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APRESENTAÇÃO

O horizonte temporal da Programação Anual de Saúde 2011 coincide com o 

período  definido  para  o  exercício  orçamentário,  ou  seja,  um  ano  calendário. 

Portanto, as bases legais para sua elaboração são a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e a Lei Orçamentária Anual para o ano de 2011. Nesse sentido, cabe assinalar que 

o  Plano  de  Saúde  2011  –  2013,  aprovado  por  meio  da  Resolução  n°  050  do 

Conselho Municipal de Saúde em sua 148ª Reunião Ordinária, realizada em 07 de 

dezembro  de  2009,  constitui-se  em  um  importante  instrumento  político  para  a 

negociação do gestor, visto que nele são apresentadas as intenções e os resultados 

a serem buscados no período de quatro anos.

O propósito da Programação é determinar o conjunto de ações que permitam 

concretizar os objetivos definidos no Plano de Saúde. Assim sendo, a Programação 

pode ser entendida como um processo instituído no âmbito do SUS, resultante da 

definição, negociação e formalização dos pactos entre os gestores.

São objetivos da Programação Anual de Saúde: integrar o processo geral de 

planejamento das três esferas de governo de forma ascendente, coerente com os 

respectivos  planos  municipal,  estadual  e  nacional  de  saúde,  para  o  ano 

correspondente; consolidar o papel do gestor na coordenação da política de saúde; 

viabilizar a regulação, o controle e a avaliação do sistema de saúde; definir a macro-

alocação  dos  recursos  do  SUS  para  o  financiamento  do  sistema;  promover  a 

integração  dos  sistemas  municipais  de  saúde;  explicitar  o  pacto  de  gestão  e  o 

comando  único  em  cada  esfera  de  governo;  contribuir  no  desenvolvimento  de 

processos e métodos de avaliação de resultado e controle das ações e serviços de 

saúde.

Essas  considerações  são  importantes  para  subsidiar  a  elaboração  do 

instrumento de Programação Anual de Saúde que, no contexto do PlanejaSUS, deve 

assegurar  o  desenvolvimento  do  Plano  e  contemplar  o  conjunto  das  ações  de 

promoção, proteção e recuperação da saúde.



1 METAS E AÇÕES EM RELAÇÃO ÀS LINHAS DE ATENÇÃO

1.1 Qualificação e humanização na atenção à saúde

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Qualificação e humanização na atenção à saúde.
Descrição da Meta: Implantar Câmara Técnica Multiprofissional para definição das diretrizes operacionais necessárias à implantação da Política de 
Qualificação e Humanização do SUS junto às Unidades, Programas e Serviços.
Prioridade relacionada à meta: Qualificar e humanizar a atenção à saúde.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DGP.
Fonte para verificação do alcance da meta: Portaria de implantação da Câmara Técnica e relatório de atividades.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Definir  os  profissionais  integrantes  da  Câmara  Técnica  Multiprofissional  por  parte  do 
Primeiro e Segundo Colegiado Diretor.

02/2011 03/2011 R$ 0,00

Implantar  Câmara  Técnica  Multiprofissional  para  definição  das  diretrizes  operacionais 
necessárias à implantação e o desenvolvimento da política de Qualificação e Humanização 
do SUS.

03/2011 12/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Monitoramento e avaliação das ações de saúde.
Descrição  da Meta: Implantar  rotina  para  o  monitoramento  e  a  avaliação  permanente  das  ações  em saúde por  meio  do  estabelecimento  dos 
indicadores da avaliação de processo e resultado nas diferentes linhas de atenção.
Prioridade relacionada à meta: Criação de indicadores para avaliação de processo e resultado por Unidade/Serviço.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / DAU / DAB / DAE / DSM / DAF / DSB.
Fonte para verificação do alcance da meta: Acompanhamento dos indicadores de saúde pactuados DCA / DVIEP.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Definir  junto  às  Unidades,  Programas  e  Serviços  os  indicadores  prioritários  para 
monitoramento e avaliação das ações de saúde (processo e resultado).

03/2011 06/2011 R$ 0,00
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Pactuar os indicadores de saúde junto ao Primeiro e Segundo Colegiado Diretor da SESAU. 03/2011 06/2011 R$ 0,00
Implantar Núcleo de Monitoramento e Avaliação das ações de saúde composto por equipe 
multiprofissional.

03/2011 06/2011 R$ 0,00

Implantar calendário bimestral para monitoramento dos indicadores pactuados. 04/2011 12/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Educação em saúde.
Descrição da Meta: Implantar Política de Educação em Saúde para usuários do SUS.
Prioridade relacionada à meta: Ampliar ações de promoção da saúde.
Divisão responsável pelo alcance da meta: Primeiro e Segundo Colegiado Diretor / DA / DAS / DVS.
Fonte para verificação do alcance da meta: Portaria de implantação da Câmara Técnica e relatório de atividades.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Definir profissionais integrantes da Câmara Técnica Multiprofissional por parte do Primeiro e 
Segundo Colegiado Diretor.

02/2011 03/2011 R$ 0,00

Implantar  Câmara  Técnica  Multiprofissional  para  definição  das  diretrizes  operacionais 
necessárias  à  implantação  e  desenvolvimento  da Política  de  Educação  em Saúde  para 
usuários do SUS.

03/2011 12/2011 R$ 0,00

1.2 Expansão e consolidação da atenção básica em saúde

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica.
Descrição da Meta: Ampliar a cobertura por ESF e ESB para no mínimo 15% da população.
Prioridade relacionada à meta: Criar vínculo dos usuários com a unidade de saúde e ampliar a cobertura de ESF e ESB.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAB / DSB / Assessoria de Gestão de Projetos e Investimentos em Saúde.
Fonte para verificação do alcance da meta: CNES e SIAB.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00
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DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Construir ou adaptar imóveis para implantação das ESF/EBS 02/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão e 
Planejamento 3.6

Estruturar as ESF e ESB através da análise de perfil  profissional após a conclusão das 
obras de construção e adequação de espaço físico.

05/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão e 
Planejamento 3.6

Realizar a capacitação inicial das ESF e ESB. 09/2011 12/2011 PREPS

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica.
Descrição da Meta: Concluir processo de mapeamento e territorialização das áreas de abrangência das UBS / USF.
Prioridade relacionada à meta: Redefinir as áreas de abrangência das UBS / USF.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / DAU / DAB / DAE / DSM / DAF / DSB.
Fonte para verificação do alcance da meta: Decretos de alteração dos territórios.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 31.500,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Realizar oficinas de territorialização com a participação da equipe e comunidade. 03/2011 12/2011 R$ 25.000,00
Elaborar os mapas e os Decretos de criação das áreas. 07/2011 12/2011 R$ 6.500,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica / Recursos Humanos.
Descrição da Meta: Ampliar o número de ACS, conforme necessidade verificada após processo de territorialização.
Prioridade relacionada à meta: Fortalecer  o vínculo entre usuário e equipe de saúde possibilitando o desenvolvimento de ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAB / Coordenação PSF e PACS / Gestão de Pessoas.
Fonte para verificação do alcance da meta: SIAB / CNES.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00
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DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Definir  as  áreas  prioritárias  para  inserção  de  novos  profissionais  com  base  na 
territorialização.

03/2011 12/2011 R$ 0,00

Tramitar a contratação de novos profissionais junto às Divisões de Gestão de Pessoas e de 
Gestão Financeira.

03/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão e 
Planejamento 3.6

Realizar capacitação/formação inicial para todos os ACS recém admitidos. 03/2011 12/2011 PREPS

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica /Controle Social.
Descrição da Meta: Promover a interação da Secretaria de Saúde e Conselho Municipal junto à comunidade, visando a divulgação e o conhecimento 
das políticas de saúde.
Prioridade relacionada à meta: Estimular o controle social por meio da implantação de Conselhos Locais de Saúde.
Divisão responsável pelo alcance da meta: Divisão de Atenção Básica.
Fonte para verificação do alcance da meta: Atas do CMS.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 1.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Sensibilizar a população quanto a necessidade de participação nos Conselhos Locais de 
Saúde, através da educação em saúde.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Incentivar  a criação de Conselhos  Locais  de Saúde nas Unidades Básicas  de Saúde e 
Unidades Saúde da Família. 

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Finalizar e distribuir folder explicativo sobre a importância da participação popular no 
Controle Social.

01/2011 06/2011 R$ 1.000,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica.
Descrição da Meta: Ampliar as ações programáticas de atenção básica voltadas à saúde do homem.
Prioridade relacionada à meta: Criação de vínculo, prevenção e a promoção da saúde do homem.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAB.
Fonte para verificação do alcance da meta: DCA, Relatório de Procedimentos.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 10.000,00
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DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Realizar uma ação anual de prevenção e promoção da saúde do homem por UBS/USF. 01/2011 12/2011 R$ 0,00
Elaborar e distribuir material educativo relacionado a prevenção e a promoção da saúde do 
homem.

01/2011 12/2011 R$ 10.000,00

Estimular  a  realização  de,  no  mínimo,  uma  sala  de  espera  por  semana  em  todas  as 
UBS/USF

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Ampliar em 10% o número de coletas de PSA, considerando o repasse dos recursos da 
FAE.

02/2011 11/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação:Gestão e 
Planejamento 3.6

Discutir e elaborar pela Câmara Técnica da Saúde do Adulto e Idoso, Diretrizes de Atenção 
à Saúde do Homem que sejam utilizadas na Atenção Básica e Média Complexidade, com 
orientações gerais quanto ao acolhimento, triagem, atenção às necessidades e fluxos de 
encaminhamento.

01/2011 06/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica.
Descrição da Meta: Ampliar as ações de atenção básica voltadas à saúde do adolescente, com foco nas ações de prevenção e promoção da saúde.
Prioridade relacionada à meta: Ampliar o atendimento e o acesso do adolescente aos serviços de saúde.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAB / Saúde da Mulher e da Criança.
Fonte para verificação do alcance da meta: PNI / DCA / Relatório de Produtividade.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 10.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Realizar uma ação anual de vacinação conforme calendário preconizado pelo Ministério da 
Saúde para adolescentes.

01/2011 12/2011 R$ 10.000,00

Realizar uma ação anual de desverminação e suplementação de ferro para adolescentes. 01/2011 12/2011 R$ 0,00
Promover capacitação para profissionais de saúde sobre saúde do adolescente 01/2011 06/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica.
Descrição da Meta: Implantar um Núcleo de Apoio em Saúde da Família (NASF).
Prioridade relacionada à meta: Ampliar a capacidade resolutiva da atenção básica e o fortalecimento da Estratégia Saúde da Família.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAB / Coordenação PSF e PACS.
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Fonte para verificação do alcance da meta: CNES.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Elaborar projeto de implantação dos NASF após estudo técnico, tramitando junto ao CMS, 
CGR e CIB.

01/2011 04/2011 R$ 0,00

Realizar capacitação dos profissionais selecionados para implantação do NASF. 04/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica .
Descrição da Meta: Ampliar as ações de atenção básica voltadas para Saúde da Mulher.
Prioridade relacionada à meta: Promover a integralidade da assistência à saúde da mulher nos seus diversos ciclos de vida.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAB / DIS / DCA.
Fonte para verificação do alcance da meta: SIM / SINASC / SISPRENATAL / SISCOLO / SISMAMA / SISVAN / DCA.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 5.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Promover  palestra  anual  de  orientação  aos  profissionais  de  saúde  sobre  aleitamento 
materno e incentivo à doação de leite.

07/2011 12/2011 R$ 0,00

Promover  o  aleitamento  materno  em  todas  as  UBS/USF  através  das  ações 
multiprofissionais: sala de espera, visitas ao recém-nato, reunião de grupo de gestante e de 
HIPERDIA.

03/2011 12/2011 R$ 0,00

Elaborar protocolo de inserção para DIU através da Câmara Técnica de Saúde da Mulher. 02/2011 07/2011 R$ 0,00
Revisar e reimplantar o Programa de Vasectomia e Laqueadura através da Câmara Técnica 
de Saúde da Mulher.

03/2011 07/2011 R$ 0,00

Capacitar os profissionais envolvidos na abordagem do pré-natal e puerpério das UBS/USF. 02/2011 05/2011 PREPS
Realizar  capacitação  para  80% dos  gineco-obstetras,  enfermeiros,  assistentes  sociais  e 
técnicos de enfermagem sobre métodos contraceptivos.

06/2011 12/2011 PREPS

Estabelecer indicador mensal de coleta de colpocitologia oncótica por UBS/USF. 01/2011 01/2011 R$ 0,00
Realizar no mínimo uma ação anual de prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama nas 
UBS que não atingirem a meta mensal estabelecida.

01/2011 12/2011 R$ 5.000,00
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METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica.
Descrição da Meta: Implantar a Sistematização da Assistência de Enfermagem em todas as USF.
Prioridade relacionada à meta: Sistematizar o atendimento de enfermagem nas USF.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAB / DAS.
Fonte para verificação do alcance da meta: Lista de Presença Reuniões Técnicas e Prontuário do Paciente.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Concluir os passos da assistência de enfermagem pelos enfermeiros das USF 02//2011 08/2011 R$ 0,00
Definir protocolo para implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem. 09/2011 12/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica.
Descrição da Meta: Ampliar as ações de Atenção Básica voltadas para Saúde da Criança nas UBS/USF.
Prioridade relacionada à meta: Diminuir em 10% o coeficiente atual de mortalidade infantil.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAB / Saúde da Mulher e da Criança.
Fonte para verificação do alcance da meta: SIM, SINASC.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 5.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Orientar  as UBS/USF em reuniões,  encontros de coordenação e Comunicados Internos, 
para realização do controle de doenças infecto-parasitárias na faixa etária de 0 a 4 anos. 

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Demandar que a UBS/USF realize no mínimo uma reunião anual em todos os Centros de 
Educação  Infantil  com  os  pais  sobre  infecções  respiratórias,  doenças  diarréicas, 
parasitoses,  condições mínimas de higiene,  cuidados e prevenção de acidentes com as 
crianças. 

02/2011 11/2011 R$ 0,00

Finalizar Manual de Puericultura através da Câmara Técnica de Saúde da Criança. 02/2011 06/2011 R$ 0,00
Realizar  uma campanha  anual  de  suplementação  de  ferro  para  crianças  dos  CMEIS  e 
escolas municipais.

