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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 Meta 
Indicador de 

monitoramento 
Período Div. Resp. 

Recurso Orç. 

 (R$) 

Implantar o serviço de coleta de exames 
laboratoriais na UBS da Neva (após reforma). 

01 Unidade 
Nº de pontos de coleta 

de exames 
2017 DAB/DAE 0,00 

Possibilitar a contratação de profissionais 
como educador físico, nutricionista, psicólogo, 
fonoaudiólogo, fisioterapeuta, pedagogo, 
geriatra e farmacêutico para atuar no NASF, 
conforme Portaria do MS. 

04 Profissionais 
Nº de profissionais 

contratados. 
2017 DAB/DGP 

Recurso Previsto na 
Diretriz 7      Manter 

Quadro de 
Servidores 

Disponibilizar sala de multi-uso para reuniões, 
treinamento, acolhimento e grupos onde não 
possuem. 

03 Unidades 
Nº. de unidades 
disponibilizadas 

2017 
DAB/Assessoria de 

Projetos 

Recurso Previsto na 
Diretriz 1      

Construir Unidades 

Construir Unidade nos bairros Tio Zaca, 
Cidade Verde, Faculdade, Los Angeles, 
Cancelli, Floresta, Centro, Claudete, 
Palmeiras, Santa Barbara, Guarujá, Vila 
Tolentino, Cataratas, Rio do Salto, Pioneiros 
Catarinense e Presidente. 

16 Unidades 
Nº. de unidades 

construídas 
2017 DAB/DA 3.896.000,00 

Reforma e Ampliação das Unidades Colméia, 
Juvinópolis, Navegantes, São Francisco, 
Santa Cruz, 14 de Novembro e demais que se 
fizerem necessárias. 

06 Unidades 
Nº. de unidades 
reformadas e/ou 

ampliadas 
2017 DAB/DAS/DA 491.000,00 

Construção de escovário na USF São 
Francisco. 

1escovário Reforma realizada 2017 DAB/DA 
Recurso Previsto na 

Diretriz 1       
Reformar Unidades 

Viabilizar a recursos para construção do 
Centro Regional de Especialidades. 

60% da obra 
construída 

Percentual da obra 
executada 

2017 DAS/DA 6.180.000,00 

Dar continuidade ao processo de construção 
da UPA Sanga Funda. 

50% da obra 
construída 

Percentual da obra 
executada 

2017 DAS/DA 1.410.000,00 

Equipar UPA Sanga Funda. 
Previsão 

orçamentária 
Quantidade realizada 2017 DA 250.000,00 
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Adequar a estrutura das unidades para 
atender as condições mínimas de 
acessibilidade para pessoas com deficiência 
visual e auditiva.   

9 unidades com 
obras de 

adequação 

Nº de unidades com 
obras de adequação 2017 

Assessoria de 
Projetos/DA 

Recurso Previsto na 
Diretriz 1      

Construir e/ou 
Reformar Unidades 

Construir Hospital Municipal. 
30% de obra 
construída 

Percentual de obra 
executada 

 

2017 
Assessoria de 

Projetos 
22.000.000,00 

Implantação de academias da saúde Elaborar projeto Projeto elaborado 

 

2017 
DA/Assessoria de 

projetos 
0,00 

Construir a sede própria do Laboratório de 
Análises Clínicas e Centro de Imagens 
Municipal 

Elaboração dos 
projetos 

Projetos elaborados 

 

2017 
DA/Assessoria de 

projetos 
610.000,00 

Viabilizar recursos para a construção do CAFI. 
Previsão 

orçamentária 
Quantidade realizada 

 

2017 DA 3.010.000,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   

 

2017  37.847.000,00 

 

 

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. 
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 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. 

 Fortalecimento do trabalho em redes intersetoriais dentro do município de Cascavel.  

 

DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento 
Período Div. Resp. 

Recurso Orç. 

(R$) 

Promover a entrega de kits odontológicos. 17 mil kits Nº. de kits distribuídos 2017 DSB 42.000,00 

Realizar atividade de educação em saúde 
bucal para grupos operativos 

20 unidades com 
grupos operativos 

Nº de unidades 2017 DSB/DAB 0,00 

Desenvolver ações no âmbito escolar 
voltada à escovação supervisionada e 
bochecho com flúor. 

Desenvolver ações 
em todas as 

escolas e CMEIs 
pactuadas no PSE 

Relatório de 
atividades 

encaminhadas pelas 
unidades 

2017 DSB 105.000,00 

Incentivar para que as UBS/USF 
desenvolvam ações para o diagnostico 
precoce do câncer Bucal, principalmente nas 
unidades do PMAQ. 

100% das 
unidades 

pactuadas no 
PMAQ 

Nº de unidades com 
ação de prevenção de 

câncer bucal 
2017 DSB/DAB 0,00 

Implementar ações de Saúde Bucal 
preconizadas no Rede Ninar /Rede Mãe 
Paranaense. 

39 unidades Relatório de atividade 2017 DSB/DAB 0,00 

Implantar mais uma equipe de saúde bucal 
na USF Canadá. 

01 equipe Equipe implantada 2017 DAB/DSB/DGP 

Recurso Previsto na 
Diretriz 7            

Manter Quadro de 
Servidores 

Ampliação do número de profissionais de 02 profissionais Nº de profissionais 2017 DAB/DSB/DGP Recurso Previsto na 
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odontologia nas UBS Floresta e São 
Cristóvão. 

Diretriz 7            
Manter Quadro de 

Servidores 

Garantir a referencia odontológica para as 
unidades que não possuem clínicas. 

04 unidades 
Unidades com 

referência 
odontológica 

2017 DSB/DAB/DAS 0,00 

Efetuar a manutenção de Equipamentos 
Odontológicos. 

35 Unidades 
Equipamento em 
funcionamento 

 

2017 

 

DSB/DAB 

 

100.000,00 

Criar Pronto Socorro Odontológico Municipal. 
Implantar Pronto 

Socorro 
Odontológico 

Pronto Socorro 
Odontológico 
Implantado 

2017 DSB/DAS/DA 

Recurso previsto na 

diretriz 7, manter 

quadro de servidores 

e ações gerais 

 

Articular o aumento o número de 

atendimentos no centro de especialidades 

odontológicas – CEO e laboratórios de 

prótese. 

Reunião de 
articulação com os 

serviços 
prestadores 

Reunião realizada 
2017 DSB/DAS 0,00 

 

Adquirir Material odontológico para 

atendimento nas Clínicas Odontológicas. 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade executada 
2017 DSB/DA 250.000,00 

 

Aquisição de Material Permanente e/ou 

Equipamentos Odontológicos para utilização 

nas Clínicas. 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade executada 
2017 DSB/DA 142.000,00 

 

Desenvolver atividades inerente ao 

Programa Saúde Bucal. 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade executada 
2017 DSB/DA 

 

57.000,00 

SUBTOTAL   

 

2017 
 

 

696.000,00 
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DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento 
Período Div. Resp. 

Recurso Orç. 

 (R$) 

Implantar 10 equipes de ESF conforme o 
encaminhamento de programação de novas 
equipes. 

10 equipes 
Nº. de equipes 

implantadas 

 

2017 DAB/DAS/DA 

2.310.000,00           
(+) 

Recurso Previsto na 
Diretriz 1        

Construir e/ou 
Reformar Unidades   

e                         
Diretriz 7           

Manter Quadro de 
Servidores 

Regularizar a transferência dos terrenos de 
unidades de saúde que não estão de posse 
do Município de Cascavel. 

