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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE GESTÃO (PAS) DIRETRIZ 1 
 

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades 
de saúde dos usuários, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada. 

OBJETIVO DA DIRETRIZ 
 

 Promover a ampliação da atenção primária e da atenção especializada, organizada em redes e com acolhimento e práticas 
humanizadas, voltadas integralidade da atenção, à qualificação das práticas e à gestão do cuidado, de forma à assegurar a 
resolubilidade dos serviços prestados e o acesso com equidade. 

 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento Período Div. Resp. 
Recurso Orç. 

(R$) 
Implantar Núcleos de Apoio a Saúde 
da Família (NASF), conforme critério 
da Política Nacional de Atenção 
Primaria em Saúde (APS). 

01 NASF NASF implantado 2018 DAB 80.000,00 

Completar as equipes da Estratégia 
Saúde da Família conforme legislação 
vigente. 

100% das equipes 
implantadas de 
USF completas 

100% das equipes 
implantadas de USF 

completas 
2018 DAB 

Previsto na 
diretriz 7 da 

folha 
Construir, ampliar ou reformar 
Unidades Básicas de Saúde e 
Unidades de Saúde da Família, 
garantindo acessibilidade às pessoas 
com deficiência (PcD), bom como o 
acesso a saúde humanizada, 
conforme legislações vigentes. 

100% das 
unidades 

construídas, 
reformadas e 

ampliadas com 
acessibilidade 

100% de unidades 
com acessibilidade 

sobre o total 
2018 DAB 9.269.855,00 

Reorganizar os processos de trabalho 
de 100% das Unidades Básicas de 
Saúde e Estratégias Saúde da Família, 
buscando a efetivação da atenção 
centrada no paciente objetivando a 
saúde humanizada no âmbito da 
Atenção Primaria em Saúde. 

Processos 
reorganizados 

Total de processos 
reorganizados 2018 DAB 0,00  
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Aumentar a taxa de cobertura da 
Atenção Básica com a Implantação de 
novas Unidades de Estratégia Saúde 
da Família. 

66,66% de 
cobertura de 

Saúde da Família 

% de cobertura 
de Saúde da 

Família 
2018 DAB 2.200.000,00 

Desenvolver ações de saúde nos 
Territórios Cidadãos. 

Ações de saúde 
desenvolvidas 

Ações 
desenvolvidas 2018 DAB 87.750,00 

Implantar e implementar ações de 
saúde através do Comboio da Saúde 

Comboio 
Implantado 

Comboio 
Implantado 2018 DAB 87.750,00 

Garantir a manutenção das ações 
desenvolvidas pelo Consultório na 
Rua. 

Ações 
desenvolvidas 

Ações 
desenvolvidas 2018 DAB 425.000,00 

Garantir a manutenção das ações 
desenvolvidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde por meio do 
Programa Sistema Prisional. 

Sistema 
Prisional em 

funcionamento 
Sistema Prisional 

em funcionamento 2018 DAB 231.000,00 

Implantar a política das praticas 
integrativas e complementares 
conforme política do Ministério da 
Saúde. 

Implantar a 
Política Politica implantada 2018 DAE 0,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  12.381.355,00 

 
 
 

DIRETRIZ 2 
 

Promoção da atenção integral à saúde da população por meio das atividades realizadas pelas equipes da Atenção Primaria em 
Saúde (UBS e USF) e Núcleo de Apoio da Saúde da Família - NASF para todos os segmentos populacionais, priorizando as ações 
para a população mais vulnerável (crianças, mulheres, adolescentes e jovens, idosos e saúde do homem). 

OBJETIVO DA DIRETRIZ 
 

 Organizar as ações de saúde e os fluxos nas unidades de saúde (US), com base na consolidação de territórios sanitários 
adscritos às equipes de APS, visando à garantia da integralidade da atenção a saúde, mediante a oferta de ações de promoção 
da saúde, prevenção de agravos, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. 
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 Garantir acesso com qualidade do programa “Saúde na Escola” na Atenção Básica, o acompanhamento das condicionalidades 
da saúde no programa “Bolsa Família”. 

 
 Fortalecer as práticas integrativas e complementares nas redes de atenção, incluindo a sua organização, a 

qualificação/capacitação de profissionais nestas práticas, informação e promoção de estudos e pesquisas; 
 

 Promover ações para mudança no modelo de atenção à saúde para o modelo de atenção às condições agudas e crônicas, 
centrado nas condições agudas, promovendo o trabalho em equipe, a gestão da clínica, a gestão do caso e as tecnologias de 
promoção do autocuidado apoiado. 

 
 Promover e implementar ações de promoção da saúde nas equipes de APS e as ações Intersetoriais, com vistas ao 

enfrentamento dos determinantes sociais da saúde. 
 
 

Ação Meta Indicador de 
monitoramento Período Div. Resp. 

Recurso Orç. 
(R$) 

Aumentar a taxa de cobertura da 
Atenção Básica com à implantação de 
novas Unidades de Estratégia Saúde 
da Família. 

66,66% de 
cobertura de 

Saúde da Família 
(Previsão de15 

Equipes) 

% de cobertura 
de Saúde da 

Família 
2018 DAB 

Previsto na 
Diretriz 1 
Garantir 

estratégia USF 
Manter as ações relacionadas à 
segurança alimentar e nutricional 
através de monitoramento sistemático 
do número de inscritos nos programas, 
Bolsa Família e Leite das Crianças, 
Programa Saúde na Escola, Alimenta 
e Amamenta Brasil. 

Manter os 
programas e 

atividades 
Ações mantidas 2018 DAB 0,00 

Organizar, articular e implementar a 
operacionalização de grupos 
operativos, em todas as unidades de 
saúde, a respeito de hipertensão 
arterial, diabetes mellitus, tabagismo, 
planejamento familiar, gravidez na 
adolescência, entre outros temas, 
conforme delineamento de rotinas 
previstas em programas do Ministério 

Garantir as 
atividades 

realacionadas ao 
controle e 

acompanhamento 
de doenças 

crônicas, grupos 
de tabagismos, 
atividades de 

Atividades presentes 
no escolpo 

oganizacional das 
unidades. 

2018 DAB 0,00 
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da Saúde. prevenção de 
gravidez na 

adolescência 
entre outros. 

Ampliar o número de Unidades de 
Saúde nos distritos sanitários com 
horário de atendimento expandido, 
para atendimento aos pacientes. 

Todas as 
unidades 

implantadas com 
mais de 1 equipe 

15 Unidades 2018 DAB 

Previstos na 
Diretriz 7 manter 

quadro de 
servidores 

Adquirir veículos para uso de todas as 
USF urbanas. 4 Unidades Nº de veículos 

adquiridos 2018 DAB 200.000,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  200.000,00 

 
 
AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 

 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento Período Div. Resp. 
Recurso Orç. 

