
 



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, voltada à integralidade da atenção e à qualificação das práticas e da gestão do cuidado, de forma a assegurar a 

resolubilidade dos serviços prestados e o acesso com equidade.  

 

Ação Período Div. Resp. 
Recurso 

Orç. 
Resultado 

Garantir coleta de exames nos bairros da área de 

abrangência da unidade de saúde. (Neva) 
2015 DAB/DAE/DA R$ 0,00 

O orçamento para essa finalidade é 
oriundo do teto estadual já autorizado 

aos Prestadores do SUS 

Possibilitar a contratação de profissionais como 

educador físico, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, 

fisioterapeuta, pedagogo, geriatra e farmacêutico para 

atuar no NASF. 

2015 DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Folha 
Pagamento 

 

Disponibilizar sala de multi-uso para reuniões, 

treinamento, acolhimento e grupos onde não possuem. 
2015 DAB R$ 0,00  

Construir Unidade nos bairros Tio Zaca, Cidade verde, 

Faculdade, Los Angeles, Cancelli, Claudete, Palmeiras 

e Floresta, além do Distrito de Santa Bárbara. 

2015 DAB/DA R$ 6.154.000,00  

Reforma e Ampliação das Unidades Colmeia, Guarujá, 

Rio do Salto, Morumbi, Vila Tolentino, Juvinópolis, 
2015 DAB/DAS/DA R$ 2.121.355,00  



Navegantes, São Francisco, Santa Cruz, 14 de 

Novembro e demais que se fizerem necessárias. 

Construção de cozinha, sala de reuniões e escovario na 

USF São Francisco. 
2015 DAB/DA R$ 0,00  

Viabilizar a Implantação do Centro Municipal de 

Especialidades com estrutura física e recursos 

humanos adequados. 

2015 DAS/DA R$ 0,00 

Foi realizada licitação em exercício 
anterior para viabilizar a obra do Centro 
de Especialidades em que o Município é 
integrante. A obra está em andamento e 

o recursos humanos será viabilizado 
pelo Consórcio responsável pela 

administração do serviço. 

Dar continuidade ao processo de construção da UPA 

Sanga Funda e Angra dos Reis. 
2015 DAS/DA R$ 2.800.000,00  

Adequar a estrutura das unidades para atender as 

condições mínima de acessibilidade para pessoas com 

deficiência visual e auditiva. 

2015 
DA 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 1 
juntamente com 

Reformar, 
Ampliar e 
Construir 

Unidades de 
Saúde 

 

Desenvolver estudo para construção de clínicas 

odontológicas, contemplando 100% das unidades. 
2015 

DA/DSB R$ 0,00 
A SESAU possui equipe responsável no 
Setor de Projetos para viabilização dos 

estudos iniciais. 

Garantir a continuidade do Programa Mais Médicos 

junto às Unidades de Saúde inseridas na Política 

instituída pelo MS junto ao Município de Cascavel. 

2015 DA/DAS/Assessoria 
de Gabinete 

R$ 360.000,00  

 

 

 



DIRETRIZ 2 

Promoção da atenção integral à saúde da população por meio das atividades realizadas pelas equipes da APS (UBS e USF) e NASF para 

todos os segmentos populacionais, priorizando as ações para a população mais vulnerável (criança, mulher, adolescentes e jovens, saúde do 

homem e idosos). 

 

OBJETIVO DA DIRETRIZ 

 Organizar as ações de saúde e os fluxos nas Unidades de Saúde, com base na consolidação de territórios sanitários adscritos às 

equipes de APS, visando à garantia da integralidade da atenção a saúde, mediante oferta de ações de promoção da saúde, prevenção 

de agravos, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. 

 Garantir acesso com qualidade do programa “Saúde na Escola” na atenção básica, do acompanhamento das condicionalidades da 

saúde no programa “Bolsa Família”, da “Rede Cegonha” e do enfrentamento das doenças relacionadas à pobreza. 

 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. 

 Implantar Educação Permanente para as equipes da APS. 

 Reorganizar a prática assistencial e a qualificação das ações e serviços de odontologia oferecidos à população, mediante o 

desenvolvimento de atividades de promoção e prevenção, oportunizando o acesso ao tratamento odontológico e a implantação das 

equipes de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia Saúde da Família ESF. 



 Fortalecer a relação dos equipamentos da Atenção Especializada com os Estabelecimentos de Atenção Primária, por meio da gestão 

da RAS, de modo a produzir uma Regionalização que garanta o acesso ao conjunto de serviços da atenção especializada de forma 

resolutiva, eficiente e sustentável. 

 

 DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL 

Ação Período Div. Resp. 
Recurso 

Orç. 
Resultado 

Promover a entrega de kits odontológicos.  2015 DSB R$ 250.000,00  

Realizar atividade de educação em saúde bucal para 

grupos operativos (hipertensos diabéticos e gestantes 

entre outros). 

2015 DSB R$ 0,00  

Desenvolver ações no âmbito escolar voltadas à 

escovação supervisionada e bochecho com flúor. 
2015 DSB R$ 70.000,00  

Incentivar para que as UBS/USF desenvolvam ações para 

o diagnostico precoce do câncer Bucal. 
2015 DSB R$ 0,00  

Implementar ações de Saúde Bucal preconizadas no 

Programa Ninar /Rede Mãe Paranaense.·. 
2015 DSB/DAB R$ 0,00  

Repassar à UNIPAR o recurso referente ao CEO, 

conforme Política instituída pelo Ministério da Saúde 
2015 DSB R$ 120.800,00  

 

 

DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA 

Ação Período Div. Resp. 
Recurso 

Orç. 
Resultado 

Implantar 6 novas equipes de ESF conforme o 

encaminhamentos de construção de novas unidades. 
2015 

DAB/DAS/DA 
Recursos 

previstos na 
 



Diretriz 1 
juntamente 

com 
Construção e 
Reforma de 
Unidades 

Garantir 1 médico de cada especialidade (clinico, 

pediatra, ginecologia), em cada UBS. 
2015 

DAB/DAS 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente 
com Folha 
Pagamento 

 

Ampliar a cobertura de PACS para 45% do município. 
2015 

DAB/DGP/DGF 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente 
com Folha 
Pagamento 

 

Implementar o Programa de Prevenção da Gravidez na 

Adolescência em conjunto com as ações do PSE. 
2015 

DAB R$ 0,00  

Organizar e articular a operacionalização de grupos 

operativos em todas as unidades de saúde, para 

prevenção das DCNT. 

2015 
DAB R$ 0,00  

Realizar o planejamento, revisão e avaliação do 

processo de territorialização iniciado em 2011, para as 

unidades que houverem mudança e acréscimos de 

serviço. 

