto no planejamento das ações, como 

na identificação de agravos, na realização de atividades de prevenção. 

 

Atenção Primária em Saúde 

A Atenção Primária em Saúde (APS) caracteriza-se por um conjunto de ações 

de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção 

da Saúde, a prevenção de agravos, o diagnostico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da 

equidade e da participação social. A APS tem a saúde da família como estratégia 

prioritária para a sua organização, de acordo com os preceitos do Sistema Único de 

Saúde (BRASIL, 2006) 

A Atenção em Saúde no município norteia-se pela Atenção Primária em 

Saúde, que é a porta de entrada para o atendimento. 

Há no município uma equipe completa da Estratégia de Saúde da Família 

com Saúde Bucal modalidade 1, que tem cobertura de 100% do território. 

Além desta equipe, há uma equipe de APS que dá suporte as ações da ESF e 

uma equipe de saúde bucal que realiza atendimento com horário estendido até às 

19 horas, todos os dias. 

Temos implantada também uma equipe de Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família modalidade III (NASF III), composta por cinco categorias profissionais – 

educador físico, assistente social, psicóloga, fisioterapeuta e nutricionista. Equipe 
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esta composta de acordo com levantamento dos principais agravos encontrados na 

população na época da implantação.  

O NASF dá suporte às equipes de APS e ESF, realizando matriciamento, 

atendimentos em grupos de saúde, acolhimento, visitas domiciliares entre outras 

ações, tornou-se uma estratégia indispensável. 

Atualmente o município conta com uma infraestrutura bastante organizada, 

com edificações novas e padronizada de acordo com as normas dos programas 

PMAQ e APSUS.  

Todos os profissionais tem em seus locais de atendimento computadores com 

acesso à internet, prontuário eletrônico e impressoras a disposição. O Prontuário 

Eletrônico utilizado é o modulo PEC do E-SUS, sistema oficial da Atenção Básica do 

Ministério da Saúde. 

A Unidade trabalha com a modalidade de agendamento e atendimento de 

livre demanda, e tem um escopo de ações amplo implantado. 

Temos ainda um Polo Academia da Saúde que se encontra desativado, 

sendo uma prioridade da administração municipal a revitalização do espaço e 

ativação do mesmo. 

Em 2015 implantamos na Unidade de Saúde da Família um consultório para 

atendimentos de fisioterapia, visando à reabilitação de pacientes após traumas ou 

procedimentos cirúrgicos ou ainda devido a condições de saúde. Atualmente temos 

além da carga horária do NASF, mais 20 horas deste profissional, e o intuito da 

gestão é montar um consultório completo, através da adesão a Resolução 269/2016 

SESA, para atuação junto a Rede da Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência 

do Estado do Paraná. Observamos que muitas pessoas que careciam deste 

atendimento vêm se beneficiando do serviço prestado na APS do município, com o 

incremento previsto pela Resolução buscamos maior efetividade do serviço. 

 

Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar  

REFERENCIAS ASSISTENCIAIS 

 De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica, entende-se a atenção 

básica como o primeiro nível de atenção à saúde no SUS, sendo sua porta de 

entrada preferencial e que deve ter visão integral da assistência à saúde da 
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população adscrita; porém os procedimentos realizados diariamente em seus 

serviços não esgotam as necessidades dos pacientes do SUS. 

 Para complementar os serviços, existem as ações de média e alta 

complexidade, que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da 

população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a 

disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos 

tecnológicos para apoio diagnóstico e tratamento. 

 Da mesma forma, são disponibilizados pelo SUS os procedimentos de alta 

complexidade, que envolvem alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à 

população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de 

atenção à saúde. 

 A prestação de serviços de média e alta complexidade se dá no município 

através de acordos regionais, como o consórcio intermunicipal que é representado 

pela Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS, que presta atendimento 

médico especializado, realização de exames de imagem, eletrocardiograma entre 

outros. Os agendamentos são feitos através da central de regulação no município. 

 Encaminhamentos para atendimento hospitalar são realizados através da 

Central Estadual de Regulação de Leitos e pelo sistema de agendamento da 

Secretaria do Estado da Saúde. 

 O município conta com atendimentos no Hospital Regional de Sudoeste 

Doutor Walter Alberto Pecoits que faz parte da rede própria do Estado do Paraná, e 

com o CEONC – Hospital do Câncer. No CEONC além do tratamento para os mais 

diversos tipos de neoplasias, também são realizados exames de mamografia para a 

detecção precoce do câncer de mama. 

 A cardiologia de Alta Complexidade tem como referencia o serviço instalado 

no município de Pato Branco e a ortopedia no município de Cascavel. As vagas são 

disponibilizadas através da Central Estadual de Regulação de Leitos. 

 Especialidades não disponíveis na região são encaminhadas para outros 

pontos de atendimento através do sistema TFD – Tratamento Fora do Domicílio. 

 Através da ARSS o município dispõe de transporte para estes pacientes e 

tem contrato de prestação de serviços com uma pensão nos município de Curitiba e 

Cascavel que acolhem essas pessoas durante o tratamento. 
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 Exames de alta complexidade como tomografias são realizadas através de 

Laudo de APAC. 

 O município tem contrato de prestação de serviço, através de processo 

licitatório com um laboratório de analises clínicas que tem posto de coleta na cidade 

e com uma clínica que realiza exames de imagem no município de Francisco 

Beltrão, sobretudo para atendimentos de emergência. 

 

Assistência Farmacêutica 

A Assistência Farmacêutica envolve uma organização complexa de atividades 

relacionadas aos medicamentos e seus usuários, destinadas a apoiar as ações de 

saúde demandadas por uma comunidade. Essas atividades englobam intervenções 

logísticas e ações assistenciais no âmbito do cuidado farmacêutico nos níveis 

primário, secundário e terciário das Redes de Atenção à Saúde, de forma  integrar o 

processo de cuidado em saúde. 

Em Pinhal de São Bento há uma Farmácia Básica, instalada junto a Unidade 

de Saúde da Família, que conta com um conjunto de 250 itens a disposição da 

comunidade, formado por medicamentos dos componentes básicos, estratégicos e 

especializados. 

