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1. APRESENTAÇÃO 

A Lei Complementar Federal 141/12 prevê em seu Artigo 36, parágrafos 1º e 3º: 

“§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de 
Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de 
março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho 
emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas 
estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do 
disposto nos arts. 56 e 57 da Lei Complementar no. 101, de 4 de maio de 
2000. 
... 
§ 3º Anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no 
Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às 
exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório 
de Gestão pelo respectivo Conselho de Saúde.”  

 

Este relatório contém as informações resultantes das ações desenvolvidas 

em conformidade com suas competências pelos departamentos e demais setores 

que compõem a Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa no exercício de 

2013. 

Foi elaborado em conformidade com as ações propostas na Programação 

Anual de Saúde 2013, com os compromissos contidos no Plano Municipal de Saúde 

(Resolução CMS nº. 11 de 22/12/2010) e no Orçamento Municipal. Todavia, não é 

um documento produzido para cumprir apenas uma formalidade, mas uma 

ferramenta fundamental no processo de construção do Sistema Único de Saúde – 

SUS. 

O Relatório de Gestão será registrado no Sistema de Apoio ao Relatório de 

Gestão (SARGSUS), cuja alimentação é anual, regular e obrigatória, e o respectivo 

Conselho de Saúde registrará no sistema a apreciação do Relatório. 

 Com o presente documento a Secretaria Municipal de Saúde apresenta um 

instrumento de gestão onde procura correlacionar às metas, os resultados e os 

recursos financeiros, contribuindo para o aprimoramento permanente dos processos 

para a produção da saúde e para a qualidade de vida de todos os cidadãos que 

vivem em Ponta Grossa. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Município: Ponta Grossa / PR 
População: 331.084 habitantes 
Prefeito Municipal: Marcelo Rangel Cruz de Oliveira 
Endereço da Secretaria de Saúde: Avenida Visconde de Taunay, 950 - Centro. 
CEP: 84051-900 
Telefone: (042) 3220-1116 
FAX: (042) 3901-1700 
E-Mail: sms@pontagrossa.pr.gov.br 
 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Secretário de Saúde: Erildo Vicente Muller 
Nomeação - Decreto Nº 6905 de 19/02/2013  
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Instrumento legal de criação do FMS: Lei n° 9362, de 21/12/2007.  
CNPJ: 09.277.224/0001-10 
Gestor do Fundo é o Secretário de Saúde: Sim 
Nome do Gestor do FMS: Erildo Vicente Muller 
Cargo do Gestor do FMS: Secretário de Saúde 
 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Instrumento legal de criação do CMS: Lei n° 4658/91, de 06/12/1991. 
Nome do Presidente do CMS: Jiovany do Rocio Kissilevicz 
Segmento: Usuário 
Data da última eleição do CMS: 21/01/2014 
Telefone: 42-3901-7083 
 
CONFERÊNCIA DE SAÚDE 
Data da última Conferência: 9ª Conferência Municipal de Saúde - 22/07/2011 
                                             1ª Plenária Municipal de Saúde - 20/01/2013 
 
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Período a que se refere o Plano de Saúde: 2010 a 2013 
Aprovação no CMS: Reunião ordinária de 21 de dezembro de 2010 
Resolução n° 11, de 22 de dezembro de 2010. 
 
PACTO PELA SAÚDE 
Data da homologação do Termo de Compromisso de Gestão: 30/03/2011. 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE  
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3.1 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Vigilância em Saúde / Atenção Primária 

Objetivo: Manter as ações de vigilância alimentar e nutricional 

Diretrizes: Monitorar o estado nutricional da população usuária das Unidades de Saúde, além dos recém-nascidos de Ponta 

Grossa e de beneficiários de programas vinculados à área de alimentação e nutrição, do nível municipal, estadual e federal. 

Aprimorar a qualidade da coleta das informações que geram os diagnósticos alimentares e nutricionais. 

Metas:  

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

1. Manter em funcionamento 
o Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional- 
SISVAN 

Manter Sistema Sistema mantido Recurso 499 – Gestão SUS Meta cumprida 

2. Realizar capacitação anual 
na área de vigilância 
alimentar e nutricional aos 
profissionais de saúde da 
atenção básica e 
especializada municipal 

1/ano Não realizado Recurso 499 – Gestão SUS Meta não cumprida 

3. Desenvolver programa 
permanente de educação 
alimentar e segurança 
nutricional bem como 
envolver a orientação a 
orientação de adultos e 
crianças para uma 
alimentação equilibrada. 
Conforme Fundo Alimentar e 

Execução do 
Programa 

Não realizado Recurso 499 – Gestão SUS Meta não cumprida 
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Nutricional do Ministério da 
Saúde, de acordo com 
legislação específica. (SMS) 

 

 

3.2 Mortalidade e Nascidos Vivos 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Vigilância em Saúde 

Objetivo: Manter as ações de vigilância das doenças, agravos e fatores de risco associados. 

Diretrizes: Monitorar todos os nascidos vivos e todos os óbitos de mulher em idade fértil e infantil residentes em Ponta Grossa. 

Analisar através do Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna e Infantil e divulgar as ações referentes aos nascidos 

vivos e aos óbitos. 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

4. Identificar os recém- 
nascidos com fatores de 
risco para 
morbimortalidade infantil e 
indicar o acompanhamento 
prioritário no ambulatório 
do RN de risco para essa 
parcela da população 

100% dos RN avaliados 

Foram avaliados 100% dos 
Recém Natos encaminhados para 

o serviço de Puericultura. 
Foram identificados no ano de 
2013 - 577 RNs de alto risco. 

497 – TFVS – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

5. Subsidiar as Unidades 
de Saúde na vigilância de 
100% das crianças 
menores de 1 ano 

Vigiar 100% das 

crianças atendidas pelo 

Todas as crianças atendidas no 
setor de Pediatria e Puericultura, 
são encaminhadas as fichas para 

as respectivas UBS/PSF 

369 - FAE Meta cumprida 
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pertencentes a áreas 
cobertas pelo PSF (SMS) 

PSF 

6. Captar 100% das 
Declarações de Nascidos 
Vivos (DN) inserindo os 
dados no SINASC- 
Sistema de Informação 
sobre Nascidos Vivos 

100% 100% das DNVs captadas 497 – TFVS – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

7. Captar 100% das 
Declarações de Óbito 
(DO), inserindo os dados 
no SIM- Sistema de 
Informação sobre 
Mortalidade 

100% 100% das DO captadas 497 – TFVS – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

8. Manter a vigilância dos 
óbitos fetais e infantis 
através da investigação e 
análise de 100% dos 
óbitos em crianças 
menores de 1 ano e 
natimortos 

100% 

80,46% 
Nº óbitos fetais = 35; Nº de óbitos 
fetais investigados = 28 / Nº total 

de óbitos infantis = 52; Nº de 
óbitos infantis investigados = 42 / 
Nº total de óbitos = 87; Nº total de 

óbitos investigados = 70. Prazo 
final para investigação em 

abril/2014. 

497 – TFVS – Vigilância em Saúde 
 

303 – EC 29 - Contrapartida 