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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saúde, instrumento de Gestão de grande valia: 

somando-se aos demais como a Programação Anual de Saúde, Relatório Anual 

de Gestão, Programação Plurianual, Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, determinam a responsabilidade e o compromisso do Gestor de 

Saúde com a população.   

Os princípios do SUS de Universalidade, Equidade, Integralidade e 

Controle Social, estão inclusos no Plano e serão respeitados. 

O Plano Municipal de Saúde é o instrumento que norteia todas as 

medidas e iniciativas para o cumprimento dos preceitos do SUS na esfera 

municipal, coerentes e devidamente expressadas nas Programações Anuais de 

Saúde tendo seus resultados avaliados nos Relatórios Anuais de Gestão com a 

participação e controle da comunidade a partir do Conselho Municipal de 

Saúde e da realização das Conferências Municipais de Saúde. 

Para o período de 2018 - 2021 serão eleitas as prioridades para o 

atendimento em perfeita sintonia com a possibilidade orçamentária do 

Município, o que sabemos que não é suficiente, porém com determinação, uma 

gestão eficiente, transparente e com participação de todos os servidores, 

respeitando os direitos democráticos, garantidos nas leis Orgânicas da Saúde e 

na Constituição Federal, tem a certeza de cumprir os princípios de respeito 

ético e de direitos políticos de todos os cidadãos. 

 

 

Wilson Silva Junior 

Secretário Municipal de Saúde de Tibagi 
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INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Tibagi elaborou o seu planejamento 

para o período de 2018-2021 obedecendo à legislação em vigor do SUS. 

Assim, já executando o legado da Secretaria de Gestão Estratégica e 

Participativa do Ministério da Saúde, vem aplicando na prática a Gestão 

Participativa a partir de janeiro de 2018. O Plano Municipal de Saúde foi 

construído com a participação de alguns de seus servidores.  

O plano conta com três eixos principais: a Análise Situacional da Saúde do 

Município; os Determinantes e Condicionantes de Saúde e, por último, a 

Gestão.  

Na Análise Situacional são visualizados desde a descrição do Município, 

com sua história, pontos turístico, a dinâmica populacional e o perfil 

socioeconômico de seu povo, o desempenho educacional e os 

estabelecimentos de ensino Municipal e Estadual  em número e qualidade. O 

Sistema de Saúde que se apresenta à população é examinado com rigor, 

detectando os benefícios ao usuário e também as demandas não atendidas. A 

estrutura do atual sistema é composta por uma rede de Atenção Primária à 

Saúde (APS), baseada na Estratégia da Saúde da Família, com cinco Equipes 

de Saúde da Família (ESF), uma Clínica de Saúde da Mulher e da Criança, um 

Centro de Apoio Psicossocial, uma Farmácia e Laboratório Municipal. 

A morbimortalidade é analisada em sua série histórica e comparada com os 

Municípios da 21ª Regional de Saúde e o Estado, apontando as principais 

causas de óbitos, principalmente infantis e maternos. A morbidade hospitalar é 

correlacionada com o desempenho da APS e a qualidade dos serviços 

executados pelos prestadores.  

A renda per capita, o nível de emprego, as condições de saneamento 

básico e os serviços essenciais, são apontados como elementos que 

influenciam diretamente nos processos de saúde/doença da população.  

Diversas dificuldades foram encontradas para a realização da análise 



Plano Municipal de Saúde 2018-2021 

17 

 

situacional como as divergências de informações nos bancos de dados do 

Ministério da Saúde (MS), do Estado e do próprio Município.  

No eixo Condicionantes e Determinantes de Saúde, são analisadas as 

condições existentes e as interferências produzidas sobre o bem estar e a 

saúde das pessoas de itens como Alimentação, Moradia, Educação, 

Saneamento Básico, Transporte Público, Lazer e Bens Essenciais. Em cada 

item são identificados os pontos positivos e o que falta para alcançar a 

satisfação no interior de cada habitante do município.  

Os Objetivos do Milênio são analisados e correlacionados com a eficiência 

dos serviços de saúde prestados à população, assim como em comparação 

com os municípios da 21ª. Regional de Saúde e Estado.  

No último eixo, Gestão, após minuciosa interpretação das constatações 

apresentadas nas Conclusões da Análise Situacional, que aponta as diretrizes 

e metas para o período de abrangência do plano, faz-se o planejamento e 

determina as prioridades, levando em consideração as necessidades 

prementes das pessoas e a demanda reprimida levantada e mantendo, ainda, 

uma visão clara das relações entre a proposta apresentada e os recursos 

financeiros disponibilizados para o Município. 
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I ANÁLISE SITUACIOAL 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO 

 

1.1 História do Município 

 

 Tibagi teve sua história iniciada em torno do rio de igual nome, junto de 

um local em que desde tempos imemoráveis, até por volta de 1632, era 

habitado exclusivamente por indígenas: tribos de caingangues e guaranis.   

 Em 1754, Tibagi já era conhecido como “Eldorado Paranaense” e atraía 

milhares de pessoas que almejavam o enriquecimento proporcionado pelo 

garimpo. Na Pedra Branca, iniciaram o sonho e a realidade do garimpo, 

descobrindo o ouro e o diamante. A fama do Tibagi, o rio maravilhoso, o real 

Eldorado, atravessou as nossas fronteiras e foi ecoar lá ao longe. Do Norte, do 

Sul, do Centro, de toda parte vieram garimpeiros audazes, embalados pelas 

boas perspectivas do rio afortunado. 

 Desde os tempos mais remotos era conhecida a notícia de que o rio 

Tibagi possuía ouro e transportava enorme quantidade de pedras preciosas, 

principalmente diamante, havendo mesmo a tradição de que esse rio corria 

sobre um leito diamantífero. 

 Os primitivos moradores da atual cidade do Tibagi, procediam de São 

Paulo, e seu estabelecimento na região foi lento e duraram vários anos, até 

que fosse definitivamente escolhida à localização do povoado. 

  Antônio Machado Ribeiro, conhecido pela alcunha de Machadinho, é 

considerado o pioneiro do povoamento do lugar, onde hoje se encontra a 

cidade de Tibagi. Ele veio de São Paulo acompanhado de sua família, trazido 

pelo sesmeiro José Félix da Silva, proprietário da Fazenda Fortaleza, de quem 

Machadinho era compadre e foi capitão-do-mato. A relação entre José Félix e 

os índios era a pior possível, já que eles eram considerados um obstáculo para 

a expansão dos domínios do latifundiário, pois invadiam plantações, matavam 

animais e atrapalhavam a passagem dos tropeiros.   
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 A emancipação política do município veio com a Lei Provincial n° 302, de 

18 de março de 1872, que criava a Vila de Tibagi, com território desmembrado 

de Castro. No dia 24 de maio de 1960, foi inaugurado pelo governador Moisés 

Lupion o Hospital Luiza Borba Carneiro. Durante dois anos a obra permaneceu 

sem uso, todavia, em 1963 teve seus leitos preenchidos por pacientes do 

Paraná inteiro, vítimas de graves incêndios os quais atingiram as regiões, 

Norte, Central e dos Campos Gerais entre agosto e setembro daquele ano. 

 Diversos municípios foram desmembrados do grande Tibagi, como: 

Apucarana, Reserva, Ortigueira, Telêmaco Borba, Ventania e grande parte dos 

municípios do chamado "Norte Novo" do Paraná, existe no Museu Histórico da 

cidade, um mapa do início do Século XX, no qual o município de Tibagi, chega 

a fazer fronteira com Guarapuava, chegando até os rios Paraná e 

Paranapanema. 

 A etimologia deve-se em referência ao Rio Tibagi, que nasce nos 

Campos Gerais, corta o território e joga suas águas no Rio Paranapanema. A 

denominação da linguagem Tupi, "Tibagy", significa: o rio do pouso, o rio da 

parada. 

 O Município possui área total de 2.951,567 km² e é o Município com a 

maior área territorial no Paraná, fazendo divisa com 10 municípios, 

representando 1, 5597% do Estado e 0,0366% de todo o território brasileiro. 

 O município está situado nas coordenadas geográficas de 24º 30' 34'' na 

latitude sul e a 50º 24' 49'' na longitude oeste. Segundo a classificação do 

IBGE, integra a microrregião de Telêmaco Borba, a qual, por sua vez é 

componente da mesorregião Centro Oriental Paranaense. Popularmente, diz-

se que Tibagi é um município da região dos Campos Gerais do Paraná. Está 

distante 216,53 km por via rodoviária da capital do Estado. 

 Devido à extensão territorial, o Município possui três divisões 

administrativas; Distrito Administrativo Sede, Distrito Administrativo Alto do 

Amparo e Distrito Administrativo Caetano Mendes. Cada distrito possui o seu 

representante nomeado, conforme a gestão do executivo municipal, 

denominado Prefeito Municipal e Prefeito Distrital e estão incumbidos de 

facilitar o acesso da população, daquela região, aos serviços públicos 
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necessários. 

 Podemos afirmar que a rodovia mais movimentada a cruzar o município 

é a Rodovia do Café (BR-376), que corta o estado em diagonal de sul a norte, 

passando pelos distritos de São Bento e Caetano Mendes. Essa rodovia, que 

recentemente teve inicio ao processo de duplicação da pista, é administrada 

pela concessionária CCR Rodonorte, que mantém um posto de pedágio nas 

proximidades da divisa com Ponta Grossa. Outra rodovia federal que passa por 

Tibagi é a Transbrasiliana (BR-153), cujo trajeto de 82 quilômetros entre 

Ventania e o Trevo do Marabá, na BR-376, foi pavimentado em 2011, após um 

longo período de espera. Falta a pavimentação do trecho entre o trevo do 

Marabá e Imbituva, passando por Ipiranga. A PR-340 possui dois trechos no 

município: a Rodovia Francisco Sady de Brito liga a Sede até o trevo com a 

PR-160 (Rodovia do Papel), em Telêmaco Borba e a Rodovia Guataçara Borba 

Carneiro, que liga a Sede até o trevo com a PR-151, em Castro. Por fim,  a PR-

441 faz a ligação entre o distrito de Caetano Mendes e o município de Reserva. 

A vegetação do município é caracterizada, sobretudo na região do 

Cânion Guartelá, por uma combinação de cerrado, campo, mata ciliar e 

araucárias. Algumas áreas nativas foram substituídas por pastagens, entre 

naturais e cultivadas, as quais ocupam quase metade do território tibagiano. 

Nas áreas inaptas à exploração agropecuária, verifica-se o cultivo florestal de 

pinus e eucalipto para fins de obtenção de celulose e madeira, em atendimento 

à demanda da região, em sua maioria para fornecimento à indústria de papel e 

celulose.  

 O clima da região pode ser considerado como do tipo subtropical úmido, 

mesotérmico, de verões frescos e invernos rigorosos, com geadas frequentes 

durante a estação fria. As chuvas concentram-se nos meses de verão, mas não 

há uma estação seca definida. 

 A temperatura média das máximas no verão é de 29°C e das mínimas 

no inverno é de 4°C. A precipitação anual varia entre 1.400mm e 1.600mm, 

com frequência maior de chuvas nos meses de dezembro a maio. Os ventos 

predominantes na região vêm da direção noroeste, havendo uma segunda 

predominância dos ventos de sudeste. 
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1.2 Aspectos Geográficos 

1.2.1 Localização Geográfica do Município 

 

Mapa 1 - Identificação do Município no Mapa do Estado do Paraná. 

 

 

 

          

 

       

Fonte:ttps://pt.wikipedia.org/wiki/Tibagi 

  O município de Tibagi localiza-se a 216,53 km de Curitiba, com área 

territorial de 2.951,567km². Devido à grande extensão territorial, apresenta 

muitos municípios limítrofes, sendo eles, conforme o mapa: Telêmaco Borba e 

Ventania ao Norte; Piraí do Sul, Castro e Carambeí a Leste; Ponta Grossa e 

Ipiranga a Sul e Ivaí Reserva e Imbaú a Oeste. 

 

Mapa 2 - Limites, Localização, Divisões Territoriais. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPARDES Fonte: Base Cartográfica do ITCG 
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Mapa 3 - Mapa do Município de Tibagi e Distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tibagi 

 

Mapa 4 - Principais Rodovias 
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Tabela 01 - Distância Média dos Municípios Vizinhos, do Centro de Referência 
da Região e da Capital. 

 

Cidade Distância em Km 

Castro 61,4 km 

Curitiba 216,53 km 

Ponta Grossa 98,6 km 

Reserva 92,4 km 

Telêmaco Borba 42,6 km 

Ventania 46,2 km 

                                          Fonte: http://pt.db-city.com/Brasil--Paraná 

 

Tabela 02 - Área Territorial e Distância à Capital 

 

Território Valor Unidade 

Área territorial 2.951,567 Km² 

Distância da sede municipal à capital 216,53 Km 

                  Fonte: ITCG (Área), SETR (Distância) 

 

1.3 Municípios Abrangentes – 21ª Regional de Saúde 

Mapa 5 - Localização do Município entre os Municípios Pertencentes à 21ª. 
Regional de Saúde  
  

                                               

 

 

 

 

 

 

. 

http://pt.db-city.com/Brasil--Paraná
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1.4 Vista Aérea do Município de Tibagi 

Mapa 6 - Vista da Sede Município de Tibagi 

 

 

  

 

2. PERFIL DEMOGRÁFICO 

2.1 Dados Populacionais 

 

 Conforme o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBGE de 2010, o Município de Tibagi tem uma população de 19.344 habitantes 

e estimou para 2016, 20470 habitantes. Comparando a evolução populacional 

desde o ano de 1996, quando o Município começou a recuperar sua 

população, temos 3.275 habitantes a mais. Comparada a taxa de crescimento 

do Estado do Paraná, que é de 0,89%, podemos observar que o Município 

está bem abaixo da média estadual e outros municípios fronteiriços. 

 

 O Município possui 11.668 moradores na zona urbana e 7.676 na zona 

rural, com uma taxa de 52% ocupantes da zona urbana. O Município ocupa a 

posição nº 91 no ranking populacional no Estado e 1 .705 no ranking nacional. 

 

 Possui uma densidade demográfica de 6,22 habitantes por Km2, 

ocupando o ranking estadual nº 395 e no nacional nº 4.785. 
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 Tabela 3 – População Estimada Residente por Ano 

 

Ano População Método 

2017 20.562 Estimada 

2016 20470 Estimativa 

2014 20377 Estimativa 

2015 20283 Estimativa 

2013 20.184 Estimativa 

2012 19.482 Estimativa 

2011 19.414 Estimativa 

2010 19.344 Censitária 

                                             Fonte: IBGE, 2016 

 

Tabela 4 – Distribuição da População Estimada, por Sexo e Faixa Etária, Ano 
2010. 

 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

Menor 1 ano 166 165 331 

1 a 4 anos 668 654 1322 

5 a 9 anos 974 854 1838 

10 a 14 anos 1084 1021 2105 

15 a 19 anos 975 909 1884 

20 a 29 anos 1438 1511 2949 

30 a 39 anos 1393 1367 2760 

40 a 49 anos 1216 1220 2436 
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50 a 59 anos 869 875 1744 

60 a 69 anos 599 536 1135 

70 a 79 anos 218 303 511 

80 anos e mais 114 125 239 

Total 9804 9540 19344 

                            Fonte: IBGE /IPARDES, 2010 

 

Quadro 1 - Ranking dos Municípios Fronteiriços e do Município, pela Taxa de 
Crescimento Populacional – 2015. 
 

Ranking Nome do Município Taxa de crescimento 

1° Carambeí 1,68% 

2° Ventania 1,45% 

3° Imbaú 1,25% 

4° Telêmaco Borba 1,00% 

5° Ponta Grossa 0,99% 

6° Piraí do Sul 0,67% 

7° Ivaí 0,64% 

8° Ipiranga 0,55% 

9° Castro 0,50% 

10° Reserva 0,47% 

11° Tibagi 0,46% 

                        Fonte: IBGE 
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2.2 População Residente na Área Rural e Urbana  

Tabela 05 – População Residente na Área rural e Área Urbana, 2010 

    

Tipo de domicílio Masculino Feminino Total 

Urbano 5736 5932 11667 

Rural 4068 3608 7676 

Total 9804 9540 19344 

                           Fonte: IBGE 

 

A população rural está migrando para a área urbana, superando a oferta 

de emprego na zona urbana e com isso, aumentando o número de domicílios 

em favelas e aumento no índice de desemprego. 

O município possui eventos populacionais típicos relevantes: o 

Carnaval, considerado um dos mais destacados do Estado a Festa de Santa 

Pastorina, na localidade de Campina Alta, a qual reúne milhares de peregrinos 

oriundos de todo país no dia 26 de julho; a Festa de Ação de Graças pela 

Colheita, promovida pela Prefeitura em parceria com as igrejas cristãs, 

culminado em um culto ecumênico e as comemorações do Natal e Ano Novo, 

através de cantatas, recitais e outros pequenos eventos, que se encerram na 

noite de réveillon, quando se realiza uma grande queima de fogos de artifício 

nas duas praças centrais da cidade. 
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 2.3 Pirâmide e Curva de Crescimento Populacional 

 Gráfico 1 - Análise da Distribuição da População por Sexo, Segundo os 
Grupos de idade. 

 

Fonte: IBGE, 2010 

 

2.4 Índice de Envelhecimento 

 

Em relação ao índice de envelhecimento, os dois últimos censos 

realizados apresentam tendência de crescimento da população idosa, a qual 

cresce 2,7% em média ao ano, segundo o IBGE, enquanto se nota decréscimo 

da população mais jovem, que em 2000 representava 34,1% do contingente 

populacional e em 2010, 28,9%. 

 

2.5 Taxa de Fecundidade 

 

A taxa de fecundidade em 2010 era de 2,54 filhos por mulher.  
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2.6 Mortalidade Proporcional por Idade  

 

2.6.1 Mortalidade geral – Óbitos por Ano e Faixa Etária  

Tabela 06 – Mortalidade 2013 a 2016  

Faixa etária Óbitos 

Menor 1 ano 09 

1 a 4 anos 04 

5 a 9 anos 03 

10 a 14 anos 04 

15 a 19 anos 09 

20 a 29 anos 18 

30 a 39 anos 28 

40 a 49 anos 45 

50 a 59 anos 73 

60 a 69 anos 99 

70 a 79 anos 113 

80 anos e mais 146 

Total 566 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

  

         Este é um indicador que aponta o percentual de óbitos por faixa etária 

num período determinado no ano considerado e na população residente.  Um 

dos coeficientes que nos aponta más condições de vida e saúde é a 

mortalidade infantil elevada.  

       O número de óbitos alto em faixa etária elevada reflete uma diminuição 

dos óbitos em idade jovem, sobretudo na infância e determina um aumento na 

expectativa de vida na população.  

Os indicadores devem ser analisados nas faixas especificas por idade. 
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2.7 Esperanças de Vida ao Nascer 

 

Em 2010, a esperança de vida ao nascer do Tibagiano era de 74,93 

anos. Este é um indicador que aponta o percentual de óbitos por faixa etária 

num período determinado no ano considerado, e na população residente. 

 

2.8 Taxa Bruta de Mortalidade 

 

Quadro 2 - Mortalidade 

 

Taxa de Mortalidade Taxa Unidade 

Infantil 10,03 Mil nascido vivos 

Menores de 5 anos 10,03 Mil nascidos vivos 

Materna --- 100 mil nascidos vivos 

Geral 7,87 Mil habitantes 

                            Fonte:IBGE 2015 

 

2.9 Densidades Demográficas 

 

Quadro 3- Densidade Demográfica (Numero de Habitantes por km2).  

 

Parâmetro % 

Densidade demográfica – Habitante por Km² 6,94 

                        IPARDES, 2016 

 

2.10 Identificação de População  

 

2.10.1 População Carcerária 

 

O município de Tibagi tem uma população carcerária de 37 apenados. O 

Município é constituído por uma Delegacia de Policia Civil.  
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2.10.2 População de Rua  

 

Considera-se população de rua o segmento de baixíssima renda que, 

por contingência temporária ou de forma permanente, pernoita nos logradouros 

da cidade.  A Secretaria de Assistência Social de Tibagi possui registradas seis 

pessoas nessa condição. 

 

2.10.3 Assentamento Rural  

 

      O Município possui assentamentos rurais sendo  o assentamento Rancho 

Alegre, Assentamento Rincão, Assentamento Vasto Horizonte, Assentamento 

Iapará, Assentamento Menino Jesus e não apresenta nenhuma comunidade 

quilombola. 

3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

3.1 Principais Atividades Econômicas e de Organização Social 

 
Quadro 4 - População Ocupada Segundo as Atividades Econômicas 

Atividades econômicas (CNAE Domiciliar 2.0) 
Nº de 

pessoas 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura 2.893 

Indústrias extrativas 9 

Indústrias de transformação 533 

Eletricidade e gás 5 

Água, esgoto, atividades  de   gestão   de   resíduos   e 
descontaminação 

70 

Comércio; Reparação de veículos automotores e motocicletas 803 

Transporte, armazenagem e correio 248 

Alojamento e alimentação 320 

Informação e comunicação 20 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 54 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 77 

Atividades administrativas e serviços complementares 139 

Administração pública, defesa e seguridade social 358 

Educação 308 
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Saúde humana e serviços sociais 177 

Artes, cultura, esporte e recreação 34 

Outras atividades de serviços 151 

Serviços domésticos 648 

Atividades mal especificadas 356 

Total 7824 

 Fonte: IPARDES/IBGE 

 

 

3.2 Nível de Empregos por Tipo de Atividades Econômicas  

 

Quadro 5 - Estabelecimentos e Empregos x Atividades Econômicas - 2015 

Atividades econômicas Estabelecimentos Empregos 

Indústria 37 260 

Indústria de extração de minerais 03 10 

Indústria de produtos minerais não metálicos 05 13 

Indústria metalúrgica 03 06 

Indústria da madeira e do mobiliário 12 75 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 03 47 

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 01 13 

Indústria de calçados 03 49 

Indústria de produtos alimentícios, de bebida e 

álcool etílico 
06 27 

Construção civil 23 134 

Comércio 130 720 

Comércio varejista 122 512 

Comércio atacadista 17 208 
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Serviços 119 1.138 

Instituições de crédito, seguro e de capitalização 06 31 

Auxilia de atividade econômica 24 52 

Transporte e comunicações 28 
60 

 

Serviço de alojamento, alimentação, reparo, 

manutenção, radiodifusão e televisão 
52 237 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 03 08 

Ensino 03 40 

Administração pública direta e indireta 03 710 

Agricultura, silvicultura, criação de animais, 

extração vegetal e pesca 
239 1125 

TOTAL 517 2768 

FONTE: MTE/RAIS - IAPARDES 

 

3.3 Índice de Desemprego e Taxa de Desemprego 

 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais 

(ou seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou 

de 65,14% em 2000 para 62,64% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de 

desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que 

estava desocupada) passou de 10,20% em 2000 para 5,01% em 2010. 
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3.4 Renda Familiar (Média)  

Quadro 06 - Renda média 

 

 Valor Unidade 

Renda média domiciliar per capita - 2010 535,27 Real 

                 Fonte: Censo Demográfico 

 

 Média das rendas domiciliares per capita das pessoas residentes em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado. Considerou-se como 

renda domiciliar per capita a soma dos rendimentos mensais dos moradores do 

domicílio, em reais, dividida pelo número de seus moradores. O salário mínimo 

do último ano para o qual a série está sendo calculada torna-se a referência 

para toda a série. Esse valor é corrigido para todos com base no INPC de julho 

de 2010, alterando o valor da linha de pobreza e consequentemente a 

proporção de pobres. O valor de referência, salário mínimo de 2010, é de R$ 

510,00. 

 

3.4.1 Produto Interno Bruto Municipal 

 

 O Produto Interno Bruto Municipal de Tibagi em 2014 era de R$ 

675.285.000,00, o que representa 0,01%. Com isso, o PIB per capita municipal 

no mesmo ano foi de R$ 33.293,14. Em relação à participação das atividades 

econômicas no PIB, 0,7% correspondiam ao setor de serviços, 17% à indústria, 

0,3% aos impostos e 0,4% correspondiam à agropecuária, a qual detém a 

participação mais expressiva da estrutura econômica do município. 

 Desde o início da década, o PIB municipal tem apresentado tendência 

de crescimento, ao contrário da década anterior, quando houve queda no valor 

a preços correntes em três anos não consecutivos. 
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Gráfico 2 - Análise do Produto Interno Bruto para os Principais Fatores 

Econômicos no Município – IBGE/2010. 

 

3.4.2 Renda, Pobreza e Desigualdade. 

Quadro 7 - Análise dos Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade Social 
no Município  

 
 

Indicador 1991 2000 2010 

Renda per capita 188,67 303,41 543,05 

% de extremamente pobres 28,50 16,45 4,69 

% de pobres 62,03 38,31 16,14 

Índice de Gini 0,54 0,56 0,55 
                             Fonte: PNUD, IPEA E FJP 

 

Conforme informações do Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 

2010, 5,8% da população viviam em situação de extrema pobreza, isto é, 

possuía renda domiciliar per capita baixo dos R$ 70,00. Dos considerados 

extremamente pobres, 65,3% viviam na zona rural e 34,7% na zona urbana. 

  A desigualdade social também está bem acima do esperado, segundo o 

levantamento do Índice de Gini (zero para total igualdade e acima disso, indica 

desigualdade, geralmente a variação fica entre 0 e 1), passou de 0,54 em 1991 

para 0,56 em 2000 e para 0,55 em 2010. 

No ano de 2014, 2.187 famílias estiveram inscritas no Programa Bolsa 
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Família, com isso o valor total recebido pelo município de Tibagi para fins de 

transferência de renda diretamente feito às famílias em condição de pobreza e 

extrema pobreza foi de R$ 4.496.124,00 segundo dados do Portal da 

Transparência da CGU. 

  

3.4.3 Mercado de Trabalho 

  

  De acordo com o Censo de 2010, Tibagi possuía 8.298 pessoas 

economicamente ativas com idade de 10 anos ou mais, das quais 7.824 

estavam ocupadas e 4.743 desocupadas. A taxa de participação na força de 

trabalho ficou em 52,4% e a taxa de desocupação municipal foi de 5,7%. 43,3% 

dos trabalhadores possuíam carteira assinada, 25,6% não tinham carteira 

assinada, 18,7% atuavam por conta própria e 1,4% eram empregadores.  

Os servidores públicos representavam 2,4% do total ocupado, e os 

trabalhadores sem rendimentos, e na produção para o próprio consumo eram 

8,6% dos ocupados, 43% das pessoas ocupadas recebiam até um salário 

mínimo mensal. A diferença de rendimento é 64,22% maior para os homens em 

relação às mulheres. 

Com o MTE em 2014, a maior parte da população ocupada trabalha na 

agropecuária. Em segundo lugar vêm os serviços privados e públicos, que são 

seguidos do comércio varejista e atacadista, da construção civil e por fim, da 

indústria. A renda per capita média de Tibagi cresceu 187,83% nas últimas 

duas décadas, passando de R$188,67 em 1991 para R$303,41 em 2000 e 

R$543,05 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 60,82% no 

primeiro período e 78,98% no segundo. A extrema pobreza (medida pela 

proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em 

reais de agosto de 2010) passou de 28,50% em 1991 para 16,45% em 2000 e 

para 4,69% em 2010. 

Segundo dados do IBGE somente 66,46% em idade produtiva esta 

inserida no mercado de trabalho, sendo baixo o numero de população 

ocupada, devido predominância a atividade rural mecanizado não oferecendo 

vagas no mercado de trabalho para suprir toda a população em idade 

produtiva. 
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3.5 ASPECTOS ECONÔMICOS 
 

3.5.1. Garimpo 

 

 A economia tibagiana, teve origem, no extrativismo mineral  como já foi 

visto, praticado no leito do rio que dá nome ao município.  

Atribuem-se ao bandeirante Fernão Dias Paes Lemes, conhecido como 

“Caçador de Esmeraldas”, as primeiras tentativas de exploração sistemática do 

Tibagi. O paulista, entretanto, não conseguiu descobrir nos sertões tibagianos 

as sonhadas esmeraldas. Foram o ouro e o diamante que fizeram espalhar a 

fama do rio, atraindo centenas de pessoas. Destaca-se o trabalho da 

Companhia Inglesa de Mineração, a partir de 1885, trazendo consigo moderna 

maquinaria para a exploração mineral, estabelecendo-se nas proximidades do 

Salto de Lavras, no rio Tibagi.  Em 1912, ressurge a exploração com a vinda de 

garimpeiros oriundos do norte e nordeste do Brasil.  

Instalaram casas de comércio e mantendo-se garimpeiros à margem do 

Tibagi e seus afluentes. Após a verificação de que as notícias eram 

exageradas, e confirmadas pela escassez das pedras preciosas, muitos 

mineiros trocaram de profissão, tornando-se pequenos fazendeiros e 

permanecendo na região. 

Segundo o DNPM, em 2014, a compensação financeira pela exploração 

mineral (devida aos entes federativos, como contraprestação pela utilização 

econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios) recebida pelo 

município de Tibagi foi de R$ 2.677,73. 

  

3.5.2. Tropeirismo 

 

  Segundo o engenheiro inglês Thomas Bigg-Wither, que percorreu o 

Paraná entre 1872 e 1875, na região de Tibagi existiu fazendas utilizadas para 

descanso das mulas vindas do Sul com destino à feira de Sorocaba. Tal fato se 

deve pela situação geográfica do município, que ficava no principal caminho 

entre o Sul e o Sudeste brasileiro. Esses campos próximos ao povoado eram 
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locais de parada de tropas, nos quais permaneciam de três semanas a um 

mês, quando os animais recompunham suas forças para continuar a longa 

jornada até a província de São Paulo. Havia alguns homens na região que 

trabalhavam como negociantes de mulas. 

Costumavam ir uma vez por ano aos grandes campos de criação do Rio 

Grande do Sul, nos quais compravam uma tropa de mais ou menos mil mulas, 

levando para vender na província de São Paulo, numa distância de 2.000 

milhas.   

 Embora não fosse prática constante na vida do tibagiano, o tropeirismo 

contribuiu para o desenvolvimento econômico da região.   

 

3.5.3. Pecuária 

 

A pecuária é uma atividade secular na nossa região, pois desde as 

primeiras sesmarias concedidas foram implantados a criação e o manejo de 

animais, bem como seus derivados. As cinco principais culturas de rebanho 

local, conforme os dados coletados na Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE 

datam de 2013, são os bovinos (40 mil), os galináceos (34 mil), os suínos (12 

mil), os ovinos (7,5 mil) e os equinos (1 mil). No mesmo ano, foram produzidos 

5 milhões de litros de leite, 16 toneladas de mel de abelha e 80 mil dúzias de 

ovos. 

O gado bovino é tido como de ótima qualidade, destacando-se a 

produção de nelore e os mestiços europeus charolês, canchim e outras raças. 

A bacia leiteira é oscilante, havendo épocas bem mais desenvolvidas as 

quais se alternam com períodos de certa restrição por causa do baixo preço do 

leite. Regularmente, o comércio desse gado é realizado no Centro Municipal de 

Eventos do Horto Florestal, instalado na Sede. 
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3.5.4. Agricultura 

 

  No setor primário de Tibagi destaca-se o latifúndio altamente produtivo. 

Dentre as culturas temporárias, as cinco mais importantes no município, tendo 

em vista a produção, são a de soja (373.750t), a de milho (256.000t, a de trigo 

(117.000t), a de feijão (18.750t) e a de batata inglesa (13.100t). Além disso se 

produz arroz, aveia, cebola, cevada, fumo, mandioca, melancia e triticale. Já 

entre as culturas permanentes, destacam-se a produção de banana e maracujá 

(90t de cada), tangerina (72t), laranja (60t), limão (35t) e pêssego (23t). Os 

dados são da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, de 2013. 

A agricultura no município desenvolveu-se a partir dos anos 1960, com a 

chegada dos holandeses os quais logo perceberam que as terras tibagianas 

eram excepcionalmente favoráveis ao plantio da soja. Então, associaram o 

trabalho duro à tecnologia avançada, tornando-se os pioneiros do "arranque” 

tibagiano rumo ao ciclo da agricultura. Em relação à agricultura familiar, em 

2006, segundo o Censo Agropecuário, Tibagi possuía 880 agricultores 

familiares, valor correspondente a 70% dos produtores. Apesar de ser a 

maioria, ocupam apenas 6% da área destinada à agricultura. 

 

3.5.5 Artesanato 

  Além de artesãos independentes, o município possui a Associação 

Tibagiana de Artesanato, cuja sede são produzidos, expostos e 

comercializados artigos diversos feitos com matéria-prima local, tais como: 

trabalhos em crochê (centros de mesa, tapetes, cortinas, jogos de banheiro, 

colchas), trabalhos em bordado (toalhas de mesa, centros de mesa, toalhas de 

lavabo), trabalhos em lã feitos em teares (tapetes, cobertores, mantas, 

acolchoados), dentre outros. 

 

3.5.6. Indústria 

 O setor industrial é pouco desenvolvido em nosso município. Das 

poucas empresas instaladas, destacam-se: fábricas de polvilho (artesanais), 

indústrias de beneficiamento de cereais, fábricas de móveis (marcenarias), 
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indústrias de papel e papelão, indústria de sapatos de segurança, indústria de 

artefatos de cimentos (pré-moldados), indústria de beneficiamento e 

desdobramento de madeira (serraria), indústria de carnes e subprodutos 

(embutidos: linguiça e salsicha), panificadoras e confeitarias, indústria de 

produção de semente, confecção de roupa, calçamentos com pedras 

irregulares e esquadrias de ferro.   

 

3.5.7. Setor Terciário 

 

  Atende apenas ao comércio e serviços de primeira necessidade, não 

havendo estabelecimentos para oferta de bens sofisticados ou de serviços 

raros. Foi segmento imprescindível para a formação e sustentação histórica do 

nosso município. De acordo com dados da RAIS, do MTE, em 2013 Tibagi 

possuía 141 estabelecimentos comerciais: 125 varejistas e 16 atacadistas.   

 

3.5.8. Turismo e Cultura 

 

 Tibagi é detentor de um rico patrimônio natural e cultural, o qual é 

aproveitado para a exploração do turismo, atividade econômica promissora 

deste século. Destacam-se como atrativos naturais, os seguintes locais: Cânion 

do Rio Iapó, no Parque Estadual do Guartelá; Cânion Igreja Velha; Reserva 

Ecológica ltáytyba; Salto Santa Rosa; Balneário o Arroio da Ingrata; Mato da 

Tóca; Recanto Ecológico da Dora; Recanto Marins; Salto Puxa-Nervos; Salto 

Santa Rosa; Sítio Aguaraguazu; Fazenda São Damásio; Morro do Jacaré, entre 

outros.   

Como atrativo cultural, a cidade de Tibagi possui os prédios históricos de 

grande importância para a memória local, como o Museu Histórico 

Desembargador Edmundo Mercer Júnior, conhecido como Museu do Garimpo; 

o Centro Cultural Dr. Laurentino Bittencourt Mercer, onde está instalada a 

Biblioteca Pública Municipal, Historiador Luiz Leopoldo Mercer; a Igreja Matriz 

da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios; a Caixa D'água; o Recanto da 

Usina Velha e o Palácio do Diamante, sede da Prefeitura Municipal. 
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4. EDUCAÇÃO 

 

4.1 Rede de Ensino Público e Privado de 1º. e 2º. Grau  

Quadro 8 – Estabelecimentos de Ensino x Alunos 

 

Modalidade Ensino Quantidade Municipal Particular 

Educação Infantil 5 662 48 

Ensino Fundamental 5 1514 219 

Ensino Médio 4 1186 21 

Educação Profissional 1 --- 31 

Educação EJA 1 59 --- 

                      FONTE: MEC/INEP ; SEED 

4.1.1 Alunos Matriculados por Faixa Etária 

Quadro 9 – Ano x Idade x Alunos 

 

Ano Faixa Etária 
Alunos Matriculados 

Municipal Particular 

1° 6 anos 268 22 

2° 7 anos 293 17 

3° 8 anos 309 25 

4° 9 anos 324 08 

5° 10 anos 290 11 

Total 1484 83 

                                 Fonte: IBGE – Censo Demográfico 

 

As crianças do município de Tibagi, na faixa etária de 6 a 10 anos, 

praticamente na sua totalidade (96,85%) estão matriculadas regularmente na 

escola. 
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4.1.2 Número de Escolas Existentes (1°, 2º. e 3º. Grau, e  
Profissionalizantes). 

 

 06 escolas do ensino fundamental (1º ao 5º ano)   

    05 escolas estaduais no município (6º ao 9º ano e ensino médio) 

    01 escola particular no município profissionalizante. 

4.1.3 Taxa de Alfabetização   

 Quadro 10 - Taxa de Alfabetismo Segundo a Faixa Etária 

 

Faixa etária População Alfabetizada 

15 a 24 3.351 

25 a 59 7.456 

60 e + 1.173 

Total 11980 

                                       Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

 

4.1.4 Taxa de Analfabetismo  

Quadro 11 - Taxa de Analfabetismo  

Faixa Etária (anos) Taxa (%) 

De 15 ou mais 12,13 

De 15 a 19 1,54 

De 20 a 24 1,19 

De 25 a 29 3,33 

De 30 a 39 6,92 

De 40 a 11,86 

De 50 e mais 29,34 

                                               Fonte: IPARDES – 2010 
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4.1.5 Número de Creches e Vagas – Instituições Públicas  

Quadro 12 – Creches X Vagas  

 

Número de CMEIS – Centro Municipal de Educação Infantil Matriculados 

05 662 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Tibagi. 