A Farmácia do município atende os pacientes da Rede SUS municipal, que 

tenham sido atendidos na Unidade da Estratégia de Saúde da Família ou em 

qualquer outro estabelecimento que faça parte da rede de atenção e que o município 

tenha vínculo. 

A consulta farmacêutica ainda não está implantada, sendo uma meta para os 

anos futuros. 

Atualmente o município conta com recursos financeiros estaduais do Incentivo 

Financeiro para Organização da Assistência Farmacêutica para aquisição de bens 

duráveis de consumo. 

A farmácia trabalha com um sistema próprio de informatização que garante e 

permite a rastreabilidade dos insumos dispensados a todos os pacientes. 

Além dos recursos municipais para aquisição de medicamentos, o município 

faz parte do Consórcio Paraná Saúde, onde a cada três meses é liberada cota para 

aquisição de medicamentos com recursos estaduais e federais. 
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FINANCIAMENTO 
 

O financiamento, entre outros componentes do sistema de saúde, como a 

organização dos serviços, o modelo de atenção, a gestão, a governança e a 

regulação, é elemento essencial para o mesmo. Em relação ao SUS, o 

financiamento se dá de forma tripartite pelos governos federal, estadual e municipal, 

com recursos do orçamento da seguridade social e do orçamento fiscal e de 

contribuições, tendo nesse o grande aporte de recursos. A sua materialização ocorre 

por meio do orçamento e sua execução financeira. 

Os repasses das três esferas de governo para a saúde se dá através dos 

fundos de saúde. Os fundos são instrumentos de gestão financeira, que podem estar 

inseridos nos fins de uma entidade de Administração Direta ou Indireta, por meio do 

qual se afetam recursos a finalidades específicas. Os recursos dos Fundos de 

Saúde não podem ser destinados à outra atividade que não seja à área da saúde. O 

parágrafo único 23 do artigo 2o da Lei 141, define que os recursos para 

financiamento das ações e serviços de saúde deverão ser movimentados por meio 

dos respectivos fundos de saúde. 

A instituição dos valores mínimos do produto da arrecadação de impostos a 

serem aplicados anualmente com ações e serviços de saúde pelas 03 esferas de 

governo levou em conta os seguintes percentuais: município 15%, estados 12%, 

união montante não inferior a 15% da receita líquida do referido exercício financeiro. 

De acordo com os dados informados no SIOPS, o município alcançou os 

seguintes indicadores no ano de 2016: 

INDICADORES MUNICIPAIS 

        Ano / Periodo: 2016 / 6° Bimestre     Município: 411925-Pinhal de São Bento - PR 

         Posição em: 29/08/2017 07:53:16 

Indicadores do Ente Federado 

Indicador 
Transmissão 

Única 

1.1 Participação da receita de impostos na receita total do Município 1,54 %   

1.2 
Participação das transferências intergovernamentais na receita total 

do Município 
84,64 %   

1.3 
Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de 

recursos transferidos para o Município 
0,00 %   
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1.4 
Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de 

recursos transferidos para a saúde no Município   
63,62 %   

1.5 
Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no 

total de Transferências da União para o Município 
9,09 %   

1.6 
Participação % da Receita de Impostos e Transferências 

Constitucionais e Legais na Receita Total do Município 
62,96 %   

2.1 
Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do 

Município, por habitante 
R$ 1.179,91   

2.2 Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 26,18 %   

2.3 
Participação da despesa com medicamentos na despesa total com 

Saúde 
14,97 %   

2.4 
Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na 

despesa total com Saúde 
17,66 %   

2.5 
Participação da despesa com investimentos na despesa total com 

Saúde 
29,24 %   

3.1 
Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa 

total do Município com saúde 
46,75 %   

3.2 
Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a 

LC141/2012 
18,14 %   

Observação: 

a) Os indicadores 2.1 a 3.1 ao serem demonstrados na Situação de Entrega estão sendo calculados pela segunda fase 
da despesa, ou seja, empenhada. Esta fase é considerada visando atender as disposições da Lei nº. 4320, de 17 de 
março de 1964 e as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sobre os demonstrativos que deverão 
compor o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (PT/STN: 560/01, 517/02, 441/03, 471/04, 587/05 e 
663/06). 

b) O indicador 3.2 (Participação da receita própria aplicada em Saúde) é calculado em conformidade com a Emenda 
Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000 e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 322, de 08 de maio 
de 2003. Pela metodologia adotada pela equipe responsável pelo SIOPS, o cálculo tradicional do indicador 3.2 tem 
sido realizado baseado nas seguintes fases da despesa. 

REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 
 

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio 

de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade 

do cuidado (Ministério da Saúde, 2010 – portaria nº 4.279, de 30/12/2010). 

A implementação das RAS aponta para uma maior eficácia na produção de 

saúde, melhoria na eficiência da gestão do sistema de saúde no espaço regional, e 

contribui para o avanço do processo de efetivação do SUS. A transição entre o 

ideário de um sistema integrado de saúde conformado em redes e a sua 

concretização passam pela construção permanente nos territórios, que permita 
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conhecer o real valor de uma proposta de inovação na organização e na gestão do 

sistema de saúde. 

Em 2011, através das oficinas de educação permanente do APSUS do 

Governo do Estado do Paraná, a equipe de saúde do município passou a entender e 

participar do processo de implantação das Redes de Atenção à Saúde. Hoje, 

efetivamente implantadas, funcionam no município a Rede Mãe Paranaense, a Rede 

de Urgência e Emergência, a Rede de Saúde Bucal e a Rede de Saúde Mental. 

Ainda em fase de implantação temos a Rede Saúde do Idoso e a Rede da Pessoa 

com Deficiência. 

Rede Mãe Paranaense 

A Rede mãe Paranaense foi a primeira rede implantada na região e no 

município, tinha como objetivo principal a redução da mortalidade materna e infantil, 

através do cuidado de pré-natal adequado e eficaz, com estratificação de risco 

individual de cada gestante e estabelecimento dos pontos de atenção de acordo 

com esse risco. 

Foi necessário estruturar estes pontos de atenção e criar os fluxogramas de 

atendimento. Atualmente temos organizados os ambulatórios de pré-natal de risco 

intermediário e alto risco, e as referencias para os partos.  