2015 
DAB/DAS R$ 0,00  

Garantir a referência para as especialidades pediátrica e 

ginecológica para as USF. 
2015 

DAB/DAS R$ 0,00  

Elaborar PROTOCOLOS COM fluxos de atendimento 

para usuários com deficiência. 
2015 

DAB R$ 0,00  

Elaborar em conjunto com o GTI-M a programação das 

atividades do PSE. 
2015 

DAB/DSM R$ 0,00  



Capacitar e qualificar profissionais da atenção primária 

em saúde para atenção integral à mulher durante o seu 

ciclo reprodutivo, climatério e menopausa. 

2015 
 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente 

com 
Capacitação 

de Servidores 
na DGP/NEP 

 

Desenvolver campanhas educativas para a população, 

que visem promoção e prevenção em saúde da mulher 

em todos os ciclos de vida. 

2015 
DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente 

com Setor de 
Comunicação 

 

Manter a Atenção Materno-Infantil, por meio da Rede 

Ninar/Rede Mãe Paranaense. 
2015 

DAB 

R$ 105.000,00 

 

Disponibilizar kit de atenção pré-natal para as unidades 

de saúde. 
2015 

DAB  

Implementar ações para o fortalecimento de práticas 

voltadas à vigilância do óbito materno, infantil e fetal e 

de mulheres em idade fértil, em conjunto com o Comitê 

de Mortalidade. 

2015 
DAB/VIEP R$ 0,00  

Estimular o aleitamento materno até os dois anos de 

idade (exclusivo até os seis meses e introdução de 

alimentos complementares saudáveis em tempo 

oportuno) e fortalecimento da rede “Amamenta Brasil” e 

da estratégia nacional de alimentação complementar 

saudável. 

2015 
DAB R$ 0,00  

Garantir o acesso aos suplementos de micronutrientes 

para prevenção das doenças por carência nutricional 

específica, como a anemia e a hipovitaminose A. 

2015 
DAB R$ 0,00  

Manter o atendimento na área da saúde para vítimas de 

violência sexual. 
2015 

DAB/VIEP R$ 0,00  



Intensificar junto as UBS/USF ações para o 

rastreamento do câncer de mama por meio de 

mamografias para mulheres de 50 a 69 anos. 

2015 
DAB R$ 0,00  

Realizar ações para o aumento de coletas de 

colpocitologia oncótica. 
2015 

DAB R$ 0,00  

Implantar a classificação de risco com garantia da 

referência ambulatorial e hospitalar para atendimento 

das gestantes e crianças de risco. 

2015 
DAB R$ 0,00  

Garantir a distribuição de método anticoncepção de 

emergência e métodos contraceptivos na rede de saúde 

e monitoramento da sua disponibilização nos serviços 

de saúde. 

2015 
DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 4 
juntamente 

com Aquisição 
de 

Medicamentos 

 

Capacitar os profissionais de saúde da rede básica para 

o atendimento à saúde do homem. 
2015 

DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente 

com 
Capacitação 

de Servidores 
na DGP/NEP 

 

Estabelecer parcerias intersetoriais e interinstitucionais 

para a promoção à Saúde do Homem. 
2015 

DAB R$ 0,00  

Implementar protocolo de atendimento em Saúde da 

Criança. 
2015 

DAB R$ 0,00  

Articular em conjunto com a área da Educação o 

planejamento de estratégias para acompanhamento da 

saúde da criança e adolescente em idade escolar, 

baseado na aplicação dos componentes do Programa 

Saúde na Escola. 

2015 
DAB R$ 0,00  



Disponibilizar a Caderneta de Saúde do Adolescente 

nas unidades de saúde. 
2015 

DAB R$ 0,00  

Capacitar às equipes de atenção primária em saúde 

ações pedagógicas voltadas a atenção à saúde do 

adolescente. 

2015 
DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente 

com 
Capacitação 

de Servidores 
na DGP/NEP 

 

Monitorar e acompanhar os ambulatórios que oferecem 

o tratamento ao fumante. 
2015 

DAB R$ 0,00  

Elaborar e distribuir materiais educativos aplicados na 

promoção da saúde, voltados ao controle do tabagismo. 
2015 

DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente 

com Setor de 
Comunicação 

 

Participar das ações educativas de promoção da saúde 

e prevenção, assim como na aplicação da Lei Antifumo 

(Lei Federal 9.294/96 e Lei Estadual 16.239/09), em 

parceria com a área de Vigilância em Saúde. 

2015 
DAB/DVISA R$ 0,00  

Capacitar os profissionais de saúde para aplicação da 

Linha Guia de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa. 
2015 

DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente 

com 
Capacitação 

de Servidores 
na DGP/NEP 

 

Articular com outras áreas de atuação para atendimento 

integral das demandas da população idosa. 
2015 

DAB R$ 0,00  

Desenvolver estratégias para prevenção de quedas na 

população idosa. 
2015 

DAB R$ 0,00  



Desenvolver ações para a prevenção, detecção e 

tratamento precoces da osteoporose. 
2015 

DAB R$ 0,00  

Otimizar o acesso às consultas de especialidades e 

garantir o retorno de consulta. 
2015 

DAB R$ 0,00  

Garantir um percentual das consultas de especialidades 

nas UBS e USF para as PCD. 
2015 

DAB R$ 0,00  

Articular com o Centro de Especialidades a 

padronização para emissão de laudos para pessoas 

com deficiência. 

2015 
DAB R$ 0,00  

Articular com a Rede de Proteção o encaminhamento 

das PCD para entidades de defesa de direito. 
2015 

DAB R$ 0,00  

Garantir acessibilidade para os surdos e cegos nas 

campanhas publicitárias na área da saúde, legenda ou 

intérprete, audiodescrição, Braile. 

2015 
DAB/DVGA R$ 0,00  

Articular para capacitação/orientação para abordagem e 

acolhimento de PCD. 
2015 

DAB R$ 0,00  

Adquirir veículos exclusivo para uso de todas as USF 

urbanas. 
2015 

 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente 

com Material e 
Equip. 

Permanente 

 

Realizar teste rápido de sífilis e HIV em 100% das 

gestantes usuárias do SUS e no seus parceiros quando 

o exame tiver resultado alterado. 

2015 
 R$ 0,00  

Capacitar a equipe de enfermagem e agentes 

comunitários de Saúde, para o Programa Bolsa Família 

na Saúde. 