 

4.2 Índice de Desenvolvimento Humano 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano municipal IDH-M e construído a 

partir de informações fundamentais para dimensionar as condições sociais da 

população, os indicadores são: esperança de vida, escolaridade, analfabetismo 

e renda. 

 Tibagi apesar de ter apresentando melhora no período entre 1991 e 2010, o 

IDHM de Tibagi, ainda está entre os piores do Paraná. Em relação aos 399 

outros municípios do Paraná, Tibagi ocupa a 338ª posição, sendo que 337 

(84,46%) municípios estão em situação melhor e 62 (15,54%) municípios estão 

em situação pior ou igual. É o que revela o "Atlas do Desenvolvimento Humano 

no Brasil 2013". 

 

Quadro 13 - Demonstrativo do IDH para o Município - 2010. 

 

Ranking IDHM 
IDHM IDHM IDHM 

Renda Longevidade Educação 

2802 0,664 0,678 0,832 0,519 

                         Fonte: PNUD 

 

Quadro 14 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus 
Componentes. 

 

IDHN e seus Componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,146 0,320 0,519 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental 
completo 

12,31 20,02 35,46 
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% de 5 a 6 anos na escola 20,56 45,84 81,27 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 
ou com o fundamental completo. 25,09 63,18 81,01 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 10,96 40,06 56,91 

% de 18 a 20 anos com médio completo 6,90 12,57 31,53 

IDHM Longevidade 0,690 0,762 0,832 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 66,42 70,74 74,93 

IDHM Renda 0,508 0,584 0,678 

Renda per capita 188,67 303,41 543,05 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP 

 
 
4.3 Dados Educacionais, Segundo o Número de Matriculas. 

Quadro 15 - Dados Educacionais. 

 

Tipo de Ensino 
Aprovação 

(%) 

Reprovação 

(%) 

Abandono 

(%) 

Fundamental 85,3 13,8 0,9 

Anos iniciais (1ª a 5º serie 
ou ano) 

85,1 14,8 0,1 

Anos finais (6ª a 9ª série ou 
ano) 

85,5 12,7 1,8 

Médio 73,3 14,9 12,8 
Fonte: MEC/INEP 
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5. ASPECTOS ABRANGÊNCIA URBANA E RURAL 

5.1 Água 

Quadro 16 – Abastecimento de Água 

 

Categorias Consumo Unidades Atendidas Ligação 

Residencial 4578 4425 

 

Comerciais 
277 255 

Industriais 12 12 

Utilidades públicas 56 56 

Poder publico 92 91 

TOTAL 5015 4839 

                       FONTE: SANEPAR  

 

5.1.1 Proporções de Moradores por Tipo de Abastecimento de Água 

Quadro 17 – Tipos Abastecimento 

 

Abastecimento Água 1991 2000 

Rede geral 10121 10615 

Poço ou nascentes (na propriedade) 11949 7015 

Outras formas 481 495 

TOTAL 22551 18125 

                      Fonte: IBGE,2010 
 

 A Prefeitura de Tibagi, através da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento, é responsável por monitorar sistemas de saneamento rural que 

não fazem parte da rede de atendimento da Sanepar, nas localidades de 

Barreiro, Vila Rural Santa Luzia, Vila Rural Santa Pastorina, Vila Rural São 

Bento, Campina Alta, Capivari, Faxinal dos Empossados, Barra Mansa, Serra 

Gaias, Pinheiro Seco, Agudos, Cachoeira e Boa Vista, totalizando 414 

domicílios. 
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5.3 Esgoto 

 

5.3.1 Proporção de Moradores por Tipo de Instalação Sanitária  

 

Quadro 18: Atendimento de Esgoto 

 

Categorias Consumo Unidades Atendidas Ligações 

Residencial 3095 2991 

Comerciais 210 191 

Industriais 4 4 

Utilidade publica 38 38 

Poder publico 59 58 

TOTAL 3406 3282 

                      FONTE: IPARDES 

 

5.4 Energia 

 

Quadro 19: Consumo e Número de Consumidores de Energia Elétrica 

 

Categorias Consumo (Mwh) Consumidores 

Residencial 7621 5188 

Setor secundário 1855 73 

Setor comercial 6133 416 

Rural 9483 1558 

Outras classes 3967 205 

Consumo livre (indústria) (uso do sistema) 512 3 

TOTAL 29572 7443 

            FONTE: COPEL e IAPARDES 
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5.5 Lixo (Coleta e Destino Final) 

Quadro 20 - Proporção de Moradores por Tipo de Destino do Lixo 

 

Coleta de lixo 1991 2000 

Coletado 6088 10913 

Queimado (na propriedade) 5211 4875 

Enterrado (na propriedade) 1344 1,12 

Jogado 9138 1078 

TOTAL 22551 18.125 

                                   Fonte: IBGE,2010 

 

 No que tange a coleta e a destinação do lixo, Tibagi produz cerca de oito 

toneladas de resíduos, dos quais 56% são transformados em composto 

orgânico, 28% são materiais recicláveis e 16% constituem-se em rejeito e são 

destinados ao aterro, segundo dados divulgados pela Prefeitura. Desde 2009, 

atua na cidade o programa Recicla Tibagi, que é responsável por garantir a 

correta destinação do lixo, trabalho que é realizado no Centro de Triagem e 

Compostagem. A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Tibagi, 

além, do serviço no Centro de Triagem e Compostagem, é responsável pela 

limpeza urbana. 

 

5.6 Habitação 

Quadro 21 - Predominância do tipo de habitação. 

 

Tipos de domicílios recenseados Urbano Rural Total 

Particular 3960 3114 7074 

Ocupados 3519 2244 5763 

Não ocupados 441 870 1311 

Coletivos 25 21 46 

Total 3985 3135 7120 

                     Fonte: IBGE – Censo Demográfico – Dados da sinopse 
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 Atualmente o município tem cinco Assentamentos: Assentamento 

Rancho Alegre, Assentamento Rincão, Assentamento Boa Vista, Assentamento 

Menino Jesus e Assentamento Iapará. 

 

Quadro 22- Proporção de Moradores 

 

Característica N° De Domicílios 

Abastecimento de água (Água canalizada) 5685 

Esgotamento sanitário 5652 

Destino do lixo (coletado) 4533 

Energia elétrica 5665 

                 FONTE IBGE – Censo Demográfico- Dados da amostra 2014 

6. ASPECTOS EPIDEMILÓGICOS 

 

6.1 Mortalidade Geral   

 

6.1.1 Óbitos por Ano do Óbito e Faixa Etária  

Quadro 23 – Óbitos por faixa etária. 

 

Faixa etária 2013 2014 2015 2016 

Menor de 1 ano 0 3 3 3 

1 a 4 anos 3 1 0 0 

5 a 19 anos 4 7 2 3 

20 a 49 anos 17 25 22 27 

Maior 50 anos 102 91 114 124 

                                 Fonte: TabNet (SESA) 
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6.1.2 Mortalidade Geral por Sexo   

   Quadro 24 – Óbito por Sexo e Ano 

 

Óbitos por Residência por Ano do Óbito e Sexo 

Ano do Óbito 2013 2014 2015 2016 Total 

Masculino 86 66 78 88 318 

Feminino 40 65 70 73 248 

                          Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 

 

Percebe-se que o número de óbitos por faixa etária é maior no sexo 

masculino. Devendo a secretaria melhorar a qualidade na prevenção e 

promoção à saúde do homem. 

 

6.1.3 Mortalidade Geral por Grupos de Causas mais Frequentes   

  Quadro 25 – Mortalidade por CID10.  

Ranking Capítulo CID-10 2013 2014 2015 2016 Total 

1º Doenças do aparelho circulatório 29 37 36 44 146 

2º Neoplasias (tumores) 24 23 37 28 112 

3º 
Causas externas de morbidade e 

mortalidade 
16 21 15 21 73 

4º Doenças do aparelho respiratório 10 17 18 23 68 

5º 
Doenças endócrinas nutricionais 

e metabólicas 
11 7 15 15 48 

6º 
Sintomas e sinais e achados 

anormalidades, exame clínico e 
laboratorial 

 

20 

 

4 

 

6 

 

9 

 

39 

7º Doenças do aparelho digestivo 8 4 4 4 20 

8º 
Algumas afecções originadas no 

período perinatal 
0 5 7 6 18 

9º Doenças do sistema nervoso 2 5 1 4 12 

10º 
Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias 
2 2 3 2 9 

TOTAL 126 131 148 161 566 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) / TABNET 
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As doenças não transmissíveis, com predominância das do aparelho 

circulatório, representam a principal causa de mortalidade na população, esta 

incidência esta associada à frequência de fatores de risco como a hipertensão 

arterial, diabetes, e as condições e hábitos de vida como tabagismo, 

sedentarismo, obesidade e stress. A segunda maior causa de morte é por 

neoplasias representando um importante desafio nos estudos da origem 

dessas neoplasias e o desenvolvimento de ações que contemplem estes 

pacientes. 

 

6.2 Mortalidade Infantil    

 

6.2.1 Taxa Mortalidade Infantil no Período. 

 Quadro 26 – Taxa de mortalidade infantil  

ocal 2013 2014 2015 2016 

Tibagi 0 1 2 2 

                                   Fonte: DATASUS – SVS/SIM 

 

6.2.2 Causa dos Óbitos Menores de Um Ano. 

Quadro 27 – Óbitos x Residência x CID10  

 

Faixa 

etária 

Infantil 

4° Doenças 

do aparelho 

respiratório 

16° 

Algumas 

afecções 

originadas 

no período 

perinatal 

17° Malf. Cong. 

Deformidades e 

anomalias 

cromossômicas 

20° Causas 

externas de 

morbidade e 

mortalidade 

Total 

< 7 
dias 

0 4 2 0 6 

28dias 
<1ano 

1 0 0 2 3 

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). 
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O Município através do Programa Mãe Paranaense reduziu a 

mortalidade infantil referente aos anos anteriores. Nosso objetivo é reduzir 

ainda mais esse número melhorando a qualidade do Pré Natal. 

 

6.3 Mortalidade Materna  

 

Indicadores de Mortalidade Materna são considerados indicadores da 

saúde da mulher e da população em geral, contribuindo para o conhecimento 

de desigualdades quando comparados índices de populações de países e 

regiões geográficas em diferentes graus de desenvolvimento, inclusive numa 

mesma área urbana que seja heterogênea (Laurenti, 1994). 

Não registramos nenhum óbito materno nos anos de 2013 a 2016. 

 

6.4 Descrição e Análise dos Serviços de Imunização 

 

6.4.1 Cobertura Vacinal  

Quadro 28 – Cobertura Vacinal 

 

Imunobiológicos 2013 2014 2015 2016 

% BCG 106% 95% 144% 111% 

Rotavírus Humano 93% 81% 123% 98% 

Pentavalente 99% 87% 113% 102% 

Pneumocócica 120% 83% 97% 109 

Meningocócica 112% 81% 114% 111% 

Poliomielite 89% 82% 113% 90% 

                           Fonte: Programa Nacional de Imunização - SIPNI 

 

Fechamos o ano de 2016 com 78%, total de cobertura de Vacinas, 

porém encontramos alguns problemas com a digitação (erro de registro) que foi 

corrigido em 2017. 
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Figura 1 – Vacinação. 

             

 

 

6.5 Doenças de Notificação Compulsória    

 

Quadro 29 – Doenças de Notificação Compulsória 

 

Doença de Notificação 2013 2014 2015 2016 

Criança exposta ao HIV 0 0 0 1 

Dengue 3 2 1 8 

Gestante HIV 1 0 3 0 

Hanseníase 4 2 2 3 

Hepatites Virais 9 4 0 2 

HIV/AIDS 1 5 8 13 

Intoxicações Exógena 0 7 1 3 

Meningite 1 0 1 3 

Sífilis adquirida 0 3 1 5 

Sífilis em gestantes 0 2 2 3 

Tétano Acidental 0 0 0 0 

Toxoplasmose em Gestante 0 0 0 2 

Tuberculose 2 3 2 1 

                     Fonte: SINAN (Sistema de Informação de Notificação de Agravos) 
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6.6 Morbidade Ambulatorial, Hospitalar e das Urgências/Emergências   

 

6.6.1 Internamentos por Causa Segundo CID 10  

Quadro 30 - Internamentos CID 10. 

 

Capítulo CID 10 2013 2014 2015 2016 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 34 31 21 40 

II. Neoplasias (tumores) 61 89 89 96 

III. Doenças do sangue e alguns transtornos 
imunitários 

15 24 19 18 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 53 46 48 31 

V. Transtornos mentais e comportamentais 36 24 25 30 

VI. Doenças do sistema nervoso 21 22 21 31 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 183 179 204 160 

X. Doenças do aparelho Respiratório 297 333 257 163 

XI. Doenças do aparelho digestivo 146 146 142 159 

XV.  Gravidez parto e puerpério 230 119 233 228 

Total 1076 1013 1059 956 

Fonte: TABNET (SIH/SUS) 

 

6.6.2 Internações por Grupo de Causas e Faixa etária  

Quadro 31 - Distribuição Percentual das Internações por Faixa Etária 

 

Ano 
Menor 

1 ano 

1 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 
14 

anos 

 

15 
a 

19 
nos 

20 a 
29 

anos 

30 a 
39 

anos 

40 a 
49 

anos 

50 a 
59 

anos 

60 a 
69 

anos 

70 a 
79 

anos 

80 
anos 

TOTAL 

2013 71 94 50 33 115 151 155 149 174 167 101 97 1357 

2014 82 100 70 36 58 132 111 124 182 187 142 77 1301 

2015 73 68 62 42 101 166 133 135 140 184 153 83 1340 

2016 62 39 30 50 100 170 153 128 185 159 103 75 1254 

Fonte: TABNET 

 

 

6.7 Causas de Internações Sensíveis à Atenção Básica 

 

A Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção 

Primária, instituída pela Portaria MS/SAS Nº 221/2008, pode ser instrumento de 

avaliação da atenção primária, da utilização da atenção hospitalar e pode ser 
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aplicada para avaliar o desempenho do sistema de saúde nos âmbitos 

Nacional, Estadual e Municipal. No período analisado observou-se aumento 

significativo das internações por condições sensíveis à atenção básica, 

apontando a necessidade de fortalecimento da assistência em rede, uma vez 

que esse indicador é utilizado como medida indireta do funcionamento da 

atenção básica brasileira e da Estratégia Saúde da Família. 

 

Quadro 32 – Causas de Internações Sensíveis à Atenção Básica 

 

 2013 2014 2015 2016 

Número de internações por condições 
sensíveis à Atenção Básica 

454 437 433 281 

Internamentos Totais 1365 1314 1348 1274 

Taxa de Internações 33,26 33,26 32,12 22,06 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS ((SIH/SUS) 

 

6.8 Taxa de População Idosa Internada por Fratura de Fêmur 

Quadro 33 - Taxa da População Idosa Internada por Fratura de Fêmur 

 

 2013 2014 2015 2016 

Taxa da população idosa internada por fratura 
de fêmur 

3 3 12 4 

Fonte: TabNet 

 

 

6.9 Mortalidade Geral por Local de Residência 

Quadro 34 – Óbito Gera 

l 

Óbitos Geral por Local de Residência 

Ano do Óbito 2013 2014 2015 2016 Total 

Total 126 131 148 161 566 

                      Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 
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6.10 Indicadores Relacionados à Atenção Básica 

 

A média de ação coletiva de escovação dental supervisionada tem se 

mantido constante em todos os anos avaliados. As ações coletivas de 

escovação dental supervisionada são realizadas nas clínicas odontológicas das 

ESF, nos Centros de Educação Infantil e Escola Municipal da área de 

abrangência das ESF em que estão inseridas as Equipe de Saúde Bucal 

(ESB).    

A proporção de acompanhamento das condicionalidades do Programa 

Bolsa Família tem se mostrado satisfatória. As equipes das ESF acompanham 

as famílias beneficiadas por esse Programa e a sua cobertura e o 

acompanhamento tem se mantido constante ao longo dos anos. Na área de 

Saúde da Mulher, podemos observar aumento gradativo nos indicadores no 

decorrer dos anos, em razão de exames preventivos (citopatológicos de colo 

de útero e mamografias) realizados nas mulheres de 40 a 69 anos de idade. O 

aumento se deve à ampliação do acesso às mulheres ao longo dos anos, com 

ações de priorização para a faixa etária alvo nas agendas dos exames 

preventivos por profissionais enfermeiros, campanhas aos sábados para 

favorecer o acesso de mulheres trabalhadoras. 
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Quadro 35 – Indicadores relacionados à Atenção Básica 

Fonte: TABNET  

 

Indicadores 2013 2014 2015 2016 

Número de ação coletiva de escovação 

dental supervisionada 
12.591 15.151 34.344 30.966 

Número de exodontia por dente 

permanente 
2171 1980 2849 2808 

% de exodontia 23,21 23,89 26,77 31,16 

% de acompanhamento das 

condicionalidades do Programa Bolsa 

Família 

86% 91% 88% 80,43 

Número de Internações por diabetes 

mellitus e suas complicações. 
22 28 26 20 

Número de Internações por doenças 

cerebrovasculares 
25 28 39 18 

% de exames citopatológicos do colo do 

útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 

população feminina na mesma faixa etária 

0,72 0,91 0,79 0,59 

Número de mamografias bilateral para 

rastreamento 
524 664 598 550 
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Quadro 36 – Avaliação SISPACTO 

 

Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores - 2017 

Relação de Indicadores 

Nº Tipo Indicador 
Meta 
2017 

Unidade 

1 U 

Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) 
pelo conjunto das 4 principais dcnt (doenças do 
aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 
respiratórias crônicas) 

42 N.Absoluto 

2 E 
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil 
(mif) investigados 

100 % 

3 U 
Proporção de registro de óbitos com causa 
básica definida 

96 % 

4 U 

Proporção de vacinas selecionadas do cnv para 
crianças < 2 anos - pentavalente (3ª dose), 
pneumocócica 10-valente (2ª), poliomielite (3ª) e 
tríplice viral (1ª) - com cobertura vacinal 
preconizada 

75 % 

5 U 
Proporção de casos de doenças de notificação 
compulsória imediata (dnci) encerradas em até 
60 dias após notificação 

80 % 

6 U 
Proporção de cura dos casos novos de 
hanseníase diagnosticados nos anos das coortes 

90 % 

7 E Número de casos autóctones de malária N/A N.Absoluto 

8 U 
Número de casos novos de sífilis congênita em 
menores de um ano de idade 

1 N.Absoluto 

9 U 
Número de casos novos de aids em menores de 
5 anos 

0 N.Absoluto 

10 U 

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

85 % 

11 U 

Razão de exames citopatológicos do colo do 
útero em mulheres de 25 a 64 anos na 
população residente de deteminado local e a 
população da mesma faixa etária 

0,6 RAZÃO 

12 U 

Razão de exames de mamografia de 
rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 
anos na população residente de deteminado 
local e população da mesma faixa etária 

0,4 RAZÃO 

13 U 
Proporção de parto normal no sus e na saúde 
suplementar 

39,28 % 
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14 U 
Proporção de gravidez na adolescência entre as 
faixas etárias 10 a 19 anos 

21 % 

15 U Taxa de mortalidade infantil. 2 N.Absoluto 

16 U 
Número de óbitos maternos em determinado 
período e local de residência 

0 N.Absoluto 

17 U 
Cobertura populacional estimada pelas equipes 
de atenção básica. 

84,65 % 

18 U 
Cobertura de acompanhamento das 
condicionalidades de saúde do programa bolsa 
família 

80 % 

19 U 
Cobertura populacional estimada de saúde bucal 
na atenção básica 

84,65 % 

20 U 

Percentual de municípios que realizam no 
mínimo seis grupos de ações de vigilância 
sanitária, consideradas necessárias a todos os 
municípios. 

100 % 

21 E 
Ações de matriciamento realizadas por caps com 
equipes de atenção básica 

N/A % 

22 U 
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% 
de cobertura de imóveis visitados para controle 
vetorial da dengue 

4 N.Absoluto 

23 U 
Proporção de preenchimento do campo 
"ocupação" nas notificações de agravos 
relacionados ao trabalho 

100 % 

 

7. Vigilância em Saúde  

 

7.1 Vigilância Epidemiológica 

 

Vigilância Epidemiológica, segundo Lei Orgânica da Saúde, tem como 

conceito um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção e 

a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes 

da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.  

Com base neste conceito a Vigilância Epidemiológica da Secretaria 

Municipal de Saúde de Tibagi disponibiliza informações atualizadas sobre a 

ocorrência de doenças e agravos, assim como os fatores condicionantes em 

uma área geográfica ou população determinada para a execução de ações de 
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controle e prevenção. Além disso, é um instrumento importante para o 

planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde, como 

também para a normalização das atividades técnicas correlatas. 

A operacionalização da vigilância epidemiológica é composta por um 

conjunto de funções especificas e complementares que devem ser 

desenvolvidas de maneira contínua, permitindo conhecer a cada momento, o 

comportamento epidemiológico da doença ou agravo em questão. São ações 

da Vigilância Epidemiológica a coleta de dados, o processamento dos dados 

coletados, a análise e interpretação dos dados processados, a recomendação 

das medidas de controle apropriadas, a promoção das ações de controle 

indicadas, a avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas e 

divulgação de informações pertinentes. E pela vulnerabilidade das doenças 

imunopreveníveis pelo uso de vacina, estas historicamente são objeto da 

vigilância epidemiológica.  

Todos os níveis do sistema de saúde têm atribuições de vigilância 

epidemiológica dentro das funções mencionadas. Quanto mais eficientes essas 

funções forem realizadas, maior será a eficácia das ações de controle 

desenvolvidas.   

Após a implantação da NOB/SUS/96 grandes avanços ocorreram na 

descentralização das ações de vigilância epidemiológica. A relação das 

doenças e agravos de notificação compulsória tem sofrido revisões em função 

de novas ações programáticas instituídas para controlar problemas específicos 

de saúde.   

A PT/MS/GM nº. 204 de 17/02/2016 definem as doenças e agravos de 

notificação compulsória para todo o território nacional. Além disso, todas as 

suspeitas de surto ou agravo inusitado devem ser investigadas e 

imediatamente notificadas aos níveis hierárquicos superior pelo meio mais 

rápidos de comunicação disponível. Todo o sistema de vigilância é organizado 

tendo como objetivo o controle, eliminação ou erradicação de doenças e 

agravos.  

Tuberculose: continua sendo mundialmente um importante problema de saúde 

pública, exigindo o desenvolvimento de estratégias para o seu controle, em 
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virtude do município possuir pessoas privadas de liberdade (mais vulneráveis), 

o município é considerado prioritário para o controle da Tuberculose.  

Hanseníase: Com relação a este agravo, as equipes das UBS tem papel 

fundamental no diagnóstico de casos novos no município de Tibagi, exame de 

todos os contatos intradomiciliares dos casos novos, acompanhamento dos 

casos em tratamento, ações educativas para sensibilização e conscientização 

da população. 

 

Quadro 37 – Proporção de Contatos Examinados de Casos Novos de 

Hanseníase Ano Avaliado 2016 – Ano Base 2015 

 

Município 
Contatos PB+ MB 

examinados 

Contatos 

PB+ MB 

registrados 

%Contatos 

examinados 

PB+ MB 

Tibagi 2 2 100,00 

Fonte: SINAN NET 

 

Imunização: As ações de vacinação são coordenadas pelo Programa Nacional 

de Imunizações (PNI) da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde, com o objetivo de erradicar, eliminar e controlar as doenças 

imunopreveníveis no território brasileiro. Tibagi conta com sete salas de 

vacinas, localizadas nas Unidades Básicas de Saúde, Clínica de Saúde da 

Mulher e da Criança e Hospital Luiza Borba Carneiro, sendo estas abastecidas 

de imunobiológicos conforme necessidade.   

A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação 

técnica permanente para os profissionais de saúde, que têm a 

responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças 

e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre 

a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a 

condicionam, numa área geográfica ou população definida. 

Subsidiariamente, a vigilância epidemiológica constitui-se em importante 
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instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização dos 

serviços de saúde, como também para a normatização de atividades técnicas 

correlatas. A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um 

ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo 

contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o comportamento da doença 

ou agravo selecionado como alvo das ações, para que as medidas de 

intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e 

eficácia. São funções da vigilância epidemiológica:  

• coleta de dados;  

• processamento de dados coletados; 

 • análise e interpretação dos dados processados;  

• recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas;  

• promoção das ações de prevenção e controle indicadas;  

• avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas;  

• divulgação de informações pertinentes.  

 

Figura 2 – Capacitação Sífilis 
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As competências de cada um dos níveis do sistema de saúde 

(municipal, estadual e federal) abarcam todo o espectro das funções de 

vigilância epidemiológica, porém com graus de especificidade variáveis. As 

ações executivas são inerentes ao nível municipal e seu exercício exige 

conhecimento analítico da situação de saúde local. Por sua vez, cabe aos nível 

nacional e estadual conduzirem ações de caráter estratégico, de coordenação 

em seu âmbito de ação e de longo alcance, além da atuação de forma 

complementar ou suplementar aos demais níveis. A eficiência do SNVE 

depende do desenvolvimento harmônico das funções realizadas nos diferentes 

níveis. Quanto mais capacitada e eficiente a instância local, mais 

oportunamente poderão ser executadas as medidas de controle.  

Segundo a Lei 8.080/90 (19 de setembro de 1990) o conceito de 

Vigilância Epidemiológica é: “Um conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 

doenças ou agravos”. 

Os dados e informações aí produzidos serão, também, mais 

consistentes, possibilitando melhor compreensão do quadro sanitário estadual 

e nacional e, consequentemente, o planejamento adequado da ação 

governamental. Nesse contexto, as intervenções oriundas do nível estadual e, 

com maior razão, do federal tenderão a tornar-se seletivas, voltadas para 

questões emergenciais ou que, pela sua transcendência, requerem avaliação 

complexa e abrangente, com participação de especialistas e centros de 
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referência, inclusive internacionais. 

 Com o desenvolvimento do SUS, os sistemas municipais de vigilância 

epidemiológica vêm sendo dotados de autonomia técnico-gerencial e 

ampliando o enfoque, para além dos problemas definidos como de prioridade 

nacional, que inclui os problemas de saúde mais importantes de suas 

respectivas áreas de abrangência.  

As ações de Vigilância Epidemiológica são desenvolvidas de forma 

articulada com diversos setores. Atualmente, existem sete fontes municipais de 

notificação e acompanhamento dos casos.  Os exames para investigação, são 

encaminhados ao laboratório de referência - LACEN-PR. 

Dentro deste setor, é realizado o processamento eletrônico dos 

seguintes programas: 

 a) Sistema de Informação de Mortalidade – SIM; 

 b) Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN; 

 c) Vigilância Nutricional de Crianças Menores de 5 Anos – SISVAN;   

d) Sistema de Informação de Nascidos Vivos – SINASC.  

e) Monitoramento das Doenças Diarréicas Agudas  -  MDDA 

 

7.1.1 Ambulatório de Epidemiologia 

 

O Acompanhamento de DST/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais, 

Hanseníase, Toxoplasmose, Leptospirose e outras doenças transmissíveis  são 

realizados na Epidemiologia por equipe multidisciplinar, composta de médico, 

enfermeiro e técnico de enfermagem. Têm por objetivo garantir melhor 

qualidade de vida às pessoas infectadas, promovendo o acesso a 

procedimentos diagnósticos, medicamentos e tratamento adequado. 

O ambulatório realiza ações de diagnóstico e prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis, com realização de testes rápidos para HIV, sífilis e 

hepatites B e C.  

As consultas são realizadas uma vez por semana no ambulatório com 
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encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde o qual o paciente pertence. 

A dispensação de medicamentos é realizado pelas farmacêuticas na 

Farmácia Municipal. 

 

7.2 Vigilância Sanitária  

 

A Vigilância Sanitária (VISA) é um conjunto de ações capazes de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e 

da prestação de serviços de interesse da saúde. Essas ações são privativas de 

órgãos públicos de saúde, indelegáveis, intransferíveis a outro, mesmo que da 

administração direta.  

A abrangência da Vigilância Sanitária (VISA) está na sua natureza, 

essencialmente preventiva e educativa, contendo especificidades que a 

diferenciam das demais ações dos serviços de saúde, por estar diretamente 

envolvida com os setores: econômico, jurídico, público, privado; organizações 

econômicas da sociedade e seus desenvolvimentos tecnológicos e científicos, 

que interferem nos determinantes do processo saúde/doença e qualidade de 

vida, ocasionando risco à saúde com o processo de produção, circulação e 

consumos de bens e serviços.  

A vigilância Sanitária é definida, segundo a Lei Orgânica de Saúde 

como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 

saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, 

da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da 

saúde, abrangendo: 

a) O controle de bens de consumo que, direta ou 

indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas 

e processos, da produção ao consumo. 

 

b) O controle da prestação de serviços que se relacionam 

direta ou indiretamente com a saúde (BRASIL, 1990, art. 6º). 

A Vigilância Sanitária é dividida por área de atuação e em conformidade 
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com as pactuações vigentes: Termo de Ajustes e Metas para ações de Média e 

Alta complexidade em Vigilância Sanitária (TAM), Pactuação de ações em 

vigilância e saúde (PAVS). 

A Vigilância Sanitária está organizada administrativamente da seguinte 
forma: 
 

I. Inspeções Sanitárias: Procedimento que busca levantar e avaliar “in 

loco” os riscos à saúde da população presentes na produção e 

circulação de mercadorias, na prestação de serviços, no meio 

ambiente, inclusive o de trabalho, identificando e notificando as 

medidas de correção, conforme legislação vigente. 

II. Coleta de Amostras: Procedimento de caráter fiscal que inclui as  

coletas de amostras de produtos e saneias relacionada à saúde ou que 

tenham efeito sobre a mesma. 

III. Investigação de Agravos: Procedimento relacionados à produtos, 

serviços e meio ambiente, inclusive o de trabalho, onde busca 

identificar as possíveis causas de disseminação de agravos junto a 

indivíduos ou grupos populacionais referentes a produtos estâncias 

relacionados à saúde ou que tenham efeito sobre a mesma. 

IV.  Educação e comunicação: Procedimento que se refere às atividades 

planejadas de educação e comunicação, com o objetivo de promover a 

adoção de comportamentos, atitudes e práticas sanitárias e de veicular 

informação em relação à produção e circulação de mercadorias, à 

prestação de serviços, ao meio ambiente e ao ambiente de trabalho. 

Em relação ao controle de zoonose da  espécie  canina  e  gatos, 

observamos grande número de animais em locais públicos e o 

aumento do número de reclamações em decorrência destes animais. A 

ação de controle da população canina vem sendo discutida com as 

autoridades municipais, já que envolve a questão de proteção dos 

animais que são contra os métodos tradicionais para isolamento e 

tratamento dos cães de rua. 

 

Visando o controle das doenças transmitidas pelo meio ambiente e por 

vetores como: insetos, ratos, morcegos, animais peçonhentos, entre outros, 
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realizam-se ações de inspeções nos imóveis, terrenos e estabelecimentos 

de risco ambiental, com o objetivo de diagnosticar situações de risco e 

eliminá-los, estas inspeções são realiza da s pela Equipe de Controle de 

Endemias. Para o controle adequado destas ações são necessárias visitas 

bimestrais nos imóveis existentes. Portanto, é necessária a realização de 

ações educativas para a população, para que esta reconheça riscos e não 

consuma produtos, bens ou serviços que coloquem sua saúde em perigos, 

ou mantendo hábitos que comprometam o meio ambiente, favorecimento da 

proliferação de vetores e controle de doenças, desenvolvendo na 

população, uma consciência sanitária.  

 

Figura 3 – Inspeção de Imóveis  

 

 

 7.3 Plano de Contingência da Dengue 

 

 O Plano de Contingência Nacional para Epidemias de Dengue é um 

documento elaborado com o intuito de auxiliar a União na resposta às 
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epidemias de dengue, cujas consequências podem provocar sérios danos às 

pessoas, ao meio ambiente e à economia dos entes integrantes do Sistema 

Único de Saúde (SUS). (Anexo 1). 

  

7.4 Vigilância Saúde do Trabalhador 

 

A Saúde do Trabalhador é entendida como campo de práticas apoiadas 

no modelo da Saúde Publica. Propagou-se mais intensamente com o 

Movimento da Reforma Sanitária na década de 1980, e garantida na 

Constituição de 1988. Atualmente regulamentada pela Portaria GM/MS nº 

1.823 de 23 de agosto de 2012, que institui a Política Nacional do Trabalhador 

expressa no artigo 2º:  

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem 

como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem 

observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), 

para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com 

ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos 

trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de 

desenvolvimento e dos processos produtivos. 

A introdução de estratégias direcionadas à atenção ao trabalhador é hoje 

um dos grandes desafios do SUS. A informalidade de grande parcela dos 

trabalhadores e a precariedade de vínculos dificulta a relação do setor Saúde 

com os usuários, ainda, a falta de adesão do trabalhador neste programa, 

contribui para que o mesmo seja atendido somente nos serviços de 

urgência/emergência quando ocorre o agravo à sua saúde.   

Alterar esse quadro exige esforço criativo com o compromisso da 

persistência da prevenção e promoção da saúde, além da pactuação constante 

com os órgãos de controle e estruturas jurídicas de apoio aos trabalhadores.  

A Secretaria Municipal de Saúde está se estruturando para implementar 

integralmente  a Política de Saúde do Trabalhador. 
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Figura 4 – Saúde do Trabalhador 

 

 

 

8. ATENÇÃO BÁSICA 

8.1 Organograma da Rede Assistencial  
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Secretário Municipal de Saúde

Coordenação das estratégias visando proporcionar

 medidas de prevenção, promoção e recuperação

 Na área da saúde no Município de Tibagi.

Conselho Municipal de Saúde

O Conselho Municipal de Saúde - CMS -é um órgão

colegiado,de caráter permanente, deliberativo,

consultivo e normativo, das ações de saúde no município.

Ouvidoria

É um canal de comunicação entre o cidadão e a 
administração pública com a finalidade de receber 

manifestações como: sugestões, reclamações, 
denúncias e elogios, referente a Secretaria 

Municipal de Saúde .

Gerente de Saúde

Realiza a coordenação setorial 

das atividades relacionadas diretamente a

assistência a saúde.

Gerente Administrativo

Realiza a coordenação setorial das 

atividades administrativas  que sustentam a 

Secretaria Municipal de Saúde.

Gerente de Vigilância

Realiza a coordenação setorial das 

atividades relacionadas com a 

Vigilância em Saúde.

Coordenação de

Saúde Odontológica

Coordena as ações de promoção de 

saúde bucal.

Coordenação de 

Medicina e Enfermagem

Coordena as ações relacionadas as estratégias 

e atendimento de saúde proporcionados

pelos profissionais da área de medicina

e enfermagem.

Coordenação de Terapias Especiais

Coordena ações relacionadas as 

estratégias de saúde voltadas as 

áreas de fisioterapia e saúde mental.

Coordenação de Farmácia 

e Laboratório

Coordena as ações relacionadas ás estratégias 

de saúde relacionadas aos exames diagnósticos 

laboratoriais e a assistência farmacêuica.

Coordenação de Saúde da Família

Coordena as ações relacionadas a estratégia

de Saúde da Família,desenvolvendo ações de

 promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos 

mais frequentes.

Coordenação de Transportes

Coordena as ações relacionadas as 

atividades de transporte de pacientes 

e manutenção da frota de veículos 

da Secretaria Municipal de Saúde.

Coordenação de Material e 

Patrimônio

Coordena as ações relacionadas a aquisição 

de materiais e controle do patrimônio 

da Secretaria Municipal de saúde.

Coordenação de 

Serviços Gerais e Manutenção

Coordena as ações de realização de serviços 

gerais e manutenção das instalações da 

Secretaria Municipal de Saúde.

Coordenação de 

Vigilância Sanitária

Coordenam ações que visam promover 

e proteger a saúde da população e serem 

capazes de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e intervir nos 

problemas sanitários decorrentes 

do meio ambiente, da produção, 

da circulação de bens e da prestação 

de serviços de interesse da saúde.

Coordenação de 

Controle de Zoonoses

A Gerência de Controle de Zoonoses é 

responsável pelo controle e prevenção 

de agravos e doenças transmitidas por 

animais (zoonoses), através do controle 

de animais domésticos (cães, gatos e 

animais de grande porte) e controle de 

populações de animais sinantrópicos 

(morcegos, pombos, escorpiões, 

mosquitos, entre outros).

Coordenação de Vigilância 

Epidemiológica

Coordena ações que proporcionam 

o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança 

nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual 

ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças 

ou agravos.

Organograma da Secretaria Municipal de Saúde.
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8.2 Unidades de Saúde do Município em Área Urbana e Rural 

 

A Atenção Primária no município de Tibagi está organizada por meio da 

Estratégia Saúde da Família, que é entendida como uma estratégia de 

reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação 

de equipes multiprofissionais nas UBS. Essas equipes são responsáveis pelo 

acompanhamento de um número definido de famílias residentes em uma área 

geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, 

prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes e 

na manutenção da saúde da comunidade.  Ao mesmo tempo em que serve de 

porta de entrada para o sistema de saúde, a Atenção Primária deve também 

resolver as necessidades que englobam demandas sanitárias de várias ordens. 

Executa desde intervenção curativa individual, até ações em saúde pública: 

saneamento do meio, desenvolvimento nutricional, vacinação, profilaxia de 

doenças, ações de atenção a problemas sanitários de caráter social, como 

violência, transtornos mentais, uso de drogas, etc. 