(R$) 
Programar novas equipes de saúde 
bucal junto as Unidades de Saúde, 
bem como manter as equipes 
existentes com insumos e 
equipamentos em quantidade e 
qualidade suficientes para o 
atendimento continuado. 

8 Novas 
Equipes: 

Riviera(3), 
Pioneiros(2), 

Presidente(2), 
Maria Luiza(1) 

Implementação de 8 
Novas Equipes de 

Saúde Bucal. 
2018 DAB 775.000,00 

Garantir à implantação, bem como a 
manutenção de ações de saúde bucal 
na Atenção Primaria em Saúde, 
através do Programa Saúde na Escola 
e Programa Bom Sorriso. 

Realizar 
Pactuação 2018. 

Realização das 
Atividades, 

conforme orientado 
pelo Ministério da 

Saúde - Relatório de 
Atividades. 

2018 DAB 15.000,00 
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Garantir a manutenção de ações para 
o diagnóstico e detecção do câncer 
bucal. 

Realização de 
atividades de 

avaliação 
estomatológica, 

promoção e 
prevenção em 
saúde, pelas 

equips de saúde 
bucal. 

Redução do 
percentual do 

diagnostico de CA 
Bucal. 

2018 DAB 10.000,00 

Manter ações voltadas à saúde bucal 
preconizadas no Programa Ninar e Rede 
Mãe Paranaense. 

Manutenção das 
atividades já 

desenvolvidas e 
regulamentadas 
pelo programa 

Rede Mãe 
Paranaense. 

Acompanhamento 
de 100% das 
Gestantes e 

Neonatos, conforme 
preconizado pelo 

Rede Mãe 
Paranaense. 

2018 DAB 0,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  800.000,00 

 
 
AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER 

 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento Período Div. Resp. 
Recurso Orç. 

(R$) 

Diminuir o percentual de mortalidade 
materna. 

Redução de 
2,12% 

Monitoramento e 
investigações de 
óbitos maternos. 

% de óbitos 
registrada em 2018. 

2018 DAB 

Recurso previsto 
na diretriz 1 

Reorganizar os 
processos 

Reduzir o percentual de gravidez na 
adolescência. 

Redução de 
12,3% 

% de gravidez na 
adolescência 

registrada em 2018. 
2018 DAB 7.500,00 

Garantir recursos financeiros no 
orçamento municipal para a Saúde 
Sexual e Reprodutiva. 

Garantir recursos Recursos 
disponibilizados 2018 DAB 250.000,00 
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Ampliar à oferta do Planejamento 
Familiar nas unidades de saúde. 

Oferta do 
Planejamento 
familiar nas 
unidades de 

Saúde da 
Família. 

Ações de 
planejamento familiar 

em 100% das 
Unidades de Saúde 

da Família. 

2018 DAB 

Recurso previsto 
na diretriz 1 

Reorganizar os 
processos 

Promover o aleitamento materno até 
os 2 anos de idade (exclusivos até os 
seis meses e introdução de alimentos 
complementares saudáveis em tempo 
oportuno) e o fortalecimento da Rede 
Amamenta Brasil e da estratégia 
nacional de alimentação complementar 
saudável. 

Todos os 
serviços realizem 

orientações e 
desenvolvam 

atividades que 
incentivem o 
aleitamento 
marterno, 
conforme 

explicito na ação. 

Adesão e 
participação das 

unidades às 
atividades inerentes 
ao Agosto Dourado, 

bem como 
avaliações e 

monitoramentos 
realizados pela 

Coordenação de 
Alimentação e 

Nutrição. 

2018 DAB 15.000,00 

Ofertar triagem sorológica para 
gestantes conforme preconizado no 
Guia Mãe Paranaense, que realizam 
pré-natal pelo Sistema Único de Saúde, 
bem como vacinação e adoção de 
medidas profiláticas em recém nascidos 
de mães diagnosticadas com a doença. 

Realização de 
exame de 

sorologia para 
Hepatite B e C, 
HIV e Síflis em 

100% das 
gestantes 

vinculadas ao 
Pré Natal pelo 

SUS. 

100% das Gestantes 
inseridas no Pré 

Natal, com registro 
de sorologia. 

2018 DAB 200.000,00 

Desenvolver protocolos unificados a 
saúde e da assistência social para 
atendimento integrado de vitimas de 
violência sexual. 

Protocolos 
desenvolvidos 

Protocolos 
disponibilizados 2018 DAB 0,00 

Garantir apoio técnico para as equipes 
da Atenção Primaria em Saúde, para o 
desenvolvimento de atividades de 
promoção à saúde da mulher, 
abordando assuntos pertinentes à 

Capacitações 
anuais e/ou 
semestrais, 
vinculadas à 

Camara Técnica 

Registro de 02 
(duas) capacitações 
anuais abordando os 

temas elencados. 

2018 DAB 5.000,00 
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gestação, parto, puérpero, aleitamento 
materno, cuidados com o recém-
nascido e planejamento familiar. 

de Saúde da 
Mulher. 

Incentivar a Vacinação de Adultos na 
Campanha Outubro Rosa. 

Incentivar a 
atualização 

vacinal no mês 
de Outubro. 

Relatório de 
Imunização. 2018 DAB 0,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  477.500,00 

 
 
AÇÕES DE SAÚDE DO HOMEM 

 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento Período Div. Resp. 
Recurso Orç. 

(R$) 

Implementar e/ou garantir a 
manutenção junto aos serviços de 
saúde quanto as ações referentes à 
saúde do homem na perspectiva da 
integralidade. 

Manter as 
atividades 

inerentes aos 
cuidados à 
saúde do 
homem. 

Monitoramento 
sistemático durante 
o ano de trabalho e 
monitoramento das 
ações alusivas no 
mês de novembro. 

2018 DAB 25.000,00 

Estabelecer parcerias Intersetoriais e 
interinstitucionais para a promoção da 
saúde do homem. 

Estreitar laços e 
formalizar 

parcerias que 
visem promover 
os cuidados à 

saúde do homem. 

Regularização/oficial
formalização das 

parceriais. 
2018 DAB 0,00 

Incentivar a Vacinação de Adultos na 
Campanha Novembro Azul. 

Incentivar a 
atualização 

vacinal no mês de 
novembro. 

Relatório de 
Imunização. 2018 DAB 0,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  25.000,00 
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AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento Período Div. Resp. 
Recurso Orç. 

(R$) 
Fortalecer a Estratégia Amamenta 
Alimenta Brasil (EAAB) e capacitar 
100% das unidades de saúde sobre o 
tema aleitamento materno e 
alimentação complementar saudável 
para menores de 2 anos de idade, 
prevenindo inclusive a obesidade 
infantil. 

Capacitar 100% 
das Unidades 

de Saúde. 

Número/percentual 
de Unidades de 

Saúde capacitadas. 
2018 DAB 50.000,00 

Capacitar 100% das unidades de 
saúde no SISVAN, Programa Bolsa 
Família e Programa Saúde na Escola 
(PSE). 