A atenção à gestante na unidade básica de saúde ganhou um suporte, pois 

independente do risco avaliado na gestação, a paciente é vinculada a equipe 

municipal que é responsável pela atenção integral à paciente. 

A vinculação da gestante à maternidade é feita imediatamente após esta 

classificação de risco, sendo que todas são conhecedoras desta vinculação. 

Atualmente as gestantes do município têm seus partos na Fundação 

Hospitalar da Fronteira no município de Pranchita, quando de risco habitual. A 

Fundação é um hospital que faz parte da Rede Mãe Paranaense. Quando de Risco 

Intermeriário ou Alto Risco, os partos são realizados no Hospital Regional do 

Sudoeste Walter Alberto Pecoits, no município de Francisco Beltrão. 

Além das consultas de pré-natal, as gestantes tem oportunidade de participar 

do grupo Roda Materna, realizado pela equipe multidisciplinar da equipe municipal 

de saúde, que realiza trabalhos de meditação, relaxamento, alongamento e reuniões 



36 

 

para trocas de saberes e experiências. Observamos que com esse trabalho foi 

conseguido atingir ótimos índices de parto normal entre as gestantes. Estamos ainda 

trabalhando com o intuito de aumentar os índices de aleitamento materno e duração 

do aleitamento exclusivo. 

Todas as puérperas e recém-nascidos recebem visita da equipe de saúde na 

primeira semana após o parto, onde é realizada a coleta do Teste do Pezinho – 

quando necessário, agendamento das consultas com a pediatra de e de puerpério, 

avaliação do aleitamento materno, do vínculo entre a mãe e o bebe e realizadas 

diversas orientações. Participam desta visita minimamente o agente comunitário de 

saúde, a enfermeira da estratégia de saúde da família e a técnica de saúde bucal. 

Os recém-nascidos também são estratificados de acordo com o risco em 

habitual, intermediário ou alto risco, a cada consulta e vinculados aos ambulatórios 

de referencia já descritos na Linha Guia da Rede Mãe Paranaense.  

Todas as crianças tem acesso na APS do município aos atendimentos 

mensais de puericultura até completar 12 meses de vidas, trimestrais entre 12 e 18 

meses e semestrais dos 18 aos 24 meses de vida. 

Os atendimentos são realizados pelos enfermeiros e pela pediatra.  

O NASF participa do acompanhamento das crianças através de orientações 

nutricionais, pois entendemos que a introdução alimentar é um momento crucial para 

a saúde da criança, e também com a aplicação da técnica de Shantala feita pela 

fisioterapeuta, que também irá trabalhar com as crianças que precisam de 

estimulação precoce. 

 

Rede de Urgência e Emergência  

A atenção à urgência e emergência constitui-se em importante componente 

da assistência à saúde da população e deve ser estruturada para oferecer uma 

resposta rápida e qualificada. Portanto todas as portas de entrada dos serviços de 

saúde do SUS devem acolher o cidadão acometido de um agravo súbito à saúde, 

oferecendo atenção qualificada e resolutiva dentro de um sistema regulado e 

hierarquizado. 

A Unidade de Saúde da Família está equipada e apta a atender os casos de 

urgência e emergência sempre que for acionada. A frota municipal conta com duas 
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ambulâncias mapeadas dentro do mapa da Rede de Atenção à Urgência e 

Emergência da Região. 

O Instituto de Saúde Amperense é atualmente a porta de entrada hospitalar 

para os casos de emergência do município de Pinhal de São Bento, sendo que o 

município também mantem contrato com o Hospital São Francisco de Francisco 

Beltrão para atendimentos de casos mais complexos. O Hospital Regional do 

Sudoeste também é uma porta de entrada da Rede, e faz parte da Rede Hospitalar 

própria do Estado do Paraná. 

O município participa do consórcio CIRUSPAR que é atualmente o 

responsável pela administração do serviço de atendimento pré hospitalar SAMU na 

região sudoeste do Paraná e que atende os 42 municípios das regionais de 

Francisco Beltrão e Pato Branco. 

 

Rede de Saúde Bucal 

Para a implantação da Rede de Saúde Bucal, os profissionais do município 

vêm passando por capacitações oferecidas pela Secretaria de Saúde do Estado do 

Paraná, pois se entende que é uma rede que precisa de adequações, 

estabelecimentos de pontos de atenção, e muito trabalho na atenção primária em 

saúde. 

A população do município, tanto por ser carente quanto pela cultura ainda é 

muito adepta a prática da extração, o que acaba elevando muito os índices de 

exodontia na APS. 

O fato de não haver na rede ainda um ponto de atenção secundaria em saúde 

bucal, faz com que as pessoas não realizem o tratamento indicado de endodontia, 

devido à falta de recursos financeiros na família, e retornem a unidade para extração 

do dente. 

Atualmente o município tem apenas dois pontos de referencia a ARSS que 

presta atendimentos de cirurgias bucomaxilofaciais, e o Hospital Regional do 

Sudoeste Walter Alberto Pecoits que presta atendimento aos pacientes especiais 

sob anestesia geral. 
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A Secretaria de Saúde está solicitando credenciamento para repasse de 

recursos para o Laboratório de Próteses Dentárias, por entender que este eixo é 

parte integrante da Atenção Primária em Saúde. 

 

Rede de Saúde Mental  

Os transtornos de saúde mental atingem aproximadamente 20% da 

população do município. Atualmente temos muitos usuários fazendo uso de 

medicações psicotrópicas por diversos motivos como transtornos depressivos, de 

ansiedade, de personalidade, além dos dependentes químicos, principalmente os 

etilistas. 

Na APS municipal contamos com profissional psicólogo e assistente social 

para atuar frente a esses pacientes. 

Na região o município tem como pontos de atenção o Centro de Atenção 

psicossocial - CAPS I Regional de Francisco Beltrão e o Centro de Atenção 

Psicossocial para tratamento de Álcool e Drogas - CAPS AD no município de 

Marmeleiro e a ARSS para atendimentos ambulatoriais em psiquiatria. 

O município participa de um projeto para implantação de CAPS nas 

microrregiões, junto com os municípios de Ampere e Bela Vista da Caroba. 