A Estratégia de Saúde da Família tem apresentado grande potencial de 

reorientação da Atenção Primária, potencial que se relaciona com as 

características que convergem para ruptura de modelos assistenciais 

tradicionais, buscando fortalecimento dos princípios do SUS na construção de 

modelos de atenção mais resolutivos e humanizados. A Atenção Primária em 

Tibagi é dividida em 5 (cinco) regiões que dispõem de 5 UBS: 2 (dois) na zona 

urbana e 3 (três) na rural. Todas trabalham com a Estratégia Saúde da Família.  

Uma atribuição comum a todos da equipe é a realização de visita 

domiciliar por diferentes motivos como o de cadastramento da família realizada 

pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS), para levantamento de uma 

determinada situação. É por meio da visita domiciliar que são realizadas ações 

de busca ativa, acompanhamento dos casos considerados como risco no 

território, de pacientes acamados, idosos, portadores de agravos crônicos, etc. 

São realizadas ações como consultas médica e odontológica, fisioterapia, 

nutrição, educação física, psicologia, farmacêutico,ou de enfermagem, até 

procedimentos como um curativo, controle de PA, etc.  
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8.3 Série Histórica de Cobertura da APS, ESF E ESB 

 

A Atenção Primária à Saúde - APS está garantida na Constituição 

Federal de 1988, regulamentada pela Lei Federal nº 8.080 de 19 de Setembro 

de 1990, DL 7.508/2011 de 28/06/2011 e normatizada pela Portaria MS/GM nº.  

2.488 de 21 de Outubro de 2011; que estabelece as normas e diretrizes, 

inclusive para a Estratégia de Saúde da Família. A APS é definida como um 

conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção, a 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos 

e a manutenção da saúde.   

Só haverá uma APS de qualidade quando são praticada com esses sete 

atributos: primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação, 

focalização na família, orientação comunitária e competência cultural; além de 

três funções imprescindível a resolubilidade, comunicação e responsabilização   

Com isso a APS direciona o foco do atendimento passando da visão 

centrada nos procedimentos para a integralidade do individuo, da coletividade e 

das famílias, entendendo o processo saúde/doença com origem na sociedade 

e suas alterações determinada por esta, que modifica a subjetividade de cada 

indivíduo na possibilidade de ter ou não saúde. Como se refere Mendes, 2012.  

 A presença dos sete atributos da APS é importante para a garantia dos 

resultados e da qualidade da atenção. Há evidências, produzidas em nosso 

país, de que a heterogeneidade da qualidade da APS está, em geral, associada 

à ausência de um ou mais desses atributos, especialmente na atenção pré-

natal, na puericultura, no cuidado domiciliar e na atenção à pessoa idosa.  

Da mesma forma, uma APS como estratégia só existirá se ela cumprir 

suas três funções essenciais: a resolubilidade, a comunicação e a 

responsabilização. A função de resolubilidade, inerente ao nível de cuidados 

primários, significa que ela deve ser resolutiva, capacitada, portanto, cognitiva e 

tecnologicamente, para atender a mais de 85% dos problemas de sua 

população. 

Como parte desta proposta surge a Estratégia da Saúde da Família - 

ESF, cujo foco é a mudança do modelo assistencial, caracterizando-se como a 

porta de entrada prioritária do Sistema Único de Saúde (SUS), reorientando o 
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modelo de atenção à saúde e com o papel ordenador do cuidado transversal 

na Rede de Atenção à Saúde (RAS). Possibilitando o trabalho em equipe 

multiprofissional com a participação do enfermeiro, médico, auxiliar/técnico de 

enfermagem, Agente Comunitário de Saúde, odontólogo, entre outros. 

A grande prioridade da atual gestão é a qualificação e ampliação da 

rede, com foco principal na Atenção Primária à Saúde e visão na 

responsabilidade sanitária pelas ESF dentro de sua área adscrita, com 

atendimento integral do indivíduo, da família e da coletividade, com ações 

proativas na promoção, prevenção e recuperação em todas as faixas etárias da 

população. Articulando-se com os outros níveis de atendimento; secundário e 

terciário, formando a rede de atenção à saúde onde a responsabilidade do 

atendimento retorne na APS.  

            A Equipe de Saúde Bucal na estratégia Saúde da Família representa a 

possibilidade de criar um espaço de práticas e relações a serem construídas 

para a reorientação do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde 

bucal no âmbito dos serviços de saúde. Dessa forma, o cuidado em saúde 

bucal passa a exigir a conformação de uma equipe de trabalho que se 

relacione com usuários e que participe da gestão dos serviços para dar 

resposta às demandas da população e ampliar o acesso às ações e serviços 

de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, por meio de medidas 

de caráter coletivo e mediante o estabelecimento de vínculo territorial.  

O processo de trabalho das ESF fundamenta-se nos princípios da 

universalidade, equidade, integralidade da atenção, trabalho em equipe e 

interdisciplinar, foco de atuação centrado no território-família-comunidade, 

humanização da atenção, responsabilização e vínculo. A atenção odontológica 

é desenvolvida por 04 (quatro) equipes ESF, 01 (uma) equipe CSMC e 

atendimento em 02 (duas) escolas. As equipes são compostas por cirurgião 

dentista (CD) e técnico de saúde bucal (THD) ou Auxiliar de Consultório 

distribuídos nas UBS.  Equipes de Saúde Bucal (ESB), da Estratégia Saúde da 

Família, ofertam atenção odontológica básica e integral à população.  
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8.4 Ações das Equipes de ESF por Programa de Atenção 

 

A equipe da ESF presta atendimento à demanda espontânea e 

agendamento de seu território de responsabilidade, organiza a atenção a 

algumas áreas e/ou grupos de população considerados de maior risco ou de 

interesse epidemiológico através de programas específicos. O objetivo desses 

programas é possibilitar adequado controle e avaliação de resultados, como, 

por exemplo: controle de hipertensão e diabetes, saúde da mulher (pré-natal, 

detecção precoce de câncer ginecológico e mama, planejamento familiar), 

saúde da criança (puericultura, imunizações e vigilância ao recém-nascido de 

risco), controle da tuberculose e hanseníase, saúde mental, manejo do 

tabagismo, assistência ao portador de asma, assistência farmacêutica, saúde 

do idoso.  

 A assistência médica nas unidades de saúde e oferta consultas nas 

especialidades de clínica geral. Incluem-se aqui o atendimento ao pré-natal 

habitual, exame ginecológico, pequenos procedimentos cirúrgicos, puericultura, 

avaliação, visitas domiciliares e encaminhamento para outras especialidades 

quando necessário, entre outras.  A equipe de enfermagem oferece, além da 

avaliação de enfermagem e acolhimento do paciente, vacinação, curativos, 

retirada de pontos, acompanhamento ao paciente hipertenso e diabético, ações 

de planejamento familiar, puericultura, coleta de exames papanicolau e 

dispensação de medicamentos (ESF Amparo Caetano Mendes e São Bento). O 

profissional enfermeiro apresenta atuação especifica realizando consulta de 

enfermagem a todos os ciclos de vida (criança, adulto, gestante, idoso), pré-

natal, puerpério, prevenção de câncer de mama e coleta da citologia oncótica, 

avaliação dos resultados e tratamento (conforme protocolos existentes), 

puericultura, doenças crônicas não transmissíveis. É, ainda, responsável pelo 

gerenciamento e supervisão da equipe de saúde e da ESF.  

Para atendimento à demanda de pacientes que não possuem condições 

socioeconômicas para acesso a tratamento de saúde estão organizadas ações 

de apoio social, como: fornecimento de medicamentos que não constam na 

lista padronizada (REMUME) transporte clínico agendado, tratamento fora de 

domicílio. 
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A equipe contribui com o planejamento de ações multiprofissionais na 

rede de saúde.  Os exames de patologia clínica são solicitados e coletados 

pelas UBS do interior e no laboratório no Hospital Luiza Borba Carneiro. Esses 

exames são realizados pelo laboratório municipal no HLBC que faz parte do 

protocolo e os exames que não fazem parte de protocolos são ofertados pelos 

serviços contratados. Os exames de radiologia são feitos no HLBC e por 

serviços contratados pelo Município.  

 

8.4.1 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)  

 

Com objetivo de contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários 

do SUS, principalmente, por intermédio da ampliação da clínica; auxiliando no 

aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e 

necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários. Além das 

equipes saúde da família, as UBS da zona urbana contam com 1 (uma) 

equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF),  constituídas por 

profissionais de diferentes áreas de saúde (nutrição, fisioterapia, psicologia e 

assistente social), que atuam junto às ESF em seus respectivos territórios. 

 

8.4.2 Programa Saúde da Mulher 

  

Atenção á Saúde da Mulher abrange as suas especificidades nas 

diversas fases do desenvolvimento da vida e tem como diretriz o pacto para 

a implementação de ações que contribuam para a segurança dos direitos 

humanos e fundamentais das mulheres e diminuam a morbimortalidade por 

causas previsíveis e evitáveis.  

 Atualmente a Saúde da Mulher, conta com uma equipe dedicada ao 

acolhimento, prognóstico e desfecho assistencial no Centro de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher e da Criança no Município, onde recebem 

tratamento odontológico, consultas ginecológicas, coleta citológica e 

citopatológica. As ações em Saúde da Mulher, também são acompanhadas 
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pelos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família.  

A Secretaria Municipal de Saúde pretende ampliar as campanhas de 

incentivos as realizações de preventivos e mamografias no mês do Outubro 

Rosa e Março o Mês da Mulher na agenda das Equipes de Atenção Básica 

Municipal. 

 

Figura 5 – Outubro Rosa  
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8.4.3 Assistência ao Pré-Natal e Puerpério 

 

A assistência pré-natal é o primeiro passo para um parto e 

nascimento saudável, ou seja, ele faz a promoção e a manutenção do bem 

estar físico e emocional ao longo do processo da gestação, parto e 

nascimento, além de trazer informação e orientação sobre a evolução da 

gestação e do trabalho de parto à parturiente. O pré- natal é acolher a mulher 

desde o início de sua gravidez, quando ela passa por um período de grandes 

mudanças físicas e emocionais, além de dar assistência em todas as suas 

necessidades.  

O Município conta com a assistência do Programa Rede Mãe 

Paranaense, que propõe a organização da atenção materno-infantil nas 

ações do pré-natal, parto e puerpério, acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento das crianças, em especial no seu primeiro ano de vida no 

estado do Paraná.  

 

 Na atenção primária são realizadas consultas de pré-natal de baixo 

risco (risco habitual) em todas as Unidades de Saúde, que também realizam 

visitas domiciliares pelas ACS para acompanhamento da gestante, busca 

ativa das faltosas e acompanhamento das puérperas. As gestantes 
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classificadas como de alto risco são encaminhadas para o ambulatório de 

alto risco (Mãe Paranaense). 

A Equipe da Estratégia de Saúde da Família municipal organiza o 

"Grupo Chá de Bebê", que desenvolve a participação e acompanhamento 

paralelo ao pré-natal, esclarecendo as dúvidas freqüentes das gestantes.  

Com grupos organizados conforme a prioridade e fase gestacional, onde 

são realizados encontros mensais e é perceptível a cada vez mais, a adesão 

das futuras mamães ao grupo. Neste grupo também e entregue o enxoval 

para as mamães que realizarem 07 consultas no Pré Natal e 01 consulta 

odontológica uma parceria do Município com a Provopar e Rodonorte. 

Atualmente o Município realiza o monitoramento do pré-natal e 

puerpério, com o Sistema SISPRENAL.  

 

Figura 6 - Grupo Chá de Bebe 

 

 

 

8.4.4 Saúde da Criança e do Adolescente 

 

A Política de Saúde Integral à Criança tem por finalidade a promoção da 

saúde, prevenção de doenças e agravos, assistência e reabilitação à saúde, no 

sentido da defesa dos direitos à vida e à saúde da criança. Desenvolve ações 

educativas e de puericultura até 02 anos de idade com avaliação do 

crescimento e desenvolvimento, favorecendo-se diagnóstico evitando assim 

desvios do crescimento que possam comprometer a saúde. Também se 

promove o aleitamento materno e a alimentação saudável, prevenção de 

acidentes e medidas de prevenção e cuidado à criança em situação de 

violência. 
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O Município possui o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN) é um sistema de informação que tem por objetivo fazer o diagnóstico 

descritivo e analítico da situação alimentar e nutricional da população brasileira. 

O monitoramento contribui para o conhecimento da natureza e magnitude dos 

problemas de nutrição, identificando as áreas geográficas, segmentos sociais e 

grupos populacionais acometidos de maior risco aos agravos nutricionais. 

Detectar precocemente os desvios nutricionais, sejam baixo ou sobre 

peso/obesidade, pode minimizar ou mesmo evitar as possíveis consequências 

dessa incidência. 

A assistência à Saúde da Criança é acompanhada pelas equipes de 

saúde da família em todas as unidades básicas, onde é realizada a 

puericultura, o acompanhamento do crescimento, o peso do leite, consultas 

médicas e de enfermagem. 

 O município conta também com um Centro de Atendimento Integral à 

Saúde da Mulher e da Criança, onde oferta, os serviços de consulta 

Odontológica, Nutricionista, Puericultura e acompanhamento do crescimento e 

consultas com a pediatra.  

 

8.4.5 Saúde do Adulto e Idoso  

 

  O Programa de atenção ao adulto e idoso do município, além de 

incentivar a adoção de um estilo de vida saudável pela comunidade, tem como 

objetivo a prevenção dos principais fatores de risco à saúde nestas faixas 

etárias. Para tanto é realizada a captação precoce e o acompanhamento 

sistemático das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), por 

meio de uma rede de cuidados e profissionais de saúde capacitados.  

Baseados na Política Nacional de Saúde do Idoso, a Atenção Primária à Saúde 

realiza ações como: promoção à saúde através de prevenção como a 

vacinação da pessoa idosa e prevenção de quedas, através de grupos 

(atividade física e atividade de vida diária).  

O Programa de atenção ao adulto e idoso do município é realizado pela 

AAMIT (Associação dos Amigos dos Idosos de Tibagi) na Sede e ESF São 
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Bento, deve ser implementado e colocado em prática, integralmente em todas 

as unidades de saúde municipal, além de incentivar a adoção de um estilo de 

vida saudável pela comunidade, tem como objetivo, a prevenção dos 

principais fatores de risco à saúde nestas faixas de idade. 

 

8.4.6 Programa de Controle a Hipertensão Arterial e Diabetes 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) são 

doenças crônicas de grande impacto epidemiológico, com elevado custo para o 

serviço de saúde e com grande repercussão na morbimortalidade, fazendo com 

que seja alvo de grandes estudos, investimentos científicos e elaboração de 

fluxograma de atendimento, além de medidas de adesão ao tratamento. 

Com a implantação dos programas de atendimento integral aos 

pacientes diabéticos e hipertensos, melhores índices de cobertura têm sido 

alcançados, por meio da Estratégia Saúde da Família apoiada pelo NASF. Tem 

sido possível a detecção precoce de pacientes sintomáticos e sob risco, por 

meio de realização de grupos, palestras, acompanhamento por exames 

laboratoriais periódicos de acordo com a severidade de cada caso, controle 

clínico-metabólico, consultas médicas e de enfermagem e fornecimento de 

medicamentos previstos em Protocolos e Portarias do MS. 

Os medicamentos do programa de Hipertensão Arterial e de Diabetes 

Mellitus são fornecidos na farmácia municipal (SEDE) e nas UBS do interior. 

As Insulinas NPH são regulares e têm sido fornecidas pelo Ministério da 

Saúde e dispensadas pela Farmácia Municipal, no tratamento complementar 

ao paciente portador de Diabetes Mellitus em uso de insulina regular e NPH, 

são fornecidas nas UBS, fitas de glicemia capilar e teste rápido de glicemia.  
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Figura 7: Grupo de Hipertensos e Diabéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.4.7 Programa Combate ao Tabagismo 

 

Dentro do Atendimento ao indivíduo adulto e idoso destaca-se o 

Programa Municipal de Combate ao Tabagismo que é oferecido ao usuário o 

tratamento para o tabagismo ocorre através da abordagem cognitivo 

comportamental e medicamentoso.  

As estatísticas apontam o tabaco como um dos fatores de morbidade 

hospitalar, principalmente pessoas com mais idade. 

 

No Município já foi implantado o programa contra o tabagismo na rede 

de atendimento da Atenção Básica municipal. Contendo um espaço físico 

(AAMIT) e equipe de profissionais para atender os grupos de dependentes 

que querem parar de fumar, prevenção do tabaco. A equipe conta com um 

médico da saúde da família, uma farmacêutica, uma nutricionista e uma 

enfermeira, onde multiplicam o conhecimento e aprendizado aos demais 

profissionais envolvidos na saúde pública municipal. O Município recebe os 

medicamentos para quem quiser realizar o tratamento para parar de fumar, 

através de adesões com o governo estadual e federal.  

O atendimento pode ser realizado em grupo ou individualmente, 

conforme necessidade do paciente. 

 

Figura 8 – Grupo Tabagismo 
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8.4.8 Nutrição 

 

Relevantes mudanças socioeconômicas, geográficas, políticas e 

tecnológicas ocorreram nos últimos 50 anos, com transformações nas 

relações de trabalho, nas formas de oferta e procura pelos serviços públicos, 

na atividade física e no gasto energético, no lazer e em outros aspectos. 

Mudanças mais drásticas ocorreram nas formas de se produzir, comercializar, 

transformar, industrializar e preparar os alimentos.   

Como consequência desse processo, cresce o consumo de alimentos 

calóricos, com alto teor de açúcares, gorduras, sal e aditivos químicos e que 

são pobres em nutrientes como vitaminas, sais minerais e fibras. Essa ação 

está associada ao baixo consumo de frutas, legumes e verduras, sendo hoje o 

padrão mais comum de alimentação das famílias brasileiras.  

Essa evolução interfere no perfil de morbimortalidade, no hábito 

alimentar e estilo de vida da população. Determinando maior prevalência nas 

doenças crônicas como obesidade, desnutrição, carência alimentar, 
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hipertensão arterial, diabetes mellitus, etc., principalmente, no segmento da 

população com menor poder aquisitivo.  

A dieta alimentar adequada e oferta de alimentos suficientes 

determinam fatores de proteção e ou risco; protegendo ou determinando 

agravos na saúde. Para minimizar essas alterações na saúde da população, a 

Atenção Primária à Saúde deve incluir orientação nutricional adequada, 

visando à prevenção desses agravos.  (Anexo 3 Projeto). 

 

8.4.9 Saúde Bucal 

 

A Equipe de Saúde Bucal na estratégia Saúde da Família representa a 

possibilidade de criar um espaço de práticas e relações a serem construídas 

para a reorientação do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde 

bucal no âmbito dos serviços de saúde. Dessa forma, o cuidado em saúde 

bucal passa a exigir a conformação de uma equipe de trabalho que se 

relacione com usuários e que participe da gestão dos serviços para dar 

resposta às demandas da população e ampliar o acesso às ações e serviços 

de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, por meio de medidas 

de caráter coletivo e mediante o estabelecimento de vínculo territorial.  

O processo de trabalho das ESB fundamenta-se nos princípios da 

universalidade, equidade, integralidade da atenção, trabalha em equipe e 

interdisciplinar, foco de atuação centrado no território-família-comunidade, 

humanização da atenção, responsabilização e vínculo.  

Hoje, Tibagi possui 4 Equipes de Saúde Bucal nas Estratégias Saúde da 

Família ( 18 de Março, Vila São José, São Bento e Caetano Mendes), na 

Clinica de Saúde da Mulher e da Criança, temos uma Equipe de Saúde Bucal,  

( Dentista e THD) que realiza o acompanhamento de crianças de 0 a 2 anos e 

Gestantes. Três colégios municipais também possuem odontólogo que 

realizam um trabalho de prevenção de cárie, orientações  e flúor. Nosso maior 

objetivo nessa gestão é integrar o serviço de Odontologia com a Estratégia 

Saúde da Família. Em anexo projeto educação em saúde bucal para os 

escolares de Caetano Mendes. 



Plano Municipal de Saúde 2018-2021 

83 

 

Figura 9 – Saúde Bucal 

 

 

 

8.5 Serviço de Diagnóstico Laboratorial 

 

 Os exames de patologia clínica são coletados nas UBS( interior) e 

Laboratório. Esses exames são realizados pelo laboratório municipal no HLBC 

que faz parte do protocolo e os exames que não fazerem parte de protocolos 

são ofertados pelos serviços contratados.  .  

As coletas no interior trouxeram benefícios para os usuários e 

moradores dos bairros Caetano Mendes, São Bento e Amparo, uma vez que o 

deslocamento é até a UBS mais próxima de sua residência, para a coleta de 

material e o resultado do exame.   

 

Quadro 38 - Exames Realizados pelo Laboratório 

 

Exames Realizados  

Ácido úrico Amilase 

Bilirrubina Total e Frações Potássio  

Uréia Hemograma  

Creatinina Hemossedimentação (VHS) 

Albumina Plaquetas  

Proteínas Totais e Frações Dosagem de Beta HCG – Urina e Sangue 



Plano Municipal de Saúde 2018-2021 

84 

 

TGO, TGP, Gama (GT) Also 

Fosfotase Alcalina Proteína C. Reativa 

Colesterol – HDL, LDL, VLDL Látex  

Glicemia Urina Tipo I 

HB. Glicosilada Protoparasitológico 

Sódio  Sangue Oculto 

Triglicerídeos  Pesquisa de Leucócitos 

Lipidiograma  Bacterioscópio – Fezes e Urina   

VDRL ABO – RH 

Linfa Escarro 

HIV – Teste Rápido Enzimas Cardíacas  

DENGUE – Teste Rápido  

 

8.6 Saúde Mental 

 

8.6.1 Centro de Atenção Psicossocial I 

 

O Centro de Atenção Psicossocial I- CAPS é um serviço de saúde 

aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS). Um lugar de 

referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, 

psicoses, neuroses graves e demais quadros cuja severidade e/ou persistência 

justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, familiar e 

comunitário, personalizado e promotor de vida. 

Funciona como porta de entrada na rede assistencial de Saúde Mental, 

oferecendo assim um tratamento adequado a cada paciente, de acordo com as 

suas necessidades, realizando acompanhamento e possibilitando a reinserção 

social, através do acesso ao trabalho, lazer, exercendo seus direitos civis e 

fortalecendo laços familiares e comunitários, proporcionando um espaço de 

educação permanente e troca de saberes e experiências. 
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O Centro de Atenção Psicossocial de Tibagi marca uma nova fase no 

programa de atendimentos as pessoas com sofrimento psíquico, diminuindo e 

evitando as internações psiquiátricas, articulando-se com a rede de serviços da 

comunidade favorecendo, assim sociabilização, visto que por muitos anos as 

pessoas com diagnostico de doença mental, eram tratadas em instituições que 

tinham como principio terapêutico o isolamento. 

Na atual política da Saúde Mental do Ministério da Saúde os Centros 

de Atenção de Atenção Psicossocial são considerados dispositivos estratégicos 

para a organização da Rede de Atenção em Saúde Mental. Com a criação 

desses CAPS, possibilita-se a organização de uma rede substitutiva ao 

Hospital Psiquiátrico no país. Criados para organizar a rede municipal de 

atenção as pessoas com transtornos mentais, persistentes e severos. 

A Lei 10.216, de 06 de abril de 2001 dispõe da Reforma Psiquiátrica e 

os Direitos das Pessoas com Transtornos Mentais no Brasil expressa os 

avanços no campo dos Direitos do Doente Mental e no resgate da cidadania, 

questões estas amplamente violadas ao longo do modelo psiquiátrico clássico.  

São considerados direitos da pessoa acometida de doença mental: 

 Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo as 

suas necessidades; 

 Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 

beneficiar a saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na 

família, no trabalho e na comunidade; 

 Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 

 Ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 

 Ter direito a presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 

necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; 

 Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 

 Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de 

seu tratamento; 

 Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos 

possíveis; 
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 Ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde 

mental, estas amplamente violadas ao longo do modelo psiquiátrico 

clássico; 

Nessa perspectiva, a Secretaria Municipal de Saúde tem acompanhado 

a reestruturação da reforma psiquiátrica do país, fazendo desde então um 

atendimento diferenciado a esta clientela.   

Segundo o Programa de Atenção Integral à Saúde- PAIS (2011): 

Os CAPS são instituições destinadas a acolher pacientes com 
transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar e 
apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecendo-lhes 
atendimento médico e psicossocial. Os pacientes são atendidos de 
acordo com o Projeto Terapêutico Singular, que consiste em um 
tratamento especifico para cada individuo. 
(HTTP:/www.spdmpais.org.br/site institucional/o-que-fazemos/53-
caps-cen trode atenção psicossocial.html). 

 

O objetivo geral do CAPS é proporcionar um atendimento mais 

qualitativo às pessoas que apresentam transtornos mentais, resultante do uso e 

da dependência de substâncias psicoativas, através de uma equipe 

multiprofissional e de ações comunitárias.  

E sendo os objetivos específicos: 

 Acolher o maior número de pessoas que possuem transtornos mentais, 

devido ao uso e dependência de substâncias psicoativas, em nosso 

município; 

 Possuir uma equipe multiprofissional, para dar suporte segundo Norma 

Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), de acordo com a 

determinação do município; 

 Coordenar, no âmbito de sua área de abrangência e por delegação do 

gestor local, as atividades de supervisão de serviços de atenção à 

usuários de drogas, em articulação com o Conselho Municipal 

Antidrogas; 

 Manter atualizado e realizar o cadastramento dos pacientes que 

necessitam de medicamentos essenciais para a área de saúde mental; 

 Incluir aos familiares, assistências em relação aos cuidados técnicos. 
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Entre as funções do CAPS podemos destacar: 

 Prestar atendimento em regime de atenção diária;  

 Gerenciar os projetos terapêuticos oferecendo cuidado clínico eficiente e 

personalizado;  

 Promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais 

que envolvam educação, trabalho, esporte, cultura e lazer, montando 

estratégias conjuntas de enfrentamento dos problemas.   

 

O CAPS também tem a responsabilidade de organizar a Rede de 

Serviços de Saúde Mental de seu território; 

 Dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na rede básica, 

PSF (Programa de Saúde da Família), PACS (Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde);  

 Regulamentar a porta de entrada da rede de assistência em saúde 

mental;  

 Coordenar junto ao gestor local as atividades de supervisão de unidades 

hospitalares psiquiátricas que atuem no seu território; 

 Manter atualizada a listagem dos pacientes de sua região que utilizam 

medicamentos.   

Desde inicio dos trabalhos (26/03/2015) o CAPS, é mantido apenas 

com recursos próprios, ou seja, especificamente pela Secretaria Municipal de 

Saúde, o que limita muito em termos de investimento, como a falta de 

alimentação para pacientes, transportes, uniformes, material permanente e de 

consumo, bem como materiais para oficinas terapêuticas e projetos 

relacionados ao bom andamento das diversas atividades ofertadas, 

estabilização e apoio aos pacientes e familiares, visando proporcionar um 

tratamento que preserve tais laços, respeitando a normatização (Portarias do 

Ministério da Saúde), possui também algumas parcerias com Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Centro de 

Referencia de Assistência Social e CREAS. Ressaltando que o credenciamento 

junto ao Ministério da Saúde para o repasse financeiro encontra-se em fase 

final de analise. 
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A sede está instalada em um imóvel residencial no centro da cidade, 

situada na Rua Machadinho, 323, locado e adaptado para esta finalidade, com 

aproximadamente 180 metros quadrados, divididos em 10 cômodos, e na 

lateral um anexo de 60 metros onde funciona os Narcóticos Anônimos. O CAPS 

atende de segunda a sexta-feira da 08:00 horas às 12:00 horas das 13:00 

horas às 17:00 horas onde é realizado atendimento multiprofissional como: 

médico psiquiatra, médico clinico geral, assistente social, enfermeiro, 

pedagoga, técnico de enfermagem, oficinista, auxiliar administrativo, serviços 

gerais e segurança. O médico psiquiatra e assistente social realizam 

atendimentos nos Distritos de Caetano Mendes, Alto do Amparo e São Bento 

encaminhando os casos específicos para sede, não possui veiculo, e o 

transporte é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, não serve refeições. 

Todo trabalho desenvolvido no CAPS é realizado em um meio 

terapêutico, isto é, tanto as sessões individuais ou grupais como a convivência 

no serviço tem finalidade terapêutica. Isso é obtido através da construção 

permanente de um ambiente facilitador, estruturado e acolhedor, abrangendo 

varias modalidades de tratamento. As praticas realizadas no CAPS se 

caracterizam por ocorrerem em ambiente aberto, acolhedor e inserido na 

comunidade. 

Os projetos desses serviços muitas vezes, ultrapassam a própria 

estrutura física, em busca de suporte social, potencializando suas ações 

preocupando-se com o sujeito e sua singularidade, sua historia, sua cultura e 

sua vida cotidiana.  

Caracterizado como um conjunto de atendimentos, cada usuário deve 

ter um projeto terapêutico individual que respeite a sua particularidade, que 

personalize o atendimento de cada pessoa dentro e fora da unidade propondo 

atividades durante a permanência diária obedecendo as suas potencialidades e 

limitações. 

Neste sentido o CAPS é um espaço que possibilita observar, criar, 

escutar, e estar atenta a complexidade da vida das pessoas, onde é necessário 

definirem atividades como estratégias terapêuticas que repensem as relações, 

os conceitos e as praticas promovendo saúde entre as pessoas, onde todos 
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precisam estar envolvidos nessa estratégia avaliando permanentemente os 

rumos do serviço (técnico, usuário, familiar e comunidade) visto que as teorias 

e os modelos prontos de atendimentos são insuficientes frente as demandas 

das relações diárias.  

Assim os projetos terapêuticos incluem a construção da inserção social 

respeitando as individualidades e os princípios da cidadania. 

Sabemos que existe um longo caminho a ser percorrido, mas os 

primeiros passos já estão sendo dados com a construção da nova política e 

com implantação dos novos serviços em Saúde Mental em nosso município. 

Entendemos que a principal mudança na reforma psiquiátrica não é a 

criação de novos dispositivos de atendimento ao portador de transtorno mental, 

mas a postura da sociedade, diante das pessoas com sofrimento mental. 

É necessário que se tenha uma postura acolhedora que permita 

conviver com o diferente, suportando a doença e que se relacione com a 

pessoa com transtorno mental de pessoa para pessoa, dando suporte para que 

eles consigam viver o dia a dia com mais dignidade. 

É um processo político e social complexo, que se dá de forma lenta e 

gradual, por mais que passemos por dificuldades diárias no CAPS, estamos 

conseguindo interromper os ciclos de múltiplas internações, dando suporte as 

patologias já instaladas em domicilio e principalmente trabalhando em conjunto 

com as equipes da Estratégia Saúde da Família e Agentes Comunitários de 

Saúde quanto a prevenção, promoção da saúde mental e vida comunitária, 

sobretudo na autonomia dos usuários. 

9. ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

 

A atenção especializada se organiza a partir de serviços de apoio 

diagnóstico ou de especialidades médicas e não médicas que não estão na 

atenção básica e exigem uma tecnologia mais avançada e específica. No 

município esta dividida em serviços próprios e em Consultas especializadas e 

exames em serviços contratados. Em ambas as situações, as solicitações são 

provenientes da rede básica, ou por especialistas quando há necessidade de 
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interconsultas ou exames. 

O Município aderiu ao Consórcio Intermunicipal de Saúde dos 

Campos Gerais (CIMSaúde) onde são ofertados os serviços de média e alta 

complexidade: Centro Regional de Especialidades dos Campos Gerais e 

Centro Mãe Paranaense. 

 

O Consórcio é uma saída para as incidências da Média e Alta 

Complexidade, mas a demanda sempre supera a oferta e gera alguns 

transtornos na resolubilidade no Município. Para estas incidências sem 

resolução, o Município está estudando a viabilidade para a implantação do 

credenciamento de hospitais, clínicas especializadas e profissionais 

especializados para atender a demanda sobressalente que depende dos 

cuidados especiais e que muitas vezes, tem que aguardar na fila de espera 

prolongada. 

 

O encaminhamento para alta complexidade são referências e contra-

referências de urgência dimensionadas para os municípios citados na tabela 

abaixo. 

 

Quadro 39 - Referência da Média Complexidade. 

 

Especialidade Estabelecimento Município 

Cardiologia HONPAR Arapongas 

Clínica Cirúrgica 
Hospital Regional Ponta Grossa 

Hospital Nossa Senhora do Rocio Campo Largo 

Clínica Médica Hospital Luiza Borba Carneiro Tibagi 

Ginecologia CSMC Tibagi 

Neurologia 
(Pediatrica) 

CSMC Tibagi 

Obstetrícia 
Centro Regional Mãe Paranaense e 

Nossa Senhora do Rocio 
Telêmaco Borba/ 

Campo Largo 

Ortopedia Hospital Dia Dr. Moura Telêmaco Borba 

Pediatria CSMC Tibagi 

Vascular Hospital Santa Casa Ponta Grossa 
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9.1 Consultas Oferecidas por Especializadas e por Local – TFD 

 

Quadro 40 - Tratamento Fora de Domicilio (TFD) 

 

Especialidades Município 

Cardiologista Ponta Grossa 

Cardiologista Pediátrica Campo Largo/Curitiba 

Cirurgia Gástrica (Cirurgia Bariátrica) Campo Largo 

Cirurgia Geral Ponta Grossa/Campo Largo 

Cirurgia Pediátrica Campo Largo/Curitiba 

Cirurgia Vascular Ponta Grossa 

Dermatologia Geral Curitiba 

Nefrologia Adulto Ponta Grossa 

Nefrologia Pediátrica Campo Largo/Curitiba (Pouca Oferta) 

Neurologia Adulto Ponta Grossa 

Neurologia Pediátrica Campo Largo (Pouca Oferta) 

Obstetrícia Risco Campo Largo 

Oftalmologia Catarata Campo Largo 

Oftalmologia Geral Curitiba 

Oncologia Curitiba 

Órtese Prótese Guarapuava 

Ortopedia Ponta Grossa/Curitiba 

Ortopedia Pediátrica Campo Largo/Curitiba 

Otorrino Adulto Ponta Grossa/Curitiba 

Otorrino Pediatria Ponta Grossa/Curitiba 

Ressonância Telêmaco Borba 

Tomografia Telêmaco Borba 

Urologia Ponta Grossa 
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9.2 Programa de Reabilitação 

 

  A Fisioterapia na APS e na média complexidade contribuiu para melhor 

qualidade de vida da população, por meio da utilização de conhecimentos 

específicos dessa área, seja no tratamento reabilitador ou por meio de ações 

educativo-preventivas, integrando o trabalho desenvolvido pela equipe 

multiprofissional.    

 

9.3 Serviço de Transporte na Saúde 

 

O Serviço de Transporte é a secretaria responsável pela remoção de 

pacientes agendados previamente para procedimentos diversos em Unidades 

Básicas de Saúde e Especializadas da rede SUS municipal; hospitais,  

laboratórios de análises clínicas e instituições e entidades de saúde 

conveniadas e contratadas; viagens e transporte para pacientes do Tratamento 

Fora do Domicílio (TFD) e emergências. 

O Serviço de transporte em 2017, conta com frota de veículos próprio 

com cinco veículos passeio, oito ambulâncias com capacidade para paciente 

em maca e acompanhado de duas pessoas, e duas van para transportar 

pacientes.  

 

10. Urgência e Emergência – Consultas e Plantões 

 

A Assistência de Urgência e Emergência é realizada pelo Hospital Luiza 

Borba Carneiro e disponibiliza atendimento 24 horas à população, sendo seu 

atendimento  realizado pelo SUS.   

O sistema de transporte da secretaria municipal de saúde atende os 

chamados de urgência/emergência, conduzindo os pacientes ao HLBC.  

Em casos mais graves o paciente deve ser encaminhado para outro 

hospital de referência pela Central de Regulação. 
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10.1 AIH´s Disponíveis e Número de Internamentos   

Quadro 41 – Números de internamentos 

 

Local/Ano de 2016 Internamentos 

Hospital Luiza Borba Carneiro 311 

                             Fonte: Setor de Regulação HLBC 

 

10.2 Atendimentos Urgências e Emergências 

 Quadro 42 - Consultas e Plantões  

 

Local/Ano de 2016 Consultas/Plantões 

Hospital Luiza Borba Carneiro 25.760 

                      Fonte: Setor de Regulação HLBC 

 

11.  ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

A Assistência Farmacêutica (AF) segundo a Resolução n° 338, do 

Conselho Nacional de Saúde (2004) é definida como: 

“Um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 

recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o 

medicamento como insumo essencial e visando o acesso e seu 

uso racional. […], bem como a sua seleção, programação, 

aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos 

produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua 

utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e 

da melhoria da qualidade de vida da população.”  

No entanto, na rotina dos serviços de saúde é comum a AF ser reduzida 

apenas a necessidade de adquirir e distribuir os medicamentos, deixando-se de 

lado a necessidade de ações para a garantia da disponibilidade do 

medicamento, sem desperdício de recursos, com um real impacto sobre a 
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qualidade de vida da população e seu uso de forma racional.  

O objetivo da assistência farmacêutica é: 

 Gerenciar os medicamentos (seleção, programação, armazenagem, 

distribuição e dispensação), com garantia da qualidade dos produtos e 

serviços. 

 Implantar a atenção farmacêutica para pacientes hipertensos e 

diabéticos; 

 Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos pela população, 

para evitar usos incorretos; 

 Educar a população e informar aos profissionais de saúde sobre o uso 

racional de medicamentos, por intermédio de ações que disciplinem a 

prescrição, a dispensação e o uso de medicamentos. 