Capacitar 100% 
das Unidades 

de Saúde. 

Número de 
Unidades de Saúde 

capacitadas. 
2018 DAB 50.000,00 

Reduzir o uso de medicamentos para 
doenças e agravos não transmissíveis 
(DANT’s), por meio da promoção de 
uma alimentação saudável. 

Promover 
eventos 

educativos e 
formativos sobre 

educação 
alimentar e 
nutricional, 
segurança 
alimentar e 

nutricional com 
foco na 

obesidade, 
hipertensão, 
diabetes e 

dislipidemia 

Número de 
eventos/atividades 

de promoção à 
saúde realizaddos. 

2018 DAB 

Recurso 
previstos na 

Diretriz 7 
Manter 

Servidores/qua
lificação de 
servidores 

 
25.000,00 

Elaborar e distribuir material educativo 
(folder, cartilha, panfleto e cartaz sobre o 
tema). 

Garantir a 
distribuição de 

materiais 
educativos 

Material distribuido 2018 DAB 0,00 
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Ampliar à oferta de saúde para a 
população e apoiar à Atenção Primária 
em Saúde. 

Implementação 
do NASF. 1 NASF implantado 2018 DAB 15.000,00 

Aumentar em todas as Unidades 
Básicas de Saúde e Unidades de Saúde 
da Família o índice de 
cadastros/acompanhamentos no 
SISVAN. 

Aumentar em 
25% o indice de 

cadastros e 
acompahamento

s no SISVAN. 

% de cobertura 
cadastral e 

acompanhamentos. 
2018 DAB 0,00 

Avaliar o estado nutricional de pelo 
menos 70% dos educandos 
pertencentes às escolas pactuadas no 
Programa Saúde na Escola. 

Avaliação de 
70% do 

educandos 
pactuados. 

% de educandos 
avaliados 2018 DAB 0,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  140.000,00 

 
 
AÇÕES DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento Período Div. Resp. 
Recurso Orç. 

(R$) 
Reduzir o percentual de Crianças 
nascidas vivas com menos de 2,5 Kg 
sobre o total de nascidos vivos no 
município de Cascavel. 

Redução de 
8,50 % 

% de Crianças 
nascidas vivas com 

menos de 2,5 Kg 
2018 DAB 0,00 

Realizar a cobertura vacinal em 95% 
da população alvo do Município de 
Cascavel. 

Cobertura vacinal 
de 95% 

% de Cobertura 
Vacinal 2018 DAB 0,00 

Reduzir o percentual de mortalidade 
infantil em crianças menores de 01 
ano de idade. 

Reduzir 8,15% de 
mortalidade em 
menores de 01 
ano de idade. 

% de mortalidade 
infantil. 2018 DAB 0,00 
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Reduzir o percentual de mortalidade 
na infância, em crianças menores de 
05 anos de idade. 

Reduzir 9,50% de 
mortalidade em 
menores de 05 
anos de idade. 

% de mortalidade 
infantil. 2018 DAB 0,00 

Diminuir o percentual de mortalidade 
neonatal de crianças de 0 a 27 dias. 

Reduzir 5,25% de 
mortalidade em 

crianças de 0 a 27 
dias de idade. 

% de mortalidade 
infantil. 2018 DAB 0,00 

Reduzir o percentual de obesidade 
infantil de crianças com peso elevado 
para a idade. 

Redução de 5% 
% de crianças 
obesas e com 

sobrepeso. 
2018 DAB 0,00 

Organizar os serviços de atenção 
primária para garantir o 
acompanhamento da criança, com 
avaliação do crescimento e 
desenvolvimento em todas as 
consultas de rotina e preenchimento 
adequado da caderneta de saúde da 
criança. 

Acompanhamento 
sistemático de 

crianças de 0 a 10 
anos. 

% de crianças 
acompanhadas. 2018 DAB 0,00 

Garantir o acesso as vacinas 
disponíveis no Sistema Único de 
Saúde e acatar a ampliação do elenco 
de imunobiológicos do Programa 
Nacional de Imunizações. 

Manter a garantia 
de acesso e 

ampliar elenco de 
imunobiológicos 
conforme PNI. 

Relação de 
Imunobiológicos 
disponibilizados. 

2018 DAB 0,00 

Garantir a manutenção da articulação 
entre Secretaria Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Educação, no 
planejamento de estratégias para 
acompanhamento da saúde da criança 
e do adolescente em idade escolar, 
baseado na aplicação dos 
componentes do Programa Saúde na 
Escola. 

Realizar ações do 
PSE nas escolas 

pactuadas 
Extrato de 

Adesão/Pactuação 2018 DAB 110.000,00 

Estimular o desenvolvimento de ações 
de promoção, prevenção e atenção à 
saúde do adolescente, de caráter 

Realização de 
atividades de 
promoção e 

Número de unidades 
educacionais onde 2018 DAB 0,00 
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intersetorial, incluindo aspectos sobre: 
sexualidade, gravidez na 
adolescência, prática de atividade 
física, prevenção de IST/AIDS, 
nutrição, violência, us o de álcool e 
drogas. 

prevenção, pelas 
equipes de saúde 

da família e 
equipes vinculadas 

ao PSE. 

foram realizadas 
ações. 

Manter em funcionamento o 
“Programa POE - adolescentes em 
conflito com a lei PNAISP. 

Previsão 
orçamentária 

Quantidade 
executada 2018 DAB/DAS 244.000,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  354.000,00 

 
 
AÇÕES DE CONTROLE DO TABAGISMO 

 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento Período Div. Resp. 
Recurso Orç. 

(R$) 
Implementar atividades de controle ao 
tabagismo à população de cada 
unidade de saúde, bem como, garantir 
a manutenção das atividades já 
existentes. 

Criação de 5 
novos grupos. 

Relatório Grupo 
Tabagismo. 2018 DAB 0,00 

Elaborar e distribuir materiais 
educativos e de orientação aplicados 
na promoção da saúde, voltados ao 
controle do tabagismo. 

Distribuição de 
materiais 

educativos para 
todas as unidades 

de saúde. 

Relatório de 
Dispensação de 

Material pela Central 
de Abastecimento 

Farmacêutico e 
Insumos. 

2018 DAB 5.000,00 

Sensibilizar a população sobre o risco 
cardiovascular proporcionado pelo 
tabagismo por meio de campanhas, 
elaboração de material educativo e 
orientativo, palestras e divulgação na 
mídia escrita e falada. 

Distribuição de 
materiais 

educativos e 
realização de 
campanhas. 

Relatório de 
Dispensação de 

Material e a 
realização de 
campanhas. 

2018 DAB 5.000,00 
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Capacitar profissionais das unidades 
de saúde que não executam atividades 
voltadas ao controle do tabagismo, 
para formação dos grupos junto à 
população de seus territórios. 

Capacitar 
profissionais que 
ainda não estão 

habilitados para o 
gerenciamento de 

grupos. 