2015 
 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente 

com 
Capacitação 

de Servidores 

 



na DGP/NEP 

Capacitar as equipes da atenção básica para realizar 

ações de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN.). 
2015 

DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente 

com 
Capacitação 

de Servidores 
na DGP/NEP 

 

Realizar o acompanhamento nutricional através do 

SISVAN de gestantes, crianças e idosos atendidos na 

atenção básica. 

2015 
DAB R$ 0,00  

Implantar a planilha de consumo alimentar do SISVAN 

para crianças até 2 anos de idade, nas Unidades de 

Saúde da Família. 

2015 
DAB R$ 0,00  

Realizar chamada nutricional nos CMEIs e Escolas 

Municipais por amostragem. 
2015 

DAB R$ 0,00  

Analisar os dados coletados no SISVAN e distribuir os 

resultados para 100% das UBS/USF, visando auxiliar as 

equipes na definição de ações relativas ao diagnóstico 

nutricional da população. 

2015 
DAB R$ 0,00  

Implementar o Programa Nacional de Suplementação 

de Ferro (PNSF). 
2015 

DAB R$ 0,00  

Elaborar, publicar e distribuir material de orientação 

nutricional para as diversas patologias associadas à 

alimentação, visando auxiliar as equipes no tratamento 

das mesmas. 

2015 
DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente 

com Setor de 
Comunicação 

 

Implantar o programa consultório na rua, com equipe 

multidisciplinar volante para atendimento às pessoas em 

situação de rua, com desenvolvimento de ações de 

prevenção, redução de danos, promoção e cuidados 

2015 DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente 
com Folha 

 



básicos em saúde. Pagamento 

Desenvolver as atividades inerentes a Atenção Básica 

(Programas Saúde da Família, ACS e NASF), 

considerando custeio e aquisições de capital conforme 

necessidades e prioridades elencadas no PPA para 

cada área. 

2015 DAB 

Recursos 
previstos na 

diretriz 7 
juntamente 

com Material e 
Equip. 

Permanentes 

 

Garantir implementação das ações de alimentação e 

nutrição conforme protocolos da SESAU (exceção 

CEACRI - específico) 

2015 DAB R$ 0,00  

 

 

DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

Ação Período Div. Resp. Recurso Orç. Resultado 
Apresentar e aprovar propostas de 

implantação/implementação de Referência e Contra 

referência para a Atenção Ambulatorial Especializada. 

2015 
DAE R$ 0,00  

Garantir a execução do Plano de Ações e Metas do 

Programa de DST e AIDS. Ver com a josana. 
2015? 

DAE/DAS R$ 432.000,00  

Disponibilizar exames especializados disponíveis no SUS 

para o serviço de DST/AIDS. 
2015 

DAE R$ 0,00 
O orçamento para essa finalidade é oriundo 

do teto estadual já autorizado aos 
Prestadores do SUS 

Implementação do teste rápido nas UBS/USF 2015 
DAE/DAB 

Recursos 
previstos na 

diretriz 2 
juntamente com 

Apoio 

Parte do orçamento para essa finalidade é 
oriundo do teto estadual já autorizado aos 

Prestadores do SUS 



Diagnóstico e 
Terapia - SADT 

Validar Protocolos clínicos e Operacionais para todos os 

Ambulatórios do CEDIP. 
2015 

DAE R$ 0,00  

Publicar Protocolos clínicos e Operacionais para todos os 

Ambulatórios do CEACRI. 
2015 

DAE R$ 0,00  

Implantar o prontuário eletrônico unificado para todos os 

atendimentos ambulatoriais especializados do CEACRI. 
2015 

DAE 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Informatização 

da SESAU 

 

Manter estratégias preventivas para crianças, 

adolescentes e pais, através de equipe multidisciplinar do 

CEACRI. 

2015 
DAE R$ 0,00  

Ampliar número de profissionais Fonoaudiólogo, 

Neuropediatra e Psicólogo na equipe do CEACRI. 
2015 

 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Folha 
Pagamento 

 

Realizar uma (01) evento de capacitação para os 

profissionais da SESAU sobre Saúde da Criança e do 

Adolescente. 

2015 
DAE/DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Promover uma capacitação para equipe multidisciplinar do 

Ambulatório de Alto Risco, direcionada ao acolhimento do 

usuário. 

2015 
DAE 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

 



Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

Revisar os Protocolos Clínicos e Operacionais para o 

atendimento do Ambulatório de Gestação de Alto Risco, 

incluindo apoio diagnóstico, referência ambulatorial 

especializada, assistência farmacêutica e referência 

hospitalar. 

2015 
DAE R$ 0,00  

Manter o atendimento do SAD as redes de Atenção à 

Saúde, considerando a legislação vigente. 
2015 

DAE R$ 0,00  

Instituir a Comissão de Controle de Infecção Domiciliar 

(CCID). 
2015 

DAE R$ 0,00  

Adquirir veículos para ampliar capacidade resolutiva do 

SAD. 
2015 

DAE 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Materiais e 
Equip. 

Permanentes 

 

Realizar reuniões científicas por serviço especializado 

(DAE) no mínimo uma vez por mês para discussão de 

casos clínicos, incentivando as equipes a trabalhar de 

forma inter e transdisciplinar. 

2015 
DAE R$ 0,00  

Proporcionar a participação de profissional de cada 

serviço para apresentação de trabalhos científicos em um 

evento anual específico da área de atuação. 

2015 
DAE R$ 0,00  

Realizar capacitação sobre o Protocolo Municipal de 

Tratamento de Feridas. 
2015 

DAE R$ 0,00  



Reestruturar a Comissão Municipal de Tratamento de 

Feridas. 
2015 

DAE R$ 0,00  

Realizar capacitação para os profissionais das UBS e 

USF, para descentralizar os curativos de baixa 

complexidade. 

2015 
DAE/DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Manter o sistema de monitoramento da mãe e o neonato 

nos primeiros 10 dias de vida da criança por meio de 

contato telefônico. 

2015 
DAE R$ 0,00  

Desenvolver as ações inerentes ao custeio das atividades 

do PAID. 
2015 

DAE 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Garantir o 
custeio das 

Atividades da 
SESAU  

 

Executar as ações especializadas, através do CISOP. 2015 
DAE/DCA R$ 4.300.00,00  

Desenvolver ações de alimentação e nutrição voltada a 

Criança e ao adolescente (CEACRI) 
2015 

DAE R$ 0,00  

 

 

 

 



DIVISÃO DE APOIO DIAGNÓSTICO 

Ação Período Div. Resp. Recurso Orç. Resultado 

Dar continuidade ao processo de treinamento e 

capacitação às equipes que tem acesso ao software de 

Informação do Laboratório Municipal. 