02/2011 12/2011 R$ 5.000,00

Fornecer alimentação e transporte nas campanhas vacinais. 03/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão e 
Planejamento 3.6
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METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica.
Descrição da Meta: Ampliar as ações de Atenção à Saúde do Idoso.
Prioridade relacionada à meta: Ordenar o acesso do idoso ao atendimento nas unidades programas e serviços de saúde.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAB.
Fonte para verificação do alcance da meta: DCA e Relatórios de Produtividade.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 5.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Confeccionar e distribuir cartilha nutricional para os idosos. 02/2011 12/2011 R$ 0,00
Realizar  no  mínimo uma ação anual  pelas  UBS/USF sobre  a prevenção de quedas de 
idosos.

01/2011 12/2011 R$ 5.000,00

Realizar visita domiciliar pela equipe local aos pacientes acamados residentes da área de 
abrangência  das  UBS/USF,  visando  articulação  com  o  Programa  de  Atendimento  e 
Internação Domiciliar.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Realizar no mínimo uma campanha de vacinação aos idosos pelas UBS/PSF. 02/2011 12/2011 R$ 0,00
Implantar a Caderneta do Idoso nas USF. 02/2011 12/2011 R$ 0,00

Capacitar os profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem sobre a atenção à saúde do 
idoso. 

05/2011 07/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica.
Descrição da Meta: Reduzir ou manter em 27,52/10.000 habitantes a taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral e reduzir ou manter em 
3,5/10.000 habitantes a taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações na população de 30 anos e mais.
Prioridade relacionada à meta: Prevenir as complicações relacionadas à HAS e DM.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAB.
Fonte para verificação do alcance da meta: SIA, SIH, Relatórios do SIS-Hiperdia.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 5.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Criar um instrumento para quantificação das ações desenvolvidas pelos profissionais das 
Unidades, relacionado com o Programa HIPERDIA

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Atualizar cadastramento do HIPERDIA junto ao DIS e Unidade de Saúde. 02/2011 12/2011 R$ 0,00
Melhorar e acompanhar sistematicamente os usuários cadastrados no HIPERDIA, através 02/2011 12/2011 R$ 0,00
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das visitas domiciliares realizadas pelas equipes das UBS e USF e reuniões de grupo.

Emitir boletim/relatório semestral para as UBS/USF para retroalimentação do HIPERDIA. 02/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão e 
Planejamento 3.6

Realizar  no mínimo uma ação anual para detecção precoce da hipertensão arterial e do 
diabetes mellitus em conjunto com as UBS/USF acompanhando o calendário do Ministério 
da Saúde.

03/2011 12/2011 R$ 5.000,00

Finalizar  Protocolo  de  Hipertensão  Arterial  e  Diabete  Mellitus  pela  Câmara  Técnica  de 
Saúde do Adulto e Idoso.

02/2011 06/2011 R$ 0,00

Realizar a capacitação de 50% dos profissionais (médicos, enfermeiros, assistentes sociais 
e técnicos de enfermagem) das UBS/USF, para implantação do Protocolo.

06/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

Manter  articulação  entre  Secretaria  de  Saúde  e  a  Secretaria  de  Esportes  no 
desenvolvimento de atividades físicas em 40% das UBS/USF.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica.
Descrição da Meta: Identificar precocemente, tratar e curar os casos de hanseníase e tuberculose.
Prioridade relacionada à meta: Intensificar as ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de hanseníase e tuberculose.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAB / DVIEP.
Fonte para verificação do alcance da meta: DVIEP / SINAN.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 38.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Desenvolver  uma (01)  Campanha de Informação sobre  Tuberculose juntamente com as 
UBS/USF.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Sensibilizar  todas  as  equipes  das  UBS/USF  através  de  reuniões  descentralizadas  em 
parceria com VIEP e SAE (tuberculose / hanseníase).

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Realizar baciloscopia em 1% da população (sintomáticos respiratórios – Tuberculose). 01/2011 12/2011 R$ 8.000,00
Monitorar  o  acompanhamento  e  a  avaliação  obrigatória  das  equipes  de  Saúde  no 
Tratamento Diretamente Observado (DOTS - Tuberculose).

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Examinar 50% dos contatos domiciliares dos casos novos diagnosticados de hanseníase. 01/2011 12/2011 R$ 0,00
Avaliar o grau de incapacidade em 75% dos casos novos no diagnóstico de hanseníase e 
em 50% dos casos novos na cura de hanseníase.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Realizar uma campanha/ações anual de divulgação de sinais e sintomas da hanseníase. 04/2011 12/2011 R$ 15.000,00
Manter e implementar referência e contra referência com fluxos de encaminhamento para 
internação hospitalar das intercorrências no que se refere aos casos de hanseníase.

01/2011 12/2011 R$ 0,00
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Implementar ações de prevenção e reabilitação de incapacidades e deformidades e manter 
a integração com a referência Estadual e Nacional do Programa da Hanseníase.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Organizar  um  (01)  Seminário  de  Educação  Continuada  e  Avaliação  do  Programa  da 
Hanseníase.

01/2011 12/2011 R$ 15.000,00

Reduzir em 10% o coeficiente de detecção atual de casos novos de hanseníase em 
menores de 15 anos.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão e 
Planejamento 3.6

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica.
Descrição da Meta: Fortalecer o Programa de Controle e Tratamento do Tabagismo.
Prioridade relacionada à meta: Realizar o controle do tabagismo, oportunizando o acesso ao tratamento.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAB.
Fonte para verificação do alcance da meta: CNES, Relatórios DAB.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 12.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Realizar  campanha  sobre  malefícios  do  tabaco,  desenvolvida  pelas  UBS/USF, 
acompanhando o calendário do MS.

01/2011 12/2011 R$ 7.000,00

Elaborar material informativo sobre o Programa do Tabagismo. 01/2011 06/2011 R$ 5.000,00
Formar novos grupos de Combate ao Tabagismo nas UBS/USF. 01/2011 12/2011 R$ 0,00
Promover encontro anual para socialização de experiências entre os grupos. 01/2011 12/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação:  Alimentação Nutrição.
Descrição da Meta: Implantar e implementar a Política Municipal de Alimentação e Nutrição utilizando os critérios do Ministério da Saúde.
Prioridade relacionada à meta: Implantar equipe para desenvolvimento da Política Municipal de Alimentação e Nutrição
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAB / DVIEP.
Fonte para verificação do alcance da meta: Avaliação da Chamada Nutricional e Relatórios do SISVAN / DGP.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 4.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Elaborar a Política Municipal de Alimentação e Nutrição baseando-se na Política Nacional 
(PNAN)

01/2011 06/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão e 
Planejamento 3.6
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Tramitar a Política Municipal de Alimentação e Nutrição no Conselho Municipal de Saúde. 06/2011 07/2011 R$ 0,00

Realizar  Seminário  de  implantação  da  Política  Municipal  de  Alimentação  e  Nutrição, 
abrangendo 100% das Unidades de Saúde.

08/2011 08/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

Realizar  Sensibilização  da  Política  Municipal  de  Alimentação  e  Nutrição  em  20%  das 
Unidades de Saúde.

09/2011 12/2011 R$ 0,00

Realizar chamada nutricional nos CEMEIS e Escolas Municipais através de amostragens. 02/2011 12/2011 R$ 0,00
Estabelecer parcerias com cursos de Nutrição e Enfermagem das Universidades locais. 03/2011 12/2011 R$ 0,00

Elaborar, confeccionar e distribuir material educativo sobre Alimentação Saudável. 01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão e 
Planejamento 3.6

Implementar  ações em Vigilância  Nutricional  em Gestantes  e cadastrados do Programa 
HIPERDIA. 

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Elaborar,  confeccionar  e  distribuir  material  educativo  sobre  a  Estratégia  Nacional  para 
Alimentação Complementar Saudável (ENPACS). 

01/2011 12/2011 R$ 4.000,00

Capacitar e implantar a ENPACS nas UBS/USF. 01/2011 12/2011 R$ 0,00
Enviar relatório trimestral às UBS/USF sobre o estado nutricional da população, por área de 
abrangência. 

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Estabelecer parceria com a Pastoral da Criança na Vigilância Alimentar e Nutricional 01/2011 12/2011 R$ 0,00

1.3 Reorganização da atenção em saúde bucal

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica em Saúde Bucal.
Descrição da Meta: Ampliar atendimento odontológico nas UBS Santa Felicidade, CEACRI, Colméia e Interlagos
Prioridade relacionada à meta: Ampliar o atendimento odontológico 
Divisão responsável pelo alcance da meta: DSB / DAB.
Fonte para verificação do alcance da meta: Mapas Odontológicos.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Monitorar  através  de  reuniões  do  setor  e  visitas  nas  UBS  (nas  clínicas  odontológicas) 
atividades preventivas e curativas do cirurgião dentista para o público.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Ampliar equipe de saúde bucal para a UBS Santa Felicidade, Colméia, Interlagos e CEACRI 04/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Planejamento 3.6
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METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica em Saúde Bucal.
Descrição da Meta: Implantação do Protocolo de Odontologia nas Unidades de Saúde e Programas de Saúde com Saúde Bucal
Prioridade relacionada à meta: Implantar equipe para desenvolvimento do Protocolo
Divisão responsável pelo alcance da meta: DSB / DAB.
Fonte para verificação do alcance da meta: Monitoramento realizado pela Divisão de Saúde Bucal
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Implantar e validar o protocolo odontológico, trabalhar a equipe através de reuniões do setor 
e visitas nas UBS (nas clínicas odontológicas) 

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Capacitação das equipes odontológicas para a implantação do protocolo R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Saúde Bucal na população infantil de Cascavel.
Descrição da Meta: Levantamento do Índice de CPOD no público infantil
Prioridade relacionada à meta: Estabelecer parâmetros estatísticos para organização da assistência odontológica.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DSB / DAB.
Fonte para verificação do alcance da meta: Mapas de Pesquisa e Relatórios.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Firmar parceria com os cursos de odontologia das Universidades (UNIPAR e UNIOETSE) 
para a realização do levantamento do índice de CPOD.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Preparar os acadêmicos através do corpo docente das universidades para a pesquisa. 02/2011 03/2011 R$ 0,00
Determinar áreas para a realização da pesquisa e fazer a divisão entre as Universidades 
envolvidas.

02/2011 04/2011 R$ 0,00

Providenciar materiais (formulários, espátulas, luvas, máscaras, canetas, pranchetas, entre 
outros) para realização do trabalho de campo.

01/2011 04/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Planejamento 3.6

Providenciar transporte para deslocamento das equipes. 01/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Planejamento 3.6

Realizar reuniões periódicas de acompanhamento da evolução dos trabalhos da pesquisa. 01/2011 12/2011 R$ 0,00
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METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Capacitação em Saúde Bucal.
Descrição da Meta: Implantar rotina de Educação Permanente para profissionais da saúde bucal (Cirurgião Dentista, Técnica em Saúde Bucal e 
Auxiliar de Saúde Bucal).
Prioridade relacionada à meta: Melhoria do atendimento e diminuição do gasto com manutenção dos equipamentos odontológicos.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DSB / DGP.
Fonte para verificação do alcance da meta: Relatórios de gastos com manutenção / listas de presenças e certificados.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO (ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Definir proposta de Educação Permanente e elaborar cronograma de anual de capacitações. 01/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica em Saúde Bucal.
Descrição da Meta: Implantar serviço de radiodiagnóstico odontológico no Colméia, Pacaembu, Faculdade,Guarujá, Periolo, Stª Felicidade, Neva, 
Ceacri, Caic I, APAE e  Centrinho
Prioridade relacionada à meta: Ampliar capacidade resolutiva.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DSB.
Fonte para verificação do alcance da meta: Instalação dos aparelhos de raio-x odontológico.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Adequar as clínicas odontológicas para a instalação dos aparelhos de raio-x. 02/2011 12/2011 R$ 0,00

Definir e solicitar equipamentos para a realização do processo de compras. 02/2011 02/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Planejamento 3.6

Acompanhar processo licitatório. 02/2011 04/2011 R$ 0,00

Monitorar o processo de instalação dos aparelhos de raio-x nas UBS citadas 04/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Planejamento 3.6
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METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Básica em Saúde Bucal.
Descrição da Meta: Implantar Pronto Socorro Odontológico no PAC I
Prioridade relacionada à meta: Ampliar capacidade resolutiva.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DSB.
Fonte para verificação do alcance da meta: Instalação do Pronto Socorro Odontológico no PAC l
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Adequar o PAC I com um consultório odontológico 02/2011 12/2011 R$ 0,00

Definir e solicitar equipamentos para a realização do processo de compras. 01/2011 01/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Planejamento 3.6

Acompanhar processo licitatório. 02/2011 04/2011 R$ 0,00

Monitorar o processo de instalação do consultório odontológico no PAC I 04/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Planejamento 3.6

1.4 Reorganização da atenção ambulatorial especializada

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Ambulatorial Especializada.
Descrição da Meta: Descentralizar a Atenção Ambulatorial Especializada, considerando os serviços municipais já existentes.
Prioridade relacionada à meta: Adequar à oferta de especialidades a Portaria n° 1.101/2002.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / DAE / DCA.
Fonte para verificação do alcance da meta: DCA / CNES / FAE.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO (ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Definir  especialidades  conforme  necessidade  local,  capacidade  de  implantação  e 
manutenção do serviço, por meio de um estudo situacional.

02/2011 03/2011 R$ 0,00

Elaborar proposta de implantação dos Serviços de Referencia Ambulatorial Especializada. 03/2011 04/2011 R$ 0,00
Apresentar e aprovar propostas de implantação/implementação dos Serviços de Referencia 04/2011 11/2011 R$ 0,00
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Ambulatorial Especializada.

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Ambulatorial Especializada.
Descrição da Meta: Ampliar e implementar as ações do CEDIP.
Prioridade relacionada à meta: Descentralização das Ações da Atenção Especializada.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / DAE / DCA.
Fonte para verificação do alcance da meta: DCA.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 227.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO (ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Discutir a elaboração do protocolo com definição de fluxo de atendimento para ambulatórios 
de Tuberculose, Leishmaniose, Chagas, Malária, Raiva e Hanseníase.

02/2011 06/2011 R$ 0,00

Elaborar projeto de Ampliação de estrutura física e recursos humanos para atendimento dos 
ambulatórios de Tuberculose, Raiva e Hanseníase.