Regularizar os 
terrenos das 

unidades de São 
Francisco, 

Navegantes. 

Unidades com 
documentação 
regularizada. 

2017 DAB 0,00 

Ampliar a cobertura de PACS (Programa 
Agente Comunitário de Saúde) para 45% do 
município. 

45% de cobertura 
de PACS 

% de cobertura em 
dezembro de 2017 

conforme portal 
DAB/MS 

2017 
DAB/DGP/DGF 

330.000,00              
(+)                   

Recurso Previsto na 
Diretriz 7            

Manter Quadro de 
Servidores 

Implementar ações do PSE conforme 
cronograma e planejamento do GTI-M 

Quantidade de 
ações Pactuadas 

Indicadores atingidos 
2017 DAB/DSB/DAE/ 

DAU/DSM 

Recurso Previsto na 
Diretriz 2            

Saúde Bucal  

Implementar ações do PSE sobre Direito 
sexual e reprodutivo e prevenção de 
DST/AIDS. 

80% dos alunos do 
ensino 

fundamental e 
médio pactuados 

no PSE 

Relatório do SIMEC ou 
equivalente  

 

2017 DAB 0,00 

Reativação, implantação e funcionamento dos 
grupos de hipertensos, diabéticos, tabagismo, 
gestantes, saúde mental (álcool e drogas), 
dentre outras atividades nas unidades que 
não possuem, de acordo com as linhas guias 
do Ministério da Saúde. 

HIPERDIA 39 
Unid. 

Tabagismo 9 Unid. 
Gestante 15 Unid. 
Saúde Mental 05 

Unid. 

Relatório de atividades 
(anual) 

 

2017 DAB 0,00 

Garantir a referência para as especialidades 
pediátrica e ginecológica para as USF. 

25 USF 
Nº unidades com 
referência médica 

 

2017 DAB/DAS 0,00 
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Implantar fluxos de atendimento para 
usuários com deficiência, com a articulação 
da Rede de Proteção para o encaminhamento 
das PCD para entidades de defesa de direito. 

Implantação de 
fluxo 

Capacitação realizada 
com Registro no NEP 

2017 
DAB 2.500,00 

Capacitar e qualificar profissionais da atenção 
primária em saúde para atenção integral à 
mulher.  

01 capacitação 
Capacitação realizada 
com registro no NEP 

 

2017 DAB 5.000,00 

Desenvolver campanhas educativas para a 
população, que visem promoção e prevenção 
em saúde da mulher.  

01 campanha 
(Outubro Rosa) 

Campanha realizada 
2017 

DAB 20.000,00 

Disponibilizar kit de atenção pré-natal para as 
unidades de saúde. 

4500 kits Nº de kits distribuídos 

 

2017 DAB 105.000,00 

Implementar ações para a vigilância do óbito 
materno, infantil e fetal e de mulheres em 
idade fértil, em conjunto com o Comitê de 
Mortalidade. 

10 Reuniões do 
Comitê 

Nº de reuniões 
realizadas 

2017 
DAB/VIEP 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. 

01 evento de 
sensibilização  

Evento realizado  
2017 

DAB 3.000,00 

Intensificar junto as UBS/USF ações para o 
rastreamento do câncer de mama por meio 
de mamografias para mulheres de 50 a 69 
anos. 

0,62 razão de 
mamografias 
realizadas em 

mulheres de 50 a 
69 anos. 

Cálculo do SISPACTO 
2017 

DAB 0,00 

Realizar ações para o aumento de coletas de 
colpocitologia oncótica. 

0,67 razão de 
exames de 

colpocitologia 
realizada em 

mulheres de 25 a 
64 anos.  

Cálculo do SISPACTO 

 

2017 DAB 0,00 

Implantar a classificação de risco com 
garantia da referência ambulatorial e 
hospitalar para atendimento das gestantes e 
crianças de risco.  

Capacitação das 
novas USF 

programadas para 
2017 

Capacitação realizada 
e registrada no NEP  

2017 
DAB 10.000,00 

Estabelecer parcerias intersetoriais e 
interinstitucionais para a promoção à Saúde 
do Homem. 

Realização do 
Agosto Azul 

Campanha realizada 
2017 

DAB 20.000,00 
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Implementar ações para a Atenção Integral à 
Saúde da Criança. 

01 capacitação  
Capacitação realizada 
e registrada no NEP  

2017 
DAB 2.500,00 

Monitorar e acompanhar os ambulatórios que 
oferecem o tratamento ao fumante. 

9 ambulatórios em 
funcionamento 

 

Relatório do programa 
enviado à SESAU 

2017 
DAB 0,00 

Capacitar os profissionais de saúde para 
aplicação da Linha Guia de Atenção à Saúde 
da Pessoa Idosa. 

01 capacitação 
Capacitação realizada 
e registrada no NEP 

2017 
DAB 2.500,00 

Articular com outras áreas de atuação para 
atendimento integral das demandas da 
população idosa. 

Reunião de 
articulação 

Reunião realizada 
2017 

DAB 0,00 

Desenvolver estratégias para prevenção de 
quedas na população idosa. 

01 campanha Campanha realizada 

 

2017 DAB 0,00 

Confeccionar folder para divulgação da 
política de saúde da pessoa idosa. 

01 folder 
Material 

confeccionado e 
distribuído  

2017 
DAB 5.000,00 

Otimizar o acesso às consultas de 
especialidades e garantir o retorno de 
consulta. 

Garantir o retorno  
2017 

DAB 0,00 

Garantir acessibilidade para os surdos e 
cegos nas campanhas publicitárias na área 
da saúde, legenda ou intérprete, áudio 
descrição, Braile. 

% de material 
produzido 

Quantidade 
disponibilizada 

2017 
DAB/DVGA 5.000,00 

Articular capacitação/orientação para 
abordagem e acolhimento de PCD 

01 capacitação 
Capacitação realizada 
e registrada no NEP 

2017 
DAB 2.000,00 

Adquirir veículos exclusivos para uso de 
todas as USF urbanas. 

04 veículos 
Nº de veículos 

adquiridos 
2017 

DAB/DA 100.000,00 

Realizar teste de sífilis e HIV em 100% das 
gestantes usuárias do SUS 

100% de gestantes 
identificadas 

Relatório do IPM ou 
TABWIN 

2017 
DAB  0,00 

Capacitar a equipe de saúde para o 
Programa Bolsa Família. 

01 capacitação 
Capacitação realizada 
e registrada no NEP 

2017 
DAB  3.000,00 

Capacitar as equipes da atenção básica para 
realizar ações de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (SISVAN). 

01 capacitação 
Capacitação realizada 
e registrada no NEP 

2017 
DAB 2.000,00 

Realizar o acompanhamento nutricional 
através do SISVAN de gestantes, crianças, 
adolescente, adultos e idosos atendidos na 
atenção básica. 

25.000 hab./ano. Relatório do SISVAN 
2017 

DAB 0,00 

Implantar a planilha de consumo alimentar do 
SISVAN para crianças até 2 anos de idade, 
nas Unidades de Saúde da Família. 

Implantar em no 
mínimo 05 
unidades 

Nº de unidades 
implantadas 

2017 
DAB 0,00 
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Ampliar as ações do CONSEA Municipal. 
Contratar uma 
nutricionista  

Profissional contratado 
2017 

DAB 

Recurso Previsto na 
Diretriz 7           

Manter Quadro de 
Servidores 

Publicar e distribuir material de orientação 
nutricional para as diversas patologias. 