Dentro do município fazendo parte da rede temos o Centro de Referencia da 

Assistência Social – CRAS. 

É realizada a estratificação de riscos nos atendimentos psicológicos e nas 

avaliações iniciais. Esta sendo elaborado um protocolo para racionalização do uso 

de psicotrópicos a ser adotados na APS. 

São realizados grupos psicoterapêuticos, conduzido pela psicóloga do NASF 

com os pacientes já estratificados e com diagnóstico de depressão e ansiedade. E 

uma vez ao mês grupos de educação em saúde com temas de saúde mental em 

geral. 

Temos ainda o Projeto de Reabilitação Psicossocial – Horta Hidropônica, que 

tem como objetivo a reinserção social dos pacientes através dos trabalhos 

realizados com o cultivo de hortaliças e das oficinas terapêuticas com os usuários. O 

projeto foi financiado pela Superintendência de Saúde Mental do Ministério da 



39 

 

Saúde, com um repasse de R$30.000,00, e tem como característica principal o fato 

de ser um projeto autossustentável. 

Casos graves e que necessitam internamento, são encaminhados para o 

Instituto de Saúde Amperense, hospital de referencia para as urgências e 

emergências do município, e então solicitado vaga via Central Estadual de 

Regulação de Leitos. 

Temos implantado o Comitê Municipal de Saúde Mental, grupo multidisciplinar 

e intersetorial para a tomada de decisões sobre as ações em saúde mental, e o 

município possui um representante no Comitê Regional. 

OUVIDORIA 
 

A Ouvidoria é o setor responsável por receber manifestações como 

reclamações, denúncias, elogios, críticas e sugestões dos cidadãos quanto aos 

serviços e atendimentos prestados por determinado órgão. A Ouvidoria recebe as 

manifestações dos usuários do Sistema de Saúde (SUS) por meio de vários canais 

como: carta, internet, telefone e atendimento presencial. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Pinhal de São Bento tem a Ouvidoria do 

SUS implantada desde 2011, com um profissional designado para exercer essa 

função. 

O usuário pode fazer sua manifestação através do telefone fixo com ramal 

específico, pela caixa de sugestões instalado na Unidade de Saúde da Família, 

através do site da secretaria do estado da saúde – sistema SIGO ou 

presencialmente. 

A opinião do usuário é muito importante para a construção do Sistema Único 

de Saúde em todos os seus níveis, pois são a partir destas manifestações que 

temos subsídios para programar mudanças e melhorias no setor. 

CONTROLE SOCIAL 
 

 O Conselho Municipal de Saúde (CMS) foi regulamentado em Pinhal de São 

Bento com Lei 338/2010, que depois foi alterada e substituída pela Lei 381/2013. 
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 O Conselho reúne-se ordinariamente na última quinta-feira de cada mês na 

Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, e extraordinariamente sempre 

que necessário for. 

 A atual constituição do Conselho Municipal de Saúde foi eleita na IX 

Conferencia Municipal de Saúde de Pinhal de São Bento, realizada em 22 de maio 

de 2015 e sua nomeação se deu através do Decreto nº 793/2016. O conselho é 

paritário, tendo 50% da sua constituição de usuários do SUS e os outros 50% 

constituídos por gestores, prestadores de serviços e trabalhadores de saúde. 

 É um conselho bastante participativo nos processos da secretaria de saúde. 

 No ano de 2016 os conselheiros tiveram a oportunidade de participar de um 

Curso Básico de Capacitação para Conselheiros Municipais de Saúde, promovido e 

custeado pela Secretaria de Estado da Saúde para dar maior subsídios de atuação 

para todos os conselheiros. 
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DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 
 

DIRETRIZ 01 Fortalecimento da Rede Mãe Paranaense 

DIRETRIZ 02 Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência 

DIRETRIZ 03 Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde Mental 

DIRETRIZ 04 Fortalecimento da Rede de Saúde Bucal 

DIRETRIZ 05 Implantação da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência 

DIRETRIZ 06 Implantação da Rede de Atenção à Saúde do Idoso 

DIRETRIZ 07 Qualificação da Atenção Primária em Saúde  

DIRETRIZ 08 Fortalecimento das Ações de Promoção da Saúde 

DIRETRIZ 09 Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica 

DIRETRIZ 10 Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde 

DIRETRIZ 11 Fortalecimento da Gestão do Trabalho e da Educação Permanente em     

Saúde 

DIRETRIZ 12 Ouvidoria como instrumento de Gestão e Cidadania 

DIRETRIZ 13 Fortalecimento do Controle Social no SUS 
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DIRETRIZ 01: FORTALECIMENTO DA REDE MÃE PARANAENSE  

Meta 2018 - 2021 Linha de 
base 
(res.2016) 

Indicador para monitoramento 
da meta 

- Ampliar para  90% o número de  
gestantes SUS com 7 ou 
mais consultas no pré-natal 

 
83% 

 

Proporção de gestantes SUS com 
7 ou mais 
consultas de pré-natal 

- Manter a vinculação de 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 

- Manter em zero o número de 
óbitos maternos. 

 
0 

Número de óbitos maternos ao 
ano 
 

- Reduzir o número de óbitos 
Infantis, em relação ao ano 
anterior 

 
2 

Número de óbitos infantis ao ano 

- Realizar no mínimo 3 testes de 
sífilis por gestante 

2,26 Nº de testes de sífilis por gestante 

- Aumentar em 2% ao ano o parto 
normal, em relação ao ano 
anterior 

 
56,6% 

Proporção de parto normal  

- Investigar 100% dos óbitos de 
mulheres em idade fértil 

100% Proporção de óbitos de mulheres 
em idade fértil investigados 

- Manter em zero o número de 
casos novos de sífilis congênita 
em menores de 01 ano. 

 
0 

Número de casos novos de sífilis 
congênita em menores de 01 ano 

- Reduzir o número de gestações 
na adolescência em 2% em 
relação ao ano anterior 

 
20% 

Proporção de gravidez na 
adolescência, entre 10 e 19 anos 

- Implementar e fortalecer a 
Gestão de Caso na atenção a 
gestante atingindo 100% das 
gestantes de risco até 2021. 