02/2011 06/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Planejamento 3.6

Credenciar Serviço de Lipoatrofia Facial para preenchimento com Polimetilmetacrilato. 02/2011 06/2011 R$0,00
Garantir a execução do Plano de Ações e Metas do Programa de DST e AIDS. 02/2011 12/2011 R$ 227.000,00
Participar da Discussão da organização do Plano Operativo Estadual de Atenção a Saúde no 
Sistema Prisional.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Pactuar exames especializados disponíveis no SUS (APAC) 02/2011 12/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Ambulatorial Especializada.
Descrição da Meta: Reorganização e Ampliação da Atenção Ambulatorial Especializada do CEACRI.
Prioridade relacionada à meta: Ampliação da equipe multiprofissional no CEACRI.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / DAE / DCA.
Fonte para verificação do alcance da meta: DCA / CNES.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Implantar o Ambulatório de Pneumologia e Neurologia Pediátrica no CEACRI. 02/2011 04/2011 R$ 0,00
Elaborar e validar Protocolos clínicos e Operacionais para todos os Ambulatórios. 02/2011 04/2011 R$ 0,00
Elaborar e implantar fluxos de referência e contra-referência para todos os Ambulatórios. 02/2011 04/2011 R$ 0,00
Adequar quadro funcional aos Ambulatórios propostos. 02/2011 12/2011 R$ 0,00
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Adquirir material de trabalho e diagnóstico específicos para os Ambulatórios. 02/2011 04/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Planejamento 3.6

Acompanhar discussão com DCA para exames especializados (FAE). 02/2011 12/2011 R$ 0,00
Aprimorar fluxo de insumos e medicamentos. 02/2011 12/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Ambulatorial Especializada.
Descrição da Meta: Implantar e implementar o Centro de Referência a Saúde da Mulher e da Criança.
Prioridade relacionada à meta: Estruturar equipe multiprofissional do Ambulatório de Gestação de Alto Risco.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / DAE / DGP.
Fonte para verificação do alcance da meta: DCA / CNES.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO (ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Elaborar  estudo situacional  para desmembrar  Ambulatório  de Gestação de Alto  Risco  e 
Posto Central por meio da implantação do Centro de Saúde da Mulher e da Criança.

02/2011 04/2011 R$ 0,00

Adquirir  equipamentos e insumos para atendimento do Centro de Saúde da Mulher e da 
Criança.

02/2011 06/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Planejamento 3.6

Elaborar e validar 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.

02/2011 06/2011 R$ 0,00

Elaborar e implantar fluxos de referência e contra-referência. 06/2011 11/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Ambulatorial Especializada.
Descrição da Meta: Ampliar e consolidar o Programa de Atendimento e Internação Domiciliar (PAID).
Prioridade relacionada à meta: Reduzir as hospitalizações desnecessárias com atendimentos resolutivo, qualificado e humanizado. 
Divisão responsável pelo alcance a meta: DAE / PAID / DCA.
Fonte para verificação do alcance da meta: Indicadores estabelecidos pela RDC 11 da ANVISA / Portaria nº 2.529/06.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00
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DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Mobilizar, em parceria com a Associação dos Serviços de Atenção Domiciliar (ABRASAD), a 
abertura de credenciamento do PAID junto ao MS.

02/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Planejamento 3.6

Ampliar o quadro de recursos humanos. 02/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Planejamento 3.6

Manter  a discussão  sobre fluxos,  protocolos  clínicos  e  operacionais  com os serviços da 
SESAU e outros serviços afins.

04/2011 11/2011 R$ 0,00

Instituir a Comissão de Controle de infecção dentro do PAID. 02/2011 11/2011 R$ 0,00
Padronizar os medicamentos de uso continua do PAID. 02/2011 03/2011 R$ 0,00
Solicitar a aquisição de veículos para ampliar capacidade resolutiva. 02/2011 08/2011 R$ 0,00
Manter e aprimorar os encontros de Cuidadores e Famílias. 02/2011 11/2011 R$ 0,00
Instituir  parcerias  com  outros  serviços  de  Alta  Complexidade  do  SUS  para  discutir  a 
implantação de uma equipe exclusiva para cuidados paliativos.

02/2011 11/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Ambulatorial Especializada.
Descrição da Meta: Implantar e manter Educação Continuada das equipes da atenção especializada.
Prioridade relacionada à meta: Aprimorar a comunicação efetiva entre os profissionais ampliando o conhecimento científico.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / DAE / DGP.
Fonte para verificação do alcance da meta: Listas de Presenças e Certificados.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Realizar um (01) encontro semestral entre os serviços da atenção especializada. 05/2011 11/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Planejamento 3.6

Realizar  um  (01)  Simpósio  da  Atenção  Especializada  para  discussão  e  divulgação  de 
protocolos e fluxos de atendimento para a Atenção Básica e Serviços de Saúde. 09/2011 11/2011

Recursos integrados a 
Área de Atuação: Gestão 

de Pessoas 3.1
Realizar reuniões cientifica por serviço especializado (DAE) no mínimo uma vez por mês 
para  discussão  de  casos clínicos,  incentivando  as  equipes  a  trabalhar  de forma inter  e 

02/2011 12/2011 R$ 0,00
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transdisciplinar.
Proporcionar  a  participação  de,  no  mínimo,  um  profissional  de  cada  serviço  para 
apresentação de trabalhos científicos em pelo menos um evento anual especifica da área de 
atuação.

09/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Planejamento 3.6

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Ambulatorial Especializada.
Descrição da Meta: Reestruturação do Ambulatório de Feridas.
Prioridade relacionada à meta: Implementar a assistência aos portadores de feridas no Município de Cascavel.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / DAE.
Fonte para verificação do alcance da meta: DCA / CNES / Relatórios do Serviço.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Revisar e divulgar Protocolo Municipal de Tratamento de Feridas e rever a padronização de 
produtos.

02/2011 04/2011 R$ 0,00

Ativar e reestruturar a Comissão Municipal de Tratamento de Feridas. 02/2011 04/2011 R$ 0,00

Ampliar o quadro de recursos humanos (enfermeiro, cirurgião vascular). 02/2011 04/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Planejamento 3.6

Realizar  um (01)  Curso de Capacitação Tratamento de Feridas para os profissionais  de 
enfermagem.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Ambulatorial Especializada.
Descrição da Meta: Reestruturar as ações do Programa NINAR.
Prioridade relacionada à meta: Diminuir a Mortalidade Infantil em no mínimo 10% do coeficiente atual.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / DAE.
Fonte para verificação do alcance da meta: VIEP / DAB.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 190.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Revisar, validar e divulgar o Protocolo Operacional juntamente com a Câmara Técnica de 
Saúde da Criança e Vigilância Epidemiológica.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Implantar sistema de monitoramento da mãe e o neonato nos primeiros 10 dias de vida da 02/2011 04/2011 R$ 190.000,00
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criança por meio telefônico (Call Center NINAR).

Adequar quadro funcional com a contratação de Enfermeiro e Técnicos de Enfermagem. 02/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Planejamento 3.6

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Ambulatorial Especializada.
Descrição da Meta: Implantar Centro Municipal de Especialidades.
Prioridade relacionada à meta: Descentralização das ações de atenção ambulatorial especializada.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / DAE / DA / DCA.
Fonte para verificação do alcance da meta: DCA / CNES.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 1.900.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Definir  especialidades  prioritárias  através  de  levantamento  de  dados  junto  a  Central  de 
Regulação Ambulatorial e DCA.

02/2011 03/2011 R$ 0,00

Elaborar Proposta de Implantação para Centros de Referência Especializados (CISOP). 03/2011 06/2011 R$ 1.900.000,00
Apresentar e aprovar proposta no CMS, CGR e CIB para provisão de recursos. 07/2011 11/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção Ambulatorial Especializada.
Descrição da Meta: Reorganização da Atenção Ambulatorial Especializada.
Prioridade relacionada à meta: Ampliação da equipe multiprofissional (CEACRI).
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / DAE.
Fonte para verificação do alcance da meta: DCA / CNES.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Elaborar protocolo de atendimento para Ambulatórios de Asma e Rinite e Neuropediatra. 02/2011 04/2011 R$ 0,00
Implantar do Ambulatório de Asma e Rinite. 02/2011 04/2011 R$ 0,00
Implantar do Ambulatório de Neuropediatra. 02/2011 04/2011 R$ 0,00

Ampliar  recursos  humanos  considerando-se  necessidades  identificadas  nos  projetos  de 
implantação dos Ambulatórios.

04/2011 04/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Planejamento 3.6

Revisar Protocolo de Medicamentos para o Ambulatório de Asma e Rinite. 02/2011 04/2011 R$ 0,00
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Elaborar Protocolo de Medicamentos para o Ambulatório de Neuropediatria. 02/2011 04/2011 R$ 0,00
Elaborar  Protocolo  de  Exames  Diagnósticos  para  os  Ambulatórios  de  Asma  e  Rinite  e 
Neuropediatria com pactuação de cota mensal.

02/2011 04/2011 R$ 0,00

1.5 Reorganização da atenção em saúde mental

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção em Saúde Mental.
Descrição da Meta: Reorganizar os serviços de saúde mental, adequando a oferta de serviços às necessidades do sistema de saúde.
Prioridade relacionada à meta: Qualificar a assistência prestada aos usuários dos serviços de saúde mental.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DSM / DGP.
Fonte para verificação do alcance da meta: CNES / Relatórios de Produção.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 152.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Discutir  a  legislação vigente  junto ao Primeiro Colegiado Diretor,  determinando a equipe 
mínima  para  funcionamento  dos  serviços  de  saúde  mental  bem  como  os  parâmetros 
mínimos de produção previstos por categoria profissional.

01/2011 10/2011 R$ 0,00

Garantir atendimento ambulatorial aos egressos de internações psiquiátricas. 03/2011 11/2011 R$ 0,00
Promover um encontro semanal para discutir o processo de trabalho entre os profissionais 
da rede de serviços de saúde mental.

02/2011 10/2011 R$ 0,00

Realizar  seminário  municipal  de  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.

10/2011 10/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Garantir  a  continuidade do encontro mensal  para o profissional  de referência  em saúde 
mental,  coordenadores,  enfermeiros  e  assistentes  sociais  das  UBS/USF,  Unidades  de 
Pronto Atendimento, HUOP e MOLIVI.

03/2011 12/2011 R$ 0,00

Elaborar  projeto  junto  ao  Setor  de  Projetos  e  Investimentos  em  Saúde  para  viabilizar 
recursos pelo MS para implantação de cinco (05) Equipes Matriciais em Saúde Mental.

04/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
e Planejamento 3.6

Buscar parceria junto às outras secretarias municipais para implantar ações de geração de 
renda para os usuários dos CAPS.

03/2011 12/2011 R$ 0,00

Elaborar projetos para viabilizar recursos pelo MS, para garantir a supervisão clínica para as 
equipes dos CAPS.

02/2011 03/2011 R$ 0,00

Articular junto ao poder público a implantação de um (01) CAPSi na atual estrutura física do 
CAPSad para atendimento a demanda infanto-juvenil no Distrito Sanitário II.

10/2011 12/2011 R$ 0,00
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Elaborar  projeto para viabilizar  recursos financeiros para a aquisição de veículos  para a 
Divisão de Saúde Mental.

02/2011 03/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
e Planejamento 3.6

Implantar  o  atendimento  ambulatorial  em  psiquiatria  para  crianças  e  adolescentes  com 
transtornos mentais na estrutura física do CASM.

02/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
e Planejamento 3.6

Articular  junto  ao poder  público  a garantia  da gratuidade  de transporte  aos  usuários  do 
serviço de saúde mental por meio da criação de Lei para fornecimento de passe livre.

04/2011 12/2011 R$ 0,00

Executar, elaborar e coordenar as atividades pertinentes a Saúde Mental no Município. 01/2011 12/2011 R$ 52.000,00
Manter em funcionamento a parceria com Comunidade Terapêutica. 01/2011 12/2011 R$ 100.000,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção em Saúde Mental.
Descrição da Meta: Estruturar a rede de atenção em saúde mental.
Prioridade relacionada à meta: Ampliar e adequar os serviços de saúde mental.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DSM e Setor de Projetos e Investimento em Saúde.
Fonte para verificação do alcance da meta: DCA / CNES.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Elaborar projetos junto ao Setor de Projetos e Investimento em Saúde objetivando viabilizar 
recursos para ampliação da estrutura física do CAPSi tais como: salas de atividades, sala de 
reuniões e almoxarifado.

03/2011 07/2011

Recursos integrados a 
Área de Atuação: 

Revitalização/ 
Reformas/Construções 3.6

Elaborar  projetos  junto  ao  Setor  de  Projetos  e  Investimento  em  Saúde,  para  viabilizar 
recursos para implantação do Centro de Triagem em Saúde Mental.

03/2011 11/2011

Recursos integrados a 
Área de Atuação: 

Revitalização/ 
Reformas/Construções 3.6

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

03/2011 06/2011 R$ 0,00

Promover a discussão e a articulação por meio da Comissão de Atenção à Saúde (CMS), 
junto à 10ª RS e Ministério Público para implantação de leitos psiquiátricos em hospital geral.

03/2011 11/2011 R$ 0,00

Elaborar  projetos  e  discutir  junto  ao  Colegiado  Diretor  a  implantação  do  Programa  de 
Redução de Danos na estrutura física do CASM.

04/2011 07/2011

Recursos integrados a 
Área de Atuação: 

Revitalização/ 
Reformas/Construções 3.6
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1.6 Reorganização da atenção às urgências

ETAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Educação Continuada em Urgências.
Descrição da Meta:  Capacitar às equipes dos Serviços de Urgência e Emergência em Suporte Básico e Avançado de Vida; planificar, estruturar e 
operacionalizar cursos para educação continuada nos serviços de urgência e emergência da SESAU.
Prioridade relacionada à meta: Promover capacitação inicial e implantar rotina de Educação Continuada às equipes de Urgência e Emergência.  
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAU / DGP / Coordenações Serviços de Atenção às Urgências.
Fonte para verificação do alcance da meta: Relatórios dos Cursos / Boletim de Freqüência / Boletim de Aprovação.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 40.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Montar uma equipe técnica para discussão sobre capacitações e educação continuada em 
urgência e emergência.

01/2011 02/2011 R$ 0,00

Elaborar e implantar uma agenda de treinamento em Suporte Básico de Vida para 100% dos 
funcionários  médicos,  enfermeiros,  técnicos,  auxiliares  de  enfermagem  e  condutores 
socorristas das Unidades de Pronto Atendimento, SAMU e SIATE.

02/2011 04/2011 R$ 10.000,00

Elaborar e implantar uma agenda de treinamento em Suporte Avançado de Vida para 100% 
dos médicos e enfermeiros das Unidades de Pronto Atendimento, SAMU e SIATE.

02/2011 04/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Contratar  cursos  de  treinamento  em Suporte  Básico  e  Avançado  a  Vida  para  médicos, 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem para funcionários das Unidades de Pronto 
Atendimento, SAMU e SIATE.