Distribuir 01 
material educativo 

Material educativo 
elaborado, distribuído 

e publicado 

2017 
DAB 3.000,00 

Implantar a classificação de risco nas USF. 25 unidades Protocolo implantado 2017 DAB 0,00 

Manter parceria com a Secretaria de Esportes 
para desenvolvimento de atividades com os 
grupos operativos das unidades. 

01 Reunião de 
Articulação 

Parceria efetivada com 
programação 

2017 DAB/DAS 0,00 

Realizar trabalho de conscientização com a 
população referente aos faltosos das 
especialidades. 

Realização de sala 
de espera nas 

unidades de saúde  

Comunicação Interna 
às unidades  

2017 DAB/DAS 0,00 

Ampliar o horário de atendimento da UBS 
Claudete até às 22horas. 

Desenvolver 
estudo junto com 

RH 

Ampliação de 
expediente  

2017 DAB/DAS/DGP 

Recurso Previsto na 

Diretriz 7           

Manter Quadro de 

Servidores 

Implementar protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas para doenças prioritárias e 

agravos no âmbito da atenção básica. 

Divulgação de 03 
protocolos  

Protocolos divulgados  2017 DAB/DAS 7.000,00 

 

Incentivar a participação de representantes 

de outras Secretarias nas pré-conferências. 

Participação de 
Secretarias 

Municipais na 
Conferência 

Municipal  

Ofício de convite  2017 DAB/DAS 0,00 

Elaborar e implantar projeto multidisciplinar 
de prevenção e tratamento da obesidade.  

Realização de 01 
oficina nas 
unidades 

capacitadas no 
programa Alimenta 
e Amamenta Brasil 

Nº de oficinas 
realizadas  

2017 DAB  0,00 

 

Capacitação em saúde do homem. 01 capacitação  
Capacitação realizada 
e registrada no NEP  

2017 DAB 1.000,00 

 

Disponibilização de 02 veículos para as USF 

de São Francisco e São João. 
02 veículos  

Nº de veículos 
disponibilizados  

2017 DAB  

Recurso Previsto na 

Diretriz 2          

Atenção Básica 

Adquirir Veículos PSF 

Desenvolver as atividades inerentes a 
Atenção Básica (PAB FIXO, Programas 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade executada 2017 DA/DAS 2.652.500,00 
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Saúde da Família, ACS e NASF), 
considerando custeio e aquisições de capital 
conforme necessidades e prioridades 
elencadas no PPA para cada área. 

Desenvolver atividades inerentes ao 
Consultório na Rua. 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade executada 2017 DA/DAS 233.400,00 

Desenvolver ações inerentes aos Programas 
CENSE e PNAISP. 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade executada 2017 DA/DAS 244.000,00 

Garantir a implementação das ações de 
alimentação e nutrição conforme protocolos 
da SESAU (exceção CEACRI – específico). 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade executada 2017 DA/DAS 635.000,00 

Adquirir Equipamentos em Atendimento às 
USF’s, UBS’s, NASF, CR e UP. 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade executada 2017 DA/DAS 444.000,00 

Elaborar Material de Publicidade e 
Propaganda referente a Divisão da Atenção 
Primária. 

100% das ações 
de custeio 

Campanhas 
Realizadas 

2017 DA/DAS 24.500,00 

SUBTOTAL   2017  7.171.900,00 

 

 

DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento 
Período Div. Resp. 

Recurso Orç. 

 (R$) 

Garantir a execução do Plano de Ações e 
Metas do Programa de DST e AIDS. 

100% das ações 
programadas 

Quantidade executada 2017 DAE/DAS 605.000,00 

Implementação do teste rápido nas UBS/USF 
de HIV e Sífilis. 

Realização do 
teste rápido em no 

mínimo 30 
unidades de saúde  

Nº de unidades 
realizando o teste 

rápido 

2017 DAE/DAB 0,00 

Revisar Protocolos clínicos e Operacionais 
para todos os Ambulatórios do CEDIP. 

09 protocolos 
Nº de protocolos 

validados 
2017 DAE 0,00 

Revisar Protocolos clínicos e Operacionais 
dos Ambulatórios do CEACRI. 

01 protocolo 
Nº de protocolos 

publicados 
2017 DAE 0,00 

Manter estratégias preventivas para crianças, 
adolescentes e pais, através da equipe 
multidisciplinar do CEACRI. 

Realizar 10 
reuniões da equipe 

multiprofissional 
Nº reuniões realizadas 2017 DAE 0,00 

Ampliar número de profissionais do CEACRI. 
01 enfermeiro 
01 psicólogos 

01 nutricionista 

Nº de profissionais 
contratados 

2017 DAE 

Recurso Previsto na 
Diretriz 7           

Manter Quadro de 
Servidores 
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Realizar um (01) evento de capacitação para 
os profissionais da SESAU sobre Saúde do 
Adolescente. 

01 capacitação 
Capacitação realizada 
e registrada no NEP 

2017 DAE/DAB 5.000,00 

Promover uma capacitação para equipe 
multidisciplinar do Ambulatório de Alto Risco. 

01 capacitação 
Capacitação realizada 
e registrada no NEP 

2017 DAE 3.000,00 

Oficializar a Comissão de Controle de 
Infecção Domiciliar (CCID). 

01 Comissão 
Documento de criação 

da Comissão 
2017 DAE 0,00 

Adquirir veículos para ampliar capacidade 
resolutiva do SAD. 

01 veículo 
Nº de veículos 

adquiridos 
2017 DAE 20.000,00 

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 trans disciplinar. 

01 reunião mensal Relatório das reuniões 2017 DAE 0,00 

Proporcionar a participação de profissional de 
cada serviço para apresentação de trabalhos 
científicos em um evento anual específico da 
área de atuação. 

01 evento Nº de eventos 2017 DAE 
Recurso previsto na 

diretriz 7, 
capacitações NEP 

Realizar capacitação sobre o Protocolo 
Municipal de Tratamento de Feridas. 

01 capacitação 
Capacitação realizada 
e registrada no NEP 

2017 DAE 3.000,00 

Reestruturar a Comissão Municipal de 
Tratamento de Feridas. 

01 Comissão 
Documento de 
nomeação dos 

membros 

2017 DAE 0,00 

Manter o sistema de monitoramento da mãe e 
o neonato nos primeiros 10 dias de vida da 
criança. 

Implementação de 
fluxos e 

classificação de 
risco 

Relatório 2017 DAE 0,00 

Disponibilizar Aparelho de ecografia 
(descentralização para as unidades). 

02 UBS/USF 
contemplando 2 

regiões da cidade 

Nº de unidades com 
aparelho de ecografia. 

2017 DAE/DA 

Recurso Previsto na 
Diretriz 2          

Atenção Básica – 
Aquisição Eq.  

Articular com o Centro de Especialidades a 
padronização para emissão de laudos para 
pessoas com deficiência com finalidade de 
concursos públicos, passe livre e benefícios. 

01 reunião Ata de reunião 2017 DAE/DA 0,00 

Desenvolver ações de alimentação e nutrição 
voltada a Criança e ao adolescente 
(CEACRI). 

Implantação dos 
grupos de 

obesidade no 
CEACRI 

N º unidades 
implantadas 

2017 DAE 260.000,00 

Agendamento de retorno de especialidades, 
conforme prazo estabelecido pelo médico 
assistente, através do CRE/CISOP e 
agilidade na liberação de exames 

01 Reunião de 
negociação com 

CISOP 
Reunião realizada 2017 DAE/DAS/DAB 0,00 
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complementares. 