 
1 caso 

Número de gestantes de risco em 
gestão de caso 

- Realizar testes de triagem 
neonatal em 100% dos nascidos 
vivos do município. 

 
100% 

- Percentual de nascidos vivos 
que realizaram os testes de 
Triagem Neonatal. 

- Manter as atividades da Primeira 
Semana Integral a 100% das 
puérperas e RN. 

 
100% 

- Percentual de visitas 
domiciliares realizadas em 
relação ao número de nascidos 
vivos. 

- Garantir que 100% das 
puérperas realizem consulta 
médica até 30 dias após o parto. 

 
100% 

- Percentual de consultas de 
puerpério em relação ao número 
de nascidos vivos 

- Garantir que 100% das 
gestantes sejam vacinadas a 

 
100% 

- Percentual de gestantes 
vacinadas em relação ao número 
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partir de 20 semanas de gestação 
com a vacina DTPa. 

total de gestantes cadastradas no 
município. 

- Realizar estratificação de risco 
de 100% das crianças menores 
de 1 ano de acordo com a Linha 
Guia da Rede Mãe Paranaense. 

 
0 

- Percentual de crianças menores 
de 1 ano estratificadas, em 
relação ao número de crianças 
residentes no município. 

- Garantir que 100% das crianças 
de 0 a 24 meses tenham acesso 
ao atendimento de puericultura 

 
100% 

- Percentual de crianças 
acompanhadas na puericultura 
em relação ao número de 
crianças residentes do município. 
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DIRETRIZ 02: FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  

Meta 2018 – 2021 Linha de 
base 
(res.2016) 

Indicador para monitoramento 
da meta 

- Reduzir em 5 % a taxa de 
mortalidade por causas externas, 
exceto violências, em relação a 
2016 

 
20,8% 

- Número de óbitos por causas 
externas, exceto violências. 

- Reduzir a taxa de mortalidade 
por doenças cardio e 
cerebrovasculares em 2,5%, em 
relação ao ano de 2016, na faixa 
etária de 0 a 69 anos  

 
 

6,7% 

- número de óbitos por doenças 
cerebrovasculares, na faixa etária 
de 0 a 69 anos 

- Manter cobertura do SAMU – 
192 para 100% da população 

100% - percentual da população com 
cobertura do SAMU – 192 

- Capacitar 100% dos condutores 
de ambulância que realizam 
atendimento de urgência e 
emergência 

 
1 

- percentual de condutores de 
ambulância capacitados  

- Implantar cronograma de 
capacitação continuada para os 
profissionais de saúde da Atenção 
Primária em Saúde com temas 
referentes a urgência e 
emergência 

 
 

Não dá 
parâmetros 

- Número de capacitações 
realizadas durante o ano de 
acordo com o cronograma. 
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DIRETRIZ 03: FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL  

Meta 2018 – 2021 Linha de 
base 
(res.2016) 

Indicador para monitoramento 
da meta 

- Reativar projeto de implantação 
de CAPS intermunicipal micro 
regional.  

 
1 

- taxa de cobertura de CAPS por 
100 mil hab. 

- Diminuir 20% ao ano o número 
de internamentos em hospitais 
psiquiátricos 

 
1 

- número de internamentos 
psiquiátricos ano 

- Aumentar em 20% ano o 
número de pacientes com 
estratificação de risco para saúde 
mental realizada 

 
30 

- número de pacientes com 
estratificação de risco em saúde 
mental ano 

- Realizar registro de 100% das 
ações de matriciamento 
realizadas pelos profissionais de 
saúde mental 

 
5 

- número de registros das ações 
de matriciamento realizadas 
pelos profissionais de saúde 
mental 

- Implantar Comitê Municipal 
Intersetorial de Saúde Mental 

0 - número de Comitê implantado 

- Ampliar as ações de educação 
permanente em saúde mental 
para os profissionais e 
comunidade 

 
Não há 

parâmetros 

- número de ações de educação 
permanente 

- Implantar protocolo de atenção à 
saúde mental visando 
racionalidade na prescrição de 
psicotrópicos. 

 
0 

- implantação de protocolo. 
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DIRETRIZ 04: FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE BUCAL  

Meta 2018 - 2021 Linha de 
base 
(res.2016) 

Indicador para monitoramento 
da meta 

- Manter em 100% a  cobertura 
populacional de saúde bucal na 
atenção básica . 

 
100% 

 

- Percentual de cobertura de 
saúde Bucal na atenção básica. 
 

- Reduzir em 10% o percentual de 
exodontia (2,5% ao ano) em 
relação aos procedimentos 
restauradores. 

 
8,6% 

- Percentual de exodontia em 
relação aos procedimentos 
restauradores; 
 

- Realizar o atendimento clínico 
por quadrante. 

Não há 
parametros 

Percentual de pacientes com 
tratamento concluído. 

- Manter a fluoretação para 100% 
das águas das estações de 
abastecimento municipal. 

100 % de 
fluoretação 

das 
estações. 

- % de fluoretação das estações 
de abastecimento Municipal 

- Realizar a coordenação do 
cuidado em saúde bucal.  

 
Não há 

parâmetros 

- percentual de população do 
território com visitas domiciliares 
para monitoramento das 
condições de saúde bucal das 
famílias. 

- Realizar a estratificação de risco 
de 100% dos idosos residentes 
no município. 

Não há 
parâmetros 

 

- Porcentagem de idosos 
estratificados  

- Realizar a estratificação de risco 
de 100% dos diabéticos e 
hipertensos do município. 

Não há 
parâmetros 

 

- Porcentagem de diabéticos e 
hipertensos estratificados 

- Realizar a estratificação de risco 
de 100% das crianças de 0 a 5 
anos residentes no município. 

Não há 
parâmetros 

 

- Porcentagem de crianças de 0 a 
5 anos estratificados 

- Reduzir a incidência de cárie 
nas crianças de até 5 anos em 
30% até 2021. 

 
Não há 

parâmetros 
 

- Levantamento epidemiológico 
de crianças até 5 anos; 
- Número de procedimentos 
educativo-preventivos para 
escolares, docentes e familiares; 

 

 
 
 
 

 

 

 



47 

 

DIRETRIZ 05: IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA (PCD)  

Meta 2018 - 2021 Linha de 
base 
(res.2016) 

Indicador para monitoramento 
da meta 

Realizar Teste do Pezinho em 
100% dos nascidos vivos do 
município. 