02/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Elaborar Plano e calendário de palestras/cursos em Educação Continuada para médicos, 
enfermeiros,  auxiliares  e técnicos de enfermagem das Unidades de Pronto Atendimento, 
SAMU e SIATE.

02/2011 12/2011 R$ 10.000,00

Administrar  cursos/palestras  para  médicos,  enfermeiros,  técnicos  e  auxiliares  de 
enfermagem, dentro da educação continuada, nos serviços de urgência da SESAU.

02/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Estruturar, legalizar e operacionalizar o Núcleo de Educação Permanente em Atenção às 
Urgências da SESAU.

02/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Elaboração e implantação de uma equipe de auditores em Manchester, para capacitação de 
100% dos profissionais de nível superior, no processo de triagem das UPAs I e II

02/2011 12/2011 R$ 20.000,00

 Elaborar  e  implantar  projeto  de treinamento  em suporte  avançado  de vida  a  70% dos 
profissionais médicos e enfermeiros do samu 192, através de contratação de curso externo

02/2011 09/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1
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Criação  de  04  equipes  composta  de  técnicos/auditores  em  Manchester  para  realizar 
avaliação do serviço visando a implantação do protocolo nas upas I e II.                

02/2011 03/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

Conhecer outras instituições que já tenham implantado o serviço de Manchester, sendo um 
componente  de  cada  equipe  e  dois  servidores  de  cada  pronto  atendimento,  sugestão: 
serviço de Manchester de belo horizonte.

02/2011 11/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

Realizar integração dos serviços da rede de urgência em palestras 1 vez por ano, visando a 
qualidade de vida dos servidores da rede de urgência.

02/2011 11/2011 R$ 0,00

Estruturar,  legalizar  e operacionalizar  o núcleo de educação permanente em atenção às 
urgências da SESAU.

02/2011 11/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Realizar  educação  continuada  sobre  normas  e  rotinas  de  limpeza  e  desinfecção  de 
superfície para serviço de zeladoria (SAMU, SIATE, UPA II E I).

02/2011 11/2011 R$ 0,00

Elaborar  e  implantar  projeto  de  equipe  multiprofissional  com  parceria  da  medicina  do 
trabalho e da equipe da saúde mental para acompanhamento preventivos dos servidores da 
rede de urgência e emergência.

02/2011 11/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

Capacitar à coordenação no manuseio e funcionamento do sistema CRMU. 02/2011 11/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Organizar junto com o Ministério da Saúde e Polícia Rodoviária Federal capacitação para 
condução da motolância.

02/2011 11/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Capacitar 04 técnicos de enfermagem para condução da motolância. 02/2011 11/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção às Urgências.
Descrição da Meta: Adequar as necessidades de Recursos Humanos nos Serviços de Atenção as Urgências.
Prioridade relacionada à meta: Avaliar e adequar o quadro funcional dos serviços de urgência.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DGP / DAS / DAU / Coordenações dos Serviços de Urgência e Emergência.
Fonte para verificação do alcance da meta: DGP.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00
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DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Avaliar  e  adequar  à  necessidade  de  recursos  humanos  nos  serviços  de 
urgência/emergência.

02/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção às Urgências.
Descrição da Meta: Construção e implantação de UPA na Macro Sul.
Prioridade relacionada à meta: Organização da rede de atenção às urgências.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / DAU / DA / Assessoria de Projetos e Investimentos em Saúde.
Fonte para verificação do alcance da meta: Entrega da obra.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Construir UPA. 01/2011 12/2011

Recursos integrados a 
Área de Atuação: 

Revitalização/ 
Reformas/Construções 3.6

Elaborar projeto de construção de uma base do SAMU na UPAIII para melhor 
dimensionamento das ocorrências e diminuição do tempo resposta.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção às Urgências.
Descrição da Meta: Reforma e ampliação do PAC I e PAC II.
Prioridade relacionada à meta: Implantar UPA no PAC I e Sala de Estabilização no PAC II.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / DAU / DA / Assessoria de Projetos e Investimentos em Saúde.
Fonte para verificação do alcance da meta: Entrega das obras.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00
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DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Elaborar projeto de reforma/ampliação; licitar e executar obras de reforma do PAC I. 01/2011 12/2011

Recursos integrados a 
Área de Atuação: 

Revitalização/ 
Reformas/Construções 3.6

Licitar e adquirir equipamentos e materiais permanentes para o PAC I. 01/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

Elaborar projeto de reforma; licitar e executar obras de reforma do PAC II. 01/2011 12/2011

Recursos integrados a 
Área de Atuação: 

Revitalização/ 
Reformas/Construções 3.6

Licitar e adquirir equipamentos e materiais permanentes para o PAC II. 01/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção às Urgências.
Descrição da Meta: Revisão de Protocolo de atenção aos Desastres do Município.
Prioridade relacionada à meta: Revisão e implantação (capacitação) do Protocolo de Atenção a Desastre do Município.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / DAU / CGSMAU / SAMU 192.
Fonte para verificação do alcance da meta: Aprovação do Protocolo e Registros de Capacitação.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Revisar, ampliar e adequar o Protocolo de Atenção aos Desastres. 02/2011 06/2011 R$ 0,00

Capacitar 30% dos servidores da atenção às urgências para o atendimento aos desastres. 06/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Adquirir equipamentos/kit de desastre. 06/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

Realizar um (01) simulado de desastre com áreas afins (Policias, Bombeiros, Defesa Civil). 06/2011 12/2011 Recursos integrados a 
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Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Elaborar Projeto para Farmácia de Emergência/Desastres. 02/2011 12/2011 R$ 0,00
Elaborar Projeto para Hospital/Pronto Socorro de Desastre. 02/2011 12/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção às Urgências.
Descrição da Meta: Implantar Núcleo Comunitário de Defesa Civil (NUDEC) no SAMU192.
Prioridade relacionada à meta: Elaborar Projeto e promover Capacitação para implantação do NUDEC no SAMU192.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / DAU / SAMU192.
Fonte para verificação do alcance da meta: Aprovação do Projeto de Lei para instalação de NUDEC no SAMU192.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Elaborar Projeto de Lei e Regimento para implantação do NUDEC SAMU192. 02/2011 06/2011 R$ 0,00

Ministrar  Curso  Operacional  de  Defesa  Civil  (CODC)  para  quarenta  (40)  servidores  da 
urgência/emergência (Defesa Civil Estadual).

06/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Cadastrar voluntários de Defesa Civil. 06/2011 12/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Atenção às Urgências.
Descrição da Meta: Reorganização do Serviço de Controle de Infecção
Prioridade relacionada à meta: reorganizar o  SCI (Serviço de Controle de Infecção) nos serviços de Urgência e Emergência.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DGP / DAS / DAU / Coordenações dos Serviços de Urgência e Emergência.
Fonte para verificação do alcance da meta: DGP.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Estruturar os Núcleos de Controle de infecção nos serviços 02/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

Coordenar os trabalhos da Comissão de controle de infecção da SESAU. 02/2011 12/2011 R$ 0,00
Implantar o POP (Procedimento Operacional Padrão) do Serviço de Zeladoria em todos os 
Serviços.

02/2011 12/2011 Recursos integrados a 
Área de Atuação: Gestão 
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de Pessoas 3.1

Implantar o POP(Procedimento Operacional Padrão) do Controle de Infecção em  todos os 
serviços.

02/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Capacitar todos os Enfermeiros e Coordenadores dos Serviços sobre o PGRSS (Plano de 
Gerenciamento de resíduos de Saúde) em parceria com a VISA.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Implantar e capacitar 100% de Coordenadores, médicos e enfermeiros sobre as seguintes 
resoluções:
NR 32 MT, RDC 306/04, RDC 42/10, RDC 44/10.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

1.7 Reorganização da assistência farmacêutica

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Assistência Farmacêutica.
Descrição da Meta: Manutenção da REMUME.
Prioridade relacionada à meta: Monitorar o planejamento, aquisição e distribuição de medicamentos padronizados.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAF / DGI / CAF.
Fonte para verificação do alcance da meta: CAFI / Relatório de Estoque Regulador.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Monitorar o planejamento, programação e aquisição de medicamentos. 02/2011 12/2011 R$ 0,00
Acompanhar, juntamente com a Coordenação da CAFI, os processos licitatórios referente à 
medicamentos quanto à análise técnica documental, visando a 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.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

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

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Estabelecer o fluxo para aquisição, distribuição, dispensação e utilização de medicamentos, 
após a padronização referente aos novos Programas.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

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

02/2011 06/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Assistência Farmacêutica.
Descrição da Meta: Organização dos Serviços / Divisão de Assistência Farmacêutica.
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Prioridade relacionada à meta: Farmácias Básicas I e II  -  Dispensários / UBS e USF.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAF / Coordenações Farmácias Básicas I e II  / UBS e USF.
Fonte para verificação do alcance da meta: DGP / DGI / Listas de Presença.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Adequar  às  necessidades  o  quadro  funcional  padrão  dos  serviços  de  Assistência 
Farmacêutica: Farmacêuticos, Atendentes de Farmácia, Agente Administrativo e Zeladoras.

02/2011 06/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

Adequar a estrutura física das Farmácias Básicas I e II. 02/2011 06/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

Adquirir  equipamentos  e  mobiliários  destinados  ao  suporte  das  ações  da  Assistência 
Farmacêutica.

02/2011 10/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

Treinar  quadro  funcional  padrão  das  Farmácias  Básicas  para  cumprimento  das  Normas 
Técnicas.

02/2011 06/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Capacitar os Atendentes de Farmácia dos Dispensários das UBS/USF para cumprimento 
das Normatizações Técnicas visando uma dispensação racional.

02/2011 10/2011 PREPS

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Assistência Farmacêutica.
Descrição da Meta: Promover a dispensação e o uso racional de medicamentos (prescrição, dispensação e consumo).
Prioridade relacionada à meta: Qualificar a prescrição, dispensação e o consumo de medicamentos.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAF / Coordenações Farmácias Básicas I e II.
Fonte para verificação do alcance da meta: Indicadores de Prescrição e Listas de Presença.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00
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DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Divulgar a REMUME, através da Comissão de Farmácia e Terapêutica, aos profissionais 
prescritores / serviços de saúde através de reuniões por categoria profissional.

07/2011 12/2011 R$ 0,00

Construir e implantar indicadores para avaliação de prescrições, dispensação e consumo de 
medicamentos.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Realizar uma campanha para esclarecimento sobre medicamentos e sua utilização nas UBS 
com atendimento até as 22 horas.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Elaborar  Projeto  de  Educação  em  Saúde  sobre  Uso  Racional  de  Medicamentos  para 
implantação em escolas municipais (1ª à 4ª séries).

02/2011 04/2011 R$ 0,00

Articular  parceria  entre  Secretaria  de  Saúde  e  Secretaria  de  Educação  visando  a 
implantação do Projeto de Educação em Saúde sobre o Uso Racional de Medicamentos.

02/2011 06/2011 R$ 0,00

Implantar Projeto Piloto de Educação em Saúde sobre o Uso Racional de Medicamentos. 07/2011 12/2011 R$ 0,00

1.8 Reorganização dos serviços de apoio diagnóstico

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Apoio Diagnóstico.
Descrição da Meta: Informatizar Laboratório Municipal, com interfaceamento para comunicação em tempo real com as Unidades e Serviços.
Prioridade relacionada à meta: Agilizar a liberação dos resultados de exames laboratoriais.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DADT / DAS.
Fonte para verificação do alcance da meta: Rastreabilidade do Sistema em tempo médio de liberação dos laudos.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Dar continuidade ao processo de treinamento e capacitação as equipes que terão acesso ao 
software pela empresa vencedora da licitação.

02/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
da Informação 3.6

Encaminhar  um  servidor  administrativo  do  laboratório  municipal  para  a  capacitação  na 
empresa desenvolvedora do software após a instalação, para atualização do sistema.

09/2011 10/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Informática em Saúde 3.1
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Adquirir  equipamentos  necessários  para  a  instalação  e  funcionamento  do  sistema  de 
informatização do Laboratório Municipal .(Impressoras)

02/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Informática em Saúde 3.1

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Apoio Diagnóstico.
Descrição da Meta: Encaminhar projeto de readequação da estrutura física do Laboratório Municipal e do Centro de Diagnóstico por Imagem.
Prioridade relacionada à meta: Adequação da estrutura física à legislação sanitária vigente.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DADT / DAS / Assessoria de Projetos e Investimentos.
Fonte para verificação do alcance da meta: Elaboração e encaminhamento do projeto.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Elaborar e encaminhar o projeto para readequação das áreas físicas do DADT. Ver com o 
Carlos o período

02/2011 06/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Apoio Diagnóstico.
Descrição da Meta: Implantar de coleta descentralizada de exames nas UBS: Aclimação, XIV de novembro, Pacaembu, Santa Felicidade e Colméia. 
Prioridade relacionada à meta: Ampliar acesso ao usuário do SUS aos serviços de apoio diagnóstico.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DADT / DAB.
Fonte para verificação do alcance da meta: DCA / DAB / Relatório de Produção.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Planejar com a DSA e a empresa que realiza o transporte de amostras a adequação das 
rotas para a implantação do serviço. (rever as rotas)

02/2011 02/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

Programar treinamento dos servidores envolvidos com o serviço de coleta. 03/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
Pessoas 3.1

Implantar coleta descentralizada na UBS Pacaembu. 08/2011 08/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6
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Implantar coleta descentralizada na UBS Santa Felicidade. 09/2011 09/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

Implantar coleta descentralizada na UBS Colméia. 09/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Apoio Diagnóstico.
Descrição da Meta: Reduzir em 25% o tempo médio de liberação de laudos do Laboratório Municipal. Os laudos estão sendo liberados em 48 hs
Prioridade relacionada à meta: Qualificar a assistência em saúde.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DADT / DGP / DSA.
Fonte para verificação do alcance da meta: Indicador de tempo médio de liberação de laudos.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Contratar por meio de concurso público um (01) bioquímico. 02/2011 08/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

Reorganizar o fluxo de recebimento de amostras externas. 02/2011 06/2011 R$ 0,00
Reorganizar o fluxo de envio de laudos externos. 02/2011 04/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Apoio Diagnóstico por Imagem.
Descrição da Meta: Ampliar a oferta de ECG e Ecocardiograma pelo Centro de Diagnóstico por Imagem.
Prioridade relacionada à meta: Ampliar resolutividade da Atenção Básica e Ambulatorial Especializada.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DADT / DCA / Central de Regulação.
Fonte para verificação do alcance da meta: DCA / CNES / SIA / FAE.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00
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DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Contratar ou remanejar profissional médico cardiologista para responder tecnicamente pelos 
laudos de ECG e Ecocardiograma.