Garantir o atendimento na área da saúde 
voltado para a viabilização agilizada dos 
serviços de órteses e próteses, com 
orientação e acompanhamento de pessoas 
com deficiência.  

Reunião com os 
serviços 

prestadores  
Reunião realizada  2017 DAE/DAS 0,00 

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

100% das ações 
de custeio 

Quantidade executada 2017 DA/DCA 1.385.000,00 

Desenvolver as ações inerentes ao custeio 
das atividades do PAID. 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade executada 2017 DA 1.000.000,00 

Executar as ações especializadas, através do 
CISOP. 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade executada 2017 DAE/DCA 5.100.000,00 

SUBTOTAL   2017  8.381.000,00 

 

 

DIVISÃO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento 
Período Div. Resp. 

Recurso Orç. 

 (R$) 

Dar continuidade ao processo de treinamento 
e capacitação às equipes que tem acesso ao 
software de Informação do Laboratório 
Municipal. 

01 atividade de 
treinamento 

Treinamento realizado 

 

2017 

 

DAD 

 

0,00 

Adquirir novos equipamentos necessários 
para o funcionamento do Sistema de 
informação do Laboratório Municipal nas 
unidades de saúde. 

10 computadores 
 

Quantidade de 
equipamentos 

adquirido 

2017 DAD 

 

Recurso Previsto na 

Diretriz 7Aquisição de 

Equipamentos de 

Proc. Dados 

Organizar capacitação (Educação 
Continuada) para todos os Servidores do 
Laboratório Municipal. 

01 capacitação 
Capacitação realizada 
e registrada no NEP 

2017 DAD 5.000,00 

Dar suporte ao custeio das ações do 
Laboratório Municipal, incluindo a aquisição 
de kit’s para a realização dos exames. 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade realizada 

 

2017 

 

DA  

 

2.601.000,00 
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SUBTOTAL 2017 2.606.000,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   

 

2017 
 

 

18.854.900,00 

 

 

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, com melhoria e ampliação das estruturas físicas já 

existentes e ampliação das equipes para atendimento especializado, bem como para o apoio matricial nas UBSs e USFs, garantindo a 

qualificação dos serviços e trabalhadores.  

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento 
Período Div. Resp. 

Recurso Orç. 

 (R$) 

Ampliar o número de Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS). 

Implantação de 01 
CAPS 

CAPS implantado 

 

2017 DSM/DAS 

Recurso Previsto na 
Diretriz 7           

Manter Quadro de 
Servidores 

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. 

01 reunião de 
articulação 

Reunião realizada 
2017 DSM 0,00 

Incentivar as UBS/USF a criação de grupos 
de apoio relacionados à saúde mental, de 
acordo com as ações previstas no PSE 
2017. 

Realização de pelo 
menos 01 ação de 
saúde mental em 
conjunto com PSE 

Portal SIMEC/MEC 2017 DSM/DAB 0,00 

Apoiar as UBS/USF na estruturação de 
atividades de prevenção em álcool e drogas 
para todas as faixas etárias nas unidades. 

01 ação (roda de 
conversa) 

Ação realizada 2017 DSM/DAB 0,00 

Estimular as UBS e USF para que inclua 
em sua programação mensal, a discussão 

No mínimo 01 reunião 
com a equipe matricial 

Total de unidades 
visitadas 

2017 DSM/DAB 0,00 
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de saúde mental com assessoria da equipe 
matricial. 

Continuar a manutenção dos trabalhos de 
capacitação em dependência química junto 
às escolas. 

Realizar no mínimo 01 
capacitação 

Capacitação realizada 2017 DSM 5.000,00 

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. 

Contratar: 
- 01 Médico 

Especialista em 
Psiquiatria; 

- 13 
TerapeutaOcupacional; 

- 04 Instrutores de 
Informática; 
- 01 Médico; 

- 01 Motorista; 
- 02 Orientador 

Técnico Desportivo; 
- 01 Psicólogo; 
- 01 Zeladora; 

Nº de profissionais 
contratados 

2017 DSM/DGP 

Recurso Previsto na 

Diretriz 7           

Manter Quadro de 

Servidores 

Buscar parcerias com outras secretarias e 
serviços para a reinserção social dos 
adolescentes com oferta de cursos 
profissionalizantes para inserção no 
mercado de trabalho. 

Reunião intersetorial 
para articulação 

Reunião realizada 2017 DSM 0,00 

Adequar o atendimento 24 horas 
ininterruptos aos usuários do CAPS III de 
acordo com a legislação vigente. 

Contratar: 
3 Enfermeiros; 
6 Técnicos em 
Enfermagem 

Nº Profissionais 
contratados 

2017 DSM/DGP 

Recurso Previsto na 

Diretriz 7           

Manter Quadro de 

Servidores 

Elaborar protocolo de atendimento às 
urgências psiquiátricas para o acolhimento 
dos casos agudos em parceria com a 
Divisão de Atenção às Urgências.  

Elaborar um protocolo Protocolo finalizado 2017 DSM 0,00 

Realizar um evento sobre saúde mental 
anualmente.  

01 Evento Evento realizado 2017 DSM 20.000,00 

Fomentar junto ao COMAD ações que 

visem o controle de publicidade de drogas 

lícitas (bebidas alcoólicas e cigarros) no 

âmbito municipal.  

Sugestão de tema no 
COMAD 

Ações realizadas  2017 DSM  0,00 

Desenvolver as atividades de custeio e 
aquisição de bens de capital em atenção a 
Saúde Mental, bem como às demais 

100% das ações de 
custeio 

Quantidade realizada 2017 DA/DSM 813.000,00 
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atividades inerentes à Atenção 
Especializada. 

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 (Específico Criança e 
Adolescente). 

100% das ações de 
custeio 

Quantidade realizada 2017 DA/DSM 543.000,00 

Desenvolver as atividades inerentes ao 
CAPSad III e Unidades de Acolhimento 
Regional Adulto e Infanto Juvenil 

Previsão Orçamentária  Quantidade realizada  2017 DA/DSM 2.995.000,00 

Manter atendimento na Saúde Mental por 
meio de Comunidades Terapêuticas. 

Previsão Orçamentária  Quantidade realizada  2017 DA/DSM 75.000,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2017  4.451.000,00 

 

 

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. 

 Monitorar o planejamento, programação e aquisição de medicamentos. 

 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento 
Período Div. Resp. 

Recurso Orç. 

 (R$) 

Acompanhar a implantação de 
Programas/Projetos da SESAU que 
necessitem de medicamentos, através da 
participação da Comissão de Farmácia e 
Terapêutica. 

Realizar reuniões 
da Comissão de 

Farmácia e 
Terapêutica 

Nº de reuniões e 
realizadas 

2017 DAF 0,00 

Estabelecer o fluxo para aquisição, 
distribuição, dispensação e utilização de 

Criação de 
fluxogramas 

Elaboração conforme 
demanda 

2017 DAF 0,00 
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medicamentos, após a padronização referente 
aos novos Programas. 

Acompanhar a revisão da REMUME através 
das reuniões da Comissão de Farmácia e 
Terapêutica e Câmaras Técnicas. 

12 reuniões anuais 
Documento revisado e 

publicado 
2017 DAF 0,00 

Adequar as necessidades do quadro funcional 
padrão dos serviços de Assistência 
Farmacêutica. 