 
100% 

Percentual de nascidos vivos que 
realizaram o teste do pezinho 

Realizar o exame de Emissões 
Otoacústicas evocadas para 
triagem auditiva em 100% dos 
nascidos vivos em Hospitais e 
maternidades de referencia do 
município (Lei 12.303/2010 – 
obrigatória a realização gratuita 
em todos os Hospitais e 
maternidades) 

 
 
 
 

100% 

Percentual de nascidos vivos que 
realizaram o Teste de Emissões 
Otoacústicas evocadas para 
triagem auditiva, nos hospitais de 
referencia do município. 
 

Adquirir conforme plano de 
aplicação, materiais e 
equipamentos para clínica de 
fisioterapia e reabilitação, 
conforme Resolução SESA 
269/2016. 

 
 

Descritivo de 
aplicação. 

Aplicação de 100% do recurso 
estadual -Incentivo Financeiro de 
Investimento para Aquisição de 
Equipamentos de Fisioterapia ou 
Reabilitação, Resolução 
269/2016, conforme plano de 
aplicação. 

Manter profissional fisioterapeuta 
para atender a demanda da 
população, buscando trabalhar 
ações de promoção, prevenção, 
assistência, adaptação e 
reabilitação para pessoas com 
deficiência. 

 
1 

profissional/40 
horas 

semanal 

Número de profissionais 
fisioterapeutas contratados 
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DIRETRIZ 06: IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO  

Meta 2018 - 2021 Linha de 
base 
(res.2016) 

Indicador para monitoramento 
da meta 

Reduzir em 1% a taxa de 
mortalidade prematura 
(de 30 a 69 anos) em relação a 
2016. 
 

 
 

5 

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 crônicas). 

Reduzir para 32% as internações 
por condições sensíveis a APS, 
na faixa etária acima de 60 anos. 

71,2% Proporção de internações por 
causas evitáveis, na faixa etária 
acima de 60 anos. 

Manter a estratificação de risco 
para fragilidade de idosos em 
100% do município. 
 

 
100% 

Percentual de idosos do 
município com estratificação de 
risco de acordo com a Rede de 
Atenção à Saúde do Idoso. 

Implantar protocolo de Prevenção 
de Quedas nos domicílios. 

0 Implantação de protocolo. 

Implantar serviço de atendimento 
a pessoa idosa com consultas 
programadas de acordo com o 
risco. 

 
Não há 

parâmetros 

Número de idosos atendidos de 
acordo com o cronograma. 

Manter o grupo de idosos – Feliz 
Idade, com atendimento dos 
profissionais do NASF. 

1 grupo com 
atividades 
semanais. 

Número de atividades coletivas 
realizadas pelo NASF para a 
saúde do idoso. 

Qualificar o atendimento 
domiciliar às pessoas idosas. 

 
Não há 

parâmetros 

Número de visitas domiciliares 
realizadas no ano, para pessoas 
idosas. 
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DIRETRIZ 07: QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Meta 2018 - 2021 Linha de base 
(res.2016) 

Indicador para monitoramento 
da meta 

Manter  a cobertura populacional 
pelas equipes de atenção 
primária em saúde. 
 

 
100% 

Percentual de cobertura 
populacional pelas equipes de 
atenção primária em saúde. 

Reduzir o índice de internações 
por causas sensíveis a APS para 
até 28%. 

 
53,2% 

Proporção de internações por 
condições sensíveis a APS 

Manter a razão de mulheres na 
faixa etária de 25 a 64 anos com 
um exame citopatologico a cada 
3 anos. 

 
0,95 

Razão de citopatologicos de colo 
de útero em mulheres de 25 a 64 
anos e a população da mesma 
faixa etária. 

Manter a razão de mamografias 
em mulheres de 50 a 59 anos de 
idade. 
 
 

 
 

0,54 

Razão de exames de 
mamografia de rastreamento 
realizadas em mulheres de 50 a 
69 anos e população da mesma 
faixa etária. 

Garantir educação continuada a 
todos os profissionais das 
equipes de APS. 

 
Não há 

parâmetros 

Número de profissionais 
participando das ações de 
educação continuada. 

Manter adesão ao processo de 
tutoria pelas equipes de atenção 
primária em saúde. 

Não havia 
adesão 

Número de equipes com adesão 
ao processo de tutoria. 

Implantar política de Atenção à 
Saúde do Homem. 

 
Ações 1 vez ao 
ano no mês de 

agosto 

Política de Atenção à Saúde do 
Homem Implantada, com pelo 
menos 1 ação coletiva a cada 
trimestre e 1 nova estratégia por 
ano. 

Implantar política de Atenção à 
Saúde do Adolescente. 

 
Não há 

parâmetros 

Implantação da Política de 
Atenção a Saúde do 
Adolescente. 

Manter o programa de 
puericultura, criando parcerias 
entre ESF e NASF. 

30 crianças 
acompanhadas 

conforme 
cronograma. 

- Número de crianças 
acompanhadas em relação ao 
número de nascidos vivos. 

Implantar a estratificação de 
risco para hipertensos e 
diabéticos de acordo com o 
protocolo do APSUS, 
objetivando atingir 100% de 
estratificação até 2021. 

 
 

Não há 
parâmetros. 

- Número de hipertensos e 
diabéticos estratificados em 
relação ao número de residentes 
no município. 
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DIRETRIZ 08: FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

Meta 2018 - 2021 Linha de 
base 
(res.2016) 

Indicador para monitoramento 
da meta 

- Manter  o percentual de 
acompanhamento das 
condicionalidades do 
Programa Bolsa Família (PBF). 

 
81,76% 
(2016) 

Percentual de cobertura de 
acompanhamento das 
condicionalidades do Programa 
Bolsa Família na Saúde. 

- Instituir Programa de Educação 
Permanente de Promoção da 
Saúde para gestores, usuários e 
profissionais de Saúde. 

 
Não há 

parâmetros 

Cronograma de Ações 
encaminhado a Regional de 
Saúde e número de ações 
realizadas. 