03/2011 06/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

Elaborar descritivo de equipamento de ECG para aquisição por meio de licitação. 06/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Planejamento e Gestão 3.6

Avaliar junto a Divisão de Controle e Avaliação e 10ª Regional de Saúde a oferta de exames 
especializados da cardiologia,  reordenando o fluxo de atendimento e repactuando metas 
quantitativas conforme portarias vigentes.

03/2011 06/2011 R$ 0,00 

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Qualificação dos serviços de Apoio Diagnóstico.
Descrição da Meta: Promover educação continuada para todos os servidores do Laboratório Municipal e Centro de Diagnóstico por Imagem.
Prioridade relacionada à meta: Implantação de boas práticas laboratoriais e qualidade total.
Divisão responsável pelo alcance da meta: SADT / DGP.
Fonte para verificação do alcance da meta: Listas de presença e certificados.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 2.500,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Elaborar Projeto de Capacitação em Qualidade Total e Boas Práticas em Laboratório de 
Análises Clínicas e Microbiológicas. 

02/2011 03/2011 R$ 0,00

Licitar, contratar e realizar Curso de Capacitação em Qualidade Total e Boas Práticas em 
Laboratório de Análises Clínicas e Microbiológicas.

04/2011 09/2011 R$ 2.500,00



2 METAS E AÇÕES EM RELAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE SAÚDE

2.1 Estruturação da Vigilância Ambiental em Saúde

  
METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS

Área de Atuação: Vigilância Ambiental em Saúde.
Descrição da Meta: Implementar e Estruturar a Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde.
Prioridade relacionada à meta: Implementação de ações dos programas relacionados ao VIGIÁGUA, VIGISOLO de acordo com normativas do 
Ministério da Saúde,  conforme pactuação e descentralização da Secretaria Estadual de Saúde, e implementar atividades de responsabilidades da 
divisão, realizar atividades em parcerias com demais secretarias de atividades afins a divisão e comunidade.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DVA.
Fonte para verificação do alcance da meta: DVA / DGP / Relatórios dos Sistemas, mapas e registros das ações.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 10.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Confeccionar  material  informativo  e  educativo  em  relação  ao  controle  da  água  para 
consumo humano e determinantes ambientais em relação a contaminação do solo.

03/2011 06/2011 R$ 10.000,00

Ampliar o quadro de Recursos Humanos com a contratação via concurso publico, conforme 
a demanda existente.

01/2011 06/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6
Integração de ações com a Vigilância Epidemiológica e Sanitária nas ações de controle de 
riscos e agravos.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Capacitar a equipe de trabalho, através da participação em cursos e eventos pertinentes a 
Vigilância Ambiental.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

Desenvolver de forma intersetorial programa de orientação para a preservação do meio 
ambiente às famílias moradoras em fundos de vale. Eixo 6, Proposta 2 (9ª CMS).

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Monitorar junto a Secretaria de Meio Ambiente a preservação e recuperação das nascentes 
do município de Cascavel. Eixo 6, Proposta 4 (9ª CMS).

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Estabelecer parcerias com outras secretarias para a realização de palestras educativas 
sobre a preservação do meio ambiente, gestão responsável dos recursos hídricos e do solo 
bem como gestão de resíduos e esgoto. Eixo 6, Proposta 22 (9ª CMS).

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Interagir  com  conselhos,  comitês  que  visem  a  recuperação  e  preservação  do  meio 01/2011 12/2011 R$ 0,00
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ambiente.

Estimular a política de ampliação da cobertura da rede de esgoto e tratamento de água no 
município de Cascavel. Eixo 10, Proposta 1 (9ª CMS).

04/2011 12/2011 R$ 0,00

Fiscalizar o cumprimento da legislação sanitária no que diz respeito ao saneamento básico. 
Eixo 10, Proposta 13 (9ª CMS).

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Integrar ações conjuntas de prevenção e promoção de saúde com as demais secretarias 
municipais. Eixo 12, Proposta 3 (9ª CMS). 01/2011 12/2011 R$ 0,00

Identificação de todas as áreas consideradas de risco á população, com mapeamento das 
mesmas, em relação a qualidade da água.

04/2011 12/2011 R$ 0,00

Cadastramento do Município de Cascavel de todas as áreas, consideras de possível risco 
de contaminação do solo, com mapeamento deste cadastro, iniciando o acompanhamento 
do programa VIGISOLO. 

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6

Realização da análise de Turbidez da água pelos técnicos da VIAM. 01/2011 12/2011 R$ 0,00
Prever  local  próprio  para  a  instalação  da  Divisão  de  Vigilância  Ambiental  prevendo 
estrutura física para laboratório de análise da Turbidez da água e dos parâmetros físicos e 
químicos,  e contemplando estrutura para o Controle de Endemias com laboratório para 
análise das larvas e identificação de animais peçonhentos.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6

Participar com a Atenção á Saúde da elaboração do processo de territorialização. 01/2011 12/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Vigilância Ambiental em Saúde.
Descrição da Meta: Estruturação do Programa de Controle de Endemias.
Prioridade relacionada à meta: Alcance das metas preconizadas no PNCD do Ministério da Saúde; Promover educação continuada direcionada ao 
controle de animais peçonhentos e vetores, mantendo parcerias com demais instituições e secretarias de atividades relacionadas ao controle ambiental.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DVA / Controle de Endemias.
Fonte para verificação do alcance da meta: Relatórios do SISFAD e LIRAa; Relatórios de Investigação dos casos notificados;  listas de presença das 
capacitações.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 31.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO (ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Confeccionar  material  educativo  e  informativo  sobre  dengue,  animais  peçonhentos  e 
triatomíneos.

02/2011 06/2011 R$ 10.000,00

Estabelecer parcerias com outras secretarias para a realização de palestras educativas 02/2011 12/2011 R$ 0,00
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sobre a preservação da dengue, animais peçonhentos e gestão de resíduos. 

Adquirir equipamentos de informática. 01/2011 06/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Informação e 

Saúde 3.1
Adquirir equipamentos eletrônicos. 01/2011 06/2011 R$ 21.000,00

Repor e ampliar o quadro funcional, contemplando uma equipe para animais peçonhentos 
e controle de dengue.

01/2011 04/2011
Recursos integrados a Ára 

de Atuação: Planejamento e 
Gestão 3.6

Promover  parcerias  com  as  Universidades  e  entidades  não  governamentais  para  o 
desenvolvimento  de  trabalhos  pertinentes  a  prevenção  de  doenças  ocasionadas  por 
vetores.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Cumprir com a meta de visitas e ações conforme preconizados no PNCD. 01/2011 12/2011 R$ 0,00

Implantar laboratório para análise do aedes aegypti e identificação de animais peçonhentos 
e triatomíneos.

01/2011 06/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6
Realizar  o  zoneamento  conforme  a  territorialização  do  município  e  participar  com  a 
Atenção á Saúde da elaboração do processo de territorialização.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Monitorar as atividades de vigilância de vetores, hospedeiros e reservatórios de doenças 
transmissíveis e animais peçonhentos, mapeando todas as áreas de riscos.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Realizar mutirões de conscientização e de limpeza no município com parcerias de demais 
secretarias municipal e estadual.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6

 2.2 Reestruturação da vigilância epidemiológica

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Vigilância Epidemiológica.
Descrição da Meta: Fortalecer a capacidade institucional da divisão de Vigilância Epidemiológica, organizando os sistemas de Informação em Saúde, e 
as ações a serem desenvolvidas a partir das informações geradas, com qualificação permanente dos seus técnicos.
Prioridade relacionada à meta: Ampliação do quadro de pessoal, com aquisição de materiais e equipamentos de informática e realização de cursos de 
capacitação técnica de forma continuada e permanente.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DVE / DA / DAS.
Fonte para verificação do alcance da meta: Relatórios fornecidos pelos sistemas de informação (SIM, SINASC, SINAN, PNI) e Relatórios da DGP e 
DAS /Setor de Patrimônio. Lista de presença e fichas de avaliação dos cursos de capacitação realizados.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 51.000,00



40

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO (ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Contratar  um  (01)  enfermeiro,  dois  (02)  agentes  administrativos,  um  (01)  técnico  de 
enfermagem.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6
Elaborar e divulgar um (01) Boletim Epidemiológico anual, referente ao ano de 2010. 04/2011 08/2011 R$ 6.000,00
Participar com o Departamento de Atenção a Saúde do processo de territorialização. 01/2011 12/2011 R$ 0,00
Realizar em parceria com as demais Divisões do Departamento de Vigilância em Saúde, o 
Curso Básico de Vigilância em Saúde para profissionais das unidades e serviços de saúde, e 
para profissionais das instituições hospitalares (total: 150 pessoas).

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

Viabilizar a instituição do Adicional de Autoridade Sanitária em Vigilância Epidemiológica. 01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6
Elaborar e divulgar material educativo de promoção e prevenção de doenças (tuberculose, 
animais  peçonhentos,  varicela,  hanseníase,  conjuntivite,  toxoplasmose,  tétano,  hepatites, 
chagas, leishmaniose, teníase, cisticercose, hantavirose, leptospirose, saúde do trabalhador, 
diarréia, raiva – em conjunto com VISA).

01/2011 12/2011 R$ 20.000,00

Adquirir cadeiras apropriadas para VIEP e apoio para pés. 01/2011 12/2011 R$ 20.000,00
Garantir as ações de prevenção e controle das doenças de notificação compulsória do MS 
de acordo com atribuição do Município.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Participar da elaboração e divulgação do Código Sanitário do município. 01/2011 12/2011 R$ 0,00

Proporcionar qualificação técnica e interpessoal da equipe. 01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

Elaborar 02 boletins informativos (um no 1º semestre e um no 2º semestre). 07/2011 12/2011 R$ 5.000,00
Propor implantação de unidade sentinela em doenças diarréicas. 01/2011 12/2011 R$ 0,00

Realizar capacitação para profissionais das unidades de saúde sobre MDDA e surtos 
alimentares.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

Manter monitoramento de doenças respiratórias agudas em unidade sentinela. 01/2011 12/2011 R$ 0,00
Elaborar pelo menos 01 trabalho de pesquisa e apresentar em evento científico. 01/2011 12/2011 R$ 0,00
Propor fluxo de atendimento, em parceria com Divisão de Saúde Mental, aos pacientes com 
intoxicação exógena na tentativa de suicídio.

01/2011 12/2011 R$ 0,00
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METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Vigilância Epidemiológica/SIM/SINASC.
Descrição da Meta: Fortalecer os Sistemas de Informação sobre Mortalidade e Nascidos Vivos.
Prioridade relacionada à meta: Divulgação do Comitê Municipal de Investigação de Mortalidade Materna e Infantil.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DVE / DA / DAS.
Fonte para verificação do alcance da meta:  Relatórios fornecidos pelos sistemas de informação (SIM, SINASC). Lista de presença e fichas de 
avaliação dos cursos de capacitação realizados.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Propor parcerias para a implantação do Serviço de Verificação de Óbitos. 01/2011 12/2011 R$ 0,00

Realizar um seminário do Comitê Municipal de Investigação de Mortalidade Materno Infantil. 01/2011 06/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

Realizar capacitação para profissionais das unidades de saúde sobre a importância da 
investigação de óbitos.

03/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

Adquirir computador para o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e 
aquisição de impressora colorida.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Informação e 

Saúde 3.1
Realizar visitas técnicas nos hospitais e cartórios para orientações sobre o SINASC. 01/2011 12/2011 R$ 0,00

2.3 Prevenção e controle de doenças imunopreviníveis

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Vigilância Epidemiológica/Doenças Imunopreveniveis.
Descrição da Meta: Manter Erradicada a transmissão da Poliomielite e Controle de casos de Sarampo. Assegurar os índices de cobertura vacinal das 
doenças  imunopreviníveis  previstos  pelo  Ministério  da  Saúde  (Tétano,  Coqueluche,  Difteria,  Haemófilos  Influenza,  Sarampo,  Rubéola,  Caxumba, 
Hepatite B, Febre Amarela, BCG, Poliomielite e Rotavírus) para o calendário básico e para as campanhas vacinais contra poliomielite e Influenza 
Sazonal (idosos). Garantir administração e conservação dos imunobiológicos, incluindo os especiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde.
Prioridade relacionada à meta: Atingir os índices de cobertura vacinal estabelecidos pelo Ministério da Saúde (Influenza Sazonal 80 %, Poliomielite 
95%, Calendário Básico 95%).
Divisão responsável pelo alcance da meta: DVE / DAB / DA.
Fonte para verificação do alcance da meta: Relatórios de Cobertura Vacinal e Relatórios do Programa Nacional de Imunização.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 45.000,00
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DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Implantar rotina de manutenção preventiva e corretiva específica para a Rede de Frios. 01/2011 12/2011 R$ 0,00

Adquirir gerador elétrico para a Sala de Distribuição de Vacinas. 01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento 

e Gestão 3.6

Adquirir e manter sistema de alarme nos equipamentos da Rede de Frio da Central e Sala de 
Vacinas.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento 

e Gestão 3.6

Adquirir dez (10) geladeiras especifica para composição da Rede de Frios. 01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento 

e Gestão 3.6

Adquirir uma (01) câmara fria para sala de distribuição de vacinas. 01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento 

e Gestão 3.6

Garantir  o  horário  do  funcionamento  da  Sala  de  Distribuição  de  Vacinas  e  propor  a 
contratação de um (01) Agente Administrativo.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento 

e Gestão 3.6

Realizar  atualização  em Sala  de  Vacina,  para  profissionais  das  unidades  e  serviços  de 
saúde.

06/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

Analisar e divulgar os dados vacinais das UBS/USF bimestralmente. 01/2011 12/2011 R$ 0,00
Elaborar material informativo/educativo de orientações ao profissional e ao público externo. 01/2011 06/2011 R$ 10.000,00
Realizar semestralmente supervisão técnica nas UBS/USF. 01/2011 12/2011 R$ 0,00
Propor em parceria com Divisão de Urgência a ampliação do horário de atendimento do 
ambulatório anti-rábica.