2015 DAD 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Adquirir novos equipamentos necessários para o 

funcionamento do sistema de informação do Laboratório 

Municipal nas unidades de saúde. 

2015 DAD 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Materiais e 
Equip. 

Peramentes 

 

Monitorar o fluxo de recebimento de amostras externas. 2015 DAD 
R$ 0,00  

Organizar capacitação (Educação Continuada) para todos 

os Servidores do Laboratório Municipal. 2015 
DAD 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Realizar a contratação de um bioquímico. 
2015 

DAD/DGP 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Folha Pagamento 

 

Propiciar aquisição de kits para realização de exames e 

dar suporte ao custeio das ações do Laboratório Municipal.  
 

R$ 1.645.000,00  

 



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. 

 Estruturar e consolidar a rede ambulatorial de atenção à saúde mental, garantindo a qualificação dos serviços e trabalhadores. 

 

Ação Período Div. Resp. Recurso Orç. Resultado 
Ampliar o número de Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), bem como implantar a unidade de acolhimento 

em complementação à rede de saúde mental prevista pelo 

MS. 

2015 DSM/DAS R$ 3.041.500,00 

Valor referente a implantação de CAPSad III 
e 2 Unidades de Acolhimento Regional – 

Adulto e Infantil, além do Recursos Inerentes 
às Comunidades Terapêuticas 

Desenvolver atividades de comunicação e educação 

relacionadas à prevenção da dependência de drogas e ao 

fortalecimento da rede de saúde mental, com foco para a 

população adolescente e jovem. 

2015 
DSM 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Setor de 
Comunicação 

 

Implementar fluxos de atendimento para o tratamento das 

pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas. 

2015 DSM 
R$ 0,00  

Implementar Educação Permanente e fornecer materiais 

técnicos para os profissionais de saúde, com ênfase nos 

profissionais da Atenção Primária à Saúde, com vistas à 

qualificação dos serviços. 

2015 DSM 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

 



DGP/NEP 

Articular intersetorialmente com os diversos setores que 

atuam na atenção em Saúde Mental (Saúde, Educação, 

Assistência Social, Antidrogas, Segurança Pública e afim), 

propondo articulação em rede, com ações das diversas 

áreas e políticas sociais que garantam proteção às 

pessoas e grupos mais vulneráveis à Saúde Mental. 

2015 DSM 
R$ 0,00  

Incentivar as UBS/USF a criação de grupos de apoio 

relacionados à saúde mental, de acordo com as ações 

previstas no PSE 2015. 

2015 DSM 
R$ 0,00  

Apoiar as UBS/USF na estruturação de programa 

educativo de prevenção em álcool e drogas para todas as 

faixas etárias nas unidades. 

2015 DSM 
R$ 0,00  

Estimular as UBS e USF para que inclua em sua 

programação mensal, a discussão de saúde mental com 

assessoria da equipe matricial. 

2015 DSM 
R$ 0,00  

Garantir aos egressos de internações psiquiátricas a 

inclusão na Rede de Atenção Psicossocial. 
2015 DSM 

R$ 0,00 
Conforme Protocolo Saúde Mental e 

Pactuações com o governo do Estado 

Continuar a manutenção dos trabalhos de capacitação em 

dependência química junto às escolas. 
2015 DSM 

R$ 0,00  

Realizar oficinas aos novos Conselheiros Tutelares sobre a 

rede de serviço de saúde mental. 
2015 DSM 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Contratar profissionais para implantação Equipes Matriciais 

em Saúde Mental para oferecer matriciamento às equipes 
2015 DSM Recursos 

previstos na 
 



da Atenção Básica. Diretriz 7 
juntamente com 

Folha Pagamento 

Buscar parceria junto às outras secretarias municipais para 

implantar ações de geração de renda para os usuários dos 

CAPS. 

2015 DSM 
R$ 0,00  

Ampliar a oferta de atendimento da psiquiatria, psicologia, 

enfermagem, serviço social, terapia ocupacional aos 

usuários da rede de saúde mental, considerando a 

demanda existente, com a contratação de profissionais. 

2015 DSM 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Folha Pagamento 

 

Realizar capacitação por meio de cursos com temas 

específicos em saúde mental para os profissionais que 

atuam na Atenção Básica e UPAs. 

2015 DSM 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Garantir assistência farmacêutica às pessoas com 

transtornos mentais, transtornos decorrentes do uso de 

substâncias psicoativas. 

2015 DSM 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 4 
juntamente com 

Adquirir 
Medicação 

 

Buscar parcerias com outras secretarias e serviços para a 

reinserção social dos adolescentes com oferta de cursos 

profissionalizantes para inserção no mercado de trabalho. 

2015 DSM 
R$ 0,00  

Adequar o atendimento 24 horas ininterruptos aos usuários 

do CAPS III de acordo com a legislação vigente. 
2015 DSM 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Folha Pagamento 

 



Capacitar os profissionais dos serviços da Saúde Mental 

com temas sobre suicídio. 
2015 DSM 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Elaborar protocolo de atendimento às urgências 

psiquiátricas para o acolhimento dos casos agudos em 

parceria com a Divisão de Atenção às Urgências. 

2015 DSM 
R$ 0,00  

Realizar um evento sobre saúde mental anualmente, com 

a participação dos profissionais da rede de saúde mental, 

Unidades de Saúde, HUOP, SESAU, SEMED, Sec. 

Cultura, SEMEL, Conselho Tutelar e Conselhos de Direito. 

2015 DSM 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

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. 

2015 DSM 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

custeio das 
Atividades 

SESAU 

 

 

 

 

 

 



DIRETRIZ 4 

Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

 

OBJETIVO DA DIRETRIZ 

 Promover acesso aos medicamentos considerados essenciais. 

 Organizar e adequar os serviços de Assistência Farmacêutica. 

 

 

Ação Período Div. Resp. Recurso Orç. Resultado 
Monitorar o planejamento, programação e aquisição de 

medicamentos. 
2015 DAF 

R$ 0,00  

Acompanhar, juntamente com a Coordenação da CAFI, os 

processos licitatórios referentes a medicamentos quanto à 

análise técnica documental, visando à garantia da 

qualidade dos medicamentos, conforme legislação 

sanitária vigente, como também a emissão de empenhos e 

a efetiva entrega dos medicamentos aos serviços de 

saúde. 

2015 DAF 
R$ 0,00  

Acompanhar a implantação de Programas/Projetos da 

SESAU que necessitem de medicamentos, através da 

participação da Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

2015 DAF 
R$ 0,00  



Estabelecer o fluxo para aquisição, distribuição, 

dispensação e utilização de medicamentos, após a 

padronização referente aos novos Programas. 