02 farmacêuticos 
Nº de profissionais 

contratados 
2017 DAF 

Recurso Previsto na 

Diretriz 7             

Manter Quadro de 

Servidores 

Realizar educação permanente do quadro 
funcional padrão das Farmácias Básicas para 
cumprimento das Normas Técnicas. 

01 capacitação 
Capacitação realizada 
e registrada no NEP 

2017 DAF 2.500,00 

Realizar educação permanente dos 
Atendentes de Farmácia dos Dispensários das 
UBS/USF para cumprimento das 
Normatizações Técnicas.  

01 capacitação 
Capacitação realizada 
e registrada no NEP 

2017 DAF 3.000,00 

Implementar medidas voltadas à promoção do 
uso racional de medicamentos. 

Enviar alertas 
terapêuticos as 

unidades de saúde 
Documentos enviados 2017 DAF 0,00 

Construção da farmácia básica III anexo a 
UPA Veneza. 

Construção da 
farmácia 

Projeto elaborado 
2017 

DAF/Assessoria de 

Projetos 

 

10.000,00 

Proporcionar aquisição de medicamentos em 
atendimento aos munícipes conforme 
padronização existente. 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade realizada 

 

2017 

 

DA/DAF/DVGI 

 

4.570.000,00 

Efetuar aquisição de medicamentos inerentes 
ao Protocolo Especial. 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade realizada 

 

2017 

 

DA/DAF/DVGI 

 

1.500.000,00 

Estabelecer parcerias com o CRF-PR para 
realização de cursos de atualização 
profissional (Aperfeiçoamento e 
Especialização 

01 reunião de 
articulação 

Cursos ofertados 
2017 DAF 

 

0,00 

Efetivar a inscrição de farmácias das unidades 

de saúde e demais serviços da assistência 

farmacêutica (saúde mental, atendimento 

domiciliar, etc...) no CRF-PR.  

Reunião com CRF Inscrições realizadas 
2017 DAF 0,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   
  

 

6.085.500,00 
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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 Meta 
Indicador de 

monitoramento 
Período Div. Resp. 

Recurso Orç. 

 (R$) 

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. 

Estruturar o 
processo de 

trabalho e contratar 
05 profissionais 

Nº de profissionais 
contratados 

2017 VISA 

 

Recurso Previsto na 

Diretriz 7           

Manter Quadro de 

Servidores 

 

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. 

Elaborar plano de 
ação e enviar 12 

relatórios 

Nº de relatórios 
enviados à Regional 

de Saúde 

2017 VISA 0,00 

 

Implementar a Vigilância em Saúde do 
Contratar 02 
profissionais  

Nº de profissionais 
contratados  

2017 VISA  
 

Recurso Previsto na 
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Trabalhador. Diretriz 7           

Manter Quadro de 

Servidores 

Desenvolver as atividades pertinentes a 
Vigilância Sanitária 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade realizada 2017 DA/VISA 623.000,00 

Adquirir Equipamentos em atendimento à 
VISA. 

100% das ações 
de custeio 

Quantidade realizada 2017 DA/VISA 180.000,00 

SUBTOTAL   
  

 

803.000,00 

 

 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento 
Período Div. Resp. 

Recurso Orç. 

 (R$) 

Ampliar a equipe técnica, através de 
concurso público para atendimento as 
demandas na área de vigilância ambiental. 

04 profissionais 
Nº de profissionais 

contratados 
2017 VIAS 

Recurso Previsto na 

Diretriz 7           

Manter Quadro de 

Servidores 

Realizar capacitação para fiscais na área de 
saneamento. 

01 capacitação 
Capacitação realizada 
e registrada no NEP 

2017 VIAS 5.000,00 

Promover a participação da equipe em cursos 
e eventos relacionados à Vigilância 
Ambiental. Participar em pelo 

menos 01 evento 
no ano 

Participação em 
evento 

 

2017 

 

VIAS 

Recurso previsto na 

diretriz 5 capacitações 

e recursos 

provenientes do 

vigiasus 

Integrar ações conjuntas de prevenção e 
promoção da saúde, com a atenção primaria 
e com as demais secretarias. 

Realizar no mínimo 
01 ação de 
integração 

Ação realizada 
2017 VIAS 0,00 

Manter o programa VIGIAGUA 
eequipamentos e materiais necessários à 
realização do monitoramento da qualidade da 
água pra consumo humano conforme portaria 
2914/MS. 

Realizar 100% das 
ações 

Quantidade realizada 2017 VIAS 0,00 

Desenvolver ações de controle do Aedes Realizar 04 ciclos Ciclos realizados 2017 VIAS 0,00 
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Aegypti, conforme preconizados pelo MS, 
cumprindo as metas estabelecidas. 

de visitas  

Mobilizar em conjunto com o Comitê da 
Dengue as ações para o enfrentamento e 
controle do agravo. 

Realizar no mínimo 
uma campanha no 

ano 
Campanha realizada 2017 VIAS 0,00 

Viabilizar veículo para as demandas do setor 

de controle de zoonoses. 
01 veículo  Veículo adquirido 

2017 VIAS 

 

40.000,00 

Implantação de Unidade de Vigilância de 
Zoonoses no Município de Cascavel. 

Realizar a locação 
de imóvel 

Serviço implantado  2017 VIAS  

Recursos previstos na 

diretriz 5 de vigilância 

ambiental em saúde 

 
 

Ampliação do setor de zoonoses do 

município de Cascavel, com contratação 

através de concurso público de médicos 

veterinários.  

02 profissionais  
Nºprofissionais 

contratados  
2017 VIAS/DGP 

Recurso Previsto na 

Diretriz 7           

Manter Quadro de 

Servidores 

Melhorar o controle de raiva com vacinação 

dos animais e controle populacional, controle 

de vetores, controle de roedores, controle de 

animais incômodos, controle de animais 

peçonhentos, controle de demais zoonoses. 

Ações previstas na 
unidade de 
vigilância de 

zoonose  

Serviço implantado  2017 VIAS  0,00 

Realizar treinamento e capacitação dos 

demais profissionais de saúde para 

entendimento das doenças parasitárias e 

zoonóticas urbanas, rurais ou silvestres. 

01 capacitação  Capacitação realizada  2017 VIAS  10.000,00 

Adequar o projeto de castração dos 

cachorros de Rua do Município de Cascavel, 

de acordo com a Portaria MS 1138/2014. 

Adequação do 
projeto de 
castração  

Serviço implantado  2017 VIAS  0,00 

 
 

Desenvolver as atividades inerentes a 
Vigilância Ambiental. 

Previsão 
orçamentária 

Quantidade realizada 

 

2017 

 

DA/VIAS 

 

481.000,00 

 
 

Desenvolver atividades inerentes ao 
Programa de Controle de Zoonozes. 

Previsão 
orçamentária 

Quantidade realizada 

 

2017 

 

DA/VIAS 

 

52.000,00 
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SUBTOTAL   
  

 

588.000,00 

 

 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento 
Período Div. Resp. 

Recurso Orç. 

 (R$) 

Implantar o Sistema Integrado 
Georreferenciado de Controle e 
Monitoramento por Acidentes de Trânsito 
via web (SIGETRANS) nos serviços de 
saúde, que não foram implantados em 
2016. 

Serviços de Urgência e 
Emergência e 

Hospitais 
Sistema implantado 2017 DVIEP 0,00 

Viabilizar um agente administrativo ou 
técnico de enfermagem para atuar no 
SIGETRANS. 

01 profissional 
Nº de profissionais 

contratados 
2017 DVIEP/DGP 

Recurso Previsto na 
Diretriz 7           

Manter Quadro de 
Servidores 

Ampliar a divulgação e cumprir a Lei de 
notificação compulsória para Acidente de 
Trânsito no município. 