01/2011 06/2011 R$ 0,00

Realizar capacitação para profissionais de saúde sobre raiva humana e atendimento anti-
rábico.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

Adquirir 01 veículo para distribuição de imunobiológicos. 01/2011 06/2011 R$ 35.000,00
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2.4 Prevenção e controle de doenças transmitidas por vetores e agressões por animais peçonhentos

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Vigilância Epidemiológica.
Descrição da Meta:  Manter referência Médica Especializada para atendimento e tratamento de pacientes portadores de patologias transmitidas por 
vetores e implementar ações de prevenção e controle dos vetores causadores das patologias (Malária, Doença de Chagas, Leishmaniose e formas 
graves de Dengue). 
Garantir atendimento as agressões por animais peçonhentos e implementar ações de prevenção e controle de animais peçonhentos.
Prioridade relacionada à meta: Implementar ação de controles das doenças causadas por vetores e animais peçonhentos em parceria com Vigilância 
Ambiental.
Divisão responsável pelo alcance da meta: Vigilância Epidemiológica / DAB / Vigilância Ambiental.
Fonte para verificação do alcance da meta: Relatórios do SINAN e do SISFAD e investigação de casos notificados.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Construir  protocolo  em conjunto  com o DAS e serviço ambulatorial  especializado para o 
acompanhamento em nível ambulatorial de 100% dos pacientes com doenças transmitidas 
por vetores (febre amarela, chagas, leishmaniose tegumentar americana) e agressões por 
animais peçonhentos 

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Capacitar Profissionais de Saúde sobre patologias ocasionadas por vetores e agressões por 
animais peçonhentos, considerando-se o perfil epidemiológico.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

Estabelecer  o  Fluxograma  de  Encaminhamento  e  Busca  Ativa  de  casos  de  patologias 
ocasionados por vetores e por animais peçonhentos com o Programa de Endemias.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

2.5 Controle da tuberculose

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Controle da Tuberculose.
Descrição da Meta: Realizar diagnóstico precoce da tuberculose, curar casos diagnosticados e reduzir o abandono de tratamento.
Prioridade relacionada à meta: Diagnosticar precocemente, tratar e curar casos identificados de tuberculose.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DVE / DAB.
Fonte para verificação do alcance da meta: DVE / Relatórios do SINAN / Indicador do Programa de Controle de Tuberculose.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00
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DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Monitorar  a  realização  dos  exames  de  Baciloscopia  da  população  de  sintomáticos 
respiratórios.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Monitorar a participação e avaliação obrigatória das equipes de Saúde no acompanhamento 
do  Tratamento  Diretamente  Observado  (DOTS),  através  da  implantação  de  ficha  de 
acompanhamento mensal.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Monitorar  de  forma  permanente  as  áreas  prioritárias  (cadeia,  asilos,  albergues)  com 
realização de exames de baciloscopia nos sintomáticos respiratórios.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Promover a descentralização do tratamento dos pacientes com tuberculose em conjunto com 
a Divisão de Atenção Básica.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Realizar palestra educativa para o dia mundial e nacional da tuberculose, em parceria com a 
Divisão de Atenção Básica.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Realizar Curso de Atualização de Tuberculose para as Equipes de Saúde. 01/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Propor fluxo de atendimento, com Divisão de Saúde Mental, para pacientes que fazem uso 
de álcool e outras drogas.

03/2011 12/2011 R$ 0,00

2.6 Controle da hanseníase

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Controle de Hanseníase.
Descrição da Meta: Acompanhamento de indicadores propostas pelo Programa Nacional de Controle da Hanseníase.
Prioridade relacionada à meta: Reduzir o coeficiente de Detecção de casos novos em menores de 15 anos até 2011. Cobertura de atendimento dos 
pacientes com Hanseníase em 50% das UBS/USF. Curar casos de Hanseníase diagnosticados nos anos das Coortes.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DVE / DAB.
Fonte para verificação do alcance da meta: Relatórios gerados pelo SINAN e PNCH.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Monitorar  os  relatórios  das  ações  realizadas  pelas  UBS/USF  em  50%  dos  contatos 01/2011 12/2011 R$ 0,00
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domiciliares dos casos novos diagnosticados.
Monitorar os relatórios das ações realizadas na avaliação do grau de incapacidade em 75% 
dos casos novos no diagnóstico, pelas UBS/USF.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Monitorar os relatórios de avaliação do grau de Incapacidade em 50% dos casos novos na 
cura, pelas UBS/USF.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Realizar  uma  campanha  anual  de  divulgação  de  sinais  e  sintomas  da  hanseníase,  em 
conjunto com a DAB, utilizando os meios de comunicação. 05/2011 06/2011

Recursos integrados a Área 
de Atuação: Gestão de 

Pessoas 3.1
Monitorar  o  fluxo  de  referência  e  contra  referência  de  encaminhamento  para  internação 
hospitalar das intercorrências.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Implementar em conjunto com a DAB ações de Prevenção e Reabilitação de incapacidades 
e deformidades e manter a integração com a referência Estadual e Nacional do Programa. 01/2011 12/2011 R$ 0,00

Organizar em conjunto com a DAB um Seminário de Educação Continuada e Avaliação do 
Programa. 06/2011 12/2011

Recursos integrados a Área 
de Atuação: Gestão de 

Pessoas 3.1
Monitorar o coeficiente de detecção de casos novos em menores de 15 anos. 01/2011 12/2011 R$ 0,00
Realizar visita técnica em município com estruturação do centro de referencia municipal em 
Hanseníase. 06/2011 12/2011

Recursos integrados a Área 
de Atuação: Gestão de 

Pessoas 3.1

2.7 Redução da morbimortalidade por causas externas

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Vigilância Epidemiológica.
Descrição da Meta: Redução da morbimortalidade por causas externas.
Prioridade relacionada à meta: Implantar e Coordenar o Sistema de Informação de Acidentes de Trânsito. Identificar o número de casos de violência 
contra a mulher, criança, adolescente e idoso.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DVIEP/ DAE / DAU.
Fonte para verificação do alcance da meta: Relatórios do Sistema de Informação e da Ficha de Investigação de Violência, Atas e Portarias.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 35.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação 
Fonte do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Finalizar a construção do Sistema de Informação de Acidentes de Transito para Registro dos 
Dados Coletados, em parceria com a UNIOESTE.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Participar  da  Semana Nacional  do  Trânsito  e  Dia  Mundial  em Memória  das  Vítimas  de 09/2011 11/2011 R$ 0,00
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Acidentes de Transito.
Manter  o  Comitê  Intersetorial  de  Prevenção  e  Controle  de  Acidentes  de  Trânsito  em 
atividade.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Organizar  a  Secretaria  Executiva  do  Comitê  Intersetorial  de  Prevenção  e  Controle  de 
Acidentes de Trânsito.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Desenvolver  Ações  de  Educação  com  a  finalidade  de  reduzir  a  morbimortalidade  por 
acidentes  de  transito,  a  partir  da  análise  da  situação  epidemiológica,  com  o  Comitê 
Intersetorial.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Adquirir equipamentos de informática para o funcionamento do Sistema de Informação de 
Acidentes de Transito.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: 
Informação em Saúde 3.1

Implantar notificação compulsória de Acidente de Transito no município. 04/2011 12/2011 R$ 0,00
Ampliar as fontes notificadoras de violência domestica e sexual (UBS/USF). 01/2011 12/2011 R$ 0,00
Definir o protocolo de atendimento as vítimas de violência com a rede de proteção. 01/2011 12/2011 R$ 0,00

Realizar qualificações para profissionais de saúde em prevenção aos acidentes de transito, 
violência contra a mulher e idoso.

06/2011 11/2011
Recursos integrados a 

Área de Atuação: Gestão 
de Pessoas 3.1

Elaborar material educativo em prevenção aos acidentes de transito, violência contra criança, 
mulher e idoso.

04/2011 10/2011 R$ 35.000,00

2.8 Ampliação das ações de Vigilância Sanitária

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Vigilância Sanitária.
Descrição da Meta: Fortalecer o Sistema Municipal de Vigilância Sanitária.  
Prioridade relacionada à meta: Promover a integração com os demais  Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde. Estruturar e implementar 
ações de vigilância sanitária com ações de conscientização e informação a população, democratizando o conhecimento da vigilancia sanitária para 
demais profissionais de saúde. 
Divisão responsável pelo alcance da meta: DVISA.
Fonte para verificação do alcance da meta. Relatórios do SINAVISA, Plano Diretor de Vigilância Sanitária e Relatório de Produtividade Fiscal.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 128.500,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)

Reestruturar  o  processo  de  trabalho  da  Vigilância  Sanitária  de  forma  que  viabilize  o 
planejamento  das  ações  de  controle  como  inspeções,  ações  de  conscientização  e 
informação a população, de forma a articular suas ações com as demais linhas de atenção à 

01/2011 12/2011 Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6
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saúde da Secretaria de Saúde.

Concluir  a  elaboração do Código  Sanitário  Municipal,  com a participação  da Assessoria 
Jurídica da Prefeitura Municipal de Cascavel para aprovação junto a Câmera de Vereadores.

01/2011 06/2011 R$ 11.000,00

Adequar  o  quadro  de  recursos  humanos  da  VISA  com  a  contratação  de  01  médico 
veterinário,  01  odontólogo,  01  nutricionista  e  01  técnico  de  enfermagem  e  02  auxiliar 
administrativo, conforme a necessidades local.

01/2011 06/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6

Estabelecer o grau de risco, com a finalidade de aumentar o prazo de validade da Licença 
Sanitária de 01 para 02 anos, conforme a classificação da mesma.

01/2011 06/2011 R$ 0,00

Implantar  página  na  Web  e  sistema  informatizado  da  VISA  para  disponibilização  de 
informações inerentes à área para a população. 01/2011 12/2011

Recursos integrados a Área 
de Atuação: Informação em 

Saúde 3.1

Executar atividades educativas relacionadas a Vigilância Sanitária para manipuladores de 
alimentos de restaurantes, bares ambulantes e pizzarias.

01/2011 08/2011 R$ 9.000,00

Implantação  de  01  equipe  noturna  para  o  desenvolvimento  da  fiscalização  dos 
estabelecimentos que exerçam suas atividades no período noturno ( pizzarias, restaurantes, 
bares, lanchonetes e ambulantes).

01/2011 06/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6

Participar com a  Atenção á Saúde da elaboração do processo de territorialização. 01/2011 12/2011 R$ 0,00

Desenvolver  atividades  educativas  com  a  população  relacionadas  ao  uso  racional  de 
medicamentos, bem como riscos de automedicação.

01/2011 12/2011 R$ 5.000,00

Garantir  a  participação  da  equipe  em  eventos  pertinentes  a  área  de  atuação,  como 
Congressos, Seminários, Oficinas e Cursos, conforme a necessidade. 

01/2011 12/2011 R$ 30.000,00

Democratizar  o  conhecimento  em  vigilância  sanitária  entre  os  diversos  segmentos  da 
sociedade  considerando  suas  diversidades  culturais  e  interesses,  integrando  ações 
conjuntas de prevenção e promoção de saúde com as demais secretarias municipais.( Eixo 
12, Proposta 03 (9ª CMS).

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Realizar inspeção anual em todos os estabelecimentos cadastrados sujeitos ao controle de 
vigilância sanitária.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Promover Oficinas sobre Controle de Infecção em Unidades Básicas de Saúde/Unidades 
Saúde da Família para os profissionais de saúde da rede.

06/2011 12/011 R$ 30.000,00

Desenvolver curso de atualização sobre biossegurança aos profissionais da saúde lotados 
na Secretaria de Saúde.

04/2011 10/2011 R$ 12.000,00

Executar atividades educativas relacionadas a Vigilância Sanitária com os trabalhadores dos 
demais serviços da Secretaria de Saúde. Eixo 12, Proposta 05 (9ª CMS).

01/2011 12/2011 R$ 7.500,00
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Implantar de forma compartilhada com os demais setores da Secretaria de Saúde, política 
de prevenção às doenças relacionadas ao trabalho buscando eliminar e/ou minimizar riscos 
a saúde do trabalhador. Eixo 12, Propostas 16  e 17 (9ª CMS).

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Adquirir equipamentos de Informática. 01/2011 06/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Informação em 

Saúde 3.1
Realizar  oficinas  para  integração  com  as  Secretarias  de  Planejamento,  Finanças,  Meio 
Ambiente, Agricultura, sobre legislação sanitária (RDC 50 e Código Sanitário).

06/2011 12/2011 R$ 5.000,00

Desenvolver conjuntamente com Instituições de Ensino Superior, capacitações especificas 
nas áreas de: Arquitetura, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia e Medicina, para acadêmicos 
que estão terminando o curso de graduação.

01/2011 12/2011 R$ 16.000,00

Elaborar  materiais  informativos sobre:  esterilização de materiais  utilizados em salões  de 
beleza e odontologia, saúde do trabalhador e raiva, em parceria com a VIEP. 

03/2011 07/2011 R$ 3.000,00

Realizar  seminário  de  Vigilância  Sanitária,  destinado  a  profissionais  de  saúde  da  rede 
publica e privada 06/2011 12/2011

Recursos integrados a Área 
de Atuação: Gestão de 

Pessoas 3.1

2.9 Estruturação da Informação em Saúde

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Divisão de Informação em Saúde.
Descrição da Meta: Estruturar a Divisão de Informação em Saúde, promovendo a geração de relatórios que possibilitem a análise e tomada de decisão, 
através da interligação dos sistemas de informação para facilitação do planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saúde.
Prioridade relacionada à meta: Viabilizar em conjunto com o Departamento de Informática do Município equipe técnica responsável pela construção de 
banco de dados único, centralizando as informações dos diversos sistemas (Ministério da Saúde e SESAU).
Divisão responsável pelo alcance da meta: DIS / DAS / DVIA.
Fonte para verificação do alcance da meta: Relatórios gerados pelos sistemas.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 10.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Adequar o quantitativo de recursos humanos tendo em vista as demandas existentes em 
relação  aos  Sistemas  de  Informação  em  Saúde,  com  a  contratação  de  05  Agentes 
Administrativos.

03/2011 06/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6

Democratizar o acesso às informações em saúde como subsídio para o reconhecimento da 
realidade local e o planejamento de intervenções que impactem as condições de saúde da 

01/2011 12/2011 R$ 0,00



49

população. 

Capacitar profissionais da Divisão de Informação em Saúde por meio de participação em 
cursos e eventos pertinentes a área.

01/2011 10/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

Promover curso de capacitação para os trabalhadores de saúde em parceria com a DAB e 
DGP, com o objetivo de qualificar as informações geradas.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

Participar  na  elaboração  do  Boletim  Informativo  com  a  retro-alimentação  regular  das 
informações geradas na Secretaria de Saúde em conjunto com o Setor de Comunicação da 
SESAU. 

 01/2011 12/2011 R$ 0,00

Instrumentalizar  e  assessorar  as  demais  divisões  no  processo  de  elaboração  do  Plano 
Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde, Relatório Anual de Gestão e Pactos 
(Pela Vida, de Gestão e em Defesa do SUS).