Capacitar 100% 
profissionais 
médicos e 

enfermeiros não 
habilitados. 

2018 DAB 50.000,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  60.000,00 

 
 
AÇÕES SAÚDE DO IDOSO 

 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento Período Div. Resp. 
Recurso Orç. 

(R$) 
Implementar nas Unidades de Saúde a 
Caderneta de Saúde do Idoso, como 
instrumento de controle das ações da 
atenção à saúde da pessoa idosa. 

Implementar a 
Caderneta em 

100% das 
unidades. 

% de unidades 
implementadas 

com a caderneta. 
2018 DAB 50.000,00 

Fortalecer a assistência farmacêutica, 
com aplicação do acesso aos 
medicamentos e insumos estratégicos 
previstos nos protocolos clínicos, bem 
como a consolidação de estratégias 
para o aumento de adesão ao 
tratamento das DCNT. 

Implementar em 
100% das 

unidades de 
saúde da famíla, 

protocolo de 
identificação da 

adesão de 
medicamentosdo 
paciente idoso e 

hipertenso. 

% de unidades 
implementadas, 

aplicando o 
protocolo. 

2018 DAB 0,00 

Capacitar os profissionais das 
Unidades de Saúde em relação à 
saúde do Idoso, cuidados, legislação e 
aspectos gerais. 

Realizar 
capacitações 
sistemáticas. 

Realizar 01 (uma) 
capacitação anual. 2018 DAB 20.000,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  70.000,00 
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AÇÕES ATENÇÃO DOMICILIAR 

 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento Período Div. Resp. 
Recurso Orç. 

(R$) 
Ampliar serviço de atendimento 
domiciliar na modalidade AD1 Implantar o PAR. PAR implantado 2018 DAE 0,00 

Matriciar as equipes da Atenção 
Básica para efetuarem o atendimento 
na modalidade AD1. 

Implantar 
matriciamento com 
PAID e PAR nas 
UBS’s e USF’s. 

Matriciamento 
implantado nas 
UBS’s e USF’s 

2018 DAE 0,00 

Garantir o fornecimento de apoio as 
Unidade de Pronto Atendimento para 
o gerenciamento dos pacientes sem 
necessidade de internação. 

Realizar apoio as 
UPA’s por meio do 

internamento 
domiciliar. 

Apoio realizado 2018 DAE 0,000 

Manter ações do PAID, 
complementado pelo Programa de 
Atendimento Residencial - PAR, 
composto por equipe multiprofissional. 

Implantar o PAR PAR implantado 2018 DAE 908.000,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  908.000,00 

 
 
AÇÕES PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

 

Açã
o Meta 

Indicador de 
monitoramento Período Div. Resp. 

Recurso Orç. 
(R$) 

Promover ações de combate ao 
mosquito Aedes Aegypti nas unidades 
escolares do município de Cascavel. 

Desenvolver em 
100% das escolas 

pactuadas. 

Controle de 
alimentação da 
produção PSE. 

2018 DAB 20.000,00 

Realizar parceria com a Secretaria 
municipal de Esportes para a 
promoção das práticas Corporais, da 
Atividade Física e do lazer nas 

Realizar a parceria. Parceria realizada 2018 DAB 0,00 
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unidades escolares do município de 
Cascavel. 

Organizar ações de prevenção ao uso 
de álcool, tabaco, crack e outras 
drogas nas unidades escolares do 
município de Cascavel. 

100% Estudantes 
de 10 à 17 anos, 

nas escolas 
pactuadas. 

Controle de 
alimentação da 
produção PSE. 

2018 DAB 0,00 

Propagar a promoção da Cultura da 
Paz, Cidadania e Direitos Humanos 
nas unidades escolares do município 
de Cascavel. 

Atividades 
desenvolvidas pela 

educação. 

Controle de 
alimentação da 
produção PSE. 

2018 DAB 0,00 

Desenvolver atividades de prevenção 
das violências e dos acidentes nas 
unidades escolares do município de 
Cascavel. 

Atividades 
desenvolvidas 
pela educação. 

Controle de 
alimentação da 
produção PSE. 

2018 DAB 0,00 

Realizar avaliações nos educandos 
para identificação de possíveis sinais 
de agravos de doenças em 
eliminação. 

Desenvolver em 
100% das escolas 

pactuadas. 

Controle de 
alimentação da 
produção PSE. 

2018 DAB 0,00 

Promover junto às unidades escolares 
do município de Cascavel avaliação 
de Saúde bucal e aplicação tópica de 
flúor. 

Desenvolver em 
100% das escolas 

pactuadas. 

Controle de 
alimentação da 
produção PSE. 

2018 DAB 50.000,00 

Realizar parceria junto às unidades 
escolares do município de Cascavel, 
para verificação da situação vacinal 
dos educandos. 

Desenvolver em 
100% das escolas 

pactuadas. 

Controle de 
alimentação da 
produção PSE. 

2018 DAB 0,00 

Promover ações que garantam a 
segurança alimentar e nutricional, 
alimentação saudável e prevenção da 
obesidade infantil junto as unidades 
escolares do município de Cascavel. 

Desenvolver em 
100% das escolas 

pactuadas. 

Controle de 
alimentação da 
produção PSE. 

2018 DAB 5.000,00 

Garantir a promoção da saúde 
auditiva e identificação de educandos 
com possíveis sinais de alteração 
auditiva junto as unidades escolares 

Avaliação em 
100% das crianças 

que apresentam 
deficit de 

Controle de 
alimentação da 
produção PSE. 

2018 DAB 0,00 
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do município de Cascavel. aprendizagem, 
apresentados pela 
escolar pactuada. 

Promover ações nas unidades 
escolares do município de Cascavel 
em relação ao direito sexual e 
reprodutivo, bem como a prevenção 
de IST/AIDS. 

100% Estudantes 
de 12à 17 anos, 

nas escolas 
pactuadas. 

Controle de 
alimentação da 
produção PSE. 

2018 DAB 0,00 

Garantir a promoção da saúde ocular 
e identificação de educandos com 
possíveis sinais de alteração ocular 
junto às unidades escolares do 
município de Cascavel. 

Desenvolver em 
100% das unidades 

pactuadas. 

Controle de 
alimentação da 
produção PSE. 

2018 DAB 0,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  75.000,00 

 
 

Diretriz 3 

Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas. 

 
Objetivo da Diretriz 

 Desenvolver ações para a efetivação da Rede de Atenção em Saúde Mental. 

 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento Período Div. Resp. 
Recurso Orç. 

(R$) 

Implementar matriciamento em saúde 
metal em todas as Unidades de Saúde 

Matriciar todas as 
unidades de 

saúde. 

Todas as unidades 
matriciadas 2018 DAB 0,00 

Desenvolver ações de formação e 
educação permanente sobre saúde 
mental para toda rede de atenção. 