100% dos serviços pré 
hospitalar móvel e fixo, 
e hospitais notificando 

Acompanhamento pelo 
SIGETRANS 

2017 DVIEP 0,00 

Manter o Comitê Intersetorial de Prevenção 
e Controle de Acidente de Trânsito do 
Município de Cascavel – COTRAN em 
atividade. 

10 reuniões 
Nº de reuniões 

realizadas 
2017 

DVIEP 
 

0,00 

Desenvolver ações educativas com a 
finalidade de reduzir a morbi mortalidade 
por acidente de trânsito em conjunto com o 
COTRANS. 

Realizar no mínimo 03 
ações/ano 

Ações Realizadas 2017 DVIEP/DAB 0,00 

Assegurar os índices de cobertura vacinal 
das doenças imunopreveníveis previstos 
pelo Ministério da Saúde, para o calendário 
básico, buscando alcançar pelo menos 
85% de homogeneidade de coberturas. 

 

 
 
 
 
 
 

85% de cobertura das 
vacinas do1º ano de 

vida (Conforme cálculo 
do 

VIGIASUS/SISPACTO) 
 

 

Calculo do 
VIGIASUS/SISPACTO 

2017 DVIEP/DAB 0,00 

Manter a manutenção preventiva e 
corretiva específica para a Sala de 

100% das unidades de 
saúde e rede de frio 

Quantidade realizada 2017 DVIEP/DVS 
Recurso Previsto na 

Diretriz 5 
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Distribuição de Vacinas e Rede de Frio, 
bem como, para a rede de frio das 
unidades de saúde. 

com manutenção 
preventiva 

Desenvolvimento 
Ações VIEP 

Adquirir câmaras de vacina para 
composição da Rede de Frio das unidades 
de saúde, conforme demanda do serviço e 
aumento da oferta de imuno biológicos no 
Programa Nacional de Imunização do 
Ministério da Saúde. 

40 câmaras  
 (30 tamanho grande e 
10 tamanho pequena) 

Quantidade realizada 2017 DVIEP/DVS 209.000,00 

Analisar por meio do SIPNI - IPM os dados 
vacinais das unidades de saúde, 
quadrimestralmente 

3 análises 
Nº de análises 

divulgadas  
2017 DVIEP 0,00 

Realizar atualização sobre técnica em Sala 
de Vacinas para os profissionais das 
unidades e serviços de saúde.   

01 capacitação 
Capacitação realizada 
e registrada no NEP 

2017 DVIEP/DVS/DAB 2.000,00 

Realizar ao menos uma supervisão técnica 
nas salas de vacinas das unidades e 
serviços de saúde, anualmente. 

39 unidades 
Nº de visitas 
realizadas 

2017 DVIEP/DAB 0,00 

Realizar, em parceria coma Divisão de 
Atenção Básica, as campanhas de vacinas, 
de acordo como Calendário de Vacinas do 
Ministério da Saúde. 

02 campanhas anuais 
Nº de campanhas 

realizadas 
2017 DVIEP/DVS/DAB 5.000,00 

Viabilizar a contratação de 01 (um) agente 
administrativo para auxiliar nas atividades 
da Sala de Distribuição de Vacinas e Rede 
de Frio . 

01 profissional 
Nº de profissionais 

contratados 
2017 DVIEP/DVS 

Recurso Previsto na 
Diretriz 7           

Manter Quadro de 
Servidores 

Investigar e monitorar todos os casos 
suspeitos de Dengue de acordo com os 
Fluxogramas estabelecidos. 

100% de investigação 
dos casos de dengue 

% de casos de dengue 
investigados 

2017 DVIEP 0,00 

Qualificar de forma permanente os 
profissionais de saúde sobre diagnostico e 
tratamento da Dengue em parceria com a 
Divisão de Vigilância Ambiental. 

01 capacitação 
Capacitação realizada 
e registrada no NEP 

2017 DVIEP/VIAS 5.000,00 

Elaborar, confeccionar e divulgar Material 
Educativo de Promoção e Prevenção de 
Doenças. 

70.000 unidades Quantidade realizada 2017 DVIEP/DVS 5.000,00 

Monitorar os casos identificados de 
Tuberculose e seus comunicantes, 
através da busca ativa imediata, bem 
como, a realização do tratamento 
diretamente observado com toda a Equipe 
da Atenção Básica de Saúde. 

100% dos casos 
acompanhados 

Boletim de registro 
diário do DOTS 

2017 DVIEP/DAB 0,00 

Monitorar a realização dos exames de 1% da população Quantidade realizada 2017 DVIEP/DVS 0,00 
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Baciloscopia da população de Sintomáticos 
Respiratórios. 

Monitorar de forma permanente as áreas 
prioritárias (Cadeias, Penitenciarias, Asilos 
e Albergues), com a realização de exames 
de Baciloscopia nos Sintomáticos 
Respiratórios. 

Coletar ao menos uma 
vez ao ano secreção 

de escarro na 
população alvo. 

Nº de ações realizadas 
nas áreas prioritárias 

2017 DVIEP/DVS 0,00 

Manter em 90% o percentual de cura de 
casos novos de hanseníase diagnosticados 
nos anos da coorte. 

90% de cura de 
hanseníase 

% de cura de casos de 
hanseníase conforme 

dados do SINAN 

2017 DVIEP/DAB 0,00 

Avaliar 85% dos comunicantes de 
Hanseníase informados na ficha de 
notificação. 

85% de contatos 
avaliados 

% de contatos 
avaliados conforme 

SINAN 

2017 DVIEP/DAB 0,00 

Divulgar por meio de boletim informativo 
quadrimestral no site da SESAU o número 
de casos de doenças de notificação 
compulsória. 

03 boletins 
Nº de boletins 

divulgados 
2017 DVIEP 9.000,00 

Elaborar boletim epidemiológico referente 
ao ano de 2016. 

01 boletim 
epidemiológico 

Boletim epidemiológico 
elaborado 

2017 DVIEP 3.000,00 

Elaborar material informativo e educativo 
para o COTRANS 

01 material Quantidade realizada 2017 DVIEP 4.000,00 

 

 

Realizar segunda edição do seminário 
sobre Zoonoses, em parceria com 10ª 
Regional de Saúde e Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica Hospitalar do HUOP. 
 

01 seminário Seminário realizado 2017 DVIEP 

Recurso Previsto na 
Diretriz 7   

Capacitações e 
Treinamento NEP 

Divulgação do protocolo de atendimento 
aos casos de intoxicação por agrotóxicos 
aos profissionais de saúde, em parceria 
com a Vigilância de Saúde do Trabalhador 
e 10ª Regional de Saúde. 

Divulgação do 
protocolo em no 

mínimo 6 reuniões 
Divulgação realizada 2017 DVIEP/DAB 0,00 

Manter grupo de estudo dos profissionais 
de vigilância epidemiológica ao menos uma 
vez por mês. 

10 reuniões 
Nº de reuniões 

realizadas 
2017 DVIEP 0,00 

Possibilitar a participação dos profissionais 
da Vigilância Epidemiológica em cursos, 
seminários, congressos (municipais, 
estaduais e nacionais), reuniões técnicas. 

01 evento Nº de evento 2017 DVIEP 10.000,00 

Avaliar quadrimestralmente os indicadores 
do VIGIASUS. 