    01/2011     12/2011 R$ 0,00

Promover oficina de Informação em Saúde para ACS e Coordenadores de Unidades.     06/2011 10/2011 R$ 10.000,00

Realizar  visita  técnica  em  municípios  que  estejam  estruturados  as  ações  de 
responsabilidades da Divisão de Informação em saúde, principalmente ao que diz respeito 
ao planejamento.

    01/2011 12/2011 R$ 0,00

Viabilizar local adequado para o arquivo dos documentos da Divisão.     01/2011 06/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6

Participar com a Atenção á Saúde da elaboração do processo de territorialização.     01/2011 12/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Comunicação Interna.
Descrição da Meta: Melhoria da Comunicação Institucional.
Prioridade relacionada à meta: Sistematizar a divulgação das informações pertinentes ao desenvolvimento das atividades e ações correlacionadas ao 
público interno (UBS/USF/Serviços), bem como, subsidiar a Secretaria de Comunicação com informações a serem direcionadas ao público externo 
(usuários, prestadores e afins).
Divisão responsável pelo alcance da meta: DSA / DGP e Setor de Comunicação.
Fonte para verificação do alcance da meta: Arquivos, Relatórios, Boletins Informativos, Mensageiro.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 25.000,00
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DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Participar das reuniões do Segundo e Terceiro Colegiado Diretor para troca de informações, 
sugestões, avisos e orientações.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Promover  a  utilização  otimizada  do  Mensageiro  (comunicador  interno  da  Prefeitura  de 
Cascavel) pelas Unidades e Serviços de Saúde, bem como acompanhar junto ao Setor de 
Informática a instalação e funcionamento do mesmo nas unidades e serviços de saúde.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Melhorar  a interação via Redes Sociais  através do abastecimento de informações (fotos, 
scraps e comentários) no perfil do “orkut” da SESAU.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Acompanhar e divulgar o calendário anual com as campanhas, ações e atividades a serem 
desenvolvidas pela SESAU, Unidades e/ou Serviços de saúde. 

03/2011 12/2011 R$ 0,0

Subsidiar a Secretaria de Comunicação com informações sobre as ações desenvolvidas pela 
Secretaria de Saúde.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Desenvolver parametrização / padronização voltada a comunicação visual a ser implantada 
nas Unidades e Serviços de Saúde.

02/2011 12/2011 R$ 0,00

Publicar  bimestralmente  um  Boletim  Interno  da  SESAU  com  ações  e  atividades 
desenvolvidas pelas Unidades e Serviços de Saúde.

02/2011 12/2011 R$ 10.000,00

Encaminhar e acompanhar a execução dos serviços de publicidade utilizados pela SESAU 01/2011 12/2011 R$ 0,00
Adquirir equipamento fotográfico profissional para registro das ações e atividades da SESAU 01/2011 12/2011 R$ 15.000,00



3 METAS E AÇÕES EM RELAÇÃO À GESTÃO EM SAÚDE

3.1 Qualificação e humanização na gestão do SUS

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Informática em Saúde.
Descrição da Meta: Informatizar 100% das Unidades e Serviços de Saúde nos Módulos: Controle de Estoque e Agendamento.
Prioridade relacionada à meta: Sistema de Informação Integrado para subsidiar o monitoramento, avaliação e planejamento.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DAS / Setor de Informática.
Fonte para verificação do alcance da meta: Dados do SIGA – Saúde.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 386.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Adquirir  Equipamentos  para  alocação  em  100%  das  Unidades  e  Serviços  de  Saúde, 
necessários  para  instalação  e  funcionamento  dos  módulos  de  Controle  Estoque  e 
Agendamento.

01/2011 12/2011 R$ 157.000,00

Manutenção de sistemas de Informática. 01/2011 12/2011 R$ 125.000,00
Desenvolver melhorias nos módulos de Controle de Estoque e Agendamento. 01/2011 12/2011 R$ 0,00

Capacitar 100% dos profissionais envolvidos na operacionalização do Sistema. 01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 

de Atuação: Gestão de 
Pessoas 3.1

Ampliar a equipe de trabalho com a contratação de analista de sistema e gerenciador de 
banco de dados em conjunto com o Departamento de Informática do Município (Em conjunto 
com a SEADM). (Serviços Terceirizados – substituir pela contratação).

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Materiais e Serviços de Processamento de Dados. 01/2011 12/2011 R$ 104.000,00
Realizar licitação para aquisição de módulos complementares aos disponíveis no Sistema 
SIGA Saúde 01/2011 12/2011

Recursos integrados a Área 
de Atuação: Gestão e 

Planejamento 3.6
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METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Informação e Planejamento.
Descrição da Meta: Incrementar o cadastro em 90% dos usuários através do Cartão SUS.
Prioridade relacionada à meta: Sistema de Informação Integrado para subsidiar monitoramento, avaliação e planejamento.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DSA / DAB / DIS / Setor de Informática.
Fonte para verificação do alcance da meta: Dados do SIGA – Saúde e Cadastro Nacional do Cartão SUS.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 8.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Intensificar o cadastro dos usuários no Cartão SUS, através de busca ativa pelos Agentes 
Comunitários de Saúde.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Atualizar os dados dos usuários cadastrados no SIGA – Saúde com a base de Nacional do 
Cartão SUS.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Imprimir e entregar o Cartão de Saúde de Cascavel para 90% da população do Município. 01/2011 12/2011 R$ 8.000,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Divisão Gestão de Pessoas.
Descrição da Meta: Implementar práticas de qualificação e humanização na Gestão do SUS para 100% dos servidores.
Prioridade relacionada à meta: Acolhimento do Usuário / Implantação da Mesa Negociação Permanente entre Gestores e Trabalhadores.
Divisão responsável pelo alcance da meta: Divisão de Gestão de Pessoas.
Fonte para verificação do alcance da meta: Registro das atividades desenvolvidas.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 652.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Proporcionar  cursos voltados às categorias profissionais  através de uma equipe matricial 
(Multiprofissional) de Educação Permanente em parceria com o Departamento de Recursos 
Humanos do Município, Ministério da Saúde, PREPS, bem como, outros órgãos de ensino.

01/2011 12/2011 R$ 652.000,00

Estimular o ingresso de servidores em especializações, mestrados e doutorados, pertinentes 
a  área  de  atuação  profissional,  visando  ampliação  da  qualidade  do  atendimento, 
considerando para tal a legislação em vigor. 

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Propor a implantação de Mesa de Negociação Permanente entre Gestores e Trabalhadores, 
visando fortalecer as Políticas Públicas de Saúde.

01/2011 12/2011 R$ 0,00
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3.2 Fortalecimento da gestão do trabalho no SUS

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Gestão de Pessoas.
Descrição da Meta: Participação  efetiva  de representantes  da Secretaria  de Saúde junto  a Comissão  formada pelo  Departamento  de Recursos 
Humanos do município em prol da revisão/alteração do Plano de Cargos Carreiras e Salários.
Prioridade relacionada à meta: Participação da Comissão de Revisão do PCCS, bem como do Poder Executivo/Legislativo, no sentido de promover 
adequações pertinentes a realidade vivenciada pelos profissionais de saúde.
Divisão responsável pelo alcance da meta: Gabinete Secretário Municipal de Saúde.
Fonte para verificação do alcance da meta: PCCS.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Participar de todas as discussões para implantação de Plano de Cargos Carreiras e Salários 
específico para os trabalhadores de saúde.

01/2011 04/2011 R$ 0,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Gestão de Pessoas.
Descrição da Meta: Promover a contratação via Concurso Público dos cargos necessários ao desenvolvimento das atividades preconizadas em Gestão 
Compartilhada Tripartite, considerando ainda o perfil de competência técnica para assumir função integrante do Colegiado Diretor Local.
Prioridade relacionada à meta: Profissionalização da área de saúde atrelada a uma gestão de resultados pautada na humanização resolutividade e 
agilidade.
Divisão responsável pelo alcance da meta: Gabinete Secretário de Saúde / DA / DGP.
Fonte para verificação do alcance da meta: DGP.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Propor a sensibilização da Secretaria de Administração para a realização de no mínimo dois 
concursos públicos de forma a preencher 100% das vagas existentes.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Estimular o preenchimento de funções atreladas ao Colegiado Diretor por servidores efetivos. 01/2011 12/2011 R$ 0,00
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METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Gestão de Pessoas.
Descrição da Meta: Regulamentar as transferências dos servidores para possibilitar o preenchimento das vagas com base no perfil técnico profissional. 
Promover o apoio através do encaminhamento à Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho dos casos necessários.
Prioridade relacionada à meta: Adequação técnica de acordo com o perfil profissional.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DGP.
Fonte para verificação do alcance da meta: Processos de Transferências.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Instituir Cronograma para Realização de Transferências de forma a possibilitar a integração 
do perfil de atuação profissional à Unidade e/ou Serviço.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Encaminhar profissionais para avaliação e acompanhamento psicológico  junto a Divisão de 
Medicina e Segurança do Trabalho quando necessário.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

3.3 Revisão da lógica de alocação de recursos

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Planejamento e Gestão.
Descrição da Meta: Manter o controle, avaliação e monitoramento da aplicabilidade dos recursos, estimulando um planejamento eficaz.
Prioridade relacionada à meta: Viabilizar o cumprimento das pactuações estabelecidas por intermédio do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de 
Saúde,  buscando  a  regulamentação  dos  repasses  de  recursos,  bem como  fortalecer  a  integração  dos  instrumentos  de  programação,  propondo 
estratégias articuladas de participação no processo de planejamento.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DA / DAS / DVS.
Fonte para verificação do alcance da meta: Relatório SIOPS / SISPACTO.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 34.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Manter participação ativa nas decisões do colegiado regional  e estadual (CIB),  buscando 
ampliação do acesso, e conseqüentemente do financiamento das ações de forma adequada.

01/2011 12/2011 R$ 34.000,00

Informar o SIOPS semestralmente. 01/2011 12/2011 R$ 0,00
Avaliar semestralmente o cumprimento dos indicadores propostos pelo SISPACTO. 06/2011 12/2011 R$ 0,00
Assegurar o financiamento de no mínimo 15% do montante da arrecadação das receitas 01/2011 12/2011 R$ 0,00
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constitucionais legais, objetivando garantir o desenvolvimento das políticas de saúde.
Buscar a integração de todos os instrumentos de programação e gestão, com o objetivo de 
redefinir um cronograma de construção do planejamento em saúde no município. (Iniciar a 
integração).

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6

3.4 Aprimoramento dos processos de participação social no SUS

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Controle Social.
Descrição da Meta: Capacitar 100% dos Conselheiros de Saúde.
Prioridade relacionada à meta: Fortalecimento da Gestão Democrática do SUS.
Divisão responsável pelo alcance da meta: Conselho Municipal de Saúde.
Fonte para verificação do alcance da meta: Listas de Presença, Certificados.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 10.500,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Viabilizar a realização de oficinas mensais de capacitação visando qualificar os conselheiros 
para a atuação no controle social.

01/2011 12/2011
R$ 10.500,00

PREPS
Viabilizar a realização de seminários objetivando repassar orientação, subsídio técnico, bem 
como  proporcionar  definição  de  papéis  no  processo  de  desenvolvimento  das  políticas 
públicas de saúde.

01/2011 12/2011 PREPS

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Controle Social.
Descrição da Meta: Viabilizar a criação cinco (05) Conselhos Locais de Saúde.
Prioridade relacionada à meta: Fortalecimento de Gestão Democrática do SUS.
Divisão responsável pelo alcance da meta: Conselho Municipal de Saúde.
Fonte para verificação do alcance da meta: Homologação dos Conselhos Locais.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 56.300,00
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DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Intensificar atividades visando sensibilizar as comunidades para criação de Conselhos Locais 
de Saúde.

01/2011 12/2011 R$ 16.500,00

Implantar cinco (05) Conselhos Locais de Saúde.  01/2011 12/2011 R$ 0,00
Manter em funcionamento o CMS. 01/2011 12/2011 R$ 14.800,00
Dar condições para realização das Conferências Locais de Saúde e Conferência Municipal 01/2011 06/2011 R$ 25.000,00

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Controle Social.
Descrição da Meta: Elaborar no mínimo quatro (04) edições anuais do Boletim do Conselho Municipal de Saúde.
Prioridade relacionada à meta: Fortalecimento de Gestão Democrática do SUS.
Divisão responsável pelo alcance da meta: CMS / DGI / DGF / DAS.
Fonte para verificação do alcance da meta: Conselho Municipal de Saúde.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 2.800,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Confeccionar  quatro  (04)  boletins  visando  divulgar  as  ações  do  Conselho  Municipal  de 
Saúde. 

01/2011 12/2011 R$ 2.800,00

3.5 Monitoramento, avaliação e controle das ações de saúde e dos recursos financeiros do SUS

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Divisão de Controle, Avaliação e Auditoria.
Descrição da Meta: Instituir e manter Complexo Regulador do SUS.
Prioridade relacionada à meta: Monitoramento, controle, avaliação e auditoria dos procedimentos.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DCA.
Fonte para verificação do alcance da meta: DCA.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00
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DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Implantar Ouvidoria  Municipal  do  SUS.  Processo  iniciado  e  em  fase  experimental.há 
necessidade de sedimentar os processos e fluxos dentro da sistemática estabelecida pelo 
Ministério da Saúde.

01/2011 03/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6

Manter e ampliar as ações da Central de Regulação Ambulatorial. 01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6

Manter  as  ações  da  Central  de Regulação  de  Urgências,  fortalecendo  os  fluxos  de 
encaminhamento.

01/2011 12/2011
Recursos integrados a Área 
de Atuação: Planejamento e 

Gestão 3.6

3.6 Planejamento e Ações de Gestão em Saúde

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Revitalizações/ Reformas/ Construção.
Descrição da Meta: Construir, ampliar e reformar Unidades e Serviços de Saúde.
Prioridade relacionada à meta: Adequar e manter a estrutura física das Unidades e Serviços de Saúde.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DSA / DGI / DGF / Assessoria de Projetos e Investimentos / Assessoria de Gestão Estratégica.
Fonte para verificação do alcance da meta: DA / DSA / DGI / DGF.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 4.011.000,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Reformar e Ampliar as Unidades de Saúde: XIV de Novembro, Colméia, Guarujá, Faculdade 
e São João. (Elaboraçao de projetos das reformas e ampliações).