 

11.1 Estrutura da Assistência Farmacêutica 

 

Nosso município possui, na sede, uma Central de Abastecimento 

Farmacêutico (CAF) anexa a Farmácia Municipal, que conta com duas 

farmacêuticas e três atendentes. Na Farmácia são dispensados pelas 

atendentes os medicamentos essenciais, programas de hipertensão, diabetes e 

os materiais médico-hospitalares. Os medicamentos estratégicos e 

especializados são de dispensação exclusiva das farmacêuticas. 

O CAF distribui os medicamentos essências e materiais para todas as 

unidades de saúde da família. Apenas as Unidades de Amparo, Caetano 

Mendes e São Bento possuem estoque de medicamentos para dispensação 

aos pacientes. Essas unidades não possuem sala exclusiva para farmácia nem 

funcionário responsável, a dispensação é feita pelos técnicos de enfermagem e 

enfermeiros. Medicamentos estratégicos, especializados e constantes na 

portaria 344 do MS são dispensados pelas farmacêuticas de forma 

individualizada para cada paciente e enviados para as unidades. 

As dispensações são realizadas mediante apresentação de prescrição 

devidamente preenchida e assinada. São registradas no sistema IPM de forma 
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individualizada por paciente e a prescrição carimbada. Caso medicamente não 

faça parte do elenco básico, e não se enquadre nos critérios do componente 

especializado, o paciente é encaminhado a secretaria de saúde. 

O elenco de medicamentos, básicos ou essenciais, listados na 

REMUME, é baseado em critérios epidemiológicos visando contemplar os 

agravos prevalentes e prioritários da atenção primária. Seu fornecimento é 

obrigatório e regular através da farmácia, com recursos municipais. Sua 

aquisição é através do consórcio de medicamentos Paraná Saúde, com 

contrapartida Federal, Estadual e Municipal, e licitações. Os medicamentos 

especiais, cuja responsabilidade de repasse ao usuário é da Secretaria 

Estadual de Saúde, são indicados nos protocolos pré-estabelecidos e definidos 

por critérios técnicos, baseados em evidências clinicas. O objetivo majoritário é 

a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso em todas as fases 

evolutivas das doenças contempladas, em nível ambulatorial. Os 

medicamentos estratégicos, direcionados ao tratamento de grupos de agravos 

específicos, são contemplados em programas do Ministério da Saúde como 

DST/AIDS, Hepatites Virais, Tuberculose e Hanseníase. 

Nossa proposta é a realização de ações para ampliação do acesso da 

população aos medicamentos, a promoção do uso racional, evitar o 

desperdício de recursos, melhorar a logística da distribuição, melhorar a 

qualidade do atendimento no momento da dispensação e atualização periódica 

do elenco visando atender os agravos prevalentes na população. 

 

11.2 Ações Propostas 

 

 Estruturação das farmácias das unidades de Amparo, Caetano Mendes 

e São Bento.  

Cada unidade deverá possuir uma sala exclusiva para o armazenamento 

e distribuição de medicamentos com no mínimo 6 m², um computador 

com acesso a internet e um funcionário que será treinado pelas 

farmacêuticas. As dispensações e solicitações de medicamentos serão 

realizadas através do sistema IPM. A sala deverá possuir prateleiras e 
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estrados para o correto armazenamento dos medicamentos, um armário, 

pequeno, com chave para a guarda de psicotrópicos. Um balcão na 

entrada da sala para atendimento e para evitar que pacientes e pessoas 

não autorizadas entrem na farmácia. 

 Melhora na estrutura física da Farmácia Municipal. 

Aquisição de estrados e prateleiras de tamanhos adequados para 

melhor armazenamento dos medicamentos e matérias médico-

hospitalares visando um melhor aproveitamento do espaço. Aquisição de 

um “carrinho de mercado” para o estoque visando à segurança das 

funcionarias da farmácia. 

Aquisição de longarinas, televisão e sistema de senha eletrônica para 

que os pacientes tenham mais conforto enquanto esperam para serem 

atendidos. 

 Criação da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). 

A CFT será composta por Farmacêutico, Enfermeiro, Médico e um 

representante do departamento financeiro, regida por estatuto próprio e 

subordinada a Secretaria Municipal de Saúde. O Objetivo é atualizar a 

REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais), padronizar 

o acesso a medicamentos que não fazem parte desta relação e com isso 

reduzir gastos. Essa Comissão será apresentada ao conselho municipal 

de saúde e à Câmara dos Vereadores para que todos tenham 

conhecimento dos tramites para a dispensação de medicamentos. 

 Capacitação de Funcionários 

Serão ofertados cursos de capacitação regulares para os funcionários da 

farmácia e técnicos de enfermagem visando sempre o melhor 

atendimento a população. Os Cursos serão ministrados por 

Farmacêuticos, Enfermeiros, Médicos, Nutricionistas e Odontólogos do 

próprio município ou convidados sempre que houver oportunidade e/ou 

necessidade. 

 Compra de Medicamentos 

Ampliação dos recursos gastos com compra de medicamentos, tanto 
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através do consórcio como por licitação. 

 Identificação de funcionários 

Confecção de camisas e crachás para todos os funcionários da 

farmácia. 

 Manutenção Predial 

Previsão de recursos para manutenção do prédio da farmácia como 

troca de lâmpadas, serviços de dedetização, pintura, pequenos reparos, 

manutenção das geladeiras e ventiladores. 

 Campanhas 

Previsão de recursos para realização de campanhas de prevenção e 

conscientização nas escolas, postos de saúde e junto ao publico que 

utiliza os serviços da farmácia. Reestruturação da campanha “Remédio 

Amigo”, proposta pela Farmacêutica Margarida Maria de Araujo Teixeira 

que visa o uso racional. 
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II. DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE  

 

 Inicialmente merece ser revisto a definição de saúde, além do conceito 

clássico de: bem estar físico e mental. No processo de saúde/doença é 

necessário pensar a mudança das práticas de saúde, implicando esforço 

transdisciplinar que esclareça as relações naturais e sociais embutidas no 

objeto. 

 No art. 3º da Lei 8080/90 consta que “A saúde tem como fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais”, portanto, para 

se ter saúde é necessário entender que os determinantes sociais fazem parte 

da saúde e que os condicionantes propiciam o aparecimento de patologias. 

1. Alimentação  

  

 Estado Nutricional Destaca-se o desenvolvimento do Programa Bolsa 

Família, que aliado ao Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), 

está conseguindo obter alguns dados relacionados ao estado nutricional de 

uma parcela significativa da população que é atendida nas Unidades de 

Atenção Básica, bem como o desenvolvimento de iniciativas pontuais de 

atividades relacionadas a educação nutricional. Apresentamos abaixo alguns 

dados obtidos pelo SISVAN: 
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Quadro 43- Avaliação do Estado Nutricional de Usuários das Unidades de 

Saúde, Seguidos pelo SISVAN, Tibagi, Ano 2016. 

 

Faixa etária/ estado 
fisiológico 

População Avaliada Baixo peso % 
Sobrepeso/ 

obesidade % 

Criança de 0 a 5 anos 1314 1,98 8,9 

Criança de 5 a 10 anos 479 1,88 8,35 

Adolescente 476 0,84 93,91 

Adulto (20 a 60 anos) 1596 2,88 29,66 

Gestante 107 13,08 23,36 

Idoso (acima de 60 anos 25 16 60 

Fonte: SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) 

  

 Nos dados do Quadro, chama a atenção o alto percentual de pessoas 

que estão com classificação de sobrepeso e ou obesidade. Nota-se também a 

presença de desnutrição, que podem estar ligadas a questões sociais. No final 

do ano 2012, o Ministério da Saúde aprovou a proposta de construção de uma 

Academia de Saúde para o município, espaço social que deverá ser mais um 

equipamento de saúde que visa contribuir para a promoção da saúde da 

população através da orientação de práticas corporais, atividade física, lazer e 

modos de vida saudáveis. 

2. Moradia  

 

 Eletricidade e saneamento básico. Atualmente, a Copel é responsável 

pela distribuição de energia na zona urbana e rural, atendendo, em 2016, 7.443 

unidades consumidoras, que somadas, consumiram no 29.572 MWh. Quanto 

ao saneamento básico, hoje em dia, a Sanepar atende a maior parte dos 

domicílios (5.015), tendo faturado o volume de 770.531m³ de água para o 

consumo, segundos dados da própria companhia para o ano de 2016. Por sua 

vez, 3.406 domicílios são ligados à rede coletora de esgoto. A Prefeitura de 
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Tibagi, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, é responsável por 

monitorar sistemas de saneamento rural que não fazem parte da rede de 

atendimento da Sanepar, nas localidades de Barreiro, Vila Rural Santa Luzia, 

Vila Rural Santa Pastorina, Vila Rural São Bento, Campina Alta, Capivari, 

Faxinal dos Empossados, Barra Mansa, Serra Gaias, Pinheiro Seco, Agudos, 

Cachoeira e Boa Vista, totalizando 414 domicílios. Conforme o Censo 

Demográfico de 2010, 99,3% dos domicílios urbanos tem acesso à água 

encanada, 99,5% são atendidas pelo serviço de coleta de lixo e 68,9% tem 

escoamento do banheiro ou sanitário adequado.  

No que tange a coleta e a destinação do lixo, Tibagi produz cerca de oito 

toneladas de resíduos, dos quais 56% são transformados em composto 

orgânico, 28% são materiais recicláveis e 16% constituem-se em rejeito e são 

destinados ao aterro, segundo dados divulgados pela Prefeitura. Desde 2009, 

atua na cidade o programa Recicla Tibagi, que é responsável por garantir a 

correta destinação do lixo, trabalho que é realizado no Centro de Triagem e 

Compostagem. A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Tibagi, 

além do serviço no Centro de Triagem e Compostagem, é responsável pela 

limpeza urbana. 

 

3. Trabalho e Renda  

 

 A renda per capita média de Tibagi cresceu 187,83% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 188,67 em 1991 para R$ 303,41 em 2000 e R$ 

543,05 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 60,82% no primeiro 

período e 78,98% no segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de 

pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de 

agosto de 2010) passou de 28,50% em 1991 para 16,45% em 2000 e para 

4,69% em 2010. 

 

  A desigualdade social também está bem acima do esperado, segundo o 

levantamento do Índice de Gini (zero para total igualdade e acima disso, indica 

desigualdade, geralmente a variação fica entre 0 e 1), passou de 0,54 em 1991 

para 0,56 em 2000 e para 0,55 em 2010. 
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4. Educação 

 

 No município de Tibagi em 2010, na faixa etária das crianças de 10 a 14 

anos, 17% não estavam cursando o ensino fundamental. Em jovens de 15 a 17 

anos a taxa de conclusão é de 43%.   

O percentual de alfabetização de jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos em 

2010 era de 98.99%.   

 A distorção idade-série eleva-se à medida que se avança nos níveis de 

ensino. Entre alunos do ensino fundamental, estão com idade superior à 

recomendada nos anos iniciais, 14,0% nos anos finais, 25,0 chegando a 39,0% 

de defasagem entre os que alcançam o ensino médio. O que faz o município 

ter o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2015 de 5,3  e 8ª 

série 3,9 nos mesmos anos. 

5. Transporte Público 

 

 O município não dispõe de transporte coletivo urbano, entretanto dispõe, 

nos dias úteis, com duas linhas de ônibus diárias da empresa Vale do Tibagi 

que fazem a ligação dos distritos de Alto do Amparo e Caetano Mendes à 

Sede. Na cidade, nos dois distritos e em algumas localidades, há serviços 

particulares de táxis. Em relação ao transporte intermunicipal, o embarque de 

passageiros na cidade dá- se no Terminal Rodoviário Thercizo Manfron, além 

de outros pontos. 

 Na área urbana, a maior parte das ruas e avenidas é pavimentada com 

calçamento de pedras, havendo asfalto em algumas das vias, pavimentação 

por blocos nas ruas do centro histórico e ocorrendo também algumas poucas 

vias sem pavimentação. Na zona rural, existem mais de 10 mil quilômetros de 

estradas vicinais, conservadas pela Secretaria Municipal de Transportes, pelas 

quais é escoada a produção agropecuária do município e por onde percorrem 

as linhas de transporte escolar que levam os alunos do interior até as escolas 

municipais e estaduais. 
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6. Lazer 

 

  O Município destaca-se na região pelo turismo, sempre referenciado 

pelo grande Cânion do Guartelá, sexto maior cânion do mundo em extensão, 

situado a 20 km da Sede do Município no Parque Estadual do Guartelá. A 

Cidade é marcada pelos seus prédios históricos, a sua gastronomia, a sua 

cultura e suas festas tradicionais, como o carnaval e festas religiosas. Em suas 

redondezas, possui belos atrativos como trilhas, pousadas, cachoeiras, 

gastronomia colonial, aventuras radicais, dentre outras. 

7. Declaração do Milênio 

 

Os oito objetivos do pacto são: 

 

. 
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III - GESTÃO SAÚDE 

 

   O sistema saúde do município de Tibagi, não diferente do Sistema 

Nacional, atravessa atualmente um período de mudanças e transformações 

para o seu aperfeiçoamento. Para tanto, impõe-se a necessidade de repensar 

os mecanismos de gestão e de produção do cuidado em saúde, que hoje estão 

postos. As diretrizes do Ministério e da Secretaria de Estado da Saúde que 

apontam para o fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde, requerem 

investimento importante em diferentes áreas e a Secretaria Municipal de Saúde 

de Tibagi tem realizados esforços para a construção das ações e processos de 

trabalho na lógica da articulação em redes. 

12.  PLANEJAMENTO 

 

A direção e as divisões de apoio administrativo da Secretaria Municipal 

de Saúde estão localizadas em seu próprio prédio, e a estrutura organizacional. 

Embora a Lei Nº. 8.080/90 atribua à gestão federal do SUS a 

responsabilidade de elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito 

SUS‖, até 2006 não existia um processo integrado de planejamento, em 

especial em cooperação com as demais esferas. As ações eram pautadas 

principalmente no atendimento às demandas interna e externa.  

O planejamento como ferramenta de gestão visa à organização e 

ordenação do sistema. Podemos entender que o planejamento promove à 

formalização de procedimentos para a obtenção de resultado articulado, 

integrando as decisões participativas umas as outras.  

A partir da criação do SUS, os gestores têm desenvolvido estratégias e 

esforços para a institucionalização do planejamento no SUS. Notadamente 

avanços foram conseguidos, como ordenamento do sistema, integração das 

ações, participação social, porém alguns desafios estão presentes.  

O planejamento permite ao gestor e equipe a clara perspectiva do que 

se deseja alcançar, caminhos a serem seguidos, rotas a serem aperfeiçoadas 

através do acompanhamento e avaliação de todo o processo. Sempre 
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lembrando que estamos modificando nossa cultura organizacional, procurando 

atingir situações desejadas, utilizando os princípios e diretrizes do SUS, de 

forma continua, articulada e solidária nas três esferas de gestão.  

O processo de planejamento na trajetória do SUS ganha novo impulso a 

partir da Portaria nº 399 de 22/02/2006, como uma das diretrizes do Pacto de 

Gestão. O Sistema de Planejamento do SUS (PLANEJASUS) foi 

regulamentado pela Portaria MS/GM 3.085 de 01/09/2006. As Portarias MS/GM 

3.332/06 e MS/GM 3.176/08 aprovaram orientações gerais acerca da 

elaboração, aplicação e fluxos de seus instrumentos básicos: Plano de Saúde, 

Programações Anuais e Relatórios Anuais de Gestão. Em 2009, publicou-se a 

Portaria MS/GM nº. 2.751, que regulamentou a integração dos prazos e 

processos de formulação dos instrumentos do PLANEJASUS, do Pacto pela 

Saúde e do planejamento de governo, expresso no Plano Plurianual (PPA), 

Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA).  

O Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentou a Lei nº. 

8.080, de 19 de setembro de 1990, quanto à organização do Sistema Único de 

Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, em seu Capítulo III,  

DO PLANEJAMENTO DA SAÚDE, estabelece que:  

Art. 15. O processo de planejamento da saúde será ascendente e 

integrado, do nível locais até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 

Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a 

disponibilidade de recursos financeiros. 

 § 1o O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e 

será indutor de políticas para a iniciativa privada.  

§ 2o A compatibilização de que trata o caput será efetuada no âmbito 

dos planos de saúde, os quais serão resultado do planejamento integrado dos 

entes federativos, e deverão conter metas de saúde.  

§ 3o O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem 

observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as 

características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes 

federativos e nas Regiões de Saúde.  
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Art. 16. No planejamento devem ser considerados os serviços e as 

ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao 

SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e 

nacional.  

Art. 17. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 

necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes 

federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.  

Art. 18. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado 

de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, 

considerando o estabelecimento de metas de saúde.  

Art. 19. Compete à Comissão Intergestores Bipartite - CIB de que trata o 

inciso II do art. 30 pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento 

municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.  

 

12.1 Descentralização/ Regionalização 

 

O SUS, em seu processo de implantação e institucionalização, necessita 

de estratégias que busquem articulações entre as três esferas de governo, 

visando à cooperação necessária para um funcionamento efetivo e resolutivo. 

Salienta-se que o município é a instância onde devem se concretizar as ações 

em saúde necessárias ao pleno atendimento da população, pois existe maior 

proximidade entre o gestor e a população, o que estabelece condições para a 

formulação de políticas que garantam práticas de saúde a partir das 

necessidades locais.  

A estruturação do SUS tem na diretriz da descentralização um dos seus 

pilares fundamentais, e sua implementação vem promovendo um movimento 

político institucional de redefinição de atribuições e responsabilidades entre os 

entes governamentais, expresso, atualmente, no Pacto pela Saúde, com o 

objetivo de incidir de forma qualificada na gestão da política de saúde.  

Segundo análises do Ministério da Saúde (Brasil, 2010) algumas das 

dificuldades para a consolidação e qualificação da descentralização no campo 
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da gestão pública em saúde podem ser reportadas a uma série de fatores: 

insuficiência de recursos financeiros; insuficiência quantitativa do quadro 

profissional; iniquidades referentes ao acesso a serviços de saúde entre a 

população local e entre municípios, regiões e estados; mecanismos e 

instrumentos regulatórios com eficiência limitada; fragilidade e fragmentação 

dos sistemas de informação em saúde; ordenamento institucional 

compartimentalizado e fragmentado; fragilização dos espaços de pactuação 

intergestores; desarticulação institucional das práticas de planejamento, 

monitoramento e avaliação.  

13. FINANCIAMENTO 

 

A Lei nº 8080, no seu artigo 2º prevê: “a Saúde é um direito fundamental 

do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício”, o financiamento do SUS é de responsabilidade das três 

esferas de gestão: União, Estados e Municípios.  

A Lei nº 8142 dispõe sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área de saúde, através do Fundo de Saúde. A partir do 

Pacto pela Saúde, editado pela Portaria nº 399 de 22/02/2006, o financiamento 

dos recursos federais passa a ser restrito por bloco de financiamento. Os 

blocos de financiamento são: Atenção Básica; Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar; Vigilância em Saúde; Assistência Farmacêutica; 

Gestão do SUS e Investimento.  

A Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012, regulamenta os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, segue trecho da Lei que define os recursos mínimos: Art. 5° A 

União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o 

montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, 

apurado nos termos desta Lei Complementar, acrescido de, no mínimo, o 

percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) 

ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual. Art. 6° Os Estados e o 

Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, 

no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere 
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o art. 155 e dos recursos de que trata o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o 

inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, deduzidas as 

parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios. Art. 7° Os 

Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços 

públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos 

impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a 

alínea “a “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição 

Federal. 

 

2.1 Receita 

 

Tabela 7 - Evolução das Receitas de Impostos Municipais e Transferências 

Constitucionais 2013 a 2016. 

 

Descrição 2013 2014 2015 2016 

Arrecadação 

municipal 

(Impostos) 

8.265.305,69 8.691.949,00 9.199.595,02 10.147.134,42 

Transferências 

da União 
15.192.788,41 16.564.051,56 18.739.478,99 21.016.690,33 

Transferências 

do Estado 
20.563.032,03 23.794.401,19 26.363.993,42 26.785.466,74 

Total 44.021.126,13 49.050.401,75 54.303.067,43 57.949.29,49 

Fonte: PMT - SMS - Departamento Administrativo e Financeiro  
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Tabela 8- Receita Realizada por Origem 2013 e 2016 

 

Receita 

Realizada 
2013 2014 2015 2016 

Receita de 

Impostos 

Líquida e 

Transferências 

Constitucionais 

Legais (I) 

44.580.693,70 

 

49.694.310,50 

 

55.218.901,23 58.979.711,19 

Impostos 8.265.305,69 8.691.949,00 9.199.595,02 10.147.134,42 

Multas, Juros de 

Mora e Outros 

Encargos dos 

Impostos 

44.889,32 59.513,69 61.199,08 57.809,79 

Dívida Ativa dos 

Impostos 
508.677,76 562.538,95 773.615,61 869.430,52 

Multas, Juros de 

Mora, 

Atualização 

Monetária e 

Outros Encargos 

da Dívida Ativa 

dos Impostos 

6.000,49 21.856,11 81.019,24 103.179,39 

Receitas de 

Transferências 

Constitucionais e 

Legais 

35.755.820,44 40.358.452,75 45.103.472,41 47.802.157,07 

Da União 15.192.788,41 16.564.051,56 18.739.478,99 21.016.690,33 

Do Estado 20.563.032,03 23.794.401,19 26.363.993,42 26.785.466,74 

Transferência de 3.011.602,19 2.602.055,67 3.642.973,90 2.804.378,96 
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Recursos do 

Sistema Único 

de Saúde - Sus 

(Ii) 

Da União para o 

Município 
2.651.192,72 2.450.004,42 3.008.042,12 2.485.014,67 

Do Estado para 

o Município 
107.828,94 42.658,87 277.700,00 140.232,74 

Demais 

Municípios para 

o Município 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Receitas 

do SUS 
252.580,53 109.392,38 357.231,78 179.131,55 

Receita de 

Operações de 

Crédito 

Vinculadas á 

Saúde (Iii) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Receitas 

Orçamentárias 
11.038.182,76 15.176.459,75 13.068.422,81 18.777.454,46 

(-) Dedução para 

O Fundeb 
7.071.652,17 7.985.147,04 13.068.194,77 9.343.193,05 

TOTAL 51.558.826,48 9.487.678,88 63.037.103,30 71.218.351,56 

Fonte: PMT - SMS - Departamento Administrativo e Financeiro/  SIOPS 
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Tabela 9 - Repasses do Ministério da Saúde por Blocos de Financiamento 

 

Blocos 2013 2014 2015 2016 

Atenção Básica 2.062.343,77 1.798.223,20 2.112.586,25 2.028.873,00 

Média e Alta 

Complexidade 
20,00 0,00 0,00 0,00 

Vigilância em 

Saúde 
79.609,79 74.198,06 73.574,64 145.920,58 

Assistência 

Farmacêutica 
99.047,16 99.047,16 90.793,23 107.301,09 

Gestão do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investimento 410.172,00 478.536,00 731.088,00 202.920,00 

Total 2.651.192,72 2.450.004,42 3.008.042,12 2.485.014,67 

Fonte: Ministério da Saúde Repasses Fundo a Fundo 

 

13.2 Despesas 

 

Serão apresentados quadros demonstrativos das despesas, 

considerando os elementos principais de gastos. 

 

Tabela 10 – Despesas da Saúde 

Despesa 2013 2014 2015 2016 

Despesa 

Empenhada 
8.686.316,39 11.321.312,39 12.669.037,96 14.129.713,99 

Despesa 

Liquidada 
8.493.086,53 10.940.159,57 11.518.031,56 13.789.163,31 

Despesa Paga 8.462.063,41 10.427.203,83 11.419.255,68 13.292.809,77 

Total 25.414.466,33 32.688.675,79 35.606.325,20 41.211.687,07 

Fonte: SIOPS 
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Tabela 11 - Despesas em Saúde - Por Grupo de Natureza da Despesa 

 

Despesa 2013 2014 2015 2016 

Despesas Correntes 8.386.340,11 10.353.493,59 11.786.652,19 13.258.892,70 

Pessoal e Encargos 

Sociais 
5.903.703,04 6.542.698,76 7.580.388,31 7.813.826,33 

Juros e Encargos da 

Dívida 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 

Correntes 
2.482.637,07 3.810.794,83 4.206.263,88 5.445.066,37 

Despesas de 

Capital 
299.976,70 967.818,80 882.385,77 870.821,29 

Investimentos 299. 976,70 967.818,80 882.385,77 870.821,29 

Inversões 

Financeiras 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização da 

Dívida 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Total das 

Despesas com 

Saúde 

8.686.316,81 11.321.312,39 12.669.037,96 14.129.713,99 

Fonte: SIOPS 
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Tabela 12 - Despesas em Saúde - por Função – Liquidada 

 

Despesa 2013 2014 2015 2016 

Atenção Básica 8.465.582,93 10.744.043,87 11.153.664,43 1.190.440,50 

Assistência 

Hospitalar e 

Ambulatorial 

23.212,80 65.000,00 310.429,24 308.043,56 

Suporte Profilático 

e Terapêutico 
- - - - 

Vigilância Sanitária - - 34.161,89 45.296,45 

Vigilância 

Epidemiológica 
4.290,80 131.115,70 19.776,00 245.382,80 

Alimentação e 

Nutrição 
- - - - 

Inversões 

Financeiras 
- - - - 

Outras 

Subfunções 
- - - - 

TOTAL 8.493.086,53 10.940.159,57 11.518.031,56 13.789.163,31 

 

13.3. Indicadores Municipais do Financiamento  

 

Os indicadores são medidas que expressam ou quantificam um insumo, 

um resultado, uma característica ou o desempenho de um processo, serviço, 

produto ou organização, gerando informações úteis à tomada de decisão. O 

SIOPS gera automaticamente um conjunto de indicadores que relacionam 

valores da receita total e da despesa com ações e serviços públicos de saúde 

dos entes da Federação. 
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Tabela 13- Indicadores Municipais do Financiamento da Saúde 

 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

Participação da receita de impostos na 

receita total do Município 
16,85% 15,31% 15,73% 13,39% 

Participação das transferências 

intergovernamentais na receita total do 

Município 

76,84% 76,81% 77,40% 75,53% 

Supo Participação % das Transferências 

para a Saúde (SUS) no total de recursos 

transferidos para o Município  Profilático e 

Terapêutico 

6,40% 6,02% 7,17% 0,00% 

Participação % das Transferências da 

União para a Saúde no total de recursos 

transferidos para a saúde no Município 

98,55% 98,50% 89.88% 95,36% 

Participação % das Transferências da 

União para a Saúde (SUS) no total de 

Transferências da União para o Município 

15,23% 13,83% 15,78% 10,70% 

Participação % da Receita de Impostos e 

Transferências Constitucionais e Legais na 

Receita Total do Município 

85,86% 82,40% 86,27% 71,37% 

Para Fins de Cálculo do Percentual da EC-

29 
84,73% - - - 

Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob 

a responsabilidade do Município, por 

habitante 

R$ 

430,36 

R$ 

558,17 

R$ 

621,73 

R$ 

705,40 

Participação da despesa com pessoal na 

despesa total com Saúde 
67,97% 57,79% 59,83% 54,11%% 

Participação da despesa com 

medicamentos na despesa total com 

Saúde 

3,46% 4,41% 3,53% 3,50% 

Participação da desp. com serviços de 20,27% 22,40% 11,90% 18,12% 
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terceiros - pessoa jurídica na despesa total 

com Saúde 

Participação da despesa com 

investimentos na despesa total com Saúde 
3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 

SUBFUNÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

SUBFUNÇÕES ADMINISTRATIVAS 100,00% 15,31% 15,73% 100,00% 

Atenção Básica 99,42% 98,24% 96,92% - 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,53% 0,57% 2,57% - 

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00% 1,19% 0,00% - 

Vigilância Sanitária 0,00% 0,00% 0,27% - 

Vigilância Epidemiológica 0,00% 0,00% 0,24% - 

Alimentação e Nutrição 0,00% 0,00% 0,00% - 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0,00% 0,00% 0,00% - 

Participação das transferências para a 

Saúde em relação à despesa total do 

Município com saúde 

30,13% 25,68% 28,68% 20,75% 

Participação da receita própria aplicada 

em Saúde conforme a EC 29/2000 
15,13% 16,23% 19,95% 19,09% 

Fonte: SIOPS 

 

13.4 Participação Social 

 

 O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado, de caráter 

permanente e deliberativo. Por isso deve funcionar e tomar decisões 

regularmente, acompanhando a execução da política de saúde e propondo 

correções e aperfeiçoamento em seus rumos. 

A Lei nº 8142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS, define, no Parágrafo Primeiro, Art. 2º, o papel dos conselhos: 

atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde, incluídos os aspectos financeiros. A Lei também é clara quanto a 

forma de composição dos conselhos. Em primeiro lugar, garante a 
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representação dos seguintes segmentos: governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários. Em seguida, define-se a paridade da 

composição de usuários em relação aos demais segmentos. Isto significa que 

50% dos demais segmentos, sendo que 25% destes serão destinados aos 

trabalhadores de saúde e 25% para prestadores de serviços públicos e 

privados. 

O Conselho Municipal de Saúde de Tibagi foi instituído pela Lei nº 

1.311, de 05 de Setembro de 1991 e a Lei Complementar nº 1.606, de 25 de 

Agosto de 1998, que dispõe sobre o Conselho Municipal e da outras 

providencias. 

O atual CMS é composto por 16 conselheiros, sendo 02 representantes 

do governo municipal, 02 representantes dos prestadores de serviço, 04 

representantes dos trabalhadores da saúde (profissionais de saúde) e 08 

representantes dos usuários. Os conselheiros se reúnem ordinariamente uma 

vez ao mês, sempre na última quinta-feira do mês e extraordinariamente 

quando necessário. 

O CMS não possui sede própria, atualmente as reuniões e na Secretaria 

Assistência Social, contendo uma sala para reuniões dos Conselhos 

Municipais. Atualmente não dispõe de linha telefônica e de estrutura 

administrativa, contrariando a 4ª Diretriz da Lei nº 8142/90 que trata da 

estrutura e funcionamento dos conselhos de saúde; os governos garantirão 

autonomia para o pleno funcionamento do conselho de saúde, dotação 

orçamentária, secretaria executiva e estrutura administrativa. O SUS tem como 

base os princípios de igualdade e da universalidade a saúde. 

A participação da comunidade é uma forma de controle social que 

possibilita a população, através de seus representantes, definir, acompanhar a 

execução e fiscalizar as políticas publica de saúde. 

A Lei Orgânica estabelece duas formas de participação da comunidade 

na gestão do SUS: as conferências e os conselhos de saúde. 

Em 27 de julho de 2017, foi realizada a 12ª Conferência Municipal da 

Saúde (Relatório Final em anexo) para avaliar a situação de saúde e propor as 

diretrizes para a formulação da política de saúde p ara os próximos quatro 
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anos. 

A conferência municipal de saúde ocorre a cada quatro anos, sendo a 

próxima em 2021. 

Verifica-se que a comunidade ainda não conhece o Controle Social 

executado pelos Conselhos e também que temos pouca participação popular, 

há necessidade de investimento na educação permanente da população e dos 

conselheiros para exercício do controle social sobre as ações do governo. 

 Apesar das dificuldades, o Conselho Municipal de Saúde vem 

desenvolvendo ações importantes e agindo com responsabilidade no 

cumprimento de algumas orientações do Conselho Nacional de Saúde, como 

exemplo: a formação dos conselhos locais de saúde e a implantação de 

quatro comissões temáticas permanentes (controle social, orçamento e 

finanças, políticas públicas, vigilância em saúde). 

 

Problemas identificados  

 

 Espaço físico com estrutura inadequada para reuniões.  

 Absenteísmo dos membros do conselho nas reuniões ordinárias. 

  Adesão baixa da comunidade bem como desconhecimento, por parte 

desta, em relação ao papel do conselho. 

  Falta de equipamentos e material permanente para estruturar o 

conselho.  

  Baixa oferta de capacitação e formação permanente.  

  Dificuldade de participação de conselheiros nos eventos de interesse 

do controle social.  
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13.5 Gestão do Trabalho em Saúde   

 

A Secretaria de Saúde com um quadro funcional composto por 

servidores efetivos, os profissionais são lotados nas áreas médica, 

odontológica, enfermagem, entre outras, com base em concurso público e 

PSS. 

 

Quadro 44 - Vínculos Empregatícios - Pessoal da Saúde 2017. 

 

Vínculo empregatício Número 

Celetista PSS 07 

Estatutários 151 

Total 158 

 

13.5.1 Número de profissionais e respectivas funções  

        Quadro  45 - Profissionais por Categorias 2017 

 

Categoria Estatutário/nomeado 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) 41 

Agente de Saúde ( cargo em extinção) 03 

Agente de Endemias 06 

Auxiliar Administrativo 06 

Auxiliar Serviços Gerais 03 

Assistente Social 01 

Auxiliar de Enfermagem 02 

Enfermeiro 05 

Farmacêutico 03 

Fisioterapeuta 02 
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Médico / PSF 04 

Médico Clinico Geral 04 

Médico Veterinário 01 

Motorista 15 

Nutricionista 01 

Odontólogo 07 

Psicólogo 01 

Oficial Administrativo 01 

Técnico de Enfermagem 39 

Técnico em Saúde Bucal 04 

Técnico em Radiologia 03 

Total 151 

 Fonte: Recursos Humanos 

 

13.5.2 Contratações  

 

As principais constatações neste tópico referem-se à necessidade de 

completar o quadro funcional, especialmente em relação às categorias de 

enfermagem (enfermeiros e técnicos), odontologia, médicos, psicólogo, 

fisioterapeuta. É necessário realizar concurso público na área de saúde, para 

novas contratações e/ou substituição dos terceirizados mantidos atualmente. 

Atualmente contamos com 02 médicos do programa Mais Médicos 

atuando no interior. 

 

13.6 Educação em saúde   

 

O Município não disponibiliza programa ou plano próprio de 

capacitação e educação permanente de seus funcionários.  
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As capacitações são realizadas através da 21ª. Regional de Saúde. 

Atualizações de protocolo e Imunização ( Alterações em calendários de 

vacinas e Campanhas)  são realizadas pela coordenação de Atenção Básica. 

 

Figura 10 - Capacitação 

 

 

 

13.7 Informação em Saúde   

 

A informação é de suma importância para o gestor. A necessidade de 

informação é inquestionável, sem informação não existe gestão, sendo assim, 

a necessidade de um sistema informatizado de informações com agilidade, 

disponível no tempo certo, confiável, coerente e correto se faz necessário 

para subsidiar a tomada de decisão. No momento estamos utilizando o 

sistema IPM, para cadastro, agendamento, dispensação de medicamentos, 

resultados de exames laboratoriais. 

 Em 2018 nosso objetivo é implantar o E-SUS e o prontuário eletrônico. 
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13.8 Infra-Estrutura  

  

A Rede Municipal de Saúde é constituída de 06 unidades de 

atendimento e 05 Volantes; dessas, oito esta localizada na área rural, as 

demais na zona urbana. A maioria delas está em condições de funcionamento, 

mas necessitando de reparos na rede elétrica, pisos, paredes, pintura e 

ampliações. Os equipamentos e aparelhos estão em razoável estado de 

conservação.   

 

Quadro 46 – Relação das Unidades de Saúde Segundo a Titularidade do 

Imóvel. 

 

Descrição Titularidade Descrição Titularidade 

CAPS Centro de Atenção 

Psicossocial 
Prédio Alugado 

Clinica da Mulher E da Criança Prédio Próprio 

Farmácia Prédio Alugado 

Secretaria de Saúde Prédio Próprio 

UBS 18 de Março/ ESF 18 de Março Prédio Próprio 

ESF Alto do Amparo Prédio Próprio 

ESF Caetano Mendes Prédio Próprio 

ESF São Bento Prédio Próprio 

ESF São José Prédio Próprio 

Vigilância Epidemiológica Prédio Próprio 

Vigilância Sanitária Prédio Próprio 

Laboratório Municipal HLBC 

Fisioterapia Prédio Próprio 

UBS Cerrado Prédio Próprio 

UBS Serra Gaias Prédio Próprio 
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UBS Faxinal dos Mendes Prédio Próprio 

UBS Cachoeirão Prédio Próprio 

UBS Cachoeira Prédio Próprio 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

13.8.1 Rede Física de Atendimento à Saúde 

 

Quadro 47 – Estabelecimentos e Tipo de Prestador 

 

Tipo de Estabelecimento 

Total 
Público Filantrópico Privado Total 

Estratégia Saúde da Família 5 0 0 5 

Clinica de Saúde da Mulher e 

da Criança 
1 0 0 1 

Hospital Geral 1 0 0 1 

Unidade de Serviço de Apoio 

de Diagnose e Terapia 
0 0 4 4 

Unidade de Vigilância em 

Saúde 
2 0 0 2 

Centro de Atenção 

Psicossocial 
1 0 0 1 

Total 13 0 4 16 

Fonte sistema CNES 
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13.9 Leitos internação por 1.000 Habitantes  

Quadro 48 – Leitos Hospitalares 

 

Leitos existentes por 1.000 

habitantes 

1,46 

          Fonte - CNES 

 

13.10 Leitos de Internação Existentes por Tipo de Prestador Segundo 
Especialidade  

Quadro 49 – Especialidades 

 

Especialidades 
Total 

Existentes SUS 

Cirúrgicos 2 2 

Clínico 18 18 

Obstétrico 4 4 

Pediátrico 6 6 

Total 30 30 

Fonte - CNES 
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13.11 Equipamentos existentes, em uso e disponíveis ao SUS, segundo 
grupo de equipamentos  

 

Quadro 50 – Equipamentos por grupo 

Categoria Existentes 
Em 

Uso 

Disponível a 

SUS 

Equipamentos por Imagem 

(CSMC) 
01 00 00 

Raio X 01 01 01 

Equipamento Odontológico 

Completo 
08 08 08 

Cardiotóco 01 01 01 

Eletrocardiograma (CALL EGG) 04 04 04 

Fonte: DATASUS/CNES 

 

13.12 - Ouvidoria  

 

Desde o dia 01/08/2017, a Secretaria Municipal da Saúde participa da 

rede de ouvidorias do Departamento Geral de Ouvidorias do Ministério da 

Saúde, compartilhando a mesma concepção de trabalho eficaz e humanizado 

e contribuindo para a melhoria do Sistema Único de Saúde. 