2015 DAF 
R$ 0,00  

Acompanhar a revisão da REMUME através das reuniões 

da Comissão de Farmácia e Terapêutica e Câmaras 

Técnicas. 

2015 DAF 
R$ 0,00  

Adequar às necessidades o quadro funcional padrão dos 

serviços de Assistência Farmacêutica. 
2015 DAF 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Folha Pagamento 

 

Adequar à estrutura física dos dispensários.  2015 DAF 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 1 
juntamente com 

Reforma, Ampliar 
e Construir 

Unidades de 
Saúde 

 

Realizar educação permanente do quadro funcional padrão 

das Farmácias Básicas para cumprimento das Normas 

Técnicas. 

2015 DAF 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Realizar educação permanente dos Atendentes de 

Farmácia dos Dispensários das UBS/USF para 

cumprimento das Normatizações Técnicas. 2015 DAF 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 



Sensibilizar os profissionais para a adesão ao protocolo de 

Práticas Alternativas em Saúde sobre homeopatia.  
2015 DAF 

R$ 0,00  

Implementar medidas voltadas à promoção do uso racional 

de medicamentos. 
2015  

R$ 0,00  

Elaborar os projetos para implantação da farmácia básica 

III anexo a UPA Veneza. 
2015 

DAF/Assessoria 

de Projetos R$ 0,00  

Revisão do protocolo de dietas especiais do município de 

Cascavel, bem como propriciar o custeio de alimentos 

especiais conforme protocolos implantados. 

2015 DAF/DAE/DAB 
R$ 433.000,00  

Proporcionar aquisição de medicamentos em atendimento 

aos munícipes conforme padronização existente. 
2015 DAF 

R$ 4.776.527,00  

 

 

DIRETRIZ 5 

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

 

OBJETIVO DA DIRETRIZ 

 Fortalecer a Vigilância em Saúde por meio da articulação com os serviços de saúde, o monitoramento e a coordenação de processos 

que visem à promoção da saúde, incluindo a vigilância em saúde ambiental e a implantação da política nacional de saúde do 

trabalhador.   



 Instituir medidas voltadas ao diagnóstico e tratamento precoce, bem como ao controle e à eliminação de agravos, com ênfase na 

ampliação da taxa de cura da tuberculose, na redução da incidência da AIDS, na eliminação da hanseníase e no diagnóstico precoce 

das hepatites virais, sem descuidar das demais enfermidades, sejam aquelas negligenciadas, endêmicas, emergentes e reemergentes.  

 Construir estratégias para a implementação e monitoramento do plano nacional das doenças não transmissíveis, voltadas à redução da 

mortalidade decorrente destas doenças.  

 

 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Ação Período 
Div. 

Resp. 
Recurso Orç. Resultado 

Reestruturar o processo de trabalho da Vigilância Sanitária de 

forma que viabilize o planejamento das ações de controle como 

inspeções, fiscalizações e prevenções adequando o quadro de 

recursos humanos da VISA. 

2015 VISA 
Recursos previstos na 

Diretriz 7 juntamente com 
Folha Pagamento 

 

Cumprir com a meta elaborando e executando o plano de Ação 

de VISA, com o Envio Mensal de Planilha específica de ações 

em estabelecimentos prioritários para a Regional de Saúde. 

2015 VISA R$ 0,00  

Elaborar, confeccionar e distribuir cartilha sobre agrotóxicos. 2015 VISA 
Recursos previstos na 

Diretriz 7 juntamente com 
Setor de Comunicação 

 

Desenvolver as atividades pertinentes a Vigilância Sanitária 2015 VISA R$ 517.000,00 

Engloba as Atividades: 
Ações VISA/TAXA; Piso 

Fixo VISA – FNS e ANVISA 
e Equip. e Mat. 

Permanente com exceção 
dos recursos de 

publicidade que serão 
concentrados no Setor de 



Comunicação e Equip. Mat. 
Permanente PD  

 

 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE 

Ação Período 
Div. 

Resp. 
Recurso Orç. Resultado 

Ampliar a equipe técnica, através de concurso público para 

atendimento as demandas na área de vigilância ambiental. 
2015 VIAS 

Recursos previstos na 
Diretriz 7 juntamente com 

Folha Pagamento 
 

Realizar capacitação para fiscais na área de saneamento. 2015 VIAS 

Recursos previstos na 
Diretriz 7 juntamente com 

Capacitação de Servidores 
na DGP/NEP 

 

Promover a participação da equipe em cursos e eventos 

relacionados à Vigilância Ambiental. 
2015 VIAS R$ 6.000,00 

Os demais recursos serão 
concentrados junto ao NEP 

Integrar ações conjuntas de prevenção e promoção da saúde, 

com a atenção primaria e com as demais secretarias. 
2015 VIAS R$ 0,00  

Estruturar o programa VIGISOLO, com aumento da equipe e 

aquisição de equipamentos e EPIs, para o cadastro das áreas 

do município com risco de contaminação do solo e realização 

do monitoramento conforme preconizado. 

2015 VIAS 

Recursos previstos na 
Diretriz 7 juntamente com 

Folha Pagamento  
R$ 15.000,00 

 

Manter o programa VIGIAGUA, realizar registro de preço para 

analises de água e adquirir equipamentos e materiais 

necessários à realização do monitoramento da qualidade da 

água pra consumo humano conforme portaria 2914/MS. 

2015 VIAS 

Recursos previstos na 
Diretriz 5 juntamente com 
Desenvolver as Atividades 

VIEP e VIAS 

 

Desenvolver ações de controle da dengue conforme 

preconizados no PNCD, cumprindo as metas estabelecidas 

pelo programa. 

2015 VIAS R$ 0,00  



Mobilizar em conjunto com o Comitê da Dengue ações para o 

enfrentamento e controle do agravo. 
2015 VIAS R$ 0,00  

Promover integração dos ACE e ACS, e capacitações para 

desenvolver ações de educação em saúde ambiental na 

comunidade. 

2015 VIAS R$ 10.000,00  

Estruturar equipe e viabilizar veículo e equipamentos para as 

demandas do setor de controle de zoonoses. 
2015 VIAS R$ 35.000,00  

Desenvolver as atividades inerentes a Vigilância 

Epidemiológica e Ambiental. 
2015 VIAS R$ 242.000,00  

Adquirir Uniformes e EPI’s em atendimento ao Controle de 
Endemias 

2015 VIAS R$ 93.000,00  

 

 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Ação Período Div. Resp. 
Recurso 

Orç. 
Resultado 

Implantar o Sistema Integrado Georreferenciado de 

Controle e Monitoramento por Acidentes de Trânsito via 

web (SIGETRANS) nos serviços de saúde. 