Desenvolver 
ações 

Ações 
desenvolvidas 2018 DSM 60.000,00 
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Elaborar campanha de comunicação e 
educação relacionadas à prevenção da 
dependência de drogas e ao 
fortalecimento da rede de saúde metal, 
como foco para a população 
adolescente e jovem. 

Elaborar 
Campanhas 

Campanhas 
Elaboradas 2018 DSM 15.000,00 

Garantir a manutenção do tratamento 
de jovens com necessidade de uso de 
crack, álcool e outras drogas, com 
oferta de atividades esportivas, lazer, 
terapia ocupacional, biblioteca, cultura, 
em um ambiente acolhedor. 

Garantir 
tratamento e 
atividades 
esportivas 

Tratamento e 
atividades 
Garantidos 

2018 DSM 2.955.000,00 

Realizar articulação com os diversos 
setores que atuam na atenção em 
saúde mental (saúde, educação, 
assistência social, antidrogas, 
segurança públicas e afins), ações das 
diversas áreas e políticas sociais que 
garantam proteção às pessoas e 
grupos mais vulneráveis. 

Garantir 
articulação e 

proteção  

Articulação e 
proteção  

garantidos 
2018 DSM 2.228.000,00 

Desenvolver as atividades de custeio e 
aquisição de bens de capital em 
atenção a Saúde Mental, bem como às 
demais atividades inerentes à Atenção 
Especializada. 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade 
realizada 2018 DAB / DSM 820.000,00 

Desenvolver as atividades de custeio e 
aquisição de bens de capital em 
atenção a Saúde Mental, bem como às 
demais atividades inerentes à Atenção 
Especializada (Específica Criança e 
Adolescente). 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade 
realizada 2018 DAB / DSM 545.000,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  6.623.000,00 

 
 

Diretriz 4 
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Garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS. 

 
Objetivo da Diretriz 

 Promover acesso aos medicamentos considerados essenciais. 
 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento Período Div. Resp. 
Recurso Orç. 

(R$) 
Reavaliar e atualizar o elenco de 
medicamentos, visando garantir 
atendimento dos pacientes portadores 
de doenças atribuídas como de 
responsabilidade do gestor municipal 
no âmbito do SUS, segundo critério 
epidemiológico e o conteúdo dos 
protocolos clínicos e as diretrizes 
terapêuticas. 

Realizar 
discussão nas 

reuniões da 
Comissão de 
Farmácia e 
Terapêutica 

Número de 
reuniões realizadas 2018 DAF / DAS 0,00 

Reorganizar e ampliar o elenco de 
medicamentos básicos disponibilizados 
no âmbito da atenção básica. 

Realizar 
reuniões da 

Comissão de 
Farmácia e 
Terapêutica 

Número de 
reuniões realizadas 2018 DAF / DAS 0,00 

Contemplar horários diferenciados ou 
escalas de plantão das farmácias 
básicas nos finais de semana e 
feriados, para atendimento da 
população. 

Abertura das 
Farmácias 
Básicas em 

horários 
diferenciados 

Ação realizada 2018 DAF / DAS 
Recurso 

previstos na 
Diretriz 7 folha 

Implantar e implementar o “Programa 
Mais Saúde Menos Remédio”, por meio 
da Política de Práticas Integrativas e 
Complementares. 

Ações de 
custeio e 

participação do 
Grupo Técnico 
Saúde da Itaipu 

Elaboração do 
projeto, quantidade 

de reuniões 
realizadas do GT 
para discussão do 

tema 

2018 DAF / DAS 0,00 

Proporcionar aquisição de 
medicamentos em atendimento aos 
munícipes conforme padronização 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade 
realizada 2018 DAF / DVGI 9.130.000,00 
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existente. 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  9.130.000,00 

 
 

Diretriz 5 

 
Fortalecer a vigilância em saúde por meio da articulação com os serviços de saúde, do monitoramento e da coordenação 

de processo de promoção da saúde, incluindo a Vigilância em Saúde Ambiental, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e 

a implantação Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 

 

Objetivo da Diretriz 

 

Instrumentalizar as equipes locais e municipais com vistas às práticas da vigilância em saúde, com base na epidemiologia 

clínica e social. 
 

Divisão de Vigilância Epidemiológica 

Instituir medidas voltadas ao diagnóstico e ao tratamento precoce, bem como ao controle e redução das doenças 

transmissíveis: IST’s, tuberculose, hanseníase; ampliar a discussão e notificações das doenças e agravos não transmissíveis: 

notificações de violência autoprovocadas, intoxicações exógenas, tentativas de suicídio, notificação de acidentes de trânsito; 

fortalecer ações dos comitês: COTRANS, comitê de investigação e prevenção da mortalidade fetal, infantil e materna; 

sensibilizar equipes para diagnóstico precoce das hepatites virais; sensibilizar equipes para diagnósticos de agravos 

transmitidos por vetores, especialmente as arboviroses; manter atenção as enfermidades endêmicas, emergentes ou 

reemergentes. 
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Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental 
Estruturar e implementar a Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, fortalecendo ações que minimizem os danos saúde 

da população ocasionados por zoonoses, vetores e contaminações de solo e água. 

Intensificar as ações da Divisão de Vigilância em Saúde, do programa Vigiagua e Vigisolo, visando a prevenção de 

contaminações de solo e água, que possam causar danos a saúde da população. 

Viabilizar parcerias com órgãos governamentais e não governamentais, para ações de prevenção as contaminações do 

solo e da água. 
 

Divisão de Vigilância Sanitária 

Qualificar e expandir as ações de vigilância sanitária, executadas de forma transversal e integrada à Política Nacional de 

Saúde, com o objetivo de prevenir e controlar os riscos oriundos da população, comercialização e uso de bens e serviços, 

mediante o monitoramento do risco sanitário, o controle sanitário, a regulamentação sanitária e a coordenação do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária. 

Implantar a Gestão de Ações Pré-Mercado, com a finalidade de reduzir risco sanitário na introdução de produtos e 

serviços no mercado relacionados à habilitação e certificação e regularização de produtos e Gestão de Ações Pós-Mercado, 

com a finalidade de verificar a execução das normas regulatórias, mitigar o risco sanitário e reduzir falhas no acesso a produtos 

e serviços, abrangendo fiscalização e monitoramento de produtos e serviços. 

Implementar as ações do Integravisa (ANVISA) com ênfase na harmonização das ações críticas elecandas pelo Projeto 

durante o ano de 2017. 

Fortalecer as ações de educação e comunicação em vigilância sanitária, enfatizando o aprimoramento da comunicação da 

VISA com a sociedade, além da ampliação e qualificação da participação dos cidadãos nas práticas de vigilância sanitária e da 

melhoria do relacionamento com outros atores institucionais, como órgãos dos poderes Executivo e Legislativo e do próprio 

setor regulado. 
 

Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador 
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Implantar Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador, como parte da política nacional de saúde do trabalhador e da 

trabalhadora.  