A implantação da ouvidoria que atendesse os usuários do SUS, por ser 

ela um instrumento de promoção de direitos humanos e de modernização das 

estruturas vigentes a partir da mobilização da comunidade desses mesmos 

usuários. Os cidadãos podem recorrer à ouvidoria para solicitar algo, fazer 

denúncia, reclamar, propor uma sugestão ou elogiar o sistema. A partir daí os 

ouvidores usam da persuasão racional para contornar os conflitos ao mesmo 

tempo em que encaminham as demandas para os setores responsáveis por 

elas.  

A ouvidoria pode ser acessada por telefone e presencialmente, o 

cidadão receberá uma resposta final para a sua demanda. 
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14. OBJETIVOS, DIRETRIZES, INDICADORES E METAS DO PLANO 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

 O presente Plano tem como objetivo de melhorar a Assistência Integral 

a Saúde da População, levando a Saúde mais perto por meio da implantação 

das REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE. 

 Considerando os principais problemas apontados na análise 

situacional e contextualização, as diretrizes definidas, ou seja, as linhas pelas 

quais serão traçadas um conjunto de ações e as metas para alcançar o que 

propõe o objetivo. 

 

1ª Diretriz - Garantia do acesso da população a serviços de 

qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das 

necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e a 

atenção especializada. 

 

Objetivo da Diretriz: Garantir a infra-estrutura necessária ao 

funcionamento da Atenção Básica, disponibilizando recursos materiais e 

humanos, equipamentos, insumos e infra-estrutura física suficientes para o 

conjunto de ações propostas. 

 

Meta 2018 2019 2020 2021 

Reformar as UBS: 18 de Março, Caetano Mendes. 50% 100% - - 

Adequação e Manutenção Predial da Farmácia 

Municipal 
100% - - - 

Finalizar obras no ESF São José 100% - - - 

Adquirir  equipamentos e materiais permanentes para 

garantia da atenção a saúde. 
25% 50% 75% 100% 

Adequar  a odontologia na ESF 18 de Março. 100% - - - 

Aquisição de dois transportes para o TFD - 50% 100% - 

Adquirir uma UTI Móvel - - 100% - 

Aquisição de quatro ambulâncias simples para 50% 75% 100% - 
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remoção 

Aquisição de quatro veículos para transporte de 

equipes ESF 
25% 50% 75% 100% 

Finalizar Obras dos postos avançados Cachoeira, 

Cachoeirão, Gaias. 
25% 50% 100% - 

Reformar e Ampliar prédio ao lado da Secretaria 

Municipal de Saúde para instalar as Vigilâncias 

(Epidemiológica e Sanitária) 

50% 75% 100% - 

Adequar todas as Unidades de Saúde para 

Cadeirantes e Deficientes Físicos. 
50% 100% - - 
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2ª Diretriz – Promoção da atenção integral à saúde da 

população por meio das atividades realizadas pelas Equipes da APS, 

Saúde da Família e NASF para todos os segmentos populacionais, 

priorizando as ações para a população mais vulnerável (criança, mulher, 

adolescentes e jovens, saúde do homem e idosos), seguido da promoção 

da atenção integral à Saúde Bucal e da adesão à assistência em Redes de 

Atenção à Saúde a serem implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e 

pelo Ministério da Saúde. 

Objetivo da Diretriz: Utilização de mecanismos que propiciem à ampliação 

do acesso a atenção básica. Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, 

detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama e do Colo de 

Útero. Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para 

garantir acesso, acolhimento e resolutividade. Melhoria das condições de 

Saúde do Idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da 

gestão e das redes de atenção. 

 

Meta 
2018 2019 2020 2021  

Ampliar a cobertura da Estratégia da Saúde da Família 
transformando a CAISMC em ESF 

 

- - 100% -  

Ampliar o Serviço Ambulatorial para Redução do Tabagismo (CAPS) 

 
1 - - -  

Implantar a Tutoria Selo Bronze em 4 equipes de Saúde da Família. 

(ESF 18 de Março, São José, São Bento e Caetano Mendes) 
50% 100% - -  

Ampliar a cobertura da Estratégia em Saúde Bucal - - 100% -  

Implantar a Estratificação de Risco conforme Linha Guia de Saúde 
Bucal 

 

100% - - -  

Adquirir 2 cadeiras Odontológicas novas para ESF 18 de Março e 
Alto do Amparo 

 

25% 50% 75% 100%  

Reduzir o percentual de Exodontia 

 
20% 15% 12% 10%  

Ampliar o número de ação coletiva de escovação dental 
supervisionada 

 

25% 20% 15% 10%  

Redução de internações por causas sensíveis à Atenção Básica em 21% 20% 19% 18%  
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2% ao ano 

 

Aumentar o percentual de  

cobertura das condicionalidades da saúde do 

programa Bolsa Família 

82% 83% 85% 86%  

Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 20 a 59 anos com um 
exame citopatológico ao entrar para a faixa etária e um a cada 3 
anos 

0,60 0,62 0,64 0,65  

Aumentar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 
69 anos de idade 

0,43 0,45 0,48 0,50  

Aumentar o percentual de parto  Normal 52% 53% 54% 55%  

Aumentar a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo 7 

consultas de pré-natal 
75% 78% 82% 85%  

Cobertura para teste rápido de sífilis em gestantes usuárias do SUS 95% 97% 98% 98%  

Reduzir o número de óbitos maternos 0 0 0 0  

Reduzir a mortalidade infantil 2 1 0 0  

Investigar óbitos infantis e fetais 100% 100% 100% 100%  

Investigar óbitos maternos 100% 100% 100% 100%  

Investigar os óbitos para mulheres em idade fértil (MIF) 100% 100% 100% 100%  

Reduzir em 0,5% a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT (Doenças do 
aparelho circulatório,câncer, diabetes e doenças respiratórias 
crônicas) 

40% 39% 38% 37%  

Mapeamento e redivisão de área ACS 100% 100% 100% 100%  

Recadastramento da população área de abrangência  100% 100% 100% 100%  

Capacitação para Agentes oComunitários de Saúde  100% 100% 100% 100%  

Implantação de agenda/cuidado continuado de consultas no sistema 
E-SUS e todos os estabelecimentos de saúde e prontuário eletrónico 

10% 50% 10% 30%  
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3ª Diretriz – Promoção da Atenção à Saúde Mental, com 

ênfase no enfrentamento da dependência de Crack e outras drogas, por 

meio da implantação da Rede de Atenção à Saúde Mental. 

Objetivo da Diretriz: Ampliar o acesso à atenção psicossocial da 

população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção 

em saúde e outros pontos intersetoriais. 

 

  

Meta 2018 2019 2020 2021 

Adquirir um carro para o CAPS para realiazação de visitas e busca 
ativa. 

 - 100% - - 

Estruturar equipe mínima para o CAPS  

 100% - - - 

Adquirir móveis para adequar o atendimento 

 50% 75% 100% - 

Fornecer lanche/alimentação para os pacientes que passam o dia no 
CAPS. 

 50% 100% - - 

Credenciamento CAPS 100% - - - 
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4ª Diretriz – Garantir o acesso da população aos 

medicamentos da Atenção Básica conforme REMUME RE (Relação 

Municipal de Medicamentos do Bloco da Assistência Farmacêutica 

Objetivo da Diretriz: Fortalecer a rede de assistência farmacêutica, 

ampliação do atendimento. 

 

Meta 2018 2019 2020 2021 

Criar uma Comissão de Farmácia e Terapia, 
constituída por equipe multidisciplinar, 
incluindo farmacêuticos, médicos, enfermeiros 
e assistente social, com caráter consultivo e 
técnico, tendo por objetivo assessorar a 
equipe gestora na formulação e 
implementação das políticas relacionadas 
com a prescrição e o Ciclo da Assistência 
Farmacêutica. 

40% 60% - - 

Adequação dos espaços da Farmácia 
Municipal e dos dispensários nas ESFs, bem 
como implementação de sistema de logística 
e informatização. 

80% 20% - - 

Capacitação dos profissionais envolvidos com 
Assistência Farmacêutica na rede. 

4 3 2 2 

Atualização da REMUME e Elaboração do 
Manual de Boas Práticas de Armazenamento 
e Dispensação de Medicamentos da 
Autarquia Municipal de Saúde. 

90% 100% 100% 100% 

Ampliação do estoque de medicamentos na 
Rede Atenção Farmacêutica. 

90% 95% 95% 95% 
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5ª Diretriz – Assegurar a execução das ações de Vigilância 

em Saúde, meio ambiente e as ações da Saúde do Trabalhador; integração 

das equipes de Vigilância Epidemiológica e Sanitária com as equipe s de 

Saúde da Família na atenção a vigilância, prevenção e controle de doenças 

transmissíveis, das não transmissíveis e das imunopreviníveis, bem como 

as emergenciais. 

Objetivo da Diretriz: Fortalecer a promoção e vigilância em saúde. 
 

Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 
 

 

Ampliar as coberturas vacinais (CV) 
adequadas conforme Calendário Básico 
de Vacinação da Criança . 

90% 91% 92% 93% 

Percentual de vacinas do 

Calendário Básico de 

Vacinação da Criança com 

coberturas vacinais alcançadas 

 

Aumentar o percentual de cura de casos 

novos de tuberculose pulmonar bacilífera 
90% 92% 94% 96% 

Percentual de cura de casos 

novos de tuberculose pulmonar 

bacilífera 

 

Garantir a realização de exames anti- HIV 
nos casos novos de tuberculose 

100% 100% 100% 100% 

Percentual de cobertura de 

exames anti-HIV nos casos 

novos de tuberculose 

 

Aumentar o percentual de cobertura de 

registro de óbitos com causa básica 

definida 

95% 96% 97% 98% 

Percentual de cobertura de 

registro de óbitos com causa 

básica definida 

 

Aumentar o percentual de encerramento 
das doenças compulsórias imediatas 
registradas no SINAN, em até 60 dias a 
partir da data de notificação 

75% 80% 85% 90% 

Percentual de encerramento 

das doenças compulsórias 

imediatas registradas no 

SINAN, em até 60 dias a partir 

da data de notificação 

 

Reduzir o diagnóstico tardio de infecção 
pelo HIV 

0 0 0 0 
Nº de pacientes HIV+ com1º 

CD4 inferior a 200cel/mm3 
 

Garantir exames dos contatos 
intradomiciliares de casos novos de 
hanseníase 

90% 90% 90% 90% 

Percentual de cobertura de 

contatos intradomiciliares de 

casos novos de hanseníase 

examinados 

 

Reduzir a incidência de AIDS em menores 
de 5 anos 

0 0 0 0 
Número de incidência de AIDS 

em menores de 5 anos. 
 

Aumentar o percentual de cura para casos 
novos de Hanseníase 

75% 80% 85% 90% 
Percentual de cura para casos 

novos de Hanseníase 
 

Aumentar o percentual de análises 
realizadas em amostras de água para 
consumo humano, quanto aos parâmetros 
coliformes totais, cloro residual livre e 
turbidez 

70% 75% 80%% 88% 

Percentual de análises 

realizadas em amostras de 

água para consumo humano 

quanto aos parâmetros 

coliformes totais, cloro residual 

livre eurbidez 

 

Realizar visitas domiciliares para controle 

da dengue 
70% 75% 77% 80% 

Percentual de domicílios 

visitados 
 

Capacitação para Agentes de Combate 

Endemias 
100% 100% 100% 100% Percentual de Capacitação  
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6ª Diretriz – Garantir o acesso aos serviços de média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar (atenção especializada) e implantar 

o processo de monitoramento e avaliação dos encaminhamentos conforme 

classificação e estratificação de risco dos pacientes. (Bloco MAC). 

Objetivo da Diretriz: Garantir acesso da população a serviços de 

qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das 

necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção 

básica e da atenção especializada. 

 

 

Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 
 

 

Garantir o transporte de pacientes 
para tratamento fora do domicílio – 
TFD 

100% 100% 100% 100% 
Número absoluto de Pacientes 
transportados – TFD 

 

Garantir o acesso a Atenção 
Secundária na Rede Mãe 
Paranaense para as estratificadas 
como de Risco 

100% 100% 100% 100% 

Percentual de acesso a Atenção 
Secundária na Rede Mãe 
Paranaense para as 
estratificadas como de Risco 

 

Garantir acesso aos serviços 
ambulatoriais de média e alta 
complexidade, por meio da 
regionalização e do Centro Regional 
de Especialidades 

100% 100% 100% 100% 

Percentual de oferta para as 
especialidades por meio da 
regionalização e do Centro 
Regional de Especialidades 

 

Aumentar  o número de  exames 
laboratoriais e de apoio e diagnóstico 

5% 8% 10% 12% 
Percentual de aumento do valor 
do contrato em relação a 2016. 
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7ª Diretriz - Aprimoramento da rede de urgência, com 

implementação do Pronto Socorro Municipal e Implantação do SAMU 192 e 

Centrais de Regulação, articulando-a com outras redes de atenção. 

Objetivo da Diretriz: Oferecer atenção a Urgência e Emergência qualifica 

da, resolutiva em tempo oportuno, organizada por meio da regulação e 

hierarquização dos serviços assistenciais, superando as fragmentações das 

ações e serviços de Saúde. 

 

Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 
 
 

Número de unidades de saúde 
com serviço de notificação 
contínua da violência doméstica, 
sexual e outras violências. 

5 6 6 6 

Número de unidades de saúde com 
serviço de notificação de violência 
doméstica, sexual e outras 
violências implantado 

 

Reduzir os óbitos nas internações 
por infarto agudo do miocárdio 
(IAM). 

1% 1,5% 1,7% 2% 
Percentual de redução de óbitos 
nas internações por infarto agudo 
do miocárdio(IAM) 

 

Implantar Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência - SAMU 192 

- - - 100% 
Cobertura do serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU 192) 

 

Manter equipe e equipamentos 
suficientes para o atendimento no 
SAMU 192 

- - - 100% 
Equipe atuante e equipamentos 
suficientes para o atendimento no 
SAMU 192 
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8ª Diretriz – Aperfeiçoamento e Fortalecimento da Gestão 

Descentralizada e Regionalizada, gestão do Planejamento e da informação 

em Saúde, Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, aperfeiçoamento 

e fortalecimento da gestão participativa e do controle social. 

Objetivo da Diretriz: Fortalecer o SUS, garantindo a equidade, acesso 

universal, integralidade e controle social nos serviços prestados. 

Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 
 
 

Cumprir a Lei Complementar 
Federal nº 141, de 13 de Janeiro de 
2012 

100% 100% 100% 100% Prestação das contas ao 
Conselho Municipal de Saúde 

 

Apresentar em tempo oportuno os 
instrumentos de Gestão do SUS 

100% 100% 100% 100% 
Instrumentos de Gestão 
apresentados em tempo oportuno 

 

Garantir a Manutenção das 
Atividades 100% 100% 100% 100% Participação em reuniões, 

eventos, etc 

 

da Secretaria Municipal de Saúde 
 

Garantir o financiamento do 
Conselho Municipal de Saúde 

100% 100% 100% 100% 
Financiamento do Conselho 
Municipal de Saúde conforme 
previsto na LOA 

 

Implantar sistema de gerenciamento 
Informatizado ( E-SUS e Prontuário 
Eletrônico) 

70% 30% - - Sistema de informatização 
implantado. 
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15. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O desenvolvimento do conjunto de ações estabelecidas nesse Plano 

Municipal de Saúde para o período de 2018 a 2021 deverá garantir o alcance 

das metas para a melhoria da saúde da população.   As diretrizes, objetivos, 

metas e ações propostas tem se baseado na necessidade de compatibilizar as 

propostas da Conferência Municipal de Saúde. O resultado final a ser 

alcançado dependerá de determinantes da saúde dentro da conjuntura política 

e econômica.          

 As programações anuais de saúde deverão detalhar, ajustar e redefinir 

as ações estabelecidas nesse Plano Municipal de Saúde buscando o 

aperfeiçoamento do serviço de saúde para o alcance das metas  com o devido 

acompanhamento do Conselho Municipal de Saúde.  Após a aprovação pelo 

Conselho Municipal de Saúde, esse Plano substituíra o Plano Municipal de 

saúde 2014 – 2017. 
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17. ANEXOS  

 

ANEXO 1 

 

 

12ª Conferência Municipal de Saúde 

 

 

TEMA: REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

  
 

 Aos Vinte e Sete dias do Mês de Julho de Dois Mil e Dezessete, as 

Nove horas, no Local denominado Teatro Municipal Tia Inália, realizou-se a 

abertura da 12ª Conferência Municipal de Saúde, com o Tema “Redes de 

Atenção à Saúde” e seus Eixos: Rede Mãe Paranaense, Rede Saúde Mental, 

Rede Saúde Bucal, Rede Atenção Básica, Rede Saúde do Idosos e Rede 

Urgência e Emergência.  A Mesa Diretiva, contou com a presença das 

autoridades: Prefeito Rildo Emanoel Leonardi, Secretário Municipal de Saúde 

Wilson Silva Junior, Presidente da Câmara Municipal Vereador Elizeu Cortêz, 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde Nilson Sovaszen Ribeiro e 

Diretor da Vigésima Primeira Regional de Saúde Roberto Amatuzzi Franco. 

Após a abertura solene, foi realizado a leitura do Regimento Interno da 

Conferência e submetido à aprovação, o qual foi aprovado sem objeção. 

Nesta etapa, foi convidado o Diretor da Regional de Saúde, Sr. Roberto 

Amatuzzi Franco, para palestrar o Tema “Redes de Atenção à Saúde”, onde 

exemplificou a função da Atenção Primária à Saúde, as ações de estratégia 

de saúde, a garantia e fortalecimento das políticas de saúde pública para a 

população, o monitoramento e a responsabilidade pelas ações desenvolvidas, 

a capacitação dos profissionais envolvidos. Complementou também as 

instâncias da estratificação sanitária territoriais e a importância do agente 

comunitário de saúde neste processo, a estrutura de funcionamento do 

cuidado continuado e finalizou com a importância da busca ativa e 

acompanhamento dos grupos de risco. Às Treze horas, foi iniciada as 

discussões em grupos, ordenadas pelos Eixos que compõe o Tema, onde 

foram levantadas as propostas que foram submetidas para votação em 
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Plenária. As propostas foram apresentadas nesta ordem: 

1 – Garantir à equipe a educação continuada em saúde pública. 

 2 – Garantir os exames de rotina de todos os protocolos de saúde do MS e 

SESA. 

3 - Incluir no Protocolo Municipal os exames de vitamina D, bem como o 

tratamento para a população de hipertensos, diabéticos e gestantes. 

4 – Proibir fumo em todo o perímetro das unidades de saúde (dos muros para 

dentro) para poder aderir ao tratamento dos fumantes em todas as unidades, já 

que não se pode o tratamento em locais onde há pessoas fumando. 

5 – Contratação de um profissional educador físico (NASF) para apoio das 

unidades (Grupos) e programas de ginásticas laborais para funcionários. 

6 – Estender atendimento de ginecologia na Unidade de Caetano Mendes e 

São Bento, evitando o deslocamento até a Sede do Município. 

7 – Criar um centro de fisioterapia em Caetano Mendes e ampliar o 

atendimento de fisioterapia no domicilio no Município. 

8 – Melhorar o setor de TFD com mais profissionais afim de agilizar o 

agendamento para especialidades. 

9 – Contratação de agente comunitário e agente de endemias para as áreas 

descobertas. 

10 – Manutenção dos serviços de saúde mental no Município, com a 

contratação dos profissionais de psicologia, conselheiro terapêutico, educador 

físico e terapeuta ocupacional. 

11 – Planejar estratégias de prevenção ao uso de álcool e drogas através de 

um trabalho em rede. 

12 – Organizar atividades que visem dos cuidadores, a capacitação, a 

orientação, a prevenção e doença mental de quem trabalham na saúde. 

13 – Criação de um departamento do idoso com profissionais capacitados para 

o atendimento exclusivo ao idoso. 

14 – Elaboração do diagnostico do idoso com parceria da Secretaria Municipal 

da Assistência Social entre outros. 
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15 – Implantação da cardeneta de saúde de pessoa idosa conforme o protocolo 

do Ministério da Saúde. 

16 – Articulação da rede de proteção a saúde do idoso com outras políticas. Ex: 

assistência, habitação e outros parceiros conjuntos e reuniões. 

17 – Garantir uma ultrassom por trimestre. 

18 – Inserir uma ultrassom morfológica por gestante. 

19 – Garantir o transporte para consultas (risco intermediário e auto risco) 

exames fora da unidade e parto. 

20 – Estabelecer o fluxo de transporte para parto (ambulância, táxi, carro e 

ambulância da sede). 

21 – Adquirir aparelho cardíaco para o Hospital Luiza Borba Carneiro. 

22 – Implantar teste rápido de gravidez em todas as unidades básicas de 

saúde. 

23 – Implantar grupos de gestantes em todas as unidades de saúde. 

24 – Monitorar o SISPRENATAL. 

25 – Garantir todos os exames de rotina que estão na linha guia (habitual, risco 

intermediário e auto risco). 

26 – Incentivar a participação do pai no pré-natal. 

27 – Ambulância equipada com materiais de urgência e emergência. 

28 – Profissionais capacitados, enfermeiros, habilitados ACLS de plantão e 

transporte no caso de emergência. 

29 – Materiais para a Defesa Civil. 

30 – Atendimento pré hospitalar (trauma) Defesa Civil. 

31 – Motorista responsável pelo diário de bordo e check list do carro 

(manutenção). 

32 – Regulamento e protocolo de prioridade no caso clínico, trauma e controle 

de atendimento dentro das ambulâncias. 

33 – Recurso para exames de imagem, aumentando a demanda. 

34 – Triagem correta no Hospital, atendimento priorizado para todos. 
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35 – Apresentação de uma referencia especializada para estarmos 

encaminhando os pacientes que necessitam de tratamento de canal e 

necessidades especiais. 

36 – Achar uma viabilidade de consorcio odontológico. 

37 – Em alguns municípios em que não há centro de especialidades 

odontológica, através de um protocolo já estabelecido, ajudam com uma 

porcentagem de 50% nos tratamentos de canal junto aos dentistas particulares 

que estarão oferecendo este serviço. 

38 – Investir na capacitação dos profissionais de odontologia, como congressos 

e cursos. 

39 – Contratação de um técnico permanente para manutenção periódicas e 

eficazes dos equipamentos odontológicos do Município. 

40 – Reivindicação de um odonto-móvel a ser colocado na escola do Distrito de 

Caetano Mendes e São Bento. 

 Após a apresentação das propostas, iniciou-se a votação pelos 

Delegados credenciados pela Comissão Organizadora. 

 A seguir, as propostas que foram sancionadas na Décima Conferência 

Municipal da Saúde: 

- Garantir à equipe a educação continuada em saúde pública. 

– Garantir os exames de rotina de todos os protocolos de saúde do MS e 

SESA. 

- Incluir no Protocolo Municipal os exames de vitamina D, bem como o 

tratamento para a população de hipertensos, diabéticos e gestantes. 

– Proibir fumo em todo o perímetro das unidades de saúde (dos muros para 

dentro) para poder aderir ao tratamento dos fumantes em todas as unidades, já 

que não se pode o tratamento em locais onde há pessoas fumando. 

– Estender atendimento de ginecologia na Unidade de Caetano Mendes e São 

Bento, evitando o deslocamento até a Sede do Município. 

 – Criar um centro de fisioterapia em Caetano Mendes e ampliar o atendimento 

de fisioterapia no domicilio no Município. 
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– Melhorar o setor de TFD com mais profissionais afim de agilizar o 

agendamento para especialidades. 

– Contratação de agente comunitário e agente de endemias para as áreas 

descoberta. 

 – Manutenção dos serviços de saúde mental no Município, com a contratação 

dos profissionais de psicologia, conselheiro terapêutico, educador físico e 

terapeuta ocupacional. 

 – Planejar estratégias de prevenção ao uso de álcool e drogas através de um 

trabalho em rede. 

– Organizar atividades que visem dos cuidadores, a capacitação, a orientação, 

a prevenção e doença mental de quem trabalham na saúde. 

– Criação de um departamento do idoso com profissionais capacitados para o 

atendimento exclusivo ao idoso. 

– Implantação da cardeneta de saúde de pessoa idosa conforme o protocolo do 

Ministério da Saúde. 

– Articulação da rede de proteção a saúde do idoso com outras políticas. Ex: 

assistência, habitação e outros parceiros conjuntos e reuniões. 

– Garantir uma ultrassom por trimestre. 

– Inserir uma ultrassom morfológica por gestante. 

– Garantir o transporte para consultas (risco intermediário e auto risco) exames 

fora da unidade e parto. 

– Estabelecer o fluxo de transporte para parto (ambulância, táxi, carro e 

ambulância da sede). 

– Adquirir aparelho cardíaco para o Hospital Luiza Borba Carneiro. 

– Implantar teste rápido de gravidez em todas as unidades básicas de saúde. 

– Implantar grupos de gestantes em todas as unidades de saúde. 

– Monitorar o SISPRENATAL. 

– Garantir todos os exames de rotina que estão na linha guia (habitual, risco 

intermediário e auto risco). 
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– Incentivar a participação do pai no pré natal. 

– Ambulância equipada com materiais de urgência e emergência. 

– Profissionais capacitados, enfermeiros, habilitados ACLS de plantão e 

transporte no caso de emergência. 

– Materiais para a Defesa Civil. 

– Atendimento pré hospitalar (trauma) Defesa Civil. 

– Motorista responsável pelo diário de bordo e check list do carro 

(manutenção). 

– Recurso para exames de imagem, aumentando a demanda. 

– Triagem correta no Hospital, atendimento priorizado para todos. 

– Apresentação de uma referencia especializada para estarmos encaminhando 

os pacientes que necessitam de tratamento de canal e necessidades especiais. 

– Achar uma viabilidade de consorcio odontológico. 

– Contratação de um técnico permanente para manutenção periódicas e 

eficazes dos equipamentos odontológicos do Município. 

 – Reivindicação de um odontomovel a ser colocado na escola do Distrito de 

Caetano Mendes e São Bento. 

Respeitando a paridade representativa, fica assim denominado o novo 

conselho: 

a) Usuários (50%): Igreja Batista Betel, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos 
Anônimos, AMITT 
 

b) Trabalhadores (25%); UBS 18 de Março 
 

c) Gestor (12.5%): Secretaria Municipal de Saúde. 
 

d) Prestador de Serviço (12.5%): APAE 
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Anexo 2 

 

PROJETO EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL PARA OS ESCOLARES DE 

CAETANO MENDES  

 

Os hábitos construídos na infância perduram por toda vida e é papel da ESF 

elaborar planos para interagir com a comunidade e amenizar os males na 

saúde. Portanto, buscando a vigilância em saúde por meio de ações coletivas 

no nível primário de atenção voltada para a prevenção e atenção da população 

de Caetano Mendes eu proponho um Plano de Intervenção em Saúde Bucal. 

Com o objetivo de criar mudar os padrões de higiene da sociedade estimulando 

e incentivando o hábito do controle de placa por meio do uso do fio dental junto 

a escovação com dentifrício fluoretado visando uma melhoria no quadro 

epidemiológico.  

A placa dentária é o fator etiológico da cárie então a remoção da placa é a 

forma de controle da doença. Entretanto não há como fazer a ação preventiva 

sem fio dental.  

Os programas devem ser elaborados levando em conta a realidade social, 

econômica e cultural. 

Não é fornecido fio dental para ESF Caetano Mendes. Mas para a população 

conhecer o produto e criar o hábito venho me comprometer com este projeto 

fornecendo o primeiro rolo a cada família. 

Maior problema em Caetano Mendes: alto índice de cárie dentária interproximal 

( entre os dentes) por falta de uso regular de fio dental e doença periodontal. 

A cárie interproximal ou chamada cárie invisível só é visível a olho nu quando 

está muito extensa ou quando o dente vizinho cai e nos permite, assim, 

visualizar a face do dente cariado. 

Ao realizar uma correta escovação, mas não usar fio dental a inflamação da 

gengiva ou, gengivite, se não for tratada pode evoluir para periodontite, que 

tem conseqüências graves para a saúde dos dentes e até para a saúde geral. 

Se o fio dental desfia ou corta, também é um alerta: pode ser uma cárie entre 

os dentes.  
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Problema:  

 Higiene deficiente 

Projeto:  

 Instrução de higiene bucal na escola  

Resultados esperados:  

 Controle das doenças e diminuição no numero de extrações dentárias 

da população  

Recursos necessários:  

 Financeiro para aquisição de kits de saúde bucal (escova, fio dental e e 

creme dental)  

Humano:  

 Equipe de saúde bucal (dentista e auxiliar) e professores 

Metas: 

 Reduzir índices da doença 

 Atender 100% das crianças da localidade, realizando atividades de 

escovação supervisionada, evidenciação de placa, e atividades 

educativas.  

Orçamento estimado: 

 3500. Habitantes aproximadamente 

 Em torno de 800 famílias  

Proposta:  

 1 rolo de fio dental (500 metros) por família . 

 Total: 800 unidades de fio dental 
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ANEXO 3 

 

NUTRIÇÃO 

 

Segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) 

(Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006), define como obrigação do Estado 

a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e com base no 

conceito de segurança alimentar e nutricional, entendendo-a como a 

“realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como apoio práticas alimentares promotoras 

da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis”. 

A atenção nutricional compreende promoção da saúde, prevenção, 

diagnóstico e tratamento de agravos, devendo estar associados às demais 

ações de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2012). 

Dentre essas ações na Atenção Básica, o Ambulatório de Nutrição, no âmbito 

municipal, estão à promoção de práticas alimentares saudáveis em todas as 

fases da vida, no entanto possui identificação e priorização de fases mais 

vulneráveis aos agravos relacionados á alimentação e nutrição. Atuações 

preventivas e de tratamento da obesidade, da desnutrição, das carências 

nutricionais específicas e de doenças crônicas não transmissíveis (diabetes, 

hipertensão, obesidade, dislipidemia).  

Nesse contexto, também ocorre o cuidado aos indivíduos portadores de 

necessidades alimentares especiais, como as decorrentes de erros inatos do 

metabolismo, transtornos alimentares, entre outras. Ações como o incentivo e o 

apoio a prática ao aleitamento materno (exclusivo até o 6º mês e complementar 

até 2 anos); orientação à alimentação complementar a partir do 6º mês de vida; 

a vigilância alimentar e nutricional (SISVAN); o cuidado nutricional em 

programas de saúde para grupos populacionais específicos (tabagismo, 

hipertensos, diabéticos, intolerância alimentar, gestantes) e o acompanhamento 

das condicionalidades do Programa Bolsa Família; visitas domiciliares e 

orientações sobre os cuidados com o acamado (hidratação, deglutição, 
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mastigação, cardápio nutricional, adaptações alimentares, alimentação enteral 

e suplementos necessários), bem como apoio ao cuidador. 

Desse modo, apresento à solicitação de compra dos seguintes 

equipamentos antropométricos, para realização das ações de vigilância 

alimentar e nutricional, que são imprescindíveis para se obter um bom 

diagnóstico. 

 

Item Descrição Quantida
de 

Unidade 
de venda 

Valor 
unitário 

(R$) 

1 ANTROPÔMETRO VERTICAL FIXO TIPO 
TRENA: destinado à medição de pessoas, 
feito de material rígido, resistente à umidade 
e mudança de temperatura e de fácil 
higienização. Específico para fixação na 
parede, contendo todas as peças 
necessárias para sua utilização; com escala 
numérica gravada em tinta resistente ao 
uso; graduada em centímetros, com 
precisão de 1 mm, e com pelo menos 200 
cm úteis. 

4 Unidade  

2 BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL: 
fabricada exclusivamente para pesagem de 
crianças menores de 2 anos de idade; 
construída de material resistente e de fácil 
higienização, com mostrador digital com 
indicadores de peso com no mínimo 5 
dígitos; que tenha função de tecla TARA no 
painel frontal; com capacidade de pesagem 
de no mínimo 15 Kg e graduação de 10 
grama; deve possuir prato em forma de 
concha e ser de material resistente, 
higienizável e atóxica; com pés reguláveis, 
revestidos de material antiderrapante; com 
chave seletora 110/220V; indispensável 
certificação pelo IPEM/INMETRO; que 
venha em estojo exclusivo de proteção e 
transporte, acompanhado de manual de 
instrução e tenha garantia mínima de 1 ano. 

1 Unidade  

4 BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL: 
fabricada exclusivamente para medir 
pessoas, deve ser de material resistente a 
impacto (NÃO DEVE SER DE VIDRO 
TEMPERADO) e de fácil higienização; com 

4 Unidade  
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mostrador (display) digital e com 
indicadores de peso com no mínimo 5 
dígitos; com capacidade de 200 Kg e 
graduação de pesagem, de no mínimo 
100g; desligamento automático, alimentado 
por pilhas/baterias; deve incluir as baterias 
necessárias ao seu funcionamento; deve ter 
indicador de pilha fraca; pés revestidos de 
material antiderrapante; não deve incluir 
bioimpedância; deve apresentar indicador 
de sobrecarga (é necessário que a balança 
acuse erro em caso de sobrecarga, ao invés 
de demonstrar o peso máximo possível do 
equipamento); opcionalmente apresentar a 
função mamãe-bebê; indispensável que o 
produto apresente certificação pelo 
IPEN/INMETRO ou órgão semelhante; 
equipado com bolsa com alça exclusiva 
para transporte e manual em português; 
com garantia mínima de 1 ano. 

5 FITA MÉTRICA: para medição de 
perímetros corporais; deve ser de material 
maleável, ineslático, resistente e de fácil 
higienização; fabricada em aço, com escala 
numérica gravada em tinta resistente ao 
uso; escala numérica com graduação 
(precisão) de 1mm; escala numérica de 200 
cm úteis; com indicação de dezena em 
números maiores; fita com área em branco, 
antes da linha zero; deverá ter dispositivo 
de retração automática; caixa protetora 
deverá ter  dispositivo de trava; garantia de 
1 ano. 

6 Unidade  

6 ESFIGMOMANÔMETRO - APARELHO DE 
PRESSÃO ANERÓIDE: destinado a 
contagem da pressão sanguínea; a 
braçadeira deve ser em nylon ou algodão, 
resistente que não machuque e não marque 
a pele e com fecho de velcro; acompanhada 
com manguito e com pêra em PVC de uso 
adulto (18 a 35 cm de circunferência), 
conter uma válvula de deflação; braçadeira 
na cor azul marinho; manômetro de 0 – 300 
mmHg (52x98x35,5mm); incluso um 
estetoscópio; o produto deve apresentar 
verificação e aprovação pelo INMETRO; 
equipado com estojo para viagem; garantia 
de 1 ano. 

1 Unidade  

7 KIT MEDIDOR DE GLICEMIA: aparelho da 1 Kit  
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marca Accu-Chek (modelo Active); com 
monitor de fácil visualização; com 
codificação automática; conter um 
lancetador, com 10 lancetas; incluso caixa 
com 100 tiras e um chip de código; bateria 
3v-cr2032 já inserida no monitor; apresentar 
resultados em 5 segundos; marcadores de 
teste antes e depois das refeições; 
possibilidade de 2ª gota em 10 segundos 
(permite a colocação de uma segunda gota 
em até 10 segundos para proporcionar o 
resultado, sem a perda da tira); oferecer 
médias dos resultados de testes dos últimos 
7, 14, 30 e 90 dias pré e pós-prandial; 
apresentar aviso de vencimento da tira de 
teste; armazenamento de 500 resultados 
com data e horário; desligar 
automaticamente: 30 ou 90 segundos de 
acordo com o status operacional; variação 
da medição: 10 mg/dl – 600 mg/dl ou 0.6 
mmol/l – 33.3 mmol/l; deverá dispor de 
estojo para transporte; possuir manual de 
instruções; com garantia mínima de 1 ano. 

(aparelho, 
lancetador, 
lancetas, 
tiras, chip 
e estojo) 
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Anexo 4 

 

PLANO MUNICIPAL DE 
CONTINGÊNCIA PARA EPIDEMIA  

DE DENGUE 

2018 

 

 

 

 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  TTIIBBAAGGII  

  

EESSTTAADDOO  DDOO  PPAARRAANNÁÁ  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

VVIIGGIILLÂÂNNCCIIAA  SSAANNIITTÁÁRRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  

((4422))  33991166--22116688 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TIBAGI, 06 de Setembro de 2017. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Município de Tibagi, estado do Paraná, criado em 18 de março de 1872, pela 
lei 302, possui uma extensão territorial de aproximadamente 3.108,7 km² 
representando 1.56% da área do estado, conta com uma população de 19.924 
habitantes, sendo 11.924,( 55,76%) na área urbana e 8.815 (44,24%) na rural 
do município, tem como representante oficial, Sr. Rildo Emanoel Leonardi, e 
como secretário Municipal de Saúde Sr. Wilson Silva Junior.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A palavra dengue tem origem espanhola e significa “melindre”, “manha”  devido 
ao estado de moleza prostração em que fica o paciente contaminado pelo 
vírus. 