 
2015 

 
DVIEP/DVA 

R$ 0,00  

Viabilizar um agente administrativo ou técnico de 

enfermagem para atuar no SIGETRANS. 
2015 DVIEP/DGP 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Folha 
Pagamento 

 

Implantar notificação compulsória para Acidente de 

Trânsito no município inserindo-a no Código Sanitário 

Municipal. 

2015 DVIEP R$ 0,00  

Manter o Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de 

Acidente de Trânsito do Município de Cascavel – 
2015 

DVIEP 
DVIEP 

R$ 0,00  



COTRANS em atividade 

Desenvolver ações educativas com a finalidade de reduzir 

a morbimortalidade por acidente de trânsito em conjunto 

com o COTRANS 

2015 DVIEP/DAB R$ 0,00  

Promover oficinas com as fontes notificadoras de violência 

doméstica, sexual e/ou outras violências (UBS/USF, UPA, 

Hospitais, CEDIP) para correções das inconsistências. 

2015 
 

DVIEP/DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Assegurar os índices de cobertura vacinal das doenças 

imunopreveníveis previstos pelo Ministério da Saúde, para 

o calendário básico e para as campanhas vacinais contra a 

poliomielite em 95% e influenza (crianças e idosos) em 

80%, buscando alcançar pelo menos 70% de 

homogeneidade de coberturas. 

2015 DVIEP/DAB R$ 0,00  

Manter a manutenção preventiva e corretiva específica 

para a Sala de Distribuição de Vacinas e Rede de Frio, 

bem como, para a rede de frio das unidades de saúde. 

2015 DVIEP/DVS 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Manutenção 
corretiva e 

Preventiva dos 
Equip. 

 

Desenvolver projeto arquitetônico para construção da Sala 

de Distribuição de Vacinas e Rede de Frio, e buscar 

recursos financeiros junto ao Estado e MS. 

2015 DVIEP/DVS R$ 0,00 
A ser desenvolvido pelo Setor de 

Prejetos 

Adquirir geladeiras específicas e maiores para composição 

da Rede de Frio das unidades de saúde, devido ao 

aumento da oferta de imunobiológicos no Programa 

Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. 

2015 DVIEP/DVS 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Materiais e 
Equip. 

 



Permanentes 

Analisar e divulgar os dados vacinais para as unidades de 

saúde, trimestralmente. 
2015 DVIEP R$ 0,00  

Realizar atualização em Sala de Vacinas para os 

profissionais das unidades e serviços de saúde, 

anualmente. 

2015 DVIEP/DVS/DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Realizar ao menos uma supervisão técnica nas salas de 

vacinas das unidades e serviços de saúde, anualmente. 
2015 DVIEP/DAB R$ 0,00  

Realizar, em parceria com a Divisão de Atenção Básica, as 

campanhas de vacinas, de acordo com o Calendário de 

Vacinas do Ministério da Saúde. 

2015 DVIEP/DVS/DAB R$ 16.000,00  

Viabilizar a contratação de 01 (um) agente administrativo 

para auxiliar nas atividades da Sala de Distribuição de 

Vacinas e Rede de Frio e digitação dos Sistemas de 

Informação de Imunobiológicos – SI-PNI. 

2015 DVIEP/DVS 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

a Folha de 
Pagamento 

 

Investigar e monitorar todos os casos suspeitos de Dengue 

de acordo com os Fluxogramas estabelecidos. 
2015  R$ 0,00  

Qualificar de forma permanente os profissionais de saúde 

sobre diagnostico e tratamento da Dengue em parceria 

com a Divisão de Vigilância Ambiental. 

2015  

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Elaborar, confeccionar e divulgar Material Educativo 

de Promoção e Prevenção de Doenças. 
2015 DVIEP/DVS 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Setor de 

 



Comunicação 

Monitorar os casos identificados de Tuberculose e seus 

comunicantes, através da busca ativa imediata, bem como, 

o monitoramento do tratamento diretamente OBSEVADO 

com toda a Equipe da Atenção Básica de Saúde. 

2015 DVIEP/DAB R$ 0,00  

Monitorar a realização dos exames de Baciloscopia da 

população de Sintomáticos Respiratórios. 
2015 DVIEP/DVS R$ 0,00  

Monitorar de forma permanente as áreas prioritárias 

(Cadeias, Asilos e Albergues), com a viabilização de 

exames de Baciloscopia nos Sintomáticos Respiratórios. 

2015 DVIEP/DVS R$ 0,00  

Realizar Capacitação em Hanseníase, Tuberculose e 

Hepatites Virais para o profissionais de saúde, incluindo o 

ACS. 

2015 DVIEP/DAB/DAE 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Realizar visitas Técnicas, em parceria com o NINAR, nos 

Hospitais e Cartórios para orientações sobre o SINASC. 
2015 DVIEP/DAE R$ 0,00  

Manter acima de 90% o percentual de cura de casos novos 

de hanseníase diagnosticado nos anos da coorte. 
2015 DVIEP/DAB R$ 0,00  

Avaliar 85% dos comunicantes de Hanseníase informados 

na ficha de notificação. 
2015 DVIEP/DAB R$ 0,00  

Implantar o modulo de PNI nas UBS e USF. 2015 DVIEP/DVA/DAB R$ 0,00  

Divulgar por meio de boletim informativo quadrimestral on-

line o número de casos de doenças de notificação 

compulsória e propor medidas necessárias da área 

governamental e sociedade civil. 

2015 DVIEP R$ 0,00  

Elaborar boletim epidemiológico referente ao ano de 2014. 2015 DVIEP 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Setor de 

 



Comunicação 

Elaborar material informativo e educativo para o 

COTRANS 
2015 DVIEP R$ 36.000,00  

Viabilizar recursos para a realização das atividades do 

COTRANS. 
2015 DVIEP/DVF R$ 127.000,00  

Viabilizar junto à 10ª Regional de Saúde a participação de 

profissionais em curso básico de codificação de óbito. 
2015 VIEP R$ 0,00  

Realizar seminário sobre doenças tropicais 2015 DVIEP 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Implantar SINAN-NET no CEDIP, HUOP e UPAs. 2015 DVIEP/DVA R$ 0,00  

Descentralizar o atendimento da tuberculose, como projeto 

piloto, nas USF urbanas. 
2015 DVIEP/DAB R$ 0,00  

Viabilizar discussão com profissionais de saúde sobre as 

intoxicações por agrotóxicos. 
2015 DVIEP/DAB R$ 0,00  

Manter grupo de estudo dos profissionais de vigilância 

epidemiológica ao menos uma vez por mês. 
2015 DVIEP R$ 0,00  

Possibilitar a participação dos profissionais da Vigilância 

Epidemiológica em cursos, seminários, congressos 

(municipais, estaduais e nacionais), reuniões técnicas. 