Promover ações individuais, de assistência e recuperação dos agravos e de prevenção dos ambientes, processos e 

atividades de trabalho. 

Proporcionar conhecimento técnico, os saberes e experiências aos profissionais dos serviços de saúde. 

Contemplar o atendimento a todos os trabalhadores priorizando, pessoas e grupos com vulnerabilidade, trabalhadores 

informais, atividades de maior risco para saúde e trabalho do menor aprendiz. 

Criar o apoio matricial com multiprofissionais para dar suporte à rede de atenção primária nos casos em que os 

profissionais tenham dificuldade em fechar o diagnóstico. 
 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento Período Div. Resp. 
Recurso Orç. 

(R$) 

Diminuir incidência de Dengue, 
Chikungunya e Zika, através de 
capacitação aos profissionais de saúde 
sobre o manejo clínico da doença e 
diagnóstico diferencial. 

Reduzir incidência das 
arboviroses 

Dengue: menor 
igual 13,43 

Febre 
chikungunya: 
manter zero 

Zika vírus: manter 
zero 

2018 
VIEP 

VISAM 
DAB 

50.000,00 

Difundir e implementar as ações de 
combate ao vetor, por meio da 
Mobilização Social e Comitê Municipal 
de Combate ao Aedes Aegypti. 

Realizar 6 (seis) reuniões 
do Comitê Municipal de 

Combate ao Aedes 
aegypti 

Nº de reuniões 
realizadas 2018 VISAM 15.000,00 

Implementar atividades integradas junto 
a atenção básica, para controle das 
arboviroses. 

Realizar uma ação 
conjunta: ACE + ACS 

para combate ao Aedes 
Ação realizada 2018 VISAM 

DAB 0,00 

Equipar e estruturar a Equipe de 
Educação em Saúde, do Setor de 
Controle de Endemias, com material 
pedagógico, equipamentos de 
sonoplastia e veículo. 

Adquirir material 
pedagógico para 

atividades da equipe 
Material adquirido 2018 VISAM 19.000,00 
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Estruturar e equipar Equipe de 
Inseticida, do Setor de Controle de 
Endemias, com curso e equipamentos 
para inspeção de depósitos elevados. 

Realizar curso NR 35 
(trabalho em altura) 

Equipe de 
inseticida com 
curso realizado 

2018 

VISAM 
DIVISÃO DE 

MEDICINA DO 
TRABALHO 

360.000,00 

Realizar atividade educativa sobre as 
doenças e agravos, juntamente com 
profissionais das unidades e serviços. 

Realizar 4 (quatro) 
atividades educativas 
com profissionais das 
unidades e serviços 

Número de 
oficinas realizadas 2018 

VIEP 
VISAM 
VISA 
DAB 

0,00 

Garantir a manutenção da ampliação 
de ações de controle de HIV / AIDS e 
outras IST’s, executando com o uso de 
recursos específicos. 

Realizar, juntamente com 
CEDIP, capacitação em 
ist para profissionais de 

saúde. 

Número de 
capacitação 
realizadas 

2018 
VIEP 

CEDIP 
DAB 

403.000,00 

Realizar sensibilização e capacitação, 
juntamente com CEDIP, para 
profissionais dos serviços de saúde 
sobre diagnóstico precoce das 
hepatites virais. 

Realizar uma oficina 
sobre hepatites virais Oficina realizada 2018 

VIEP 
CEDIP 
DAB 

42.000,00 

Fortalecer a descentralização do 
tratamento da tuberculose e 
hanseníase, por meio de capacitação, 
sensibilização e apoio as unidades de 
saúde. 

Realizar uma reunião por 
unidade de saúde, para 

análise e estudo de 
casos 

Reuniões 
realizadas x 

unidades 
2018 VIEP 

DAB 35.000,00 

Implantar, gradativamente nos serviços 
de saúde que atendem vítima de 
acidente de trânsito, sistema de 
informação SIGETRANS - Sistema 
integrado georreferenciado de controle 
e monitoramento de acidentes de 
Trânsito. 

Implantar SIGETRANS 
em um serviço que 
atende vítimas de 

acidente de trânsito 

Sistema 
implantado 2018 

VIEP 
SETOR 

INFORMÁTICA 
50.000,00 

Implementar as ações do Setor de 
Controle de Zoonoses, de maneira 
compartilhadas com outras secretarias. 

Implementar ações Ações 
implementadas 2018 VISAM 52.000,00 
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Estruturar o laboratório de coleta de 
material de animais de relevância para 
a saúde pública, da Divisão de 
Vigilância em Saúde/Setor de Controle 
de Zoonoses. 

Adquirir 
instrumental/equipament

os para coleta de 
material de 

monitoramento vírus 
rabico e eutanásia de 

morcegos 

Materiais e 
equipamentos 

adquiridos 
2018 VISAM 100.000,00 

Sensibilizar os profissionais para a 
Notificação de Violências em todos os 
serviços da Rede de Atenção. 

Realizar as notificações Notificações 
realizadas 2018 VISA 0,00 

Sensibilizar os profissionais para a 
Notificação de Violências em todos os 
serviços da Rede de Atenção. 

Realizar uma oficina de 
sensibilização Oficina realizada 2018 

VIEP 
REDE DE 

PROTEÇÃO 
60.000,00 

Propiciar capacitação para os 
profissionais lotados no Departamento 
de Vigilância em Saúde. 

Autorizar participação 
dos profissionais em 

capacitações/eventos de 
interesse ao trabalho 

Numero de 
solitiações x 
liberações 

2018 

VISA 
VIEP 

VISAM 
DEPE 

55.000,00 

Viabilizar curso de pós graduação, latu 
sensu, em vigilância sanitária para 
profissionais designados como fiscais e 
demais servidores lotados no 
departamento de vigilância em saúde. 

Elaborar projeto para 
realização de curso de 

pós graduação em 
vigiância sanitária 

Projeto elaborado 2018 VISA 
DEPE 60.000,00 

Manter equipe de controle de endemias 
completa, conforme preconiza 
Programa Nacional de Combate a 
Dengue. 

Cumprir com numero de 
ace conforme 

preconizado no PNCD 

01 ace para cada 
800 a 1.000 

imóveis 
2018 VISAM 

DGP 

Recurso 
previstos na 
Diretriz 7 da 

folha 

Cumprir o descritivo financeiro e 
planilha de indicadores do VIGIASUS. 

Cumprir descritivo do 
vigiasus 

Manual de 
Indicadores 

Vigiasus 2017 
2018 

VIEP 
VISA 

VISAM 
0,00 

Cumprir os indicadores referentes ao 
Departamento de Vigilância em Saúde 
propostas no SISPACTO. 

Cumprir indicadores 
SISPACTO 

Manual de 
indicadores do 

SISPACTO 
2018 

VIEP 
VISA 

VISAM 
0,00 



24 

 

Cumprir os indicadores propostos no 
Programa de Qualificação da Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde 
(PQA-VS). 