O mosquito transmissor da Dengue, o Aedes aegypti, foi introduzido no Brasil 
pelos navios negreiros, provenientes da Africa, durante o período colonial. 

Existem quatro sorotipos diferentes do vírus chamados de: DEN 1; DEN 2; 
DEN 3 e DEN 4, que ocorrem principalmente em áreas tropicais e subtropicais 
como no Brasil, suas epidemias geralmente ocorrem após os períodos 
chuvosos do verão. 

Sua Transmissão se faz através da picada da fêmea infectada do Aedes 
aegypti, no ciclo homem - mosquito – homem, o mosquito transmissor é menor 
que um pernilongo comum, vive em média 45 dias, tempo em que pode 
contaminar até 300 pessoas, tem a cor preta com manchas brancas pelo corpo, 
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vive em meio urbano, pica durante o dia, só a fêmea se alimenta de sangue por 
precisar das proteínas para maturação dos ovos, tem pouca capacidade de 
dispersão, deposita seus ovos em recipientes com água parada e limpa. 

Seus ovos medem aproximadamente 1mm, são depositados individualmente 
na parede dos criadouros, o embrião se completa em 48 horas, sem água pode 
resistir até 450 dias, até receberem água e eclodirem, cada postura 
corresponde de 40 a 70 ovos em vários criadouros. 

Já suas larvas são obrigatoriamente aquáticas, é o período de alimentação e 
crescimento do mosquito, tem movimentos em forma de “SSS”, sofre de 
fotofobia, esta fase tem duração em média de dois a cinco dias, antes de se 
transformar em pupa, dependendo da temperatura, disponibilidade de 
alimentos e densidade das larvas no criadouro. 

Pupa também é fase obrigatoriamente aquática, as pupas não se alimentam, 
tem a aparência de uma virgula, geralmente de dois a três dias se transformam 
no mosquito adulto ou alado. 

A Dengue é uma doença febril aguda, de etiologia viral, de evolução benigna 
na forma clássica e grave quando se apresenta na forma hemorrágica, o 
agente causador é um arbovírus do gênero flavivírus com quatro sorotipos 
(1,2,3,4). 

A incubação no vetor , após infectar-se leva de oito a doze dias para estar apto 
a transmitir a doença. 

A incubação no homem varia de três a quinze dias, sendo em média de cinco a 
seis dias. 

O período de transmissão no homem começa um dia antes do aparecimento da 
febre (1º sintoma) até o sexto dia da doença. 

Caso suspeito da Dengue clássico é todo paciente com febre aguda até 7 dias, 
acompanhada de pelo menos dois dos seguintes sintomas: Cefaleia, dor retro 
orbital, mialgia, artralgia, prostração e exantema. 

Caso suspeito de (FHD) Febre Hemorrágico de Dengue, seria um caso de 
dengue clássico que apresenta manifestações hemorrágicas. 

Mediante ao grande número de ocorrências de dengue clássica no Estado do 
Paraná  e  também  do  grau  de  letalidade  dos  casos  de  Febre Hemorrágica  
do Dengue (FHD)  e  da  possibilidade  de  uma  epidemia  no estado  a  partir  
do  período  chuvoso,  cresce  a preocupação  da  Administração  Municipal,  
uma  vez  que  grande  parte  dos  fatores contributivos para ocorrência desse 
agravo é produzida pelo homem no ambiente urbano.  

    Esses fatos apontam para a necessidade da elaboração do Plano 
de Contingência  para Epidemias de Dengue, com o intuito de padronizar e 
intensificar as ações de Vigilância em Saúde referenciada em  informações 
para a  tomada de decisões em  tempo hábil, de forma coordenada e articulada 
com outros setores, da sociedade civil organizada. 

 

3. SITUAÇÃO LOCAL 

 

As operações de combate ao vetor objetivam a manutenção de (IIP) Índice de 
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Infestação Predial inferior a 1%.  

Para isso o município foi dividido em cinco setores, sendo três na sede do 
município e um em cada Distrito Caetano Mendes e Alto do Amparo. 

Conta atualmente com seis Agentes de Endemias e um chefe de equipe, 
número insuficiente para o município. 

Não dispõe de veiculo próprio para supervisão e deslocamento de equipe, usa 
um único veiculo em conjunto com epidemiologia e sanitária. 

As atividades deveriam ser desenvolvidas conforme cronograma do ministério 
da saúde a seguir: 

 

Metas de Trabalho Desenvolvidas para Dengue 

 

Mês de Atuação Atividades 

Janeiro Até o dia 15 fazer o 1º LIA  em 10% dos imóveis 

Fevereiro Tratamento 100% dos imóveis 

Março Até o dia 15 fazer o 2º LIA  em 10% dos imóveis 

Abril Tratamento 100% dos imóveis 

Maio Até o dia 15 fazer o 3º LIA  em 10% dos imóveis 

Junho Tratamento 100% dos imóveis 

Julho Até o dia 15 fazer o 4º LIA  em 10% dos imóveis 

Agosto Tratamento 100% dos imóveis 

Setembro Até o dia 15 fazer o 5º LIA  em 10% dos imóveis 

Outubro Tratamento 100% dos imóveis 

Novembro Até o dia 15 fazer o 6º LIA  em 10% dos imóveis 

Dezembro Tratamento 100% dos imóveis 

 

 Totalizando seis ciclos por atividades de levantamento de índice 
amostral e tratamento, além de   pesquisas quinzenais em pontos estratégicos 
e pesquisas vetoriais especiais quando necessário. 

 Estas metas não são atingidas pelo número insuficiente de agentes de 
endemias, condições climáticas, férias  de funcionários, demora nas 
contratações, alto índice de pendencia (imoveis fechados), necessitando o 
retorno várias vezes no mesmo imóvel. 

3.1. SITUAÇÃO ENTOMOLÓGICA 
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 LIA – Levantamento de Índice Amostral 

 Feito através de pesquisas em 10% dos imóveis, para conhecer o grau 
de infestação, dispersão e densidade de Aedes aegypti ou albopictus no 
município. 

 Nesta atividade é realizada a identificação de focos e proliferação de 
mosquitos, coleta de amostras, eliminação de depósitos e orientação de 
moradores. 

  

 Trat. - Tratamento 

 O tratamento consiste na inspeção dos imóveis para identificação de 
potenciais criadouros e aplicação de larvicida (Abate Temefós), nos depósitos 
de água parada que não podem ser eliminados mecanicamente.  

 Nas visitas de tratamento também é realizada a orientação de 
moradores.  

   

PPE - Pesquisa em Pontos Estratégicos 

 Ponto Estratégico é um local onde há grande acúmulo de depósitos 
preferenciais para desova do Aedes aegypti, ex. Ferro Velhos; Cemitérios; 
Borracharias, etc... 

 Os pontos estratégicos são inspecionados quinzenalmente, nestas 
visitas são realizadas coletas de amostras de larvas, eliminação de depósitos e 
tratamento dos depósitos que não podem ser eliminados. 

           

PVE – Pesquisa Vetorial Especial 

 É a pesquisa de Aedes e tratamento de focos em um determinado 
endereço em função de uma suspeita de caso da doença ou seja sempre que 
existe uma notificação de Dengue. 

 Nesta atividade temos como objetivo, verificar a existência do 
transmissor no local ou proximidades e se identificado eliminar, evitando assim 
o surgimento de novos casos da doença. 

 

3.2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

  

 Devido aos baixos Índices de infestação como mostra os relatórios, e 
que vem seguindo por vários anos, o que nos dá a situação de que sem a 
presença do transmissor não há a circulação de vírus na população local, e 
somente casos esporádicos importados. 

 O histórico de casos confirmados de dengue no município define-se até 
a presente data em dois casos importados,  em 2002 e 2007. 

 

3.3. SITUAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE 
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 Para assistência aos pacientes com dengue o município dispõe de três 
unidades de ESF, uma unidade mista Centro de Saúde/ ESF sede,Centro 
Municipal de Saúde da Mulher e da Criança e o Hospital Estadual Luiza Borba 
Carneiro, para consulta e internamentos. 

 Os casos com complicações são referenciados ao Hospital Dr. Feitosa 
no Município vizinho de Telêmaco Borba ou outro indicado pela Central de 
Leitos se necessário. 

 Conta com laboratórios, municipal e estadual para coleta de sangue para 
exame pelo Lacen. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 A elaboração de um plano municipal de Contingência de Epidemia de 
Dengue se faz necessário para mostrar a situação em que o município 
encontra-se referente ao transmissor, à doença e aos serviços disponibilizados 
aos pacientes. 

 Outros objetivos visam evitar a instalação definitiva do transmissor, 
porque uma vez instalado, a proliferação é certa; bem como eliminar as 
possibilidades da ocorrência de casos autóctones,  e epidemias, sendo de  
fundamental  importância  que  a  implementação  das atividades  de  controle  
ocorra  em  momento  oportuno. Tanto a detecção de focos do transmissor e 
sua proliferação, quanto a precoce circulação viral e adoção de medidas de 
bloqueio adequadas para  interromper a  transmissão. A vigilância da Dengue 
conta com recursos necessários, como sistemas de informação (Sistema 
Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) e o Sistema do Programa 
Nacional do Controle da Dengue – (SISPNCD).  

 Não deixando de considerar a circulação de três dos quatro sorotipos do 
vírus da dengue no estado, de municípios com altos índices infestação e de 
casos de dengue clássico e a ocorrência de óbitos por dengue hemorrágico, 
além da possibilidade de nova epidemia e com maior virulência. 

 

5. OBJETIVO GERAL 

 O plano tem como Objetivo Geral manter o município livre do 
transmissor da dengue conseqüentemente sem a circulação de vírus; livre de 
processos epidêmicos e evitar a ocorrência de óbitos pela doença. 

 

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

--Envolver a população e entidades no combate ao vetor; 

- Alertar a população quanto as formas de evitar a proliferação do transmissor; 

- Compreender a situação epidemiológica da dengue no município; 

- Preparar os profissionais de saúde para enfrentamento de uma epidemia; 

- Definir rotinas de atenção ao paciente com dengue; 

- Preparar o município para enfrentamento de uma epidemia de Dengue. 
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6. METAS OU AÇÕES 

 

6.1. AÇÕES DE COMBATE AO VETOR 

 As operações de combate ao vetor objetivam a manutenção de IIP 
inferior a 1%.  

 

Operações de campo 

Ações  

- Cumprir metas de trabalho desenvolvidas para dengue de Acordo com 
calendário da SESA; 

- Adequar o quantitativo de guardas de endemias,  para atingir 100% de 
cobertura à população; 

- Adquirir veiculo exclusivo para supervisões e deslocamento de equipes; 

- Manter em estoque materiais e uniformes de uso diário para reposição; 

- Providenciar identificação adequada de guardas de endemias; 

- Realização de pesquisa larvária  em  imóveis  para  levantamento  de  índice  
rápido e descobrimento de focos, em 10% dos imóveis;  

- Monitoramento dos pontos estratégicos a  cada  quinze  dias  e  realização  
do tratamento dos focos encontrados;  

- Manutenção e atualização do cadastro de imóveis e de pontos estratégicos;  

- Orientação à população em relação aos meios de evitar a proliferação do 
vetor;  

- Realização de palestras nas escolas e associações de bairros;  

- Realização de bloqueio, conforme notificações;   

- Avaliação dos IIP;  

- Alimentação do SISPNCD.  

- Estudo e elaboração de uma forma de remapeamento das áreas, de forma 
que os Guardas de Endemias tenham áreas equitativas em dimensão para 
atuação;  

- Verificar a possibilidade de aquisição de um veículo, motocicleta para 
supervisões e outros trabalhos relacionados ao Programa de Controle da 
Dengue com o recurso do VIGIASUS;  

- Atualização e  treinamento  das  equipes  de  controle  às  endemias  visando  
à prevenção e controle da Dengue;  

- Agilizar o sistema informações de notificação de dengue das UBS/ESF ao 
departamento de endemias para realização de bloqueios em menor tempo 
possível. 

 

6.2. AÇÕES DE VIGILÂNCIA INTEGRADA (epidemiológica, entomológica e 
laboratorial)  

 O objetivo da Vigilância Integrada é identificar os casos precocemente,  



Plano Municipal de Saúde 2018-2021 

158 

 

bem  como  a ocorrência de epidemias,  sendo  de  fundamental  importância  
que  a  implementação  das atividades  de  controle  ocorra  em  momento  
oportuno.  Nesse caso,  oportunidade  é entendida como detecção precoce da 
circulação viral e adoção de medidas de bloqueio adequadas para  interromper 
a  transmissão. A vigilância da Dengue deve ser realizada através dos Sistema 
Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) e do Sistema do Programa 
Nacional do Controle da Dengue – (SISPNCD).  

 

 

Ações 

- Coleta  do material  pelo  laboratório municipal  para  realização  de  sorologia  
da Dengue, em tempo hábil, para se fazer diagnóstico;  

- Notificação dos  casos  suspeitos,  investigação,  acompanhamento  e  
fechamento dos casos por resultado de sorologia ou vínculo epidemiológico;    

- Encaminhamento das notificações realizadas ou recebidas pelo serviço de  
Vigilância Epidemiológica e os  respectivos  endereços à Supervisão de 
Dengue para que seja realizada as ações de bloqueio preconizadas pelo 
Ministério da Saúde;  

- Recepção dos resultados das sorologias de  Dengue pela SMS, setor de 
Vigilância Epidemiológica o que objetiva o  fechamento das notificações dos 
casos positivos;  

- Alimentação do SISPNCD e envio do relatório mensal para a Regional de 
Saúde, informando as ações realizadas acerca das notificações dos casos de 
Dengue;  

- Monitorização das notificações de Dengue do SINAN pela Vigilância 
Epidemiológica para o fechamento de casos suspeitos dentro do prazo 
previsto;  

- Mobilização junto as UBS/PSFs e hospital do município para que estes 
comuniquem imediatamente à  Vigilância  Epidemiológica  ou  à Vigilância de 
Dengue sobre  os  casos suspeitos  e/ou  confirmados de Dengue que  foram  
notificados ou referenciados  para outro município;  

 - A Vigilância e Supervisão de Dengue deverá realizar reuniões periódicas, de 
acordo com o aumento do IIP ou do número de notificações, com a Equipe de 
Endemias; Comitê Municipal de Mobilização Contra a Dengue (CMMCD); 
Vigilância Epidemiológica; Coordenadores dos  PSFs  e  Agentes Comunitário  
de  Saúde   para  avaliar  e  discutir  os  resultados  das  ações realizadas e 
estabelecer novas estratégias no controle a Dengue;  

 

6.3. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE  

 Este componente tem como objetivo em casos suspeitos de Dengue 
garantir a assistência adequada aos pacientes e, conseqüentemente, reduzir 
as complicações e evitar a forma grave da doença.  

 Entende-se como ações de organização do serviço, a melhoria na 
qualidade da assistência.  
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 A assistência ao paciente no município ocorre nas unidades básicas de 
saúde como o PSF, Centro Municipal de Saúde, Centro de Saúde da Mulher e 
da Criança, Posto de Saúde de Caetano Mendes, Posto de Saúde do Alto do 
Amparo, Posto de Saúde de São Bento e no Hospital Luiza Borba Carneiro e 
seu laboratório misto estadual e municipal, que realiza coleta sangue para 
sorologia de Dengue pelo LACEN. 

 

6.3.1. PRIMEIRAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS 

 

a) Atenção médica ao paciente 

 O atendimento dos pacientes doentes deve ser iniciado nas unidades de 
saúde e deslocado ao Hospital Luiza Borba Carneiro, onde será realizado o 
fluxograma para os pacientes com dengue. 

 

b) Qualidade da assistência 

 Verificar se os casos estão sendo atendidos em unidades de saúde com 
capacidade para prestar atendimento adequado e oportuno. Considerar a 
necessidade de adequação da rede para prestar atendimento, inclusive 
provendo infra-estrutura para realizar hematócrito, contagem de plaquetas e 
hidratação venosa. Na maioria das vezes, os pacientes que apresentam a 
forma clássica da doença não necessitam de cuidados hospitalares. Entretanto, 
os pacientes que venham a desenvolver quadros graves ou FHD, 
principalmente seguidos de choque, demandam  internamento em unidades de 
saúde de maior complexidade. 

 

c) Proteção individual para evitar circulação viral 

 Se o paciente estiver em centro urbano infestado por Aedes aegypti, é 
recomendável que sua residência possua tela nas portas e janelas. Não é 
necessário isolamento, uma vez que a infecção não se transmite de pessoa a 
pessoa, nem por meio dos fluidos, secreções orgânicas ou fômites. 

 

d) Confirmação diagnóstica 

 A depender da situação epidemiológica, coletar material para diagnóstico 
laboratorial, de acordo com as orientações do anexo 1 do Guia Epidemiológico.  

 

e) Proteção da população 

 Logo que se tenha conhecimento da suspeita de casos de dengue, 
deve-se organizar ações de bloqueio na área provável de transmissão, visando 
a diminuição da população adulta de mosquitos. A adoção de medidas de 
controle não deve aguardar resultados de exames laboratoriais para 
confirmação dos casos suspeitos. 

A integração das atividades de vigilância epidemiológica e controle vetorial é de 
fundamental importância para o sucesso do controle da doença. É necessário 
que o repasse de informações da localização dos casos suspeitos para a 
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vigilância entomológica ocorra da forma mais ágil possível, viabilizando ações 
de bloqueio em momento oportuno.  

Ações de esclarecimento à população, através de meios de comunicação de 
massa (rádio e televisão), visitas domiciliares pelos agentes de 
endemias/saúde e palestras nas comunidades devem ser organizadas. 
Conhecimento sobre o ciclo de transmissão, gravidade da doença e situação 
de risco devem ser veiculadas, assim como medidas de proteção individual, 
como o uso de repelentes e telas nas portas e janelas. 

 

6.3.2.  ATENÇÃO PRIMÁRIA  

 

Ações  

- O acolhimento e a avaliação aos pacientes com suspeitas de Dengue é 
realizado  pelas  Unidades  Básicas  de  Saúde/PSFs, Centro de Saúde da 
Mulher e da Criança, Centro Municipal de Saúde, e no Hospital Luiza Borba 
Carneiro. 

-  Avaliação de casos suspeitos, pelo médico, enfermeiro ou técnicos de 
epidemiologia;  

-  Pesquisa de sinais de alerta;    

-  Realização  do teste rápido nos  pacientes  suspeitos  de  dengue, na 
primeira consulta;  

-  Solicitação  de  exames  laboratoriais  conforme  avaliação  do  caso  e  
período  dos sintomas;  

-  Capacitação sobre Dengue;  

-  Acompanhamento  da  evolução  do  paciente  no  domicílio  através  dos  
Agentes comunitários de Saúde (ACS);  

-  Encaminhamentos dos casos suspeitos de dengue hemorrágica ou com 
sinais de alarme  ao HLBC,  do  município  e  o monitoramento  pela SMS, 
através da Vigilância Epidemiológica;  

-  Orientação aos pacientes sobre os sintomas e aparecimento dos sinais de 
alerta e da necessidade de retorno às UBS para reavaliação;  

-  Implantação e consolidação do protocolo clínico para avaliação dos casos 
com suspeitas de Dengue;  

- Utilização do boletim de notificação dos casos de Dengue;  

-  Investigação dos casos encaminhados à atenção secundária e/ou terciária;  

 - Sensibilização junto aos profissionais de saúde sobre a importância de se 
seguir o protocolo  (diagnóstico e conduta do paciente com suspeita de 
Dengue), especialmente a de forma grave;  

3. Comprometimento  da equipe de epidemiologia, técnicos e médicos  
para  orientar  os profissionais  médicos  e  enfermeiros  em  relação  ao  
manejo  clínico  dos  casos  de dengue, através do telefone 3916-2166 
ou 3916-2168. 
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6.3.3. ATENÇÃO SECUNDÁRIA 

 

Ações 

- Os  casos  avaliados  nas  UBS/ESF,  que  apresentam  sinais  de  alerta  
deverão ser encaminhados ao Hospital Luiza Borba Carneiro, neste município.  
Já os  casos graves e/ou com  Febre Hemorrágica  da  Dengue  (FHD),  de  
acordo  com  a  avaliação  médica, serão encaminhados  para  o  hospital  de 
referência no município de Telêmaco Borba, ou outro conforme mencionado 
anteriormente.   

 

6.3.4. ATENÇÃO TERCIÁRIA  

 

Ações  

- Os casos com complicações da Febre Hemorrágica da Dengue que 
necessitarem de  um  suporte avançado serão encaminhados para as 
referências, conforme consta o Plano de Contingência do Estado.  

 

  Hospital Dr. Feitosa 

  Outro Hospital Referenciado 

 

7. AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE SAÚDE  

  

 Este componente  tem como objetivo principal a  união dos vários 
setores da área de saúde nas ações de prevenção  e  controle  da  Dengue,  
visando,  principalmente,  promover  mudanças  de hábitos da comunidade, o 
que contribui para manter o ambiente doméstico livre do Aedes Aegypti.  

 Além dessa ação educativa, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
contribuem para aumentar a sensibilidade do sistema de vigilância por meio da 
notificação  imediata da ocorrência de casos, bem como as equipes de saúde 
da família atuarem para realizar o diagnóstico oportuno e o tratamento 
adequado das  formas graves e hemorrágicas,  a fim de reduzir a letalidade. 

  

 Ações 

- Atuação  junto  aos  domicílios  informando  aos  seus moradores  sobre  a 
doença, seus sintomas e riscos, bem como sobre o agente transmissor;  

-  Informação aos moradores sobre a  importância da verificação da existência 
de larvas ou mosquitos transmissores da Dengue na casa ou redondezas;  

- Orientação  à  população  sobre  a  forma  de  evitar  e  eliminar  locais  que  
possam oferecer risco para a formação de criadouros do Aedes Aegypti;  

- Promoção de reuniões com a comunidade a fim de mobilizá-la para as ações 
de prevenção e controle da Dengue;  

- Comunicação ao coordenador do PSF e/ou coordenador da Vigilância e 
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Supervisão da Dengue, sobre a existência de criadouros de larvas e ou 
mosquitos transmissores, que dependam de tratamento químico e de 
intervenção das Vigilâncias de Dengue e Sanitária ou de outras intervenções 
do poder público.   

-  Encaminhamento  dos  casos  suspeitos  de  Dengue  ao  PSF  
correspondente, conforme orientação de capacitação a ser realizada pelos 
profissionais de nível superior da unidade de saúde;  

-  Estudar  a  forma  ideal  de  unificação  das  áreas  geográficas  de  trabalho  
dos Agentes Comunitários  de  Saúde  e  dos  Agentes  de  Endemias,  com  o  
objetivo  de possibilitar  ações  oportunas  quando  ocorrer  à  detecção  de  
focos  do mosquito  e/ou  de casos de Dengue.  

 

8. AÇÕES DE SANEAMENTO  

 O objetivo deste componente é identificar e realizar notificações em 
imóveis com excesso ou acúmulo de lixos e depósitos de água parada, 
fomentando ações de saneamento para um efetivo controle do Aedes Aegypti, 
também buscando uma coleta e a destinação adequada dos resíduos sólidos.  

  

Ações  

- Cobrar de estabelecimentos comerciais a elaboração e implementação do 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos; 

- Estabelecer rotina de coleta de lixo;  

Notificar estabelecimentos que trabalham com pneumáticos a providenciar 
local coberto para o armazenamento dos pneus inservíveis até a coleta 
por destinadora final. 

 

 

9. AÇÕES DE  EDUCAÇÃO  EM  SAÚDE,  E MOBILIZAÇÃO SOCIAL  

 O principal objetivo  desse  componente  é  fomentar  o  
desenvolvimento  de  ações 

educativas para  a  mudança  de  comportamento  e  a  adoção  de  práticas  
para  a manutenção  do  ambiente  domiciliar  preservado  da  infestação  por  
Aedes  Aegypti, observadas  a  sazonalidade  da  doença  e  as  realidades  
locais  quanto  aos  principais criadouros.  

 A comunicação  social  terá  como  objetivo  divulgar  e  informar  sobre  
ações  de 

educação em saúde e mobilização social para mudança de comportamento e 
de hábitos 

da  população,  buscando  evitar  a  presença  e  a  reprodução  do  Aedes  
Aegypti  nos 

domicílios, por meio da utilização dos recursos disponíveis. 
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Ações 

- Esta iniciativa  tem como objetivo orientar, alertar e supervisionar o morador 
sobre os cuidados na prevenção da Dengue. Na próxima visita realizada pelo 
ACS ele pergunta e cobra do morador se  foi  realizada alguma ação em  
relação aos  itens pendentes e os possíveis criadouros;  

- Campanha anual do “Dia do Bota Fora” para descarte de materiais 
inservíveis;  

- Realização da Campanha  Anual de Mobilização Social Contra a Dengue,  em  
parceria  com  o comércio  local  e  as  Secretarias  Municipais,  com  o  
objetivo  de  conscientizar  a população sobre os riscos da doença.   

- Realização  de  Palestras  sobre  a  dengue  pelos  profissionais  do  PSFs  
em conjunto com a Coordenação e Supervisão de Dengue, nas associações de 
bairro, escolas, igrejas;   

- Orientações na sala de espera dos PSFs;  

- Panfletagens na comunidade ( rua, escolas, unidades de saúde, domicílio);  

- Divulgação  pelos meios de comunicação de  rádios e carros de som, como 
eliminar  os criadouros  do  mosquito  Aedes  Aegypti  e  incentivar  a  
participação  da população no combate à Dengue.  

 

10. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

  - Incentivar realização em âmbito regional de capacitação dos  profissionais  
de  nível  superior,  médicos  e enfermeiros para a avaliação dos casos de 
Dengue, diagnóstico precoce e manejo clínico da Dengue.  

- Também capacitar os ACS e  auxiliares/técnicos  de  enfermagem  para  
avaliação  de risco  e  detecção  dos  casos  suspeitos  de  Dengue,  o  que  
deverá  ser  realizado  pelos profissionais que participaram da capacitação 
anterior. 

 

11. AÇÕES DE SUSTENTAÇÃO POLITICO 

 

- Execução de leis, resoluções, normas e regulamentos que visam o controle 
de vetores de interesse a saúde publica, entre elas: 

 

- Lei Municipal nº 2.272 de 22 de dezembro de 2009 –  Altera a lei Municipal nº 
2.201 de 11 de agosto de 2008, que dispõe sobre o Código de Postura 
Municipal. Constante do Plano Diretor Municipal e da outras providências  

 

- Lei Municipal nº 2.151 de 06 de dezembro de 2007 – Que Institui no âmbito do 
Município de Tibagi, o Programa Municipal de Combate a Dengue, a ser  
coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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- Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro de 2001 – Que dispõe sobre a 
organização, regulamentação, fiscalização e controle das ações dos serviços 
de saúde no Estado do Paraná. 

 

- Decreto Estadual nº 5.711, de 23demaio de 2002 – Regula a organização, e o 
funcionamento do Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado do Paraná, 
estabelece normas de promoção, proteção e recuperação da saúde e dispõe 
sobre as infrações sanitárias e respectivo processo administrativo. 

 

-Resolução Conama nº 416, de 30de setembro de 2009 – Dispõe sobre a 
preservação à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua 
destinação ambientalmente adequada, e da outras providências. 

 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  DO  PLANO  DE  CONTINGÊNCIA  
DA DENGUE  

 

Ações  

  - Utilização do índice de Infestação Predial e o número de notificações de 
Dengue clássica e/ou hemorrágica como critérios de avaliação para a 
execução no PCD.   

  - Acompanhamento das principais ações contidas no PCD, as quais deverão 
ser discutidas  em reunião, com o Comitê Municipal de Mobilização Contra a 
Dengue, representantes  da  Secretaria  Municipal  de Saúde,  do  Conselho  
Municipal  de  Saúde,  os profissionais da Vigilância Epidemiológica, e 
Coordenador dos PSFs;  

  -  Avaliação,  do  PCD  após  01(um) ano  de  implementação  pela  Vigilância 
e Supervisão de Combate à Dengue e Vigilância Epidemiológica, bem como 
pelos coordenadores dos PSF’s.  Deverão  ser  avaliados,  com  ênfase,  os  
quesitos  constantes  nas   “ações”,  para  medir  sua resolutividade e propor 
adequações.  

- Reestruturação anual do Plano de Contingência da Dengue. A  sugestão é 
que seja estabelecido o mês de janeiro de 2019.  

 

 

 

 

        Luiz Fernando Bueno Gomes        Wilson Silva Junior 

       Vigilância e Supervisão da Dengue     Secretário Municipal de Saúde 
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13. Anexos 

 

Anexo I 

Fluxograma de notificação e investigação de casos de Dengue 
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Realização de mutirões e  

outras ações de  

mobilização e informação 
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Anexo II 

Fluxograma de atendimento ambulatorial e hospitalar dos casos de dengue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hidratação oral 

-Administração de analgésicos e  

antitérmicos(sem salicilatos) 

-Avaliação de risco dos pacientes 

-Orientação sobre os sinais de alerta 

-Reavaliação de pacientes, de acordo  

com o protocolo 

-Possuir referência para realização  

de exames complementares específicos¹ 

e inespecíficos² -Hidratação oral 

-Administração de analgésicos e  

antitérmicos(sem salicilatos) 

-Reavaliação clinica e laboratorial do 

 Paciente em 24 horas de acordo  

com o protocolo 

-Reavaliação do estadiamento 

-Possuir referência para realização  

de exames complementares específicos¹ 

e inespecíficos² 
-Hidratação EV imediata 

-Reavaliação clínica e de hematócrito 

após 4 horas e de plaquetas após 12 horas 

-Reavaliação do estadiamento 

-Possuir referência para realização  

de exames complementares específicos¹ 

-Realização de exames  

complementares inespecíficos² 

Incluindo gasometria,eletrólitos, 

transaminases,albumina, raio X de tórax 

e ultra-sonografia, se necessário 
-Hidratação EV imediata (fase de expansão) 

-Reavaliação clínica (cada 15-30minutos)  

e de hematócrito após 2 horas 

-Reavaliação do estadiamento 

-Possuir referência para realização  

de exames complementares específicos¹ 

-Realização de exames  

complementares inespecíficos² 
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Atendimento 
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Hospitalar 
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Hospitalar 
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de  

atendimento 
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Grupo A 

Paciente do 

Grupo B 

Paciente do 

Grupo C 

Paciente do 

Grupo D 

Paciente  

Unidade 

de saúde 

Estadiamento 

do caso 

(1) Exames Específicos: sorologia para dengue e isolamento viral 

(2)Exames inespecíficos: hematócrito, hemoglobina, plaquetas,    

leucograma. Conf 
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Anexo 5 

 

Implantação de agendamento de consultas pelo E-SUS 

 

As Unidades Básicas de Saúde do município de Tibagi são a porta de 

entrada para o Sistema Municipal de Saúde, para que atendem à demanda 

espontânea e programada. Em 2018 foi implantado o sistema de agendamento 

de consultas nas UBS por horário de acordo com a agenda elaborada pela 

equipe. O agendamento pode ser feito através de telefone ou diretamente nas 

UBS. As demanda espontâneas emergenciais são atendidas nas UBS durante 

o dia. 

A Atenção Básica informa seus dados no sistema E-SUS, informando o 

registro de produtividade das equipes das Unidades Básicas de Saúde 

diariamente nos relatórios com os dados de atendimentos prestados na 

Atenção Básica. 
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Anexo 6 

 

Área de Abrangências das Unidade de Saúdes  

 

UBS Amparo 

 

 Penha/Poços 

 Cachoeira/Fabrica Simone 

 Paiol e Bom Jardim 

 Marabá e Retiro 

 Centro do Amparo 

 Agudos 

 

UBS São Bento 

 Centro São Bento 

 Vasto Horizonte 

 Vila Rural 

 Assentamento Iapará 

 Faxinal dos empossados e Capivari do Meio 

 Trevo Maraba/Beraldos/Descalvado 

 

UBS Caetano Mendes 

 Barra Mansa, Mato Bom e Capivari 

 Assentamento Menino Jesus, Boa Vista  

  Faxinal 

 Limeira 

 Espigão 

 Vila Salomão 
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 Vila Isabel 

 Boa Vista e Campina Alta 

 Centro Caetano Mendes 

 Cerrado 

 Serra e Gaias 

 Cachoeirão  

 Ouro Verde e Morro Chato 

 Vila Rural Santa Pasturina 

 

UBS São José 

 Vila São José 

 Vila Santo Antônio 

 Divina Providência 

 Santa Paula  

 Santa Rita 

 Centro São José 

 Lavra, Santa Rosa e Conceição 

 Santo Amaro 

 Fortaleza 

 

UBS 18 de Março 

 Vila Vicentina 

 Beira Rio I 

 Beira Rio II 

 Centro  
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 18 de Março I 

 18 de Março II 

 Sagrada Família 

 Bom Pastor 

 Risset e Parque Industrial 

 Rincão 

 Barreiro 

 Pinheiro Seco 

 Rancho Alegre e Guartelá 
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Anexo 7 

 

Mapas das Áreas de Abrangência das Unidades Básicas de Saúde 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Segundo a PT 2135/2013 – GM/MS a Programação Anual de Saúde (PAS) é 

o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem 

por objetivo atualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos 

orçamentários a serem executados. Na Programação são detalhadas as metas 

anuais, identificados os indicadores para seu monitoramento; definidas ações que, 

no ano especifico, garantirão o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do 

Plano de Saúde; bem como apresentada a previsão da alocação dos recursos 

orçamentários necessários ao cumprimento da PAS. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Município de Tibagi - Estado do Paraná 

Prefeito(a) Municipal: Rildo Emanuel Leonardi 

Endereço: Praça Edmundo Mercer, nº 34 

Fone: (42) 3916-2222/2139 

Fax: (42) 3275-1499 

E-mail: gabinete@tibagi.pr.gov.br 

Site: www.tibagi.pr.gov.br 

 

Secretário(a) Municipal de Saúde: Wilson Silva Junior 

Endereço: Travessa Manoel Evêncio da Costa Moreira, nº 80 

Fone: (42) 3916-2160/2174 

E-mail: saúde@tibagi.pr.gov.br 

 

Colegiado de Gestão Regional: Vigésima Primeira Regional de Saúde 

Endereço: Avenida Samuel Klabin,  nº 443 

Cidade: Telêmaco Borba 

Estado: Paraná 
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2. DIRETRIZES DO PMS 2014-2017 APLICÁVEIS À PAS – 2 017 
 

2.1 - 1ª DIRETRIZ  
 

- Garantia do acesso da população a serviços de saúde de qualidade, mediante 
estruturação e investimentos na Rede de Serviços da Saúde – Atenção Primária à 
Saúde e nos serviços da Rede de Urgência e Emergência. 

Objetivo da Diretriz:  Garantir a infra-estrutura necessária ao funcionamento da 
Atenção Básica, disponibilizando recursos materiais e humanos, equipamentos, 
insumos e infra-estrutura física suficientes para o conjunto de ações propostas. 

Indicador  Meta 2017 Ação  Planejada  
2.1.1 - Unidade do SAMU 192 N/A Concluir a Unidade do SAMU 192 

2.1.2 - Centro de Atenção 
Psicossocial - CAPs1 N/A 

Conclusão da Construção do 
Centro de Atenção Psicossocial - 

CAPs1 
Justificativa: A construção das 2 unidades se torno u inviável no cenário atual, 
levando em consideração, que não há recurso, infra- estrutura e nem equipe de 
profissionais disponível para cumprir estes indicad ores. 
 

2.2 - 2ª DIRETRIZ  
 

–  Promoção da atenção integral à saúde da população por meio das atividades 
realizadas pelas Equipes da APS, Saúde da Família e NASF para todos os 
segmentos populacionais, priorizando as ações para a população mais vulnerável 
(criança, mulher, adolescentes e jovens, saúde do homem e idosos), seguido da 
promoção da atenção integral à Saúde Bucal e da adesão à assistência em Redes 
de Atenção à Saúde a serem implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo 
Ministério da Saúde. 

Objetivo da Diretriz:  Utilização de mecanismos que propiciem à ampliação do 
acesso a atenção básica. Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção 
precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama e do Colo de Útero. Organizar 
a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e 
resolutividade. Melhoria das condições de Saúde do Idoso e portadores de 
doenças crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de atenção. 

Indicador  Meta 2017 Ação  Planejada  

2.2.1 - Cobertura da Atenção 
Básica 

85% 
Ampliar o percentual de 

cobertura da Estratégia da Saúde 
da Família 

85% Ampliar o percentual da 
Estratégia em Saúde Bucal 

2.2.2 - Ação Coletiva de 
Escovação Dental 

Supervisionada 
2,7 

Ampliar o percentual de ação 
coletiva de escovação dental 

supervisionada 
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2.2.3 - Internações por causas 
sensíveis à Atenção Básica 

25,63% 

Reduzir o percentual de 
internações por condições 

sensíveis à Atenção Básica 
(ICSAB) 

 
2.3 - 3ª DIRETRIZ  

 

– Promoção da atenção à Saúde Mental, álcool e outras drogas, por meio das 

Redes de Atenção a serem implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo 

Ministério da Saúde.  

Objetivo da Diretriz:  Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em 
geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros 
pontos intersetoriais. 

Indicador  Meta 2017 Ação  Planejada  
2.3.1 - Implantar os Serviços do 

CAPS Municipal 100% 
Implantar os Serviços do CAPS 

Municipal 
2.3.2 - Implantação do Serviço 
Ambulatorial para Tratamento 

ao Tabaco 
100% 

Implantação do Serviço 
Ambulatorial para Tratamento ao 

Tabaco 
 

2.4 - 4ª DIRETRIZ  
 

–  Garantir o acesso da população aos medicamentos da Atenção Básica conforme 
RENAME (Relação Nacional dos Medicamentos do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica) - Bloco da Assistência farmacêutica. 