01/2011 12/2011 R$ 1.750.000,00

Construir US no Bairro Parque Verde. 01/2011 12/2011 R$ 452.000,00
Construir US no Bairro Cascavel Velho. 01/2011 12/2011 R$ 452.000,00
Construir US no Bairro Cancelli. 01/2011 12/2011 R$ 452.000,00
Construir USF Esmeralda/Santo Onofre. 01/2011 12/2011 R$ 407.000,00
Construir USF Canadá. 01/2011 12/2011 R$ 203.000,00
Construir USF Espigão Azul. 01/2011 12/2011 R$ 203.000,00
Construir e equipar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA II - PAC III). 01/2011 12/2011 R$ 1.820.000,00
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Reformar Estrutura do Centro de Doenças Infectoparasitárias – CEDIP. 01/2011 12/2011 R$ 22.000,00
METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS

Área de Atuação: Planejamento e Gestão.
Descrição da Meta: Executar, elaborar e coordenar as atividades com objetivo de dar suporte ao desenvolvimento das ações de saúde.
Prioridade relacionada à meta: Garantir o suporte adequado ao desenvolvimento das ações de saúde.
Divisão responsável pelo alcance da meta: DSA / DGI / DF.
Fonte para verificação do alcance da meta: Departamento Administrativo.
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 86.348.680,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Implementar  rotina  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  de  máquinas,  equipamentos  e 
veículos. 

01/2011 12/2011 R$ 820.000,00 

Implementar  rotina de manutenção preventiva e corretiva de bens imóveis  (Ferramentas, 
Limpeza de Pátio, Mat. Diversos, Material de Sinalização, Recarga de Extintores, Bandeiras, 
Emblemas e Insígnias, Cortinas e Persianas, Dedetização e Desratização, Limpeza de Pátio, 
Limpeza  de  Caixa  d’água,  Limpeza  de  Fossa,  Manutenção  Sistema  de  Telefonia, 
Manutenção Sistema de Alarme, Material Elétrico).

01/2011 12/2011 R$ 305.000,00

Instituir  Comissões de  Padronização,  visando implementar  as ações de planejamento  de 
insumos.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Garantir os insumos necessários ao custeio e desenvolvimento das atividades pertinentes as 
Unidades e Serviços de Saúde (Gêneros Alimentícios, Mat. Áudio, Vídeo e Foto, Material de 
Expediente,  Material  de  Higiene  e  Limpeza,  Material  Hospitalar,  Material  Gráfico  de Uso 
Interno,  Serviços  de  Esterilização,  Medicamentos,  Material  Odontológico,  Material 
Laboratorial,  Combustíveis,  Oxigênio,  Despesas Fixas  (água,  luz e telefone),  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,  Alimentos  Especiais,  Desp.  Setor  de  Transportes,  Despesas  de  Pronto 
Pagamento).

01/2011 12/2011 R$ 15.550.000,00

Adquirir  equipamentos  necessários  a  manutenção  do  desenvolvimento  das  atividades 
atreladas as Unidades e Serviços de Saúde.

01/2011 12/2011 R$ 2.535.000,00

Promover  a  ampliação  da  Linha  da  Saúde,  visando  o  atendimento  aos  pacientes  (PSF 
interior) com agendamentos em serviços específicos na sede do município, assim como, o 
transporte e locomoção adequados da equipe de trabalho.

01/2011 12/2011 R$ 94.000,00

Manter quadro de servidores necessário ao desenvolvimento das ações em saúde. 01/2011 12/2011 R$ 66.741.680,00
Proporcionar  aquisição  de  uniformes  e  equipamento  de  proteção  individual  para  os 
profissionais de saúde.

01/2011 12/2011 R$ 303.000,00



4 METAS E AÇÕES EM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO EM SAÚDE

4.1 Política de Investimentos em Saúde

METAS E AÇÕES A SEREM ATINGIDAS
Área de Atuação: Política de Investimento em Saúde.
Descrição da Meta: Integrar em sua totalidade as políticas de saúde contidas no Plano Diretor e demais instrumentos de Gestão do Município, visando 
garantir a minimização de custos e otimização de resultados.
Prioridade  relacionada à  meta: Fortalecer  a  integração  dos  instrumentos  de gestão visando  a  otimização  do custo/benefício  dos  investimentos 
pertinentes ao desenvolvimento dos Programas e Serviços. 
Divisão responsável pelo alcance da meta: DA / DGF.
Fonte para verificação do alcance da meta:  Instrumentos de Gestão (indicadores assistenciais e epidemiológicos; responsabilidade social; metas 
contábil/financeiras).
Somatório dos recursos financeiros previstos nas ações/insumos vinculados à meta: R$ 0,00

DESCRIÇÃO DA(S) AÇÃO(ÕES)

Ações a serem desenvolvidas para o alcance da Meta
Período de Execução

Total Geral da Ação Fonte 
do RecursoDe

(mês/ano)
A

(mês/ano)
Implantar  mecanismo  visando  consolidar  o  monitoramento  e  avaliação  dos  resultados, 
considerando os impactos possíveis, bem como, o custo/benefício das ações.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Fortalecer  a  Gestão  Compartilhada,  buscando  a  priorização  de  políticas  e  seleção  de 
projetos em conjunto com o Primeiro, Segundo e Terceiro Colegiados Diretores.

01/2011 12/2011 R$ 0,00

Total Geral Programação Anual em Saúde R$ 94.451.780,00



5 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A avaliação deve ser entendida como um processo permanente destinado, 

principalmente, a manter sob controle a execução do Plano de Saúde em direção 

aos objetivos propostos. Nesse sentido, não se esgota apenas na avaliação dos 

resultados alcançados em um determinado momento.  Trata-se  de  uma atividade 

contínua,  inerente  e  necessária  ao  exercício  da  função  gerencial  e  para  a  qual 

podem ser usados distintos mecanismos e procedimentos.

Além de sua importância estratégica para o aperfeiçoamento da gestão e para 

a resolubilidade das ações e serviços de saúde prestados à população, a avaliação 

do Plano de Saúde é de grande importância para a implementação e a consolidação 

do Sistema de Planejamento do SUS.

É importante destacar que o registro sistematizado da avaliação – expresso 

em documento específico – deve ocorrer ao final da vigência do Plano de Saúde. 

Contudo, na perspectiva de transformar a avaliação num processo contínuo e ágil, 

durante  todo  o  período  de  execução  do  Plano,  os  procedimentos  de  avaliação 

podem alimentar a trajetória estratégica definida, indicando as mudanças de rumo 

que se fazem necessárias para atingir os resultados esperados.

Um requisito fundamental para a avaliação é a disponibilidade e a utilização 

adequada de informações. No Brasil,  existe uma grande quantidade de bases de 

dados e sistemas de informação em saúde, vinculados ao Ministério da Saúde e a 

outros setores do Governo, como o IBGE, que estão disponíveis por via eletrônica. 

Essas informações devem ser acessadas para a mencionada avaliação do Plano ou 

mesmo criadas no âmbito da gestão para utilização especifica.

Conforme assinalado anteriormente, encerrado o prazo de vigência do Plano 

de Saúde, é importante que se proceda à avaliação dos resultados alcançados, que 

deve ser expressa em um documento específico.

Para  tal,  os  Relatórios  Anuais  de  Gestão  são  essenciais.  Caberá  à  equipe  de 

planejamento elaborar uma proposta a ser discutida com as áreas técnicas.

Após a aprovação pelo gestor,  é importante que a avaliação seja apresentada e 

discutida pelo respectivo Conselho de Saúde.

A  avaliação  deve  contemplar  uma  análise  acerca  do  processo  geral  de 

desenvolvimento  do  Plano,  assinalando  os  avanços  obtidos,  os  obstáculos  que 

dificultaram  o  trabalho,  bem  como  as  iniciativas  ou  medidas  a  serem 
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desencadeadas. Do ponto de vista operacional, a avaliação do Plano de Saúde deve 

ser um documento que guarde estreita relação com os eixos do Plano de Saúde e 

com os objetivos e metas definidos em seu escopo.

Deve ainda ser abrangente, de modo a facilitar o entendimento não só por parte dos 

gestores e técnicos envolvidos diretamente, como da sociedade, na medida em que 

envolve a participação efetiva da população e cujos fóruns privilegiados para tanto 

são os Conselhos de Saúde.

A  avaliação  deve  ser  realizada  a  partir  dos  indicadores  selecionados  e 

contemplando  as  seguintes  questões,  relativas  à  execução  do  Plano  de  Saúde: 

modificações  na  situação  política,  econômica,  social  e  institucional;  impacto  das 

ações desenvolvidas  sobre  as  condições de  saúde da população;  alterações no 

acesso  a  serviços  e  ações  de  saúde  de  acordo  com  variáveis  demográficas  e 

socioeconômicas; adequação dos mecanismos e instrumentos de gestão; execução 

físico-financeira do orçamento e de ações; demonstração do quantitativo de recursos 

financeiros  próprios  aplicados  no  setor  saúde,  bem  como  das  transferências 

recebidas de outras instâncias do SUS.

O  monitoramento  e  avaliação  desta  Programação  Anual  de  Saúde  serão 

pautados nas orientações gerais a seguir apresentadas e visarão, essencialmente, 

viabilizar o alcance do objetivos definidos no Plano Municipal de Saúde 2011 – 2013 

por  meio  do  cumprimento  das  metas  e  ações  aqui  estabelecidas.  As  ações 

referentes a esse processo estarão apoiadas em informações técnicas operacionais 

sistematizadas  para  este  fim,  em  consonância  com  as  Políticas  de  Saúde  do 

Ministério  da  Saúde,  bem  como  com  as  Pactuações  realizadas  entre  as  três 

instâncias – Município, Estado e União.

A perspectiva é de que tal processo permita o constante aperfeiçoamento do 

Plano Municipal de Saúde, cuja tarefa inicial envolverá duas vertentes de trabalho. A 

primeira  consistirá  na  pactuação  realizada  entre  as  três  esferas  de  governo, 

concretizando assim a convergência e o compartilhamento de responsabilidades e 

iniciativas, de modo a obter-se os resultados previstos e evitar-se a pulverização de 

esforços e recursos investidos, o que inviabiliza, inclusive, a própria mensuração dos 

resultados.

A segunda vertente estará representada por um estudo voltado, em particular, 

para  a  sistematização  das  metas  do  Plano  Municipal  de  Saúde,  com  vistas  a 
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responder  as  necessidades  levantadas  na  9ª  Conferência  Municipal  de  Saúde. 

Trata-se  de  identificar  eixos  prioritários  de  convergência  e  necessidades  de 

articulação intra e intersetorial para superar fatores condicionantes de desigualdades 

geográficas e socioeconômicas, perfil  epidemiológico, merecedores de estratégias 

diferenciadas de intervenção.

5.1 Em relação ao Monitoramento 

As  ações  de  monitoramento  requerem  a  disponibilidade  de  informações 

essenciais,  perfeitamente  definidas,  sistematicamente  coletadas  e  analisadas.  O 

processo de construção dessa base de informações, de cada Departamento e suas 

respectivas Divisões, será desenvolvido identificando as inter-relações dos objetivos 

do Plano Municipal de Saúde e os nós críticos para o seu alcance. 

Deve-se ter clareza de todos os objetivos e prioridades do Plano (quanto a 

sua  conceituação,  interpretação,  usos,  limitações,  fontes  de  obtenção), 

caracterizando assim a responsabilidade própria de cada Departamento. 

O monitoramento do Plano também exigirá um esforço de cooperação técnica 

integrada, utilizando equipes incumbidas de apoiar o desenvolvimento das ações.

5.2 Em relação à avaliação 

A avaliação do Plano Municipal de Saúde contemplará, entre outros, a análise 

dos seguintes aspectos: o contexto político,  demográfico, social  e econômico em 

que se processa a implementação do Plano; a evolução das condições de vida e do 

estado  de  saúde  da  população  e  a  resposta  social  organizada  às  questões  de 

saúde.

A análise deverá ser realizada a partir dos indicadores municipais, além de 

outras informações, resultantes de estudos, inquéritos, investigações e de pesquisa 

bibliográfica, e estará direcionada para: identificar desigualdades nas condições de 

saúde  e  no  acesso  a  ações  e  serviços,  segundo  variáveis  geográficas  e 

socioeconômicas; verificar o impacto das ações e programas desenvolvidos, sobre 

as  condições  de  saúde  e  indicar  necessidades  de  reorientação  estratégica  das 

ações, segundo possíveis cenários que contemplem mudanças nos quadros político, 
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institucional, econômico, social, tecnológico etc.

A análise sistemática dos dados e informações disponíveis, adequadamente 

elaboradas  e  apresentada,  constituirá  elemento  fundamental  não  apenas  para 

instrumentalizar as instâncias de decisão, mas também para promover a melhoria 

contínua da qualidade da informação. O uso das informações pelo gestor deverá 

configurar um aspecto essencial na melhoria das informações já existentes e para o 

suprimento de novas necessidades de informação.

Em  função  das  metas  traçadas  e  dos  indicadores  identificados  para  o 

acompanhamento,  serão  analisadas,  de  forma  bastante  abrangente,  as 

necessidades de informação em saúde no Município para planejar os investimentos 

a  serem feitos  nessa  área.  Por  mais  que  sejam aperfeiçoados,  os  sistemas  de 

registro contínuo não esgotarão as necessidades de informação. 

Há  no  Brasil  uma  grande  profusão  de  bases  de  dados  e  sistemas  de 

informação em saúde,  vinculados ao Ministério  da  Saúde e a outros setores do 

Governo, sobretudo o IBGE. Apesar de amplamente disponíveis por via eletrônica, o 

processo  decisório  pouco  tem  se  validado  dessas  informações,  pela  falta  de 

iniciativas que visem: estruturar a elaboração sistemática de análises conjunturais e 

de tendências, articuladas intra e intersetorialmente, voltadas para as necessidades 

da gestão; racionalizar os sistemas de informação do próprio Ministério da Saúde, 

potencializando o uso dos dados já  disponíveis;  profissionalizar  o gerenciamento 

municipal dos sistemas de informação, melhorando a sua cobertura e qualidade e 

aproveitar melhor os dados disponíveis de outras fontes que nas as da saúde.

A produção regular de informações estruturadas sobre as condições de saúde 

no Município, abordando todos os aspectos de interesse para a saúde da população, 

deverá configurar iniciativa relevante para desenvolver  e consolidar,  ao longo do 

tempo, um entendimento comum sobre o tema, por parte do gestor, dos profissionais 

de saúde, das instituições de ensino e pesquisa, dos legisladores, dos responsáveis 

pelo controle social etc. 

A oferta sistematizada de dados e informações sobre os variados aspectos de 

interesse para a compreensão do quadro sanitário municipal será também essencial 

para  atender,  adequadamente,  aos  compromissos  assumidos  pelo  município 

juntamente com as demais esferas de governo.
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