Cumprir indicadores 
PQA-VS 

Manual de 
indicadores do 

PQA-VS 
2018 

VIEP 
VISA 

VISAM 
0,00 

Manter plano de ação da VISA 
atualizado, cumprindo com as metas e 
ações nele proposto. 

Atualizar anualmente 
plano de ação da VISA Plano atualizado 2018 VISA 0,00 

Revisar e aprovar Código Municipal de 
Saúde. 

Nomear equipe para 
revisão do plantão, 

Desencadear reuniões 
de revisão do plano 

Equipe nomeada 
Plano revisado 2018 

VIEP 
VISAM 
VISA 

0,00 

Elaborar, Implantar e Implementar o  
Manual de Processo Administrativo 
Sanitário 

Elaborar Manual de 
Processo Administrativo 

Sanitário 
Manual elaborado 2018 VISA 

VISAM 0,0 

Elaborar, implantar e implementar as 
Instruções de Trabalho em todos os 
setores da Divisão de Vigilância 
Sanitária com base nas ações críticas 
elencadas no Projeto Integravisa. 

Elaborar instrução de 
trabalho 

Instrução de 
trabalho 

elaborada 
2018 VISA 0,00 

Viabilizar o cumprimento das ações 
propostas na 13ª Conferencia Municipal 
de Saúde, referente ao Departamento 
de Vigilância em Saúde: Trabalho 
intersetorial entre Secretaria de Saúde 
por meio da vigilância em saúde, 
Secretaria de Obras, Agricultura, Meio 
Ambiente e demais secretarias 
responsáveis para diagnóstico e 
intervenção sobre a grande incidência 
do mosquito borrachudo, propondo 
formas de combate continuado, 
fornecendo os recursos necessários 
(recursos humanos e insumos) e 
orientando toda comunidade do Distrito 
para resolver o problema (Sede 

Formalizar parcerias 
com outras Secretarias 

Municipais e Instituições 
de Ensino e Pesquisa 
para cumprimento da 

proposta 

Parcerias 
realizadas e 

ações finalizadas 
2018 

VISAM 
VISA 
VIEP 

0,00 
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Alvorada). 

Realizar avaliação semestral do Núcleo 
de Vigilância Hospitalar do HUOP, 
baseado nos relatórios da Rede 
Estadual de Núcleos de Vigilância 

Realizar 2 (duas) 
reuniões anualmente 

com NVH 

Reuniões 
realizadas 

anualmente 
2018 VIEP 0,00 

Rever número de cotas dos servidores 
designados como fiscais com 
reestruturação da carga horária. 

Elaborar projeto de lei, 
com alteração no 

número de cotas e carga 
horária dos fiscais da 

saúde 

Projeto elaborado 
e encaminhado 

para poder 
executivo e 
legislativo 

2018 
VISA 

VISAM 
DGP 

0,00 

Implantar adicional de autoridade 
sanitária para servidores lotados na 
Divisão de Vigilância Epidemiológica 
com reestruturação da carga horária. 

Elaborar projeto de lei, 
com proposta de 

pagamento de adicional 
de autoridade sanitária 
aos servidores lotados 

na vigilância 
epidemiológica 

Projeto elaborado 
e encaminhado 

para poder 
executivo e 
legislativo 

2018 VIEP 
DGP 80.000,00 

Desenvolver as atividades inerentes a 
Vigilância Epidemiológica e ambiental. 

100% das atividades 
previstas 

Quantidade 
realizada 2018 DA / VIEP 2.650.000,00 

Desenvolver atividades inerentes ao 
Programa VIGIASUS. 

100% das atividades 
previstas 

Quantidade 
realizada 2018 DA / VIEP 460.000,00 

Desenvolver atividades inerentes a 
Vigilância Sanitária e saúde o 
trabalhador. 

100% das atividades 
previstas 

Quantidade 
realizada 2018 DA / VIEP 235.000,00 

Adquirir equipamentos em atendimento 
a VISA. 100% Investimento Quantidade 

realizada 2018 DA / VISA 180.000,00 
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Garantir a execução do Plano de Ações 
e Metas do Programa de DST e AIDS. 

100% das ações 
programadas 

Quantidade 
executada 2018 DAE / DAS 605.000,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  5.511.000,00 

 
 

Diretriz 6 

Promoção da garantia do acesso da população aos serviços da Rede de Atenção à Urgência e Emergência 

 
Objetivo da Diretriz 

 Ampliar, qualificar e reconhecer as diversas portas de entrada de urgências; 

 Ampliar o acesso humanizado, integral, ágil e oportuno aos usuários em situação de urgências nos serviços existentes 
na rede; 

 Fortalecer o papel da urgência como integrante do cuidado no território e regulador da classificação de risco. 

 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento Período Div. Resp. 
Recurso Orç. 

(R$) 
Reorganizar os processos de trabalho 
das Unidades de Pronto Atendimento, 
buscando a efetivação da atenção 
centrada no paciente. 

Reorganizar os 
processos de trabalho 

Processos de 
trabalho 

reorganizados 
2018 DAU 0,00 

Empreender ações para o acolhimento, 
com classificação de risco e o aumento 
da capacidade resolutiva dos serviços 
nas situações de urgência e 
emergência, principalmente na atenção 
primaria, com regulação e 
referênciamento dos pacientes. 

Implantação do 
Protocolo de Manchester 

Protocolo 
implantado 2018 DAU 0,00 
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Reestruturar as Unidades de Pronto 
Atendimento, conforme planejamento 
sanitário e territorial, e a abertura de 
fontes de financiamento para prover 
atendimento oportuno e adequado às 
necessidades da população. 

Garantir a reestruturação 
das Unidades de Pronto 

Atendimento 

Restruturação 
garantida 2018 DAU 0,00 

Implantar ou garantir a manutenção de 
Programa de Educação Permanente 
para as equipes de Saúde na Atenção 
às Urgências e Emergências. 

Garantir Educação 
permanente 

Educação 
permanente 

garantida 
2018 DAU 288.000,00 

Implantar apoio matricial em saúde 
mental em todas as UPA’s do 
município. 

Garantir o apoio matricial 
em Saúde Mental 

Apoio matricial 
garantido 2018 DAU 

Previsto na 
diretriz 7 

Folha 

Reformar as Unidades de Pronto 
Atendimento existentes, melhorando a 
ambiência e qualidade de atendimento. 

Garantir reforma dos 
Pronto Atendimento Reforma garantida 2018 DAU 890.000,00 

Desenvolver as ações inerentes ao 
SAMU (CONSAMU). 

100% das ações 
realizadas 

Quantidade 
executada 2018 DAU 18.402.384,00 

Desenvolver as atividades inerentes ao 
SIATE que estão sob responsabilidade 
do Município. 

100% das ações 
realizadas 

Quantidade 
executada 2018 DAU 155.000,00 

Desenvolver as ações inerentes ao 
custeio (parcial - verba vinculada) das 
atividades inerentes a Urgência e 
Emergência. 