2015 DVIEP 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Realizar discussão técnica com Vigilância Ambiental, 

laboratório municipal e 10ª RS, sobre notificações e fluxos 

dos casos de leishmaniose. 

2015 DVIEP/DVAS R$ 0,00  

Realizar capacitação dos servidores da Vigilância 

Epidemiológica no modelo de MOPECE 
2015 DVIEP 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
 



juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

Realizar simpósio do Comitê de Investigação da 

Mortalidade Materna Infantil. 
2015 DVIEP/DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Realizar uma capacitação sobre hipertensão gestacional 

em parceria com a 10ª Regional de Saúde. 
2015 DVIEP 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Realizar capacitação sobre sífilis congênita para as 

instituições hospitalares 
2015 DVIEP/DAB 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Realizar capacitação sobre prevenção e atendimento dos 

acidentes com material biológico. 
2115 DVIEP 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Desenvolver as atividades inerentes a Vigilância 

Epidemiológica. 
2015 DVIEP R$ 94.000,00 

Existem recursos a serem 
incorporados no orçamento após o 

ingresso de superávit 2014. 

 



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 Período Div. Resp. Recurso Orç. Resultado 

Implementar quadro de recursos humanos e capacitá-los 

para o desenvolvimento do trabalho na UPA Veneza. 
2015 DAU 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com a 

Folha de 
Pagamento 

 

Realizar integração dos serviços da rede de urgência em 

um evento visando à qualidade de vida dos servidores da 

rede de urgência. 
2015 DAU 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 
Servidores na 

DGP/NEP 

 

Realizar educação continuada sobre normas e rotinas de 

limpeza e desinfecção de superfície para serviço de 

zeladoria (SIATE UPA I e II). 
2015 DAU 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 
Capacitação de 

 



Servidores na 
DGP/NEP 

Elaborar calendário anual de capacitação para os 

profissionais da rede de Urgências e para os demais 

serviços que são componentes da rede. 
2015 DAU R$ 0,00  

Reestruturar o protocolo de classificação de risco da rede 

de urgência. 
2015 DAU R$ 0,00  

Desenvolver e implantar protocolos assistenciais na 

urgência e emergência baseado em evidências científicas. 
2015 DAU R$ 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 primária, com regulação e 

referenciamento dos pacientes. 

2015 DAU R$ 0,00  

Estabelecer as competências de cada Ponto de Atenção 

da Rede de Urgência, que devem ser garantidas pelos 

gestores. 

2015 DAU R$ 0,00 
As questões inerentes à Gestão serão 

definidas em reuniões de 1.°, 2.° e/ou 3.° 
Colegiado Gestor. 

Definir o Modelo de Atenção por Linhas de Cuidado, com 

prioridade para as Cardiovasculares, Cerebrovasculares e 

Traumatismos. 

2015 DAU R$ 0,00  

Custear a realização de Exames de Raios-x nas Unidades 

de Pronto Atendimento 
2015 DA/DAU R$ 600.000,00  

Desenvolver as ações inerentes ao custeio (parcial – verba 

vinculada) das atividades inerentes a Urgência e 

Emergência. 

2015 DAU 

Recursos 
previstos na 

Diretriz 7 
juntamente com 

Custeio das 
Atividades da 

SESAU 

 

Desenvolver as ações inerentes ao SAMU. 

(CONSAMU??), dentro da Macroregião de Saúde 

conforme Convênio firmado entre os 43 Municípios 

2015 DAU R$ 7.607.700,00  



participantes. 

 

  

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). 

 Suprir os serviços de Atenção Primária e Atenção Especializada com materiais, equipamentos e insumos em quantidade e qualidade 

adequados para atendimento das demandas existentes. 

 

Ação Período Div. Resp. Recurso Orç. Resultado 
Constituir comissão composta de servidores 

multiprofissionais da SESAU para que em conjunto com 

DPRH fazer a revisão participativa do Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários dos servidores da área de saúde. 

2015 DGP R$ 0,00  

Garantir o funcionamento das Unidades e Serviços de 

forma a considerar as necessidades específicas de cada 

área de abrangência, conforme identificado pelo 

processo de territorialização, bem como respeitando a 

2015 DA/DAS R$ 115.457.637,00  



proporcionalidade da população por equipe. Para tal, a 

Secretaria de Saúde buscará, em conjunto com o 

DPRH, efetuar as reposições de profissionais 

necessárias, assim como, ampliar a oferta de 

profissionais nas áreas de viabilidade, necessidade e 

onde forem definidas as pactuações com as outras 

esferas de gestão. 

Manter rotina de manutenção preventiva e corretiva de 
máquinas, equipamentos e veículos 

2015 
DA/DAS – Gerências 

correlacionadas 
R$ 1.623.000,00  

Manter rotina de manutenção preventiva e corretiva de 
bens imóveis (Ferramentas, Limpeza de Pátio, Mat. 
Diversos, Mat. de Sinalização, recarga de Extintores, 
Bandeiras, Bandeiras e Insígnias, Cortinas e Persianas, 
Dedetização e Desratização, Limpeza de Caixa d’água, 
Limpeza de Fossa Séptica, Manutenção de Sistema de 
telefonia, Manutenção de Sistemas de Alarme, Material 
Elétrico, Rastreamento de Veículos, Material de 
Acondicionamento e Embalagens...) 

2015 DA R$ 733.000,00  

Implantar a rota de atendimento entre São João e Santa 

Bárbara. 
2015 DVGI / DA / PSF R$ 180.000,00  

Manter o Sistema de Comunicação (telefone fixo e 

internet) para todas as Unidades de Saúde do interior. 
2015 DVSA R$ 20.000,00  

Desenvolver as ações operacionais necessárias à 

implantação e implementação da Política de Educação 

em Saúde e Educação Permanente para os 

trabalhadores do SUS, bem como, Controle Social com 

foco no acolhimento ao usuário, atendimento 

humanizado à população dentro das diversas áreas de 

atuação, e a operacionalização das políticas a serem 

implantadas e implementadas a nível municipal. 

2015 DGP/NEP R$ 0,00  

Garantir a capacitação aos servidores, por meio de 

cursos correlacionados nas áreas de atuação destes, 

conforme previsto na Lei n. 5.839 de 05/08/2011. Inclui 

2015 
DGP e Gerências 
Correlacionadas 

R$ 454.936,00  



passagens Serviços de Seleção e Treinamento, 

Capacitação, dentre outros. 