- Manter um programa que 
contemple ações contínuas de 
Atenção Integral a Saúde do 
Homem (Pelo menos 1 ação 
coletiva por trimestre e 1 ação 
contínua nova por ano do PMS. 

 
1 ação anual 

no mês 

Cronograma de Ações 
encaminhado a Regional de 
Saúde, número de eventos 
efetivamente realizados. 
Implantação de 1 nova ação 
contínua por ano do PMS. 

- Ampliar a cobertura vacinal de 
HPV e Meningocócica C em 
adolescentes para 80%. 

Não há 
parâmetros. 
Vacinação 
implantada 
em 2017. 

 
 

Dados de cobertura vacinal no 
site PNI. 

- Ampliar a identificação e 
testagem dos Sintomáticos 
Respiratórios. 

8 
 

Número de amostras para 
baciloscopia de pacientes 
sintomáticos respiratórios. 

- Instituir  o Programa de Controle 
do Tabagismo. 

Não há 
parâmetros 

Número de profissionais 
capacitados (pelo menos 2). 

- Manter o Programa Saúde na 
Escola. 

Todas as 
ações 

realizadas. 

Número de ações realizadas 
(Preconizadas pelo programa: 12 
/ano) 

- Instituir o Programa Academia 
da Saúde. 

Não há 
parâmetros 

Número de atividades realizadas 
continuamente na Academia 
(40h/sem). 
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DIRETRIZ 09: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA  

OBJETIVO 1: Promover o acesso da população aos medicamentos contemplados 
nas políticas públicas e ao cuidado farmacêutico qualificado.

Meta 2018 – 2021 Linha de 
base 
(res.2016) 

Indicador para monitoramento 
da meta 

Implantar  REMUME – Relação 
Municipal de Medicamentos  
 
 
 

- CBAF 
- RENAME 
- REMUME 
vigentes. 

- nº de revisões anuais da 
REMUME 

Manter  repasse de recursos para 
assistência farmacêutica 

2016 
convênios, 
estrutura, 

elenco 

- percentual de incremento no 
repasse anual para assit. 
Farmacêutica 

Implantar a consulta farmacêutica 
até 2021. 

 
Não há 

parâmetros 

- Percentual de pacientes 
atendidos com consulta 
farmacêutica 
- Percentual de medicamentos 
Desperdiçados ao ano. 

 

OBJETIVO 2: Criar, estruturar e adequar farmácias e CAFs – Central de 
Abastecimento Farmacêutico  

Meta 2018 - 2021 Linha de 
base 
(res.2016) 

Indicador para monitoramento 
da meta 

- Utilizar 100% do incentivo  da 
organização da assistência 
farmacêutica (IOAF). 

53 % 
utilizado 

Percentual de recurso repassado 
utilizado na assistência 
farmacêutica. 

- Realizar manutenção e 
adequação dos espaços 
utilizados para a assistência 
farmacêutica. 

1 estrutura Nº de unidades aptas e 
estruturadas 
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DIRETRIZ 10: FORTALECIMENTO DA POLITICA DE VIGILÂNCIA  EM SAÚDE  

Meta 2018 - 2021 Linha de 
base 
(res.2016) 

Indicador para monitoramento 
da meta 

- Investigar 100% dos óbitos 
infantis e fetais. 

 
100% 

Proporção de óbitos infantis e 
fetais investigados em até 120 
dias 

- Investigar 100% dos óbitos 
maternos. 

 
100% 

Proporção de óbitos maternos 
declarados e investigados em até 
120 dias 

- Investigar 100% dos óbitos em 
mulheres em idade fértil – MIF. 

 
100% 

Proporção de óbitos em mulheres 
em idade fértil MIF investigados 
em até 120 dias 

- Monitorar 100% casos novos no 
sinan de sífilis congênita em 
menores de 1 (um ano de idade). 

 
Não houve 

casos 

Proporção de casos novos de 
sífilis congênita em menores de 1 
ano de idade notificados e 
avaliados com tratamento 
adequado ao nascer 

- Alcançar coberturas vacinais do 
calendário básico de vacinação 
no município. 

 
100% 

Proporção de vacinas do 
calendário Básico de Vacinação 
da Criança com cobertura vacinal 
adequada. 

- Manter a proporção de cura de 
casos novos de tuberculose 
pulmonar com confirmação 
laboratorial para 100% 

 
100% 

Proporção de cura de casos 
novos de tuberculose pulmonar 
com confirmação laboratorial 

- Realizar testagem para HIV de 
todos os casos novos de 
tuberculose  

 
100% 

Proporção de exame anti-HIV 
realizados entre os casos novos 
de tuberculose 

- Manter em 100% a proporção de 
registro de óbitos com causa 
básica definida 

 
100% 

Proporção de registro de óbitos  
com causa básica definida 

- Encerrar a investigação de pelo 
menos 80% dos casos de 
Doenças de Notificação 
Compulsória Imediata(DNCI) 
registradas no SINAN, em até 60 
dias a partir da data de 
notificação 

 
100% 

Proporção de casos de 
notificação compulsória imediata 
DNCI encerradas em até 60 dias 
após notificação  

- Manter em 0 a incidência de 
AIDS em menores de 5 anos. 

 
0 

Nº de casos novos de AIDS em 
menores de 5 anos de idade na 
população da mesma faixa etária/ 
100.000 hab 

- Manter as Unidades de Saúde 
que notificam violência 
interpessoal e autoprovocada 

 
100% 

Percentual de novas unidades 
notificadoras. 
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- Executar todas as ações de 
vigilância sanitária conforme 
elenco 1 do VIGIASUS 

 
Elenco 1 

Percentual de ações de vigilância 
sanitária de acordo com a 
legislação vigente para o elenco. 

- Manter os percentuais 
pactuados de acordo com a 
proporção de amostras de 
qualidade da água examinada 
para parâmetros coliformes total, 
cloro residual livre e turbidez 

 
100% 

Proporção de análises de 
amostras realizadas de água para 
consumo humano quanto aos 
parâmetros coliforme totais cloro 
residual livre e turbidez 

- Elaborar e divulgar plano de 
contingencia e protocolos de 
atuação para o enfrentamento e 
resposta em emergência para a 
saúde pública. 