100% das ações 
realizadas 

Quantidade 
executada 2018 DAU 3.605.000,00 

Desenvolver as ações inerentes ao 
custeio (parcial - verba recursos 
livres/SIA) das atividades inerentes a 
Urgência e Emergência. 

100% das ações 
realizadas 

Quantidade 
executada 2018 DAU 1.975.800,00 
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Executar as ações especializadas, 
através do CISOP. 

100% das ações 
realizadas 

Quantidade 
executada 2018 DAE 6.480.000,00 

Realizar cirurgias eletivas atreladas ao 
Convênio firmado com a SESA para 
realização de mutirão conforme Grupo 
de Especialidades previstas em 
Chamamento Público. 

100% das ações 
realizadas 

Quantidade 
executada 2018 DA / DCA 1.385.000,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  33.181.184,00 

 
 

Diretriz 7 

Aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão descentralizada e regionalizada, gestão do planejamento e da informação em 

saúde, gestão do trabalho e da educação na saúde e da gestão participativa e do controle social (Bloco Gestão do SUS). 

 
Objetivo da Diretriz 

 Elaborar estratégias que integram a política de gestão do trabalho e da educação com base em evidências; 

 

 Fortalecer e ampliar o Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 

(PROGESUS). 
 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento Período Div. Resp. 
Recurso Orç. 

(R$) 
Garantir o percentual do orçamento do 
Município destinado à Saúde aplicado 
em Programas de Saúde Preventiva. 

Garantir o orçamento 
Orçamento 
garantido 2018 DA / DVGF 1.505.400,00 

Aperfeiçoar e racionalizar os recursos 
orçamentários e financeiros, 
redefinindo a sua alocação conforme 
planejamento estratégico. 

Racionalizar e alocar 
recursos financeiros 

Recursos 
financeiros 
alocados 

2018 DA / DVGF 0,00 
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Desenvolver estudo de 
dimensionamento para inserção de 
novos profissionais nas equipes das 
unidades de saúde, baseado nas 
necessidades explicitadas no processo 
atualizado de territorialização ou em 
outras. 

Disponiblizar 100% dos 
profissionais 
necessários. 

Nº de profissionais 
contratados 2018 DA / DGP 169.537.703,00 

Desenvolver estudo para elencar 
propostas de Plano de Cargos e 
Carreiras dos servidores da SESAU. 

Desenvolminento do 
estudo 

Estudo 
desenvolvido 2018 DA / DGP 

Recurso 
previstos na 
Diretriz 7 de 
servidores 

Ajustar a força de trabalho na saúde, 
através da contratação de 
profissionais conforme previsão de 
orçamento municipal. 

Contratação de 
profissionais 

Profissionais 
contratados 2018 DA / DGP 

Recurso 
previstos na 
Diretriz 7 de 
servidores 

Viabilizar e incentivar a criação dos 
conselhos locais de saúde, garantindo 
seu pleno funcionamento. 

Viabilizar e incentivar a 
criação de novos 
conselhos locais. 

Conselhos Locais 
criados 2018 DAS / CMS 0,00 

Realizar parcerias com instituições de 
ensino superior, a partir dos cursos na 
área da saúde, no sentido de melhoria 
do atendimento e aproveitamento do 
capital humano das instituições. 

Realizar convênios com 
Instituições de Ensino. 

Realização de 
capacitações 
realizadas e 

registradas no 
DEPE 

2018 DEPE 0,00 

Estabelecer e implementar um 
cronograma anual de temas 
prioritários da Politica de Educação 
Permanente de Saúde e capacitações 
aos profissionais da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Capacitar os Servidores 
para melhoria da 

assistência prestada. 

Registros de 
frequencias e 

Termo de 
Compromissos 

assinados 

2018 DEPE 0,00 

Implementar e/ou manter atualizado o 
site da Secretaria Municipal de Saúde 
com informações sobre fluxos e a 
oferta de serviços, bem como os 
horários de atendimento das unidades 
de saúde do município. 

Implementar e/ou manter 
atualizado o Site da 

SESAU, além de incluir 
1) Fluxos dos serviços 
2) Serviços oferecidos 

3) Horário de 

100% Realizado 2018 DEPE 0,00 
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atendimento das 
unidades e serviços. 

Manter o CMS, bem como os eventos 
de capacitação dos conselheiros. Previsão Orçamentária Quantidade 

realizada 2018 DAS / CMS 100.200,00 

Garantir os insumos necessários ao 
custeio e desenvolvimento das 
atividades pertinentes as Unidades e 
Serviços de Saúde (Gêneros 
Alimentícios, Mat. Áudio, Vídeo e Foto, 
Material de Expediente, Material de 
Higiene e Limpeza, Material 
Hospitalar, Material Gráfico de Uso 
Interno, Combustíveis, Oxigênio, 
Despesas Fixas (água e luz), Locação 
de Imóveis, Exames Complementares, 
Mat. Cama, Mesa e Banho, Mat. de 
Acondicionamento e Embalagem, 
Material Educativo, Material Esportivo 
e Recreativo, Material Pedagógico, 
Passagens TFD, Serviços de Malote, 
Serviços de Postagem, Serviços de 
Reprodução de Documentos, Coleta 
de Resíduos Químicos e Hospitalares, 
Desp. Setor de Transportes, Despesas 
de Pronto Pagamento (Motoristas). 

Unidades e Serviços de 
Saúde a serem 

custeadas 

Unidades e 
Serviços de Saúde 

com 
disponibilidade de 

insumos 
necessários ao 

desenvolvimento 
das atividades. 

2018 DA / DVGI / 
DVSA 12.661.500,00 

Manter a rota de linha da saúde de Rio 
do Salto e ampliar atendimento para 
São João. 

Instituição de uma rota e 
ampliar a outra Rotas Implantadas 2018 DVGI / DA / 

PSF 300.000,00 

Manter o Sistema de Comunicação 
(telefone fixo e internet) para todas as 
Unidades de Saúde do interior. 

Manter 100% 

Nº. Unidades com 
sistema de 

comunicação em 
funcionamento do 

2018 DVSA 1.000.000,00 
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interior. 

Adquirir veículos para uso do 
transporte sanitário APSUS. 

04 ambulâncias e 01 
Van. 

Nº de veículos 
adquiridos. 2018 DVSA 1.000.000,00 

Implementar aos servidores lotados e 
desenvolvendo suas atividades na 
Secretaria Executiva dos Conselhos 
Municipal de Saúde e Conselho de 
Segurança Alimentar e Nutricional 
adicional de Analista de Controle 
Social. 

Encaminhar projeto p/ 
Câmara de Vereadores 

Adicional 
aprovado  2018 DA / DGP 

Recurso 
previstos na 
Diretriz 7 de 
servidores 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2018  186.104.803,00 

TOTAL GERAL DA PAS - 2018   2018  300.000.000,00 
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