Objetivo da Diretriz:  Fortalecer a rede de assistência farmacêutica, ampliação do 
atendimento. 

Indicador  Meta 2017 Ação  Planejada  

2.4.1 - Rede de Atenção 
Farmacêutica 

2 
Mínimo de capacitações para os 

profissionais da Rede de Atenção 
Farmacêutica 

100% 

Percentual da atualização do 
Manual de Boas Práticas de 

armazenamento e dispensação 
de medicamentos da Autarquia 

Municipal de Saúde. 

95% 
Mínimo do estoque de 

medicamentos na Rede Atenção 
Farmacêutica 
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2.5 - 5ª DIRETRIZ  
 

– Assegurar a execução das ações de vigilância em saúde, o meio ambiente e a 
saúde dos trabalhadores; a integração das equipes da Vigilância Epidemiológica e 
Sanitária com as equipes Saúde da Família na atenção a vigilância, prevenção e 
controle das doenças transmissíveis, das não transmissíveis e das 
imunopreveníveis, bem como às emergências. 

Objetivo da Diretriz:  Fortalecer a promoção e vigilância em saúde. 
Indicador  Meta 2017 Ação  Planejada  

2.5.1 - Cobertura Programa 
Bolsa Família - PBF 80% 

Ampliação da cobertura e 
acompanhamento das 

condicionalidades de saúde do 
Programa Bolsa Família 

2.5.2 - Razão de exames 
citopatológicos do colo do útero 
em mulheres de 25 a 64 anos 

0,60 
Ampliar a razão de exames 

citopatológicos do colo do útero 
em mulheres de 25 a 64 anos 

2.5.3 - Razão de exames de 
mamografia de rastreamento 

realizados em mulheres de 50 a 
69 anos 

0,40 

Ampliar a razão de exames de 
mamografia de rastreamento 

realizados em mulheres de 50 a 
69 anos 

2.5.4 - Proporção de parto 
normal no SUS e na saúde 

complementar 
39,28 

Ampliar a proporção de parto 
normal no SUS e na saúde 

complementar 

2.5.5 - Número de óbitos 
maternos 0 

Manter o número de óbitos 
maternos em determinado 

período e local de residência 

2.5.6 - Mortalidade infantil 2 Reduzir o número de mortalidade 
infantil 

2.5.7 - Investigar os óbitos para 
mulheres em idade fértil (MIF) 

(10 a 49 anos) 
100% 

Manter a taxa de cobertura para 
óbitos de mulheres em idade fértil 

(MIF) (10 a 49 anos) 

2.5.8 - Mortalidade prematura - 
30 a 69 anos (Doenças crônicas 

não transmissíveis) 
42 

Reduzir a taxa de mortalidade 
prematura (<70 anos) por 
Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis – DCNT 
(Doenças do aparelho 

circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias crônicas) 

2.5.9 - Proporção de registros 
com causa básica definida 96% 

Ampliar a cobertura para 
registros com causa básica 

definida 
2.5.10 - Proporção de vacinas 

do calendário nacional de 
vacinação para crianças 

menores de 2 anos 

75% 

Ampliar a proporção de vacinas 
do calendário nacional de 

vacinação para crianças menores 
de 2 anos 

2.5.11 - Proporção de casos de 
doenças de notificação 

80% Ampliar a proporção de casos de 
doenças de notificação 
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compulsória imediata - 
encerradas em até 60 dias após 

notificação 

compulsória imediata - 
encerradas em até 60 dias após 

notificação 

2.5.12 - Proporção de cura de 
casos novos de hanseníase 

90% 

Ampliar a proporção de cura de 
casos novos de hanseníase 
diagnosticada nos anos das 

COORTES (PB 215 - MB 2014) 
2.5.13 - Número de casos novos 

de sífilis congenitas em 
menores de 1 ano 

1 
Reduzir o número de casos 

novos de sífilis congenitas em 
menores de 1 ano 

2.5.14 - Número de casos novos 
de AIDS em menores de 5 anos 

0 
Reduzir o número de casos 

novos de AIDS em menores de 5 
anos 

2.5.15 - Proporção de analises 
realizadas em amostras de 

água para consumo 
85% 

Ampliar a proporção de analises 
realizadas em amostras de água 

para consumo 

2.5.16 - Percentual de 
municípios que realizam no 

mínimo seis grupos de ações de 
vigilância sanitária  

100% 

Ampliar o percentual de 
municípios que realizam no 

mínimo seis grupos de ações de 
vigilância sanitária consideradas 

necessárias a todos os 
municípios 

 

2.6 - 6ª DIRETRIZ 
 

– Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade ambulatorial e 
hospitalar (atenção especializada) e implantar o processo de monitoramento e 
avaliação dos encaminhamentos conforme classificação e estratificação de risco dos 
pacientes. (Bloco MAC). 

Objetivo da Diretriz:  Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com 
equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 
mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 
especializada. 

Indicador  Meta 2017 Ação  Planejada  
2.6.1 - Acesso a Atenção 
Secundária na Rede Mãe 

Paranaense para as 
estratificadas como de Risco 

100% 

Mínimo de acesso a Atenção 
Secundária na Rede Mãe 

Paranaense para as 
estratificadas como de Risco 

2.6.2 - Acesso aos serviços 
ambulatoriais de média e alta 
complexidade, por meio da 
regionalização e do Centro 
Regional de Especialidades 

100% 

Mínimo de oferta para as 
especialidades por meio da 
regionalização e do Centro 
Regional de Especialidades 

2.6.3 - Acesso a exames 
laboratoriais 

100% Ampliar o acesso a exames 
Laboratoriais, apoio e diagnóstico 
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2.7 - 7ª DIRETRIZ  
 

- Aprimoramento da rede de urgência, com implantação do Pronto Socorro Municipal 
e implantação do SAMU 192 e Centrais de Regulação, articulando-a com outras 
redes de atenção. 

Objetivo da Diretriz:  Oferecer atenção a Urgência e Emergência qualificada, 
resolutiva em tempo oportuno, organizada por meio da regulação e hierarquização 
dos serviços assistenciais, superando as fragmentações das ações e serviços de 
Saúde. 

Indicador  Meta 2017 Ação  Planejada  
2.7.1 - Unidades de saúde com 
serviço de notificação contínua 

da violência doméstica, sexual e 
outras violências. 

6 

Número mínimo de unidades de 
saúde com serviço de notificação 
de violência doméstica, sexual e 

outras violências implantado 
2.7.2 - Óbitos nas internações 
por infarto agudo do miocárdio 

(IAM). 
2% 

Reduzir óbitos nas internações 
por infarto agudo do miocárdio 

(IAM) 
2.7.3 - Regular as Internações 

de Urgência e Emergências, por 
meio das Centrais de 

Regulação 

90% 
Mínimo dos internamentos de 

Urgência e Emergência 
regulados 

 

2.8 - 8ª DIRETRIZ 
 

–  Aperfeiçoamento e Fortalecimento da Gestão Descentralizada e Regionalizada, 
gestão do Planejamento e da informação em Saúde, Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde, aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão participativa e do 
controle social. 

Objetivo da Diretriz:  Fortalecer o SUS, garantindo a equidade, acesso universal, 
integralidade e controle social nos serviços prestados. 

Indicador  Meta 2017 Ação  Planejada  

2.8.1 - Cumprir a Lei 
Complementar Federal nº 141, 

de 13 de Janeiro de 2012 
100% 

Prestação das contas ao 
Conselho Municipal de Saúde, à 

Câmara de Vereadores, ao 
Tribunal de Contas e ao 

Ministério da Saúde 

2.8.2 - Apresentar em tempo 
oportuno os instrumentos de 

Gestão do SUS 
100% 

Instrumentos de Gestão 
apresentados em tempo 

oportuno, através de pactuações 
CIB e CIT 

2.8.3 - Garantir a manutenção 
das atividades de gabinete 100% 

Participação em reuniões, 
palestras, capacitações, etc. 

2.8.4 - Garantir o financiamento 
do Conselho Municipal de 100% 

Financiamento do Conselho 
Municipal de Saúde conforme 



 

10 

 

Saúde previsto na LOA 
2.8.5 - Articular com os 

municípios da 21ª Regional de 
Saúde a criação do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde. 

100% 
Oferta de serviços 

complementares para a 
população da 21ª RS 

 

3. ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 2017 
 

Ação: 2056 - Atividades da Gerencia Administrativa - Sms 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

249 3319005000000000000 - Outros benefícios previdenciários 

d 

303 1.600,00 

250 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - 

p 

303 1.529.100,00 

251 3319113000000000000 - Obrigações patronais 303 187.000,00 

253 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

303 200.000,00 

252 3339030000000000000 - Material de consumo 303 160.000,00 

Total Ação 2.077.700,00 

Ação: 1014 - Saude Mais Perto 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

254 3449052000000000000 - Equipamentos e material permane 303 50.000,00 

Total Ação 50.000,00 

Ação: 1015 - Expansão da Rede Física de Saúde 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

255 3449051000000000000 - Obras e instalações 303 50.000,00 

256 3449051000000000000 - Obras e instalações 495 50.000,00 

257 3449052000000000000 - Equipamentos e material permane 303 50.000,00 

Total Ação 150.000,00 

Ação: 1016 - Encargos Contrapartida e Execução de Convenios Saúde 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

258 3332093000000000000 - Indenizações e restituições 321 500,00 

259 3449051000000000000 - Obras e instalações 500 50.000,00 

260 3449052000000000000 - Equipamentos e material permane 500 10.000,00 

Total Ação 60.500,00 

Ação: 1045 - Esperança de Vida 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

262 3339030000000000000 - Material de consumo 498 4.000,00 

264 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - 303 24.000,00 
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pess 

265 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

303 26.000,00 

266 3449052000000000000 - Equipamentos e material permane 303 50.000,00 

267 3449052000000000000 - Equipamentos e material permane 498 1.000,00 

261 3339030000000000000 - Material de consumo 303 50.000,00 

263 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para 

distri 

303 50.000,00 

Total Ação 205.000,00 

Ação: 1046 - Carinho de Mãe 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

268 3339030000000000000 - Material de consumo 303 111.000,00 

269 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

303 30.000,00 

270 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

303 70.000,00 

Total Ação 211.000,00 

Ação: 2057 - Medicamento ao Seu Alcance 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

275 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para 

distri 

303 283.000,00 

273 3339030000000000000 - Material de consumo 303 20.000,00 

274 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para 

distri 

0 200.000,00 

Total Ação 503.000,00 

Ação: 2058 - Ações de Saúde - Atenção Básica 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

276 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - 

p 

495 1.038.000,00 

277 3339030000000000000 - Material de consumo 495 50.000,00 

278 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

495 50.000,00 

279 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

495 417.064,00 

280 3339048000000000000 - Outros auxílios financeiros a 

pesso 

495 72.000,00 

Total Ação 1.627.064,00 

Ação: 2059 - Atividades do Fundo Municipal de Saúde 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

281 3319005000000000000 - Outros benefícios previdenciários 

d 

303 1.000,00 

282 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - 

p 

0 1.012.611,00 

283 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - 

p 

303 4.672.368,00 

284 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - 

p 

510 55.000,00 
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285 3319013000000000000 - Obrigações patronais 303 33.000,00 

286 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalh 0 24.010,00 

287 3319113000000000000 - Obrigações patronais 303 600.000,00 

288 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil 303 37.000,00 

290 3339030000000000000 - Material de consumo 510 55.000,00 

291 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locom 0 5.000,00 

292 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

303 150.000,00 

293 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

0 385.990,00 

294 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

303 250.000,00 

289 3339030000000000000 - Material de consumo 303 200.000,00 

Total Ação 7.480.979,00 

Ação: 2060 - Atividades Manutenção Hospital Luiza Borba Carneir 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

295 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal 

decor 

0 100.000,00 

296 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal 

decor 

303 600.000,00 

297 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal 

decor 

495 400.000,00 

298 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

303 180.000,00 

Total Ação 1.280.000,00 

Ação: 2061 - Encargos Aplicação Recursos Sus Ambulatório 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

299 3339030000000000000 - Material de consumo 369 10.000,00 

300 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

369 25.000,00 

301 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

369 152.000,00 

Total Ação 187.000,00 

Ação: 2088 - Encargos Realização Conferencia Municipal 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

303 3339030000000000000 - Material de consumo 303 10.000,00 

Total Ação 10.000,00 

Ação: 2089 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

304 3339030000000000000 - Material de consumo 303 2.000,00 

Total Ação 2.000,00 

Ação: 2091 - Mão Amiga 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

305 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

0 40.000,00 
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306 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

303 100.000,00 

Total Ação 140.000,00 

Ação: 2093 - Olhar Tibagi 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

307 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para 

distri 

303 5.000,00 

Total Ação 5.000,00 

Ação: 2114 - Respeito à Vida 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

308 3339030000000000000 - Material de consumo 303 60.000,00 

Total Ação 60.000,00 

Ação: 2115 - A Família Que Quero 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

309 3339030000000000000 - Material de consumo 303 15.000,00 

Total Ação 15.000,00 

Ação: 1047 - Reequipamento Unidades de Saúde 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

271 3449052000000000000 - Equipamentos e material permane 0 25.000,00 

272 3449052000000000000 - Equipamentos e material permane 495 50.000,00 

Total Ação 75.000,00 

Ação: 2062 - CIS Campos Gerais e Consórcio Intergestores Paraná Saúde/Medicamentos 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

302 3337170000000000000 - Rateio pela participação em 

consó 

303 480.000,00 

Total Ação 480.000,00 

Total Unidade 12.541.543,00 

Ação: 1007 - Cão Amigo 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

310 3339030000000000000 - Material de consumo 0 20.000,00 

Total Ação 20.000,00 

Ação: 2119 - Subvenção Associação Protetora dos Animais 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

315 3335043000000000000 - Subvenções sociais 0 27.221,00 

Total Ação 27.221,00 

Ação: 2063 - Ações em Saúde - Vigilancia em Saúde 

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado 

312 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

497 20.000,00 

313 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - 

pess 

497 90.000,00 

314 3449052000000000000 - Equipamentos e material permane 497 10.000,00 
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311 3339030000000000000 - Material de consumo 497 88.440,00 

Total Ação 208.440,00 

Total Unidade 255.661,00 

Total Orgão 14.874.904,00 

Total Geral 14.874.904,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município de Tibagi, 15 de Março de 2017. 

 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
WILSON SILVA JUNIOR 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e

igualitário  às  ações  e  serviços  para  a  promoção,  proteção  e

recuperação.” (Constituição Federal de 1988, artigo 196).
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INTRODUÇÃO

A Programação Anual de Saúde (PAS) é, por definição, o instrumento que operacionaliza

as intenções expressas no Plano de Saúde a cada ano de sua vigência, possuindo como base

legal para sua elaboração as normas do Ministério da Saúde, a Lei de Diretrizes Orçamentárias –

LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA do respectivo exercício.

O presente documento tem como objetivo apresentar as metas e os indicadores propostos

para o ano de 2018 da Secretaria Municipal de Tibagi, apresentando os resultados alcançados

com a execução do PAS.

Esta Programação Anual de Saúde – PAS 2018 tem ações previstas na construção do

Plano Municipal de Saúde 2018 – 2021, levando-se em conta as propostas apresentadas pela

sociedade na XII Conferência Municipal de Saúde ocorrida em julho de 2017.

No rol de diretrizes, objetivos, metas e indicadores, estão contempladas também as metas

pactuadas no Sistema de Pactuação Interfederativa – SISPACTO.

Segundo a Lei complementar n° 141 de 13 de Janeiro de 2012, a Programação Anual de

Saúde – PAS passa a ter obrigatoriedade de aprovação do Conselho de Saúde.

Desta  maneira,  o  presente  documento  evidencia-se  como  um  norteador  dos

trabalhos para o ano de 2018.
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1. DIRETRIZES DO PMS 2018 – 2021 APLICAVÉIS À PAS – 2018

1ª Diretriz - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e

em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de

atenção básica e a atenção especializada.

Objetivo  da  Diretriz:  Garantir  a  infra-estrutura  necessária  ao  funcionamento  da Atenção

Básica,  disponibilizando  recursos  materiais  e  humanos,  equipamentos,  insumos  e  infra-

estrutura física suficientes para o conjunto de ações propostas.

INDICADOR META 2018 AÇÃO QUE COMPLETAM AS METAS

Reformar  as  UBS:  18  de  Março,  Caetano

Mendes.
100%

A reforma  será  executada  por  recurso

próprio. 

Adequação e Manutenção Predial da Farmácia

Municipal
100%

Restauração será executada por recurso

próprio.

Finalizar obras no ESF São José 100%

Será  concluído  com  recursos  do

Ministério  da  Saúde  conforme  projeto

inicial.

Adquirir   equipamentos  e  materiais

permanentes  para  garantia  da  atenção  a

saúde.

25%
Será adquirido por meio de propostas de

Emenda Parlamentar 

Adequar  a odontologia na UBS 18 de Março. 100%
Concluída  e  em  funcionamento  na

própria UBS.

Aquisição de quatro ambulâncias simples para

remoção
50% Aquisição pelo Fundo Municipal

Aquisição de quatro veículos para transporte de

equipes ESF
25% Aquisição pelo Fundo Municipal

Finalizar  Obras  dos  postos  avançados

Cachoeira, Cachoeirão, Gaias.
25%

A reforma  será  executada  por  recurso

próprio.

Reformar  e  Ampliar  prédio  ao  lado  da

Secretaria Municipal de Saúde para instalar as

Vigilâncias (Epidemiológica e Sanitária)

50%
A reforma e ampliação serão executadas

por recurso próprio.

Adequar  todas  as  Unidades  de  Saúde  para

Cadeirantes e Deficientes Físicos.
50%

A  adequação  será  executada  por

recurso próprio.
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2ª Diretriz – Promoção da atenção integral à saúde da população por meio das atividades

realizadas  pelas  Equipes  da  APS,  Saúde  da  Família  e  NASF  para  todos  os  segmentos

populacionais,  priorizando  as  ações  para  a  população  mais  vulnerável  (criança,  mulher,

adolescentes e jovens, saúde do homem e idosos), seguido da promoção da atenção integral

à  Saúde  Bucal  e  da  adesão  à  assistência  em  Redes  de  Atenção  à  Saúde  a  serem

implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde.

Objetivo  da Diretriz:  Utilização de mecanismos que propiciem à  ampliação do acesso a

atenção básica. Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento

oportuno do Câncer de Mama e do Colo de Útero. Organizar a Rede de Atenção à Saúde

Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade. Melhoria das condições

de Saúde do Idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e das

redes de atenção.

INDICADOR META 2018 AÇÃO QUE COMPLETAM AS METAS

Ampliar  o  Serviço  Ambulatorial  para
Redução do Tabagismo (CAPS) 1%

Adequar  o  programa  de  tabagismo  com

desejo de parar de fumar.

Implantar  a  Tutoria  Selo  Bronze  em  4
equipes de Saúde da Família.

(ESF 18 de Março, São José, São Bento e
Caetano Mendes)

50%

Adequar  as  Unidades de  Saúde conforme

modelo de reorganização da SESA/PMAQ.

Implantar a Estratificação de Risco conforme
Linha Guia de Saúde Bucal 100%

Adequar  a  Saúde  Bucal  para  a

reorganização da SESA/PMAQ.

Adquirir  2  cadeiras  Odontológicas  novas
para ESF 18 de Março e Alto do Amparo 25%

Adequar  a  Saúde  Bucal  na  Unidade  de

Saúde.

Reduzir o percentual de Exodontia
20%

Adequar  o  processo  de  trabalho  da

odontologia na Atenção Primária em Saúde.

Ampliar  o  número  de  ação  coletiva  de
escovação dental supervisionada 25%

Promover  e  dar  condições  de  prevenção

nas  escolas  públicas,  de  acordo  com  a

equipe de saúde bucal local em que estes

estão inseridos. 

Redução  de  internações  por  causas
sensíveis à Atenção Básica em 2% ao ano 21%

Monitoramento  e  avaliação  do  cuidado  às

doenças sensíveis à atenção Primária.
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Aumentar  o  percentual  de  cobertura  das
condicionalidades da saúde do

programa Bolsa Família
82%

Fortalecer  a  Atenção  à  Saúde  com

qualidade para as famílias e Captação das 

famílias em vulnerabilidade social.

Ampliar a razão de mulheres na faixa etária
de  20  a  59  anos  com  um  exame
citopatológico ao entrar para a faixa etária e
um a cada 3 anos

0,60

Rastreamento  de  mulheres  para  as  ações

de controle de câncer do colo do útero na

APS.

Fortalecer  e  programar  campanhas  de

citopatológico em todas as UBS e monitorar

os resultados dos exames.

Aumentar a razão de exames de mamografia
em mulheres de 50 a 69 anos de idade 0,43

Monitorar  as  mamografias  realizadas  na

população  alvo  e  realizar  monitoramento

dos resultados dos exames de mamografia

Aumentar o percentual de parto Normal 52%

Estimular  asa  gestante  a  optar  pelo  parto

normal, por meio de ações educativas e no

pré-natal.

Aumentar a proporção de nascidos vivos de
mães com no mínimo 7 consultas  de pré-
natal

75%

Fortalecer a Estratégia Saúde da Família;

Promover  ações  para  captar  as  gestantes

para  acolhimento  do  pré-natal  no  primeiro

trimestre da gravidez;

Melhorar pré-natal utilizando a linha guia do

Programa Mãe Paranaense.

Cobertura  para  teste  rápido  de  sífilis  em
gestantes usuárias do SUS

95%
Manter o teste rápido em todas as UBS;

Desenvolver campanhas educativas;

Reduzir a mortalidade infantil 2%

Melhorar pré-natal utilizando a linha guia do

Programa Mãe Paranaense;

Manter a estratificação de risco das crianças

menores  de  um  ano  e

monitorar/acompanhar as crianças de risco.

Implantar o Comitê Mortalidade

Investigar óbitos infantis e fetais 100% Monitoramento das investigações dos óbitos

por meio de relatórios;

Captar  100%  das  Declarações  de  Óbitos

(DO),  inserindo  os  dados  no  Sistema  de

Informação de mortalidade (SIM).



Programação Anual de Saúde – PAS 2018

Implantar o Comitê Mortalidade

Investigar óbitos maternos 100%
Implantar o Comitê Mortalidade;

Monitoramento das investigações dos óbitos

por meio de relatórios.

Fortalecimento  do  processo  de

investigação.

Investigar os óbitos para mulheres em idade
fértil (MIF)

100%

Reduzir  em  0,5%  a  taxa  de  mortalidade
prematura (<70 anos) por Doenças Crônicas
Não  Transmissíveis  –  DCNT  (Doenças  do
aparelho  circulatório,  câncer,  diabetes  e
doenças respiratórias crônicas)

40%

Desenvolver estratégia para prevenção das

doenças  e  condições  prevalentes  na

população idosa;

Garantir  a  infraestrutura  adequada  nos

serviços para desenvolver a saúde do idoso

Adequar  a  atenção  domiciliar  para

atendimento a pessoa idosa;

Mapeamento e redivisão de área ACS 100%
Mapear todas as áreas e classifica-las em

riscos.

Recadastramento  da  população  área  de
abrangência 

100%

Cadastrar toda a população não assistida;

Ampliar o número de visitas domiciliares por

família.

Capacitação  para  Agentes  o  Comunitários
de Saúde 100%

Realizar  capacitação  para  integração  do

Agentes Comunitários de Saúde
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3ª Diretriz – Promoção da Atenção à Saúde Mental, com ênfase no enfrentamento da

dependência de Crack e outras drogas, por  meio da implantação da Rede de Atenção à

Saúde Mental.

Objetivo da Diretriz:  Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de

forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais.

INDICADOR META 2018 AÇÃO QUE COMPLETAM AS METAS

Estruturar equipe mínima para o CAPS 100%

Adequar a equipe Fortalecer os programas e

ações para prevenção e combate à drogadição

garantindo a promoção da saúde, com

diagnóstico precoce dos transtornos mentais e

decorrentes do uso de álcool e outras drogas

nas unidades básicas de saúde, através de

capacitação e trabalho em rede

Adquirir  móveis  para  adequar  o
atendimento 50%

Aquisição de mobiliário  e  equipamentos para

adequação do  ambiente  de  trabalho  para  os

trabalhadores da saúde.

Fornecer  lanche/alimentação  para  os
pacientes que passam o dia no CAPS.

50%
Disponibilizar  alimentação  conforme

disponibilidade.

Credenciamento CAPS 100% Concretizar o credenciamento do CAPS
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4ª  Diretriz –  Garantir  o  acesso da população  aos medicamentos da Atenção Básica

conforme  REMUME  (Relação  Municipal  de  Medicamentos  do  Bloco  da  Assistência

Farmacêutica).

Objetivo  da  Diretriz:  Fortalecer  a  rede  de  assistência  farmacêutica,  ampliação  do

atendimento.

INDICADOR META 2018 AÇÃO QUE COMPLETAM AS METAS

Criar uma Comissão de Farmácia e Terapia,
constituída  por  equipe  multidisciplinar,
incluindo farmacêuticos, médicos, enfermeiros
e assistente social,  com caráter consultivo e
técnico,  tendo  por  objetivo  assessorar  a
equipe  gestora  na  formulação  e
implementação  das  políticas  relacionadas
com  a  prescrição  e  o  Ciclo  da  Assistência
Farmacêutica.

40%

Implantação  do  serviço  de  Atenção

Farmacêutica

Implantar comissão farmacêutica;

Adequação  dos  espaços  da  Farmácia
Municipal e dos dispensários nas ESFs, bem
como implementação de sistema de logística
e informatização.

80%

Adequação  do  prédio  com  instalações

suficientes  para  armazenamento  dos

medicamentos.

Capacitação dos profissionais envolvidos com
Assistência Farmacêutica na rede.

40%
Realização dos eventos de capacitação.

Atualização  da  REMUME  e  Elaboração  do
Manual de Boas Práticas de Armazenamento
e  Dispensação  de  Medicamentos  da
Autarquia Municipal de Saúde.

90%

Elaborar a atualização do REMUME 

Ampliação  do  estoque de  medicamentos  na
Rede Atenção Farmacêutica.

90%

Garantir  infra-estrutura  adequada  para  a

dispensação  de  medicamentos  com

respeito as normas sanitárias
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5ª Diretriz – Assegurar a execução das ações de Vigilância em Saúde, meio ambiente e

as ações da Saúde do Trabalhador;  integração das equipes de Vigilância Epidemiológica e

Sanitária com as equipe s de Saúde da Família na atenção a vigilância, prevenção e controle de

doenças  transmissíveis,  das  não  transmissíveis  e  das  imunopreviníveis,  bem  como  as

emergenciais.

Objetivo da Diretriz: Fortalecer a promoção e vigilância em saúde.

INDICADOR META 2018 AÇÃO QUE COMPLETAM AS METAS

Ampliar  as  coberturas  vacinais  (CV)
adequadas  conforme  Calendário
Básico de Vacinação da Criança.

90%

Estimular  a  busca  ativa  dos  usuários  com
esquema  de  vacinação  incompleto  em  tempo
oportuno;

Elaboração  de  materiais  informativos  sobre  a
imunização  para  distribuição  em
estabelecimentos de interesse da saúde publica;

Articulação  e  divulgação  do  calendário  vacinal
para conscientização da população.

Aumentar  o  percentual  de  cura  de
casos novos de tuberculose pulmonar
bacilífera

90%

Realizar  campanha  de  mobilização  e
sensibilização  para  a  busca  ativa  de
sintomáticos em todo município;

Realizar busca ativa dos contatos dos pacientes
com Tuberculose realizando exame clínico,  PT
(prova tuberculínica) e raio X.

Garantir a realização de exames anti-
HIV nos casos novos de tuberculose

100%

Fornecimento de exames anti –HIV (sorologia ou
teste rápido) pelo SUS a todos os casos novos
de tuberculose diagnostica;

Realizar capacitação com as equipes integradas
no processo.

Aumentar  o  percentual  de  cobertura
de  registro  de  óbitos  com  causa
básica definida

95%
Realizar capacitação da classe médica sobre a
importância do preenchimento correto da causa
básica de óbito.

Aumentar  o  percentual  de
encerramento  das  doenças
compulsórias imediatas registradas no
SINAN, em até 60 dias a partir da data
de notificação.

75%

 Notificar os casos suspeitos; 

Solicitar exames para encerramento do caso;

Acompanhar a evolução do caso e encerrar no
SINAN.

Garantir  exames  dos  contatos
intradomiciliares  de  casos  novos  de
hanseníase

90%

 Garantir  o  encaminhamento  médico  para  a
testagem; 

 Capacitar equipes de saúde enfatizando sobre o
tratamento e acompanhamento

Aumentar  o  percentual  de  cura  para
casos novos de Hanseníase

75%
Capacitar  os  profissionais  de  saúde  da  rede,
principalmente  enfermeiros  e  agentes  para
garantir adesão ao tratamento.
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Aumentar  o  percentual  de  análises
realizadas em amostras de água para
consumo  humano,  quanto  aos
parâmetros  coliformes  totais,  cloro
residual livre e turbidez.

70%

Capacitar pessoal para realizar a ação;

Incluir  na  prestação  de  contas  (audiência
Pública)  relatório  sobre a situação da água no
Município.

Monitoramento r  Avaliação continua das ações
relacionadas às analises de água.

Realizar  visitas  domiciliares  para
controle da dengue 70%

Manter equipe de Agentes de Endemias; 

Aprimorar os registros das visitas

Capacitação  para  Agentes  de
Combate Endemias 100%

Realizar  capacitação  e  treinamentos  para  as
Agentes de Endemias da área
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6ª Diretriz – Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade ambulatorial e

hospitalar (atenção especializada) e implantar o processo de monitoramento e avaliação dos

encaminhamentos conforme classificação e estratificação de risco dos pacientes. (Bloco MAC).

Objetivo da Diretriz: Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e

em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento

da política de atenção básica e da atenção especializada.

INDICADOR META 2018 AÇÃO QUE COMPLETAM AS METAS

Garantir  o  transporte  de  pacientes  para
tratamento fora do domicílio – TFD 100%

Garantir  aos  usuários  o  transporte  quando

agendamento  de  consultas  e  exames

especializados em serviços ofertados.

Garantir o acesso a Atenção Secundária
na  Rede  Mãe  Paranaense  para  as
estratificadas como de Risco

100%

Elaborar relatório sobre gestantes que tiveram

acompanhante  durante  todo  o  trabalho  de

parto, parto e puerpério.

Melhorar  o  Pré-Natal  com  a  Rede  Mãe

Paranaense.

Garantir  acesso  aos  serviços
ambulatoriais  de  média  e  alta
complexidade,  por  meio  da
regionalização e do Centro  Regional  de
Especialidades.

100%

Estruturação da Central  de agendamento do

município com estrutura de equipe suficiente

Instituição  de  protocolos  de  regulação  da

demanda (priorização da demanda).

Aumentar   o  número  de   exames
laboratoriais e de apoio e diagnóstico

5%
Ampliar o acesso a exames laboratoriais e de

imagem.
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7ª Diretriz - Aprimoramento da rede de urgência, com implementação do Pronto Socorro

Municipal e Implantação do SAMU 192 e Centrais de Regulação, articulando-a com outras

redes de atenção.

Objetivo da Diretriz:  Oferecer atenção a Urgência e Emergência qualificada resolutiva em

tempo  oportuno,  organizada  por  meio  da  regulação  e  hierarquização  dos  serviços

assistenciais, superando as fragmentações das ações e serviços de Saúde.

INDICADOR META 2018 AÇÃO QUE COMPLETAM AS METAS

Número de unidades de saúde com 
serviço de notificação contínua da 
violência doméstica, sexual e outras 
violências.

5%

Adequar as Unidades de Saúde para notificar

os casos de violência.

Reduzir os óbitos nas internações por 
infarto agudo do miocárdio (IAM).

1%

Ampliar o número de unidades de saúde com

serviço de notificação contínua da violência

doméstica, sexual e outras violências.
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8ª  Diretriz  –  Aperfeiçoamento  e  Fortalecimento  da  Gestão  Descentralizada  e

Regionalizada, gestão do Planejamento e da informação em Saúde, Gestão do Trabalho e da

Educação na Saúde, aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão participativa e do controle

social.

Objetivo  da  Diretriz:  Fortalecer  o  SUS,  garantindo  a  equidade,  acesso  universal,

integralidade e controle social nos serviços prestados.

INDICADOR META 2018 AÇÃO QUE COMPLETAM AS METAS

Cumprir  a  Lei  Complementar
Federal nº 141, de 13 de Janeiro de
2012.

100%

Prestação  de  contas  ao  Conselho  Municipal  de

Saúde,  Câmara  de  Vereadores,  ao  Tribunal  de

contas e ao Ministério de Saúde. 

Apresentar em tempo oportuno os
instrumentos de Gestão do SUS

100%

Viabilizar  a  pactuação  da  CIB  (Comissão

Intergestores  Bipartite)  e  CIT  (Comissão

Intergestores Bipartite).

Garantir  a  Manutenção  das
Atividades da Secretaria Municipal
de Saúde

100%
Participar  das  reuniões,  capacitações,  palestras,

etc.

Garantir  o  financiamento  do
Conselho Municipal de Saúde

100%

Realização de capacitação para os conselheiros

Municipais;

Financiamento previsto pela LOA.