03 Avaliações  
Relatório do 
VIGIASUS 

2017 DVIEP 0,00 

Elaborar o POP de 10 das doenças de 
notificação e de dois sistemas de 

Elaborar POP Pop ELABORADO  2017 DVIEP  0,00 
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informação. 

Desenvolver as atividades inerentes a 
Vigilância Epidemiológica. 

100% das atividades 
previstas 

Quantidade realizada 2017 DA/VIEP 171.000,00 

Desenvolver atividades inerentes ao 
Programa VIGIASUS - Custeio 

100% das atividades 
previstas 

Quantidade realizada 2017 DA/VIEP 395.000,00 

SUBTOTAL   2017  818.000,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   2017  2.209.000,00 

 

 

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$) 

Implementar o quadro de recursos humanos 
nasUPAs. 

Manter o quadro de 
recursos humanos 

completo 

Quadro de recursos 
humanos completo 

2017 
DAU 

Recurso Previsto 
na Diretriz 7    

Manter Quadro 
de Servidores 

Realizar educação continuada sobre normas e 
rotinas de limpeza e desinfecção de superfície 
para o serviço de zeladoria (SIATE UPAI e II). 

01 capacitação 
Capacitação realizada 
e registrada no NEP 

2017 
DAU 

Recurso Previsto 
Diretriz 7 

Capacitações e 
Treinamento 

NEP 
 

Elaborar calendário anual de capacitação para os 
profissionais da rede de Urgências e para os 
demais serviços que são componentes da rede. 

Elaboração de 
cronograma anual 

Cronograma 
elaborado e divulgado 

2017 
DAU 

Revisar e implantar protocolos assistenciais na 
urgência e emergência baseado em evidências 
científicas. 

100% dos 
protocolos 
revisados e 
implantados 

Protocolos revisados e 
implantados 

2017 
DAU 

Reestruturar o serviço do enfermeiro NCI (Núcleo Reestruturar núcleo Serviço reestruturado 2017 DAU Recurso 
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de Controle de Infecção Ambulatorial) ampliando 
de 6h para 8h diárias. 

Previstona 
Diretriz 7    

Manter Quadro 
de Servidores 

Adequar o acesso aos DEFICIENTES auditivos 

nos serviços de urgência e emergência. 
Implantar central de 

libras  
Serviço implantado  2017 DAU 

Recursos 
previsto na 

diretriz 7, manter 
quadro de 
servidores 

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

100% das ações Quantidade executada 
2017 

DA/DAU 2.025.000,00 

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

100% das ações Quantidade executada 
2017 

DA/DAU 2.649.000,00 

Desenvolver as ações inerentes ao SAMU 
(CONSAMU). 

100% das ações Quantidade executada 

 

2017 DA/DAU 12.295.200,00 

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

100% das ações Quantidade executada 

 

2017 DA/DAU 167.000,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   
 

 17.136.200,00 

 

 

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). 

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

adequados para atendimento das demandas existentes. 
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Ação Meta 
Indicador de 

monitoramento 
Período Div. Resp. 

Recurso Orç. 
(R$) 

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. 

Nomear servidores 
para compor uma 

Comissão 

Documento de 
nomeação da 

Comissão 

2017 DGP 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 
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. 

Disponibilizar 100% 
dos profissionais 

necessários 

Nº de profissionais 
contratados 

2017 DA/DAS 155.510.849,44 

Garantir reposição de profissionais em períodos 
de férias, afastamentos, exonerações, 
aposentadorias e falecimentos, assegurando o 
quadro completo de servidores.  

Reposição de 
100%dos 

profissionais 
afastados 

Relatório anual de 
reposição 

2017 DGP/DA/DAS 

Recurso Previsto 
Diretriz 7     

Manter Quadro de 
Servidores 

 
 

Implantar a rota de linha da saúde de 
atendimento para São João.  

Instituição de uma 
rota e ampliar a 

outra 
Rotas implantadas 2017 DVGI / DA / PSF 300.000,00 

 
 

Garantir o transporte de plantão, com veículo e 
motorista, nos finais de semana para Sede 
Alvorada. 

Implantar um plantão Ação realizada 2017 DAB/DA 

Recurso Previsto 
Diretriz 7     

Manter Quadro de 
Servidores (HE) 

 
 
 
 
 

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

Manter 100% 

N. Unidades com 
sistema de 

Comunicação em 
funcionamento do 

interior 

2017 DVSA 800.000,00 

Desenvolver as ações operacionais necessárias 
à implantação e implementaçãoda Política de 
Educação em Saúde e Educação Permanente 
para os trabalhadores do SUS. 

Realizar 04 
capacitações pelo 

NEP 

Nº de capacitações 
realizadas 

2017 DGP 

110.000,00           
(+) Recursos 
Vinculados 

integrantes das 
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Realizar capacitações nas diversas áreas da 
Secretaria de Saúde conforme cronograma 
definido pelos Departamentos. 

Capacitações 
programadas  

Capacitações 
realizadas 

2017 NEP - Divisões 

Ações dos 
Programas 

discriminados nas 
Diretrizes 1, 2, 3, 

4, 5 e 6 

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. 

Atender 100% dos 
Protocolos conforme 

portaria 
regulamentadora 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nº de Solicitações 
atendidas 

 
 

2017 
DGP e Gerências 

Correlacionadas 

0,00                    
O custo destas 

capacitações não 
oneram a SESAU  

Encaminhar ao DPRH para implantação, revisão 
dos Adicionais instituídos para as diversas áreas 
de Atenção à Saúde. 

Encaminhar uma 
proposta de 

alteração 

Alteração e 
Publicação da Lei 

2017 DA/DGP 

Recurso Previsto 
Diretriz 7      

Manter quadro de 
Servidores 

Efetuar estudo para implantação conforme áreas 
prioritárias da Gestão por Resultados, de acordo 
com o preconizado e pactuado pelo Ministério 
da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde no 
que tange a Melhoria do Acesso e Qualidade 
das Unidades e Serviços de Saúde. 

Realizar 100% dos 
estudos necessários 

Estudo realizado 2017 DGP 

Manter a Responsabilidade Técnica da área 
médica dentro da Secretaria de Saúde, 
conforme exigência legal existente. 

01 profissional 
Manutenção de 

função 
2017 

Gabinete do 

Secretário 

Recurso Previsto 
Diretriz 7      

Manter quadro de 
Servidores 

Garantir o pagamento do Adicional de 
Insalubridade a todos os servidores que se 
enquadram às características necessárias, 
conforme legislação vigente. 

*Manter o 
pagamento 

conforme Lei vigente 

* Relatório indicativo 
dos setores insalubres 
que se enquadram na 

Lei 

2017 DGP 

Recurso Previsto 
Diretriz 7      

Manter quadro de 
Servidores 

Priorizar que os cargos de 1º, 2º. e 3º Colegiado 
Gestor sejam ocupados por servidores de 
carreira. 

Nº de servidores 
ocupando cargos de 
1º, 2º e 3º colegiado. 

Nº de profissionais em 
cargos de 1º, 2º e 3º 

colegiado 

2017 SESAU 0,00 

Manter a Central Única de Agendamento de 
Exames e Consultas Especializadas, de forma a 
garantir o acesso igualitário. 

Manter uma central 
Relatórios emitidos 

pelo Sistema / 
Consulfarma 

2017 DCA 0,00 

Dar continuidade ao desenvolvimento das 
atividades 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. 