Manter o Núcleo de Educação Permanente (NEP) junto 

à DGP para organização e divulgação das atividades de 

formação. 

2015 DGP  

Encaminhar ao DPRH para implantação, revisão dos 

Adicionais instituídos para as diversas áreas de Atenção 

à Saúde. 

2015 DA/DGP R$ 0,00  

Garantir insumos necessários ao custeio e 
desenvolvimento das atividades pertinentes as 
Unidades e Serviços de Saúde [Gêneros Alimentícios, 
Mat. de Áudio,Vídeo e Foto, Material de Expediente, 
Material de Higiene e Limpeza, Hospedagens TFD, 
Material Hospitalar, Material Gráfico de Uso Interno, 
Serviços de Esterilização, Material Odontológico, 
Combustíveis, Oxigênio, Despesas Fixas (Água, Luz, 
Telefone), Locação de Imóveis, Mat. Cama, Mesa e 
Banho, Material Educativo, Material Esportivo e 
Recreativo, Material Pedagógico, Passagens TFD, Copa 
e Cozinha, Recargas de Extintores, Coleta de Resíduos 
Químicos, Coleta de Resíduos Químicos e Hospitalares, 
Serviços de Malote, Serviços de Reprodução de 
Documentos, Alimentos Especiais, Desp. Setor de 
Transportes, Despesas de Pronto Pagamento...] 

2015 
DA/Gerências 

Correlacionadas 
R$ 12.419.215,00 

 
 

Manter o profissional de Técnico em Segurança do 

Trabalho junto a DGP, como um canal de contato entre 

Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho e o 

servidor, apresentando sugestões, apoiando, 

fiscalizando e analisando a viabilidade de medidas de 

segurança para aperfeiçoar o sistema existente. 

2015 DGP 

Recursos previstos 
na Diretriz 7 

juntamente com a 
Folha de Pagamento 

 

Efetuar estudo para implantação conforme áreas 

prioritárias da Gestão por Resultados, de acordo com o 

preconizado e pactuado pelo Ministério da Saúde e 

2015 DGP R$ 0,00  



Secretaria Estadual de Saúde no que tange a Melhoria 

do Acesso e Qualidade das Unidades e Serviços de 

Saúde. ??? 

Adquirir Equipamentos necessários à manutenção do 
desenvolvimento das Atividades atreladas às Unidades 
e Serviços de Saúde 

2015 
DA/DAS/Gerências 

Correlacionadas 
R$ 3.008.810,00  

Manter a Responsabilidade Técnica da área médica 

dentro da Secretaria de Saúde, conforme exigência 

legal existente. 

2015 
Gabinete do 
Secretário 

R$ 0,00  

Garantir a disponibilização de uniformes/EPI’s aos 

profissionais de saúde. 
2015 

DVGF/DVGI/ 
Gerências 

Correlacionadas 
R$ 536.000,00  

Garantir o pagamento do Adicional de Insalubridade a 

todos os servidores que se enquadram às 

características necessárias, conforme legislação 

vigente. 

2015 DGP 

Recursos previstos 
na Diretriz 7 

juntamente com a 
Folha de Pagamento 

 

Priorizar que os cargos de 1, 2. e 3 Colegiado Gestor 

sejam ocupados por servidores de carreira. 
2015 SESAU R$ 0,00  

Manter a Central Única de Agendamento de Exames e 

Consultas Especializadas, de forma a garantir o acesso 

igualitário. 

2015 DCA R$ 0,00  

Dar continuidade ao desenvolvimento das atividade do 

Setor de Ouvidoria do SUS, efetuando monitoramento 

das demandas a fim de otimizar os resultados 

alcançados pela Secretaria de Saúde frente a um 

atendimento humanizado e as pactuações efetuadas 

juntamente ao Ministério da Saúde e Secretaria 

Estadual de Saúde. 

2015 DCA R$ 0,00  

Efetuar aquisição de equipamentos de Processamento 

de Dados visando dar continuidade a Informatização na 

área da Saúde. 

2015 
DA/DVSA/Setor de 
Informática/DVGF R$ 740.000,00 

 

Promover a aquisição de equipamentos de 2015 DA/DVGF/DVSA/Setor  



processamento de dados a serem disponibilizados para 

todas as Unidades e Serviços de Saúde, visando 

garantir a operacionalização do sistema nos módulos de 

controle de estoque, procedimentos, agendamento e 

prontuário eletrônico, bem como, garantir a manutenção 

dos equipamentos já existentes. 

de Informática 

Emitir e efetuar entrega do Cartão SUS a pelo menos 

60% dos munícipes por meio das Unidades de Saúde, 

visando contribuir para a Gestão do Sistema. 

2015 DIS/DAB R$0,00  

Providenciar para que haja identificação padrão em 

100% das Unidades e Serviços de Saúde, tanto externa 

quanto interna, contendo as informações pertinentes 

aos serviços prestados, agendamentos disponíveis, bem 

como demais informações pertinentes aos usuários e 

servidores. 

2015 DVSA R$ 30.000,00  

Manter a divulgação ampla dos serviços de saúde 

perante a mídia e público interno, bem como, promover 

a confecção e distribuição de materiais gráficos à 

população, pertinentes às linhas de atenção trabalhadas 

e as necessidades apontadas pelo corpo técnico frente 

à problemática encontrada em cada região de saúde. 

2015 

Setor de 
Comunicação e 

Gerências 
Correlacionadas 

R$ 324.000,00  

Criar com apoio do Conselho Municipal de Saúde, no 

mínimo 3 Conselhos Locais de Saúde em todas as 

áreas de abrangência das Unidades de Saúde. 

2015 CMS/DAB R$ 22.500,00  

Realizar as Audiências Públicas de forma a atender 

todos os requisitos existentes na LC 141/2012. 
2015 DVGF R$ 0,00  

Dar subsídios para a realização da 12ª Conferência 

Municipal de Saúde. 
2015 DA/DAS/DVS R$ 33.500,00  

Garantir o número de Ambulâncias suficiente para 

atendimento e transportes das fisioterapias pelo Setor 

de Transporte Eletivo para todo o município. 

2015 DVF 

Recursos previstos 
na Diretriz 7 

juntamente com 
Equipamentos e Mat. 

 



Permanente 

Capacitar usuários para o controle social e gestão 

participativa no SUS (conselheiros, lideranças de 

movimentos sociais, Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), Agentes de Combate às Endemias (ACE), entre 

outros). 

2015 DA/DAS/DAB R$ 43.500,00  

TOTAL ORÇAMENTO 2015   171.633.980,00  
 

 

 

Cascavel, 12/01/2015 