Implantar  sistema  de
gerenciamento  Informatizado  (E-
SUS e Prontuário Eletrônico)

70%

Estruturar as Unidades de Saúde e capacitar os

servidos  com  a  informatização  do  E-SUS  e

prontuários eletrônicos; 
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3. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (EM ANEXO)
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Dotação Valor Orçado
Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade: 001 - Assessoria Administrativa
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - TIBAGI SAUDÁVEL
Ação: 1020 - Reequipamento Unidades de Saúde
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.001.0010.0301.1001.1020.3449052000000000000.00303 50.000,00
Total Vínculo 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
Total Ação 50.000,00
Ação: 1021 - Expansão da Rede Física de Saúde - Reforma e Ampliação
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.001.0010.0301.1001.1021.3449051000000000000.00303 50.000,00
Total Vínculo 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
Total Ação 50.000,00
Ação: 1045 - Manutenção da Frota da Saúde - Impositivo
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.001.0010.0301.1001.1045.3339030000000000000.00303 200.000,00
Total Vínculo 200.000,00
Total Elemento 200.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.001.0010.0301.1001.1045.3339039000000000000.00303 50.000,00
Total Vínculo 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
Total Ação 250.000,00
Ação: 2053 - Atividades da Gerencia Administrativa - Sms
Elemento: 3319005000000000000 - Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.001.0010.0301.1001.2053.3319005000000000000.00303 2.200,00
Total Vínculo 2.200,00
Total Elemento 2.200,00
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.001.0010.0301.1001.2053.3319011000000000000.00303 1.200.000,00
Total Vínculo 1.200.000,00
Total Elemento 1.200.000,00
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.001.0010.0301.1001.2053.3319113000000000000.00303 160.000,00
Total Vínculo 160.000,00
Total Elemento 160.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.001.0010.0301.1001.2053.3339030000000000000.00303 150.000,00
Total Vínculo 150.000,00
Total Elemento 150.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.001.0010.0301.1001.2053.3339039000000000000.00303 200.000,00
Total Vínculo 200.000,00
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Dotação Valor Orçado
Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade: 001 - Assessoria Administrativa
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - TIBAGI SAUDÁVEL
Ação: 2053 - Atividades da Gerencia Administrativa - Sms
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Total Elemento 200.000,00
Total Ação 1.712.200,00
Total Programa 2.062.200,00
Total Subfunção 2.062.200,00
Total Função 2.062.200,00
Total Unidade 2.062.200,00
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saude
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - TIBAGI SAUDÁVEL
Ação: 1008 - Encargos Contrapartida e Execução de Convênios Saúde
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações
Vínculo: 00500 - Bloco investimento - saude
14.002.0010.0301.1001.1008.3449051000000000000.00500 50.000,00
Total Vínculo 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
Vínculo: 00500 - Bloco investimento - saude
14.002.0010.0301.1001.1008.3449052000000000000.00500 15.000,00
Total Vínculo 15.000,00
Total Elemento 15.000,00
Total Ação 65.000,00
Ação: 1036 - Reequipamento Clinica da Mulher - Impositivo
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações
Vínculo: 00000 - Recursos ordinarios(livre)-exerc.corrent
14.002.0010.0301.1001.1036.3449051000000000000.00000 40.000,00
Total Vínculo 40.000,00
Total Elemento 40.000,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0301.1001.1036.3449052000000000000.00303 60.000,00
Total Vínculo 60.000,00
Total Elemento 60.000,00
Total Ação 100.000,00
Ação: 1037 - Instalação de Academias da Saúde - Impositivo
Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalações
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0301.1001.1037.3449051000000000000.00303 130.000,00
Total Vínculo 130.000,00
Total Elemento 130.000,00
Total Ação 130.000,00
Ação: 1038 - Reequipamento e Readequação Fisioterapia - Impositivo
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0301.1001.1038.3449052000000000000.00303 100.000,00
Total Vínculo 100.000,00
Total Elemento 100.000,00
Total Ação 100.000,00
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Dotação Valor Orçado
Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saude
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - TIBAGI SAUDÁVEL
Ação: 2054 - Ações de Saúde - Atenção Básica
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Vínculo: 00495 - Atenção básica
14.002.0010.0301.1001.2054.3319011000000000000.00495 900.000,00
Total Vínculo 900.000,00
Total Elemento 900.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
Vínculo: 00495 - Atenção básica
14.002.0010.0301.1001.2054.3339030000000000000.00495 50.000,00
Total Vínculo 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Vínculo: 00495 - Atenção básica
14.002.0010.0301.1001.2054.3339032000000000000.00495 50.000,00
Total Vínculo 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização
Vínculo: 00495 - Atenção básica
14.002.0010.0301.1001.2054.3339034000000000000.00495 50.000,00
Total Vínculo 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo: 00495 - Atenção básica
14.002.0010.0301.1001.2054.3339039000000000000.00495 490.000,00
Total Vínculo 490.000,00
Total Elemento 490.000,00
Elemento: 3339048000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas
Vínculo: 00495 - Atenção básica
14.002.0010.0301.1001.2054.3339048000000000000.00495 72.000,00
Total Vínculo 72.000,00
Total Elemento 72.000,00
Total Ação 1.612.000,00
Ação: 2056 - Atividades de Manutenção Hospital Luiza Borba Carneiro
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0301.1001.2056.3339039000000000000.00303 200.000,00
Total Vínculo 200.000,00
Total Elemento 200.000,00
Total Ação 200.000,00
Ação: 2057 - Encargos Aplicação Recursos Sus Ambulatório
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
Vínculo: 00369 - Serviços prestados sus
14.002.0010.0301.1001.2057.3339030000000000000.00369 10.000,00
Total Vínculo 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização
Vínculo: 00369 - Serviços prestados sus
14.002.0010.0301.1001.2057.3339034000000000000.00369 100.000,00
Total Vínculo 100.000,00
Total Elemento 100.000,00
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Dotação Valor Orçado
Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saude
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - TIBAGI SAUDÁVEL
Ação: 2057 - Encargos Aplicação Recursos Sus Ambulatório
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
Vínculo: 00369 - Serviços prestados sus
14.002.0010.0301.1001.2057.3339036000000000000.00369 5.000,00
Total Vínculo 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo: 00369 - Serviços prestados sus
14.002.0010.0301.1001.2057.3339039000000000000.00369 66.500,00
Total Vínculo 66.500,00
Total Elemento 66.500,00
Total Ação 181.500,00
Ação: 2077 - Família Ideal
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0301.1001.2077.3339032000000000000.00303 5.000,00
Total Vínculo 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Total Ação 5.000,00
Ação: 2078 - Contribuição CIM Saúde
Elemento: 3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0301.1001.2078.3337170000000000000.00303 240.000,00
Total Vínculo 240.000,00
Total Elemento 240.000,00
Total Ação 240.000,00
Ação: 2080 - Acolhimento ao Tibagiano - Casa de Apoio
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0301.1001.2080.3339039000000000000.00303 150.000,00
Total Vínculo 150.000,00
Total Elemento 150.000,00
Total Ação 150.000,00
Ação: 2081 - Prato Cheio
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0301.1001.2081.3339030000000000000.00303 20.000,00
Total Vínculo 20.000,00
Total Elemento 20.000,00
Total Ação 20.000,00
Ação: 2087 - Saúde Mental
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
Vínculo: 00496 - Atenção média/alta complex. amb. e hosp.
14.002.0010.0301.1001.2087.3339030000000000000.00496 40.000,00
Total Vínculo 40.000,00
Total Elemento 40.000,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
Vínculo: 00496 - Atenção média/alta complex. amb. e hosp.
14.002.0010.0301.1001.2087.3339036000000000000.00496 150.000,00
Total Vínculo 150.000,00
Total Elemento 150.000,00
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Dotação Valor Orçado
Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saude
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0301 - Atenção Básica
Programa: 1001 - TIBAGI SAUDÁVEL
Ação: 2087 - Saúde Mental
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0301.1001.2087.3339039000000000000.00303 192.000,00
Total Vínculo 192.000,00
Vínculo: 00496 - Atenção média/alta complex. amb. e hosp.
14.002.0010.0301.1001.2087.3339039000000000000.00496 150.000,00
Total Vínculo 150.000,00
Total Elemento 342.000,00
Total Ação 532.000,00
Ação: 2097 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0301.1001.2097.3339014000000000000.00303 3.000,00
Total Vínculo 3.000,00
Total Elemento 3.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0301.1001.2097.3339030000000000000.00303 2.000,00
Total Vínculo 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0301.1001.2097.3339039000000000000.00303 3.000,00
Total Vínculo 3.000,00
Total Elemento 3.000,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0301.1001.2097.3449052000000000000.00303 2.000,00
Total Vínculo 2.000,00
Total Elemento 2.000,00
Total Ação 10.000,00
Total Programa 3.345.500,00
Total Subfunção 3.345.500,00
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1001 - TIBAGI SAUDÁVEL
Ação: 2055 - Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento: 3319005000000000000 - Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0302.1001.2055.3319005000000000000.00303 1.000,00
Total Vínculo 1.000,00
Total Elemento 1.000,00
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Vínculo: 00000 - Recursos ordinarios(livre)-exerc.corrent
14.002.0010.0302.1001.2055.3319011000000000000.00000 940.000,00
Total Vínculo 940.000,00
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0302.1001.2055.3319011000000000000.00303 4.791.950,00
Total Vínculo 4.791.950,00
Vínculo: 00510 - Taxas - exercício poder de polícia
14.002.0010.0302.1001.2055.3319011000000000000.00510 55.000,00
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Dotação Valor Orçado
Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saude
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1001 - TIBAGI SAUDÁVEL
Ação: 2055 - Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
Vínculo: 00510 - Taxas - exercício poder de polícia
Total Vínculo 55.000,00
Total Elemento 5.786.950,00
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0302.1001.2055.3319013000000000000.00303 48.100,00
Total Vínculo 48.100,00
Total Elemento 48.100,00
Elemento: 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
Vínculo: 00000 - Recursos ordinarios(livre)-exerc.corrent
14.002.0010.0302.1001.2055.3319094000000000000.00000 39.200,00
Total Vínculo 39.200,00
Total Elemento 39.200,00
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0302.1001.2055.3319113000000000000.00303 700.000,00
Total Vínculo 700.000,00
Total Elemento 700.000,00
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0302.1001.2055.3339014000000000000.00303 60.000,00
Total Vínculo 60.000,00
Total Elemento 60.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0302.1001.2055.3339030000000000000.00303 480.000,00
Total Vínculo 480.000,00
Vínculo: 00510 - Taxas - exercício poder de polícia
14.002.0010.0302.1001.2055.3339030000000000000.00510 55.000,00
Total Vínculo 55.000,00
Total Elemento 535.000,00
Elemento: 3339034000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização
Vínculo: 00000 - Recursos ordinarios(livre)-exerc.corrent
14.002.0010.0302.1001.2055.3339034000000000000.00000 1.055.000,00
Total Vínculo 1.055.000,00
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0302.1001.2055.3339034000000000000.00303 800.000,00
Total Vínculo 800.000,00
Total Elemento 1.855.000,00
Elemento: 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0302.1001.2055.3339036000000000000.00303 158.000,00
Total Vínculo 158.000,00
Total Elemento 158.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo: 00000 - Recursos ordinarios(livre)-exerc.corrent
14.002.0010.0302.1001.2055.3339039000000000000.00000 400.000,00
Total Vínculo 400.000,00
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Dotação Valor Orçado
Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saude
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1001 - TIBAGI SAUDÁVEL
Ação: 2055 - Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0302.1001.2055.3339039000000000000.00303 430.000,00
Total Vínculo 430.000,00
Total Elemento 830.000,00
Total Ação 10.013.250,00
Total Programa 10.013.250,00
Total Subfunção 10.013.250,00
Subfunção: 0303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 1001 - TIBAGI SAUDÁVEL
Ação: 2083 - Medicamento Para Todos
Elemento: 3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público
Vínculo: 00303 - Saude receitas vinculadas(ec29/00-15%) e
14.002.0010.0303.1001.2083.3337170000000000000.00303 120.000,00
Total Vínculo 120.000,00
Vínculo: 00510 - Taxas - exercício poder de polícia
14.002.0010.0303.1001.2083.3337170000000000000.00510 200.000,00
Total Vínculo 200.000,00
Total Elemento 320.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
Vínculo: 00498 - Assistência Farmacêutica
14.002.0010.0303.1001.2083.3339030000000000000.00498 100.800,00
Total Vínculo 100.800,00
Total Elemento 100.800,00
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Vínculo: 00495 - Atenção básica
14.002.0010.0303.1001.2083.3339032000000000000.00495 300.120,00
Total Vínculo 300.120,00
Total Elemento 300.120,00
Total Ação 720.920,00
Total Programa 720.920,00
Total Subfunção 720.920,00
Total Função 14.079.670,00
Total Unidade 14.079.670,00
Unidade: 003 - Gerencia de Vigilancia
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0304 - Vigilância Sanitária
Programa: 1001 - TIBAGI SAUDÁVEL
Ação: 2066 - Subvenção Associação Protetora dos Animais
Elemento: 3335043000000000000 - Subvenções sociais
Vínculo: 00000 - Recursos ordinarios(livre)-exerc.corrent
14.003.0010.0304.1001.2066.3335043000000000000.00000 30.600,00
Total Vínculo 30.600,00
Total Elemento 30.600,00
Total Ação 30.600,00
Ação: 2079 - Canil
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
Vínculo: 00000 - Recursos ordinarios(livre)-exerc.corrent
14.003.0010.0304.1001.2079.3339030000000000000.00000 40.000,00
Total Vínculo 40.000,00
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Dotação Valor Orçado
Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade: 003 - Gerencia de Vigilancia
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0304 - Vigilância Sanitária
Programa: 1001 - TIBAGI SAUDÁVEL
Ação: 2079 - Canil
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
Total Elemento 40.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo: 00000 - Recursos ordinarios(livre)-exerc.corrent
14.003.0010.0304.1001.2079.3339039000000000000.00000 10.000,00
Total Vínculo 10.000,00
Total Elemento 10.000,00
Total Ação 50.000,00
Total Programa 80.600,00
Total Subfunção 80.600,00
Subfunção: 0305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 1001 - TIBAGI SAUDÁVEL
Ação: 2059 - Ações em Saúde - Vigilância em Saúde
Elemento: 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil
Vínculo: 00497 - Vigilância epidemiológica
14.003.0010.0305.1001.2059.3339014000000000000.00497 5.000,00
Total Vínculo 5.000,00
Total Elemento 5.000,00
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo
Vínculo: 00497 - Vigilância epidemiológica
14.003.0010.0305.1001.2059.3339030000000000000.00497 50.000,00
Total Vínculo 50.000,00
Total Elemento 50.000,00
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo: 00497 - Vigilância epidemiológica
14.003.0010.0305.1001.2059.3339039000000000000.00497 53.000,00
Total Vínculo 53.000,00
Total Elemento 53.000,00
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
Vínculo: 00497 - Vigilância epidemiológica
14.003.0010.0305.1001.2059.3449052000000000000.00497 30.000,00
Total Vínculo 30.000,00
Total Elemento 30.000,00
Total Ação 138.000,00
Total Programa 138.000,00
Total Subfunção 138.000,00
Total Função 218.600,00
Total Unidade 218.600,00
Total Órgão 16.360.470,00
Total Geral 16.360.470,00
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em cumprimento à legislação organizativa do Sistema Único de Saúde, em especial à Lei 

Complementar 141/12, a Secretaria Municipal de Saúde vem apresentar a Programação Anual de 

Saúde do Município de Tibagi para o exercício de 2019. O presente documento é um dos 

instrumentos de gestão exigidos por lei, cuja finalidade precípua é servir de guia para as ações de 

saúde a serem implantadas, desenvolvidas e executadas ao longo do exercício de 2019. 

 A Programação Anual de Saúde (PAS) é, por definição, o instrumento que operacionaliza 

as intenções expressas no Plano de Saúde a cada ano de sua vigência, possuindo como base 

legal para sua elaboração as normas do Ministério da Saúde, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA do respectivo exercício. 

Esta Programação Anual de Saúde – PAS 2019 tem ações previstas na construção do 

Plano Municipal de Saúde 2018 – 2021, levando-se em conta as propostas apresentadas pela 

sociedade na XII Conferência Municipal de Saúde ocorrida em julho de 2017. 

No rol de diretrizes, objetivos, metas e indicadores, estão contempladas também as metas 

pactuadas no Sistema de Pactuação Interfederativa – SISPACTO. 

Segundo a Lei complementar n° 141 de 13 de Janeiro de 2012, a Programação Anual de 

Saúde – PAS passa a ter obrigatoriedade de aprovação do Conselho de Saúde. 

 Desta maneira, o presente documento evidencia-se como um norteador dos trabalhos para 

o ano de 2019. 
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2. DIRETRIZES DO PMS 2018 – 2021 APLICAVÉIS À PAS - 2019 

1ª Diretriz - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e 

em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de 

atenção básica e a atenção especializada. 

 

Objetivo da Diretriz: Garantir a infra-estrutura necessária ao funcionamento da Atenção 

Básica, disponibilizando recursos materiais e humanos, equipamentos, insumos e infra-

estrutura física suficientes para o conjunto de ações propostas. 

 

INDICADOR META 2019 
AÇÃO QUE COMPLETAM AS 

METAS 

Reformar as UBS: 18 de Março, Caetano Mendes. 100% 
A reforma será executada por recurso 

próprio.  

Adquirir uma UTI Móvel 50% Aquisição pelo Fundo Municipal 

Aquisição de quatro veículos para transporte de 

equipes ESF 
50% 

Será adquirido por meio de propostas 

de Emenda Parlamentar  

Reformar e Ampliar prédio ao lado da Secretaria 

Municipal de Saúde para instalar as Vigilâncias 

(Epidemiológica e Sanitária) 

75% 
A reforma será executada por recurso 

próprio.  

Adequar todas as Unidades de Saúde para 

Cadeirantes e Deficientes Físicos. 
100% 

A adequação será realizada por 

recurso próprio. 

* 
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2ª Diretriz – Promoção da atenção integral à saúde da população por meio das atividades 

realizadas pelas Equipes da APS, Saúde da Família e NASF para todos os segmentos 

populacionais, priorizando as ações para a população mais vulnerável (criança, mulher, 

adolescentes e jovens, saúde do homem e idosos), seguido da promoção da atenção integral 

à Saúde Bucal e da adesão à assistência em Redes de Atenção à Saúde a serem implantadas 

pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde. 

Objetivo da Diretriz: Utilização de mecanismos que propiciem à ampliação do acesso a 

atenção básica. Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento 

oportuno do Câncer de Mama e do Colo de Útero. Organizar a Rede de Atenção à Saúde 

Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade. Melhoria das condições 

de Saúde do Idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e das 

redes de atenção. 

 

INDICADOR META 2019 AÇÃO QUE COMPLETAM AS METAS 

Ampliar o número de ação coletiva de 
escovação dental supervisionada 

 

50% 

Promover e dar condições de prevenção nas 

escolas públicas, de acordo com a equipe de 

saúde bucal local em que estes estão 

inseridos.  

Redução de internações por causas sensíveis à 
Atenção Básica em 2% ao ano 

 

15% 

Monitoramento e avaliação do cuidado às 

doenças sensíveis à atenção Primária. 

Aumentar o percentual de cobertura das 
condicionalidades da saúde do programa Bolsa 
Família 

20% 

Fortalecer a Atenção à Saúde com qualidade 

para as famílias e Captação das famílias em 

vulnerabilidade social. 

Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 
20 a 59 anos com um exame citopatológico ao 
entrar para a faixa etária e um a cada 3 anos 

20% 

Rastreamento de mulheres para as ações de 

controle de câncer do colo do útero na APS. 

Fortalecer e programar campanhas de 

citopatológico em todas as UBS e monitorar os 

resultados dos exames. 

 

Aumentar a razão de exames de mamografia 
em mulheres de 50 a 69 anos de idade 

83% 

Monitorar as mamografias realizadas na 

população alvo e realizar monitoramento dos 

resultados dos exames de mamografia 

Aumentar o percentual de parto Normal 0,62 Estimular asa gestante a optar pelo parto 
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normal, por meio de ações educativas e no pré-

natal. 

Aumentar a proporção de nascidos vivos de 
mães com no mínimo 7 consultas de pré-natal 

0,45 

Fortalecer a Estratégia Saúde da Família; 

Promover ações para captar as gestantes para 

acolhimento do pré-natal no primeiro trimestre 

da gravidez; 

Melhorar pré-natal utilizando a linha guia do 

Programa Mãe Paranaense. 

Cobertura para teste rápido de sífilis em 
gestantes usuárias do SUS 

80% 

Manter o teste rápido em todas as UBS; 

Desenvolver campanhas educativas; 

Reduzir a mortalidade infantil 78% 

Melhorar pré-natal utilizando a linha guia do 

Programa Mãe Paranaense; 

Manter a estratificação de risco das crianças 

menores de um ano e monitorar/acompanhar 

as crianças de risco. 

Implantar o Comitê Mortalidade 

Investigar óbitos infantis e fetais 100% 

Monitoramento das investigações dos óbitos 

por meio de relatórios; 

Captar 100% das Declarações de Óbitos (DO), 

inserindo os dados no Sistema de Informação 

de mortalidade (SIM). 

Implantar o Comitê Mortalidade 

Investigar óbitos maternos 100% 
Implantar o Comitê Mortalidade; 

Monitoramento das investigações dos óbitos 

por meio de relatórios. 

Fortalecimento do processo de investigação. 

Investigar os óbitos para mulheres em idade 
fértil (MIF) 

100% 

Reduzir em 0,5% a taxa de mortalidade 
prematura (<70 anos) por Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis – DCNT (Doenças do 
aparelho circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias crônicas) 

39% 

Desenvolver estratégia para prevenção das 

doenças e condições prevalentes na população 

idosa; 

Garantir a infraestrutura adequada nos serviços 

para desenvolver a saúde do idoso 

Adequar a atenção domiciliar para atendimento 

a pessoa idosa; 

Mapeamento e redivisão de área ACS 100% Mapear todas as áreas e classifica-las em 
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riscos. 

Recadastramento da população área de 
abrangência  

100% 

Cadastrar toda a população não assistida; 

Ampliar o número de visitas domiciliares por 

família. 

Capacitação para Agentes o Comunitários de 
Saúde  

 

75% 

Realizar capacitação para integração do 

Agentes Comunitários de Saúde 

Número de unidades de saúde com serviço de 
notificação contínua da violência doméstica, 
sexual e outras violências. 

100% 
Adequar as Unidades de Saúde para notificar 

os casos de violência. 

Reduzir os óbitos nas internações por infarto 
agudo do miocárdio (IAM). 

5% 

Ampliar o número de unidades de saúde com 

serviço de notificação contínua da violência 

doméstica, sexual e outras violências. 
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3ª Diretriz – Promoção da Atenção à Saúde Mental, com ênfase no enfrentamento da 

dependência de Crack e outras drogas, por meio da implantação da Rede de Atenção à 

Saúde Mental. 

Objetivo da Diretriz: Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de 

forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais. 

 

INDICADOR META 2019 AÇÃO QUE COMPLETAM AS METAS 

Estruturar equipe mínima para o CAPS  
100% 

 

 

 

Adequar à equipe e fortalecer os programas e 

ações para prevenção e combate à drogadição 

garantindo a promoção da saúde, com 

diagnóstico precoce dos transtornos mentais e 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas nas 

unidades básicas de saúde, através de 

capacitação e trabalho em rede. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Programação Anual de Saúde – PAS 2019 

11 

 

4ª Diretriz – Garantir o acesso da população aos medicamentos da Atenção Básica conforme 

REMUME (Relação Municipal de Medicamentos do Bloco da Assistência Farmacêutica). 

Objetivo da Diretriz: Fortalecer a rede de assistência farmacêutica, ampliação do 

atendimento. 

 

INDICADOR 
META 

2019 

AÇÃO QUE COMPLETAM AS 

METAS 

Capacitação dos profissionais envolvidos com 
Assistência Farmacêutica na rede. 

100% 
Realização dos eventos de capacitação. 
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5ª Diretriz – Assegurar a execução das ações de Vigilância em Saúde, meio ambiente e as 

ações da Saúde do Trabalhador; integração das equipes de Vigilância Epidemiológica e 

Sanitária com as equipe s de Saúde da Família na atenção a vigilância, prevenção e controle de 

doenças transmissíveis, das não transmissíveis e das imunopreviníveis, bem como as 

emergenciais. 

Objetivo da Diretriz: Fortalecer a promoção e vigilância em saúde. 

 

 

INDICADOR META 2019 AÇÃO QUE COMPLETAM AS METAS 

Ampliar as coberturas vacinais (CV) 
adequadas conforme Calendário Básico 
de Vacinação da Criança. 

91% 

Estimular a busca ativa dos usuários com esquema 
de vacinação incompleto em tempo oportuno; 

Elaboração de materiais informativos sobre a 
imunização para distribuição em estabelecimentos 
de interesse da saúde publica; 

Articulação e divulgação do calendário vacinal para 
conscientização da população. 

Aumentar o percentual de cura de casos 
novos de tuberculose pulmonar bacilífera 

92% 

Realizar campanha de mobilização e sensibilização 
para a busca ativa de sintomáticos em todo 
município; 

Realizar busca ativa dos contatos dos pacientes 
com Tuberculose realizando exame clínico, PT 
(prova tuberculínica) e raio X. 

Garantir a realização de exames anti- HIV 
nos casos novos de tuberculose 

100% 

Fornecimento de exames anti –HIV (sorologia ou 
teste rápido) pelo SUS a todos os casos novos de 
tuberculose diagnostica; 

Realizar capacitação com as equipes integradas no 
processo. 

Aumentar o percentual de cobertura de 
registro de óbitos com causa básica 
definida 

96% 

Realizar capacitação da classe médica sobre a 
importância do preenchimento correto da causa 
básica de óbito. 

Aumentar o percentual de encerramento 
das doenças compulsórias imediatas 
registradas no SINAN, em até 60 dias a 
partir da data de notificação. 

90% 

 Notificar os casos suspeitos;  

Solicitar exames para encerramento do caso; 

Acompanhar a evolução do caso e encerrar no 
SINAN. 

Garantir exames dos contatos 
intradomiciliares de casos novos de 
hanseníase 

90% 

 Garantir o encaminhamento médico para a 
testagem;  

 Capacitar equipes de saúde enfatizando sobre o 
tratamento e acompanhamento 

Aumentar o percentual de cura para 
casos novos de Hanseníase 

80% 

Capacitar os profissionais de saúde da rede, 
principalmente enfermeiros e agentes para garantir 
adesão ao tratamento. 

Aumentar o percentual de análises 
realizadas em amostras de água para 
consumo humano, quanto aos 
parâmetros coliformes totais, cloro 
residual livre e turbidez. 

75% 

Capacitar pessoal para realizar a ação; 

Incluir na prestação de contas (audiência Pública) 
relatório sobre a situação da água no Município. 

Monitoramento r Avaliação continua das ações 
relacionadas às analises de água. 
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Realizar visitas domiciliares para controle 
da dengue 

75% 
Manter equipe de Agentes de Endemias;  

Aprimorar os registros das visitas 

Capacitação para Agentes de Combate 
Endemias 

100% 
Realizar capacitação e treinamentos para as 
Agentes de Endemias da área 
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6ª Diretriz – Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade 

ambulatorial e hospitalar (atenção especializada) e implantar o processo de monitoramento e 

avaliação dos encaminhamentos conforme classificação e estratificação de risco dos 

pacientes. (Bloco MAC). 

Objetivo da Diretriz: Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e 

em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento 

da política de atenção básica e da atenção especializada. 

 

INDICADOR META 2019 AÇÃO QUE COMPLETAM AS METAS 

Garantir o transporte de pacientes para 
tratamento fora do domicílio – TFD 

100% 

Garantir aos usuários o transporte quando 

agendamento de consultas e exames 

especializados em serviços ofertados. 

Garantir o acesso a Atenção Secundária na 
Rede Mãe Paranaense para as estratificadas 
como de Risco 

100% 

Elaborar relatório sobre gestantes que tiveram 

acompanhante durante todo o trabalho de parto, 

parto e puerpério. 

Melhorar o Pré-Natal com a Rede Mãe 

Paranaense. 

Garantir acesso aos serviços ambulatoriais 
de média e alta complexidade, por meio da 
regionalização e do Centro Regional de 
Especialidades. 

100% 

Estruturação da Central de agendamento do 

município com estrutura de equipe suficiente 

Instituição de protocolos de regulação da 

demanda (priorização da demanda). 
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7ª Diretriz - Aprimoramento da rede de urgência, com implementação do Pronto Socorro 

Municipal e Implantação do SAMU 192 e Centrais de Regulação, articulando-a com outras 

redes de atenção. 

Objetivo da Diretriz: Oferecer atenção a Urgência e Emergência qualificada resolutiva em 

tempo oportuno, organizada por meio da regulação e hierarquização dos serviços 

assistenciais, superando as fragmentações das ações e serviços de Saúde. 

 

INDICADOR META 2019 AÇÃO QUE COMPLETAM AS METAS 

Implantação Rede SAMU 100% 
Implantar o serviço de atendimento móvel de 

urgência e emergência. 

Implantar Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência - SAMU 192 

100% 
Cobertura do serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU 192) 

Manter equipe e equipamentos suficientes 
para o atendimento no SAMU 192 

100% 
Equipe atuante e equipamentos suficientes para o 
atendimento no SAMU 192 

 

 

 

 

 



Programação Anual de Saúde – PAS 2019 

16 

 

8ª Diretriz – Aperfeiçoamento e Fortalecimento da Gestão Descentralizada e 

Regionalizada, gestão do Planejamento e da informação em Saúde, Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde, aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão participativa e do controle 

social. 

Objetivo da Diretriz: Fortalecer o SUS, garantindo a equidade, acesso universal, 

integralidade e controle social nos serviços prestados. 

 

INDICADOR META 2019 AÇÃO QUE COMPLETAM AS METAS 

Cumprir a Lei Complementar Federal 
nº 141, de 13 de Janeiro de 2012. 

100% 

Prestação de contas ao Conselho Municipal de 

Saúde, Câmara de Vereadores, ao Tribunal de contas 

e ao Ministério de Saúde.  

Apresentar em tempo oportuno os 
instrumentos de Gestão do SUS 

100% 

Viabilizar a pactuação da CIB (Comissão 

Intergestores Bipartite) e CIT (Comissão Intergestores 

Bipartite). 

Garantir a Manutenção das Atividades 
da Secretaria Municipal de Saúde 

100% 
Participar das reuniões, capacitações, palestras, etc. 

Garantir o financiamento do Conselho 
Municipal de Saúde 

100% 

Realização de capacitação para os conselheiros 

Municipais; 

Financiamento previsto pela LOA. 

Implantar sistema de gerenciamento 
Informatizado (E-SUS e Prontuário 
Eletrônico) 

100% 

Estruturar as Unidades de Saúde e capacitar os 

servidos com a informatização do E-SUS e 

prontuários eletrônicos;  
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3. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (anexo) 

LEI Nº 2.724 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

                           

 

 

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município 

de Tibagi para o Exercício Financeiro de 2019 e 

dá outras providências. 

 

 

A Câmara Municipal de Tibagi, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte  

 

L e i : 

  

Art. 1o. O Orçamento Geral do Município de Tibagi, Estado do Paraná, para o 

exercício financeiro de 2019, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social do 

Município e os Fundos Municipais com contabilidade centralizada, estima a Receita em R$ 

105.040.121,00 (cento e cinco milhões quarenta mil e cento e vinte e um reais) e fixa a Despesa 

em igual importância, assim distribuídos: 

   I - R$ 89.054.121,00 (oitenta e nove milhões, cinquenta e quatro mil e cento e 

vinte e um reais) do Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e aos Fundos Municipais de 

contabilidade centralizada legalmente instituídos; 

   II – R$ 4.527.000,00 (quatro milhões quinhentos e vinte e sete mil reais) do 

orçamento fiscal referente ao Poder legislativo; 

   III - R$ 11.459.000,00 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil 

reais) do Orçamento da Seguridade Social do Município que compreende o Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tibagi – Tibagiprev. 

   Art. 2o. A Receita consolidada do Orçamento Fiscal e do Orçamento da 

Seguridade Social será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as 

seguintes estimativas: 

 

I - RECEITAS DE CONTABILIZAÇÃO CENTRALIZADA 
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS CENTRALIZADOS 

 RECEITAS CORRENTES  R$ 98.271.721,00  

  IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 18.557.840,00 

  CONTRIBUIÇÕES 1.036.680,00 

  RECEITA PATRIMONIAL 240.081,00 

  RECEITA DE SERVIÇOS  93.000,00 

  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 78.196.920,00 

  OUTRAS RECEITAS CORRENTES 147.200,00 

RECEITAS DE CAPITAL  R$ 7.500.000,00  

 ALIENAÇÃO DE BENS 150.000,00  

 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 7.000.000,00  

 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 350.000,00  

 SUBTOTAL R$ 105.771.721,00  

 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -12.190.600,00  

 TOTAL ADM DIRETA E FUNDOS CENTRALIZADOS 93.581.121,00 

  

II - RECEITAS DE CONTABILIZAÇÃO DESCENTRALIZADA  

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIBAGI  

RECEITAS CORRENTES  R$ 11.459.000,00  

 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.905.000,00 

 RECEITA PATRIMONIAL 4.100.000,00 

 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 90.000,00 

 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 4.364.000.00 

 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$11.459.000,00 

 TOTAL CONSOLIDADO R$ 105.040.121,00 

   

      Art. 3o. A Despesa está fixada com a seguinte distribuição entre os Órgãos: 

I - Orçamento Fiscal 

LEGISLATIVO MUNICIPAL  4.527.000,00  
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 INTERFERENCIA FINANCEIRA CÂMARA 4.527.000,00 

GOVERNO MUNICIPAL  1.247.620,00  

 Assessoria Especial de Gabinete 598.900,00 

 Assessoria de Comunicação Social 135.680,00 

 Ouvidoria Pública 148.400,00 

 Controle Interno 274.540,00 

 Junta do Serviço Militar 90.100,00 

CHEFIA DE GABINETE 438.310,00  

 Chefia de Gabinete 438.310,00 

PROCURADORIA JURÍDICA 430.360,00  

 Assessoria Jurídica 430.360,00 

SECRETARIA PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTÃO 228.880,00  

 Gerência de Planejamento Urbano  228.880,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  12.509.840,93  

 Assessoria Administrativa 8.500.920,93 

 Gerência de Recursos Humanos 3.821.300,00 

 Gerência de Material, Compras e Patrimônio 95.400,00 

 Gerência de Atendimento ao Cidadão 28.620,00 

 Gerência de Tecnologia e Informática 63.600,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  1.295.700,00  

 Assessoria Administrativa 685.790,00 

 Gerência de Tributação 308.250,00 

 Gerência de Contabilidade 301.660,00 

SECRETARIA MUNIC URBANISMO OBRAS PUBLICAS  10.882.838,00  

 Assessoria Administrativa 222.600,00 

 Gerência de Urbanismo 222.600,00 

 Gerência de Serviços Públicos 9.987.638,00 

 Fundo Municipal de Habitação e Interesse 

Social 

450.000,00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  1.896.100,00  

 Assessoria Administrativa 1.359.100,00 

 Gerência de Desenvolvimento Agropecuário 537.000,00 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  25.449.170,41  

 Gerência Administrativa 24.405.698,41 

 Gerência do Departamento de Cultura 1.043.472,00 

SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES E RECREAÇAO OR   1.116.900,00  

 Assessoria Administrativa 106.000,00 

 Gerência de Esportes e Recreação 

Orientada 

1.010.900,00 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 

 1.300.720,00  

 Assessoria Administrativa 1.014.420,00 

 Gerência de Turismo 286.300,00 

SECRETARIA MUNICIP DA CRIANÇA E ASS SOCIAL  2.871.116,00  

 Assessoria Administrativa 956.650,00 

 Fundo Municipal de Assistência Social 1.914.466,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  17.084.315,66  

 Assessoria Administrativa 2.755.932,00 

 Fundo Municipal de Saúde 14.107.983,66 

 Gerência de Vigilância 220.400,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES  5.964.860,00  

 Gerência Administrativa 4.835.660,00 

 Gerência de Construção Conservação de 

Rodovias 

124.200,00 

 Gerência de Manutenção Geral 1.005.000,00 

SECRETARIA MUN INDÚSTRIA COMÉRCIO TRABALHO  405.070,00  

 Assessoria Administrativa 355.070,00 

 Gerencia de Planejamento e 

Desenvolvimento 

50.000,00 
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ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DISTR ALTO AMPARO  59.360,00  

 Ass Esp da Adm Reg Distrito Alto Amparo 59.360,00 

ADMINISTR REGIONAL DISTR CAETANO MENDES  69.960,00  

 Ass Esp da Adm Reg Distrito Caetano Mendes 69.960,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  2.522.700,00  

 Gerencia de Meio Ambiente 2.522.700,00 

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  3.275.000,00  

 Encargos Gerais do Município 3.275.000,00 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA   5.300,00  

 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.300,00 

   

 TOTAL 93.581.121,00 

 

II - Orçamento da Seguridade Social 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  11.059.000,00  

 Departamento de Administração do 

Instituto  

  774.000,00  

 Departamento de Benefícios Concedidos 9.810.000,00  

 Departamento de Infraestrutura do 

Tibagiprev 

475.000,00  

ENCARGOS GERAIS DO INSTITUTO 250.000,00   

 Encargos Especiais 250.000,00  

RESERVA DE CONTINGENCIA 150.000,00   

 Reserva de Contingencia 150.000,00  

    

 TOTAL 11.459.000,00  

   

 TOTAL CONSOLIDADO R$ 105.040.121,00   

    



Programação Anual de Saúde – PAS 2019 

22 

 

    Art. 4o. A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e 

funções de governo de conformidade com os anexos 02 e 06, integrantes desta lei. 

    Art. 5o. São aprovados os Planos de Aplicação dos seguintes Fundos 

Municipais de contabilidade centralizada, integrantes do Orçamento Fiscal, nos termos do 

parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964: 

     I - do Fundo Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal nº 1.321 de 

09/10/1991, que fixa as despesas a serem realizadas pelo mencionado Fundo no exercício de 

2019 em R$ 14.107.983,66 (quatorze milhões, cento e sete mil, novecentos e oitenta e três reais e 

sessenta e seis centavos) 

     II - do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, criado pela Lei 

Municipal nº 1.487 de 27/06/1996 que fixa a sua despesa para o exercício de 2019 na 

importância de R$ 1.914.466,00 (um milhão, novecentos e quatorze mil e quatrocentos e sessenta 

e seis reais). 

     III – do Fundo O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) criado pela Emenda 

Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007 

que fixa sua despesa para o exercício de 2019 em R$ 9.811.000,00 (nove milhões, oitocentos e 

onze mil reais). 

IV - do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado 

pela Lei Municipal 1.486 de 27 de junho de 1.996 que fixa a despesa do denominado Orçamento 

Criança para o exercício de 2019 na importância de R$ 465.340,00 (quatrocentos e sessenta e 

cinco mil, trezentos e quarenta reais) 

   Art. 6o. O Orçamento da Seguridade Social do Município relativo ao Instituto 

de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tibagi, criado pela Lei Municipal 1.393 de 

07/05/1993, de contabilidade descentralizada, é fixado para o exercício de 2019 em R$ 

11.459.000,00 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil reais). 

   Art. 7o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais 

suplementares aos Orçamentos: Fiscal e da Seguridade Social da Administração Direta e Indireta 

e dos Fundos Municipais até o limite de 3% (três por cento) do total geral de cada um dos 

orçamentos. 

   § 1º - No percentual de que trata o artigo anterior, serão realizadas as 

alterações do tipo transferência, transposição e remanejamento. 

   Artigo 8o. Excluem-se do limite de que trata o artigo anterior, as alterações 

orçamentárias:  

   I – que tenham como origem a transferência de dotações entre as fontes de 

recursos livres e/ou vinculados, categorias de despesa, dentro do mesmo programa de governo 

para fins de compatibilização com a efetiva disponibilidade dos recursos. 
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II - que tenham como fonte de recurso o excesso de arrecadação e o 

superávit financeiro de exercícios anteriores.     

   Art. 9o. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos 

adicionais suplementares ao orçamento do Legislativo Municipal até o mesmo limite fixado nos 

artigos 7º e 8º para o Executivo Municipal, através de Resolução, servindo como recursos para 

tais suplementações, o cancelamento de dotações do orçamento do Legislativo. 

   Art. 10. Na abertura dos créditos adicionais autorizados nos artigos 7º e 8º ou 

decorrentes de autorizações específicas com recursos provenientes do cancelamento de 

dotações orçamentárias, ficam autorizados o Executivo, o Legislativo e os Fundos Municipais a 

efetuar o remanejamento, transposição ou transferência de dotações de uns para outros órgãos, 

fundos ou categorias de programação dentro da respectiva esfera de governo. 

Art. 11. O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas 

necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos 

termos da legislação vigente e a realizar operações de crédito por antecipação da receita até 

o limite legalmente permitido. 

Art. 12. Fica autorizada a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal 

de uma para outra unidade orçamentária ou programa de governo quando considerada 

necessária a movimentação e a mesma favorecer a execução das ações previstas no 

orçamento, consoante o previsto no parágrafo único do artigo 66 da Lei Federal 4.320 de 

27/03/1964. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzindo seus 

efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário. 

 

  Gabinete da Prefeitura Municipal de Tibagi, aos vinte e um dias do mês de 

dezembro do ano de dois mil e dezoito (21/12/2018). 

 

 

                  RILDO EMANOEL LEONARDI 

                           Prefeito Municipal 
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