 
Atender 100% das 

solicitações 

 
Nº de atendimentos 
registrados em 2015 

2017 DCA 0,00 

Promover a aquisição de insumos, manutenção 
e equipamentos de processamento de dados a 

Adquirir 100% dos 
equipamentos 

Nº de unidades com 
módulo de 

2017 DA/DVGF/DVSA/Setor 
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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. 

necessários agendamento e 
prontuário eletrônico 

de Informática 475.000,00         
(+)           

Recursos 
Vinculados aos 

Programas 
discriminados nas 
Diretrizes 1, 2, 3, 

4, 5 e 6 

Efetuar aquisição de insumos, manutenção e 
equipamentos de Processamento de Dados 
visando dar continuidade a Informatização na 
área da Saúde. 

Adquirir 100% dos 
equipamentos 
necessários 

Quantidade adquirida 
de equipamentos 

2017 
DA/DVSA/Setor de 

Informática/DVGF 

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. 

100% das unidades 
com identificação 

padrão 

100% das Unidades 
identificadas 

2017 DVSA 20.000,00 

 
Manter a divulgação ampla dos serviços de 
saúde perante a mídia e público interno. 

Divulgar 100% das 
ações no site da 
SESAU e Portal 

intranet 

 Relatório de ações 
divulgadas 

2017 
Setor de Comunicação 

e Gerências 

Correlacionadas Recurso Previsto 
nos Programas 

discriminados nas 
Diretrizes            

1, 2, 3, 4, 5 e 6 

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. 

Confecção conforme 
programação dos 

setores  
Quantidade realizada  2017 

Setor de Comunicação 

e Gerências 

Correlacionadas  

Criar com apoio do Conselho Municipal de 
Saúde, no mínimo 6 Conselhos Locais de Saúde 
em todas as áreas de abrangência das 
Unidades de Saúde. 

06 Conselhos Locais 
Nº de Conselhos 

Locais implantados 
2017 CMS/DAB 0,00 

Criação de uma comissão pelo Conselho 
Municipal da Saúde para monitoramento e 
efetivação das propostas aprovadas na 12ª 
Conferência. 

01 Comissão Comissão implantada 2017 CMS 0,00 

Criação de uma comissão pelo Conselho 
Municipal da Saúde para avaliação dos 
processos relativos ao convênio para cirurgias 
eletivas.  

01 Comissão  Comissão implantada  2017 CMS 0,00 

Realizar as Audiências Públicas de forma a 
atender todos os requisitos existentes na LC 
141/2012. 

03 Audiências 
Públicas 

Nº de audiências 
públicas realizadas 

2017 DVGF 0,00 

Garantir a realização de no mínimo dois 
concursos públicos ao ano para suprir e ou 

Realização de dois 
concursos anuais 

Concursos realizados 2017 DGP 
0,00              

Custo de 
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ampliar a necessidade dos serviços.  realização 
SEADM 

Estabelecer parceria com Associação Brasileira 
de Enfermagem e Conselho Regional de 
Enfermagem, para cursos de capacitação para 
atualização dos profissionais de enfermagem. 

01 capacitação Capacitação realizada 2017 DGP 

Recurso Previsto 
na Diretriz 7 

Capacitações 
NEP e outras 

 
 
 

 
 

Capacitação sobre acolhimento para os 
servidores da saúde 

01 capacitação Capacitação realizada 2017 DGP 

Recurso Previsto 
na Diretriz 7 

Capacitações 
NEP e outras 

Estabelecer parceria com as universidades e 
faculdades para ampliação dos programas e 
projetos conjuntos de promoção da saúde. 

01 reunião de 
articulação  

Reunião realizada  2017 DGP 0,00 

Manter o convênio com o Estado para 
viabilização das cirurgias eletivas. 

Avaliação bimestral 
pela Comissão de 
acompanhamento 

do CMS  

Nº de reuniões 
realizadas  

2017 DCA 

0,00          
Recurso do 

Convênio Previsto 
na Diretriz 2 

Atenção 
Especializada  

Providenciar equipamentos para as unidades de 
saúde (área rural), para atendimento de 
emergência. 

Adquirir aparelhos 
de 

eletrocardiograma  

Nº de unidades que 
receberam o 
equipamento 

2017 DGI 45.000,00 

Instalar câmeras de monitoramento nas 
Unidades de Saúde e áreas adjacentes. 

40% das unidades. 

% de unidades com 
câmeras de 

monitoramento 
instaladas 

2017 DVGI 

Recurso Previsto 
Diretriz 7 

Desenvolvimento 
Ações Gerais 

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 

 

 

2017 

 

 

DA/DAS/DVS 

 
 
 
 

7.056.498,56 
 

(Com exceção 
das fontes 

vinculadas que 
estão alocadas 

nas demais 
Diretrizes e 

atreladas à cada 
área afim) 
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Diárias e Passagens TFD, Seguro Obrigatório, 
Ferramentas, Material Elétrico, Material de 
Construção, Material para Realização de 
Exames GAR.  
 

Garantir o funcionamento de programas 

existentes específicos de prevenção e promoção 

à saúde do trabalhador.  

Cronograma de 
ações  

Relatório das ações  
2017 DGP 

0,00 

 

Criação do cargo e realizar concurso público e 

contratação de neuropediatras. 

Enviar solicitação ao 
DPRH 

Cargo criado e 
concurso realizado  

2017 DGP 
Recurso Previsto 

Diretriz 7      
Manter quadro de 

Servidores 
 

Garantir a contratação de administradores 

hospitalares.  

Enviar solicitação 
para o DPRH 

Concurso realizado  
2017 DGP  

Recurso Previsto 
Diretriz 7      

Manter quadro de 
Servidores 

 

Garantir a inserção profissional intérprete de 

libras. 

Enviar solicitação ao 
DPRH 

Concurso realizado  
2017 DGP 

Recurso Previsto 
Diretriz 7      

Manter quadro de 
Servidores 

 

Disponibilizar materiais específicos para 

pessoas com deficiências nas Conferências de 

Saúde. 

Disponibilizar 
conforme demanda  

Demanda solicitada 
atendida  

 

2017 

 

CMS/DAB/DA 

Recurso Previsto 
na Diretriz 7 

Conferência de 
Saúde 

 

Levantar a partir de dados de pesquisa a 

qualidade do atendimento.  

Desenvolver estudo 
para definição do 

processo avaliativo  
Estudo realizado  

 

2017 

 

DAS/DA 0,00 

Manter a parceria com as universidades e 

faculdades possibilitando um maior número de 

estagiários nas unidades bem como ampliando 

os programas e projetos conjuntos. 

Manter convênio 
com as 

universidades  

Convênio 
contratualizado 

2017 DGP 
0,00 

 

Realizar a 13ª Conferência Municipal de Saúde  
Previsão 

Orçamentária  
Quantidade realizada  

 

2017 

 

DA/DAS/DVS 32.000,00 

 

Desenvolver ações relativas à Qualificação do 
Previsão 

Orçamentária  
Quantidade realizada  

 

2017 

 

DA/DAS/DVS 8.000,00 
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CMS (Projeto Verba Estadual). 

 

Edição e Distribuição de Boletins referentes às 

ações do CMS 

Previsão 
Orçamentária  

Quantidade realizada  

 

2017 

 

DA/CMS 5.000,00 

 

Manter o CMS, bem como os eventos de 

capacitação dos conselheiros 

Previsão 
Orçamentária  

Quantidade realizada  

 

2017 

 

DA/CMS 66.000,00 

SUBTOTAL DA DIRETRIZ   

 

2017 
 

164.428.348,00 

TOTAL GERAL PAS 2017   

 

2017 
 

251.011.948,00 

 