 
Não há 

parâmetros 

Plano de contingência 
Microcefalia 2017. 
Plano de contingencia para 
agravos instituidos, doenças 
emergentes e reemergentes, 
eventos em massa e desastres. 

- Realizar no mínimo 4 ciclos de 
visitas domiciliares em 80% dos 
domicílios por ciclo 

 
Infestado 

Realizar no mínimo 4 ciclos de 
visitas domiciliares. 

- Manter o índice de infestação 
abaixo de 1%, conforme 
preconizado pelo plano nacional 
de controle da dengue 

 
Infestação 
abaixo de 

1% 

Realizar LIA (Levantamento de 
Índice Amostral) em pelo menos 
5 ciclos anuais 

- Realizar notificação de casos de 
doenças e agravos  relacionados 
ao trabalho 

 
100% 

Número de notificações de 
doenças e agravos relacionados 
ao trabalho. 
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DIRETRIZ 11: FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM SAÚDE

Meta 2018 – 2021 Linha de base 
(res.2016) 

Indicador para monitoramento 
da meta 

- Aplicar anualmente no mínimo 
15% dos recursos municipais em 
saúde, conforme EC 29 

 
18,14% 

- Percentual de recursos próprios 
utilizados na saúde municipal 

- Manter atualizados 100% dos 
dados disponibilizados no 
SIOPS, conforme cronograma do 
Ministério da Saúde 

 
6 bimestres 
informados 

 - Percentual de dados 
disponibilizados no SIOPS 

- Realizar, a cada quatro meses, 
audiência pública para prestação 
de contas para o Conselho 
Municipal de Saúde, Câmara de 
Vereadores e Sociedade Civil 

 
3 

audiências/ano 

- nº de audiências públicas para 
prestação de contas 

- Manter um sistema de 
informações. 

E-SUS AB 
implantado 

- sistema de informações 
implantado. 

- Participar em 100% das 
reuniões com gestores Estaduais 
e Federais de interesse do 
município.  

 
Não há 

parâmetros 

- percentual de participação em 
reuniões de gestores 

- Manter 100% das pactuações 
estabelecidas com a Secretaria 
Estadual de Saúde e Ministério 
da Saúde, aprovadas pelo 
Conselho 100% 

SISPACTO, 
APSUS, 
PQAVS 

- Percentual de pactuações 
aprovadas pelo CMS 

- Manter e implantar 100% das 
parcerias e convênios 
encaminhados pelo Gestor e 
aprovados pelo Conselho 
Municipal de Saúde 

 
Não há 

parâmetros 

- Percentual de parcerias e 
convênios aprovados pelo CMS 

- Apresentar para aprovação do 
Conselho Municipal de Saúde 
100% dos projetos 
encaminhados para o Ministério 
da Saúde. 

1 projeto - percentual de projetos 
encaminhados ao MS aprovados 
pelo CMS 

- Realizar duas oficinas por ano 
de capacitação em planejamento 
e programação. 

Não há 
parâmetros 

Nº de oficinas de capacitação 
em planejamento e programação 
realizadas ao ano 

- Manter a frota de veículos para 
transporte de pacientes, em 
condições ideais de uso. 

2 veículos de 
passeio, 2 

ambulâncias, 1 
van 

Nº de veículos adquiridos para 
transporte social 

- Manter a oferta de 
Ultrassonografia Obstétrica para 

2 USG para 
cada gestante 

Número de ultrassonografias 
realizadas em relação ao 
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100% das gestantes cadastradas 
no atendimento de pré-natal no 
município.  

número de gestantes 
cadastradas. 

- Elaborar e manter atualizado o 
Plano Municipal de Educação 
permanente em Saúde  

 
 

Não há 
parâmetros 

Nº participação de capacitações 
nas diversas áreas da saúde, 
realizadas pelos profissionais do 
município 
Nº de projetos, eventos e ações 
de Ed. Permanente em Saúde.  
Nº de reuniões realizadas; 
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DIRETRIZ 12: OUVIDORIA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO E CIDADANIA

Meta 2018 – 2021 Linha de base 
(res.2016) 

Indicador para monitoramento 
da meta 

- Implantar e Adequar  a 
Ouvidoria  Municipal com as 
normas estabelecidas. 
 

01 
ouvidoria 
Municipal 

adequadas 

Número de ouvidorias 
implantada com as adequações 
conforme normas estabelecidas. 

- Participar em 100% das 
capacitações oferecidas pela 
SESA. 

01(2016) Número de capacitações 
realizadas 

- Apresentar relatório 
Quadrimestral para Conselho 
Municipal de Saúde 

3 relatórios da 
Ouvidoria 

Municipal ao 
ano 

Número de relatórios no ano 
para repassar ao conselho. 

- Implantação do sistema 
integrado de ouvidorias – SIGO 

Informar dados Registro de demandas  
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DIRETRIZ 13: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NOS SUS

Meta 2018 - 2021 Linha de 
base 
(res.2016) 

Indicador para monitoramento 
da meta 

- Fiscalizar e avaliar a execução: 
PPA, LDO, LOA; PMS, PAS, 
Relatórios Quadrimestrais, RAG. 

Documentos 
de gestão 
avaliados 

Percentual de cumprimento 
(fiscalização e análise) de cada 
instrumento de gestão. 

- Realizar Conferência Municipal 
de Saúde conforme estatuto. 

1 
conferencia   

a cada 4 
anos 

Nº de Conferências realizadas. 

- Executar o Recurso do 
Programa de Qualificação dos 
CMS. 

100% 
investimento 
32% custeio 

Recursos alocados utilizados 
para os Conselhos Municipais de 
Saúde. 

-  Manter atualizado o cadastro no 
Sistema de Acompanhamento 
dos Conselhos de Saúde- SIACS 

Dados 
atualizados 

Cadastro no SIACS 

- Realizar / participar de 
capacitações para Conselheiros 
(as) Municipais, e Secretários (as) 
Executivos (as) ao longo dos 4 
anos 
 

3 
conselheiros 
capacitados 

Número de capacitações 
realizadas ao ano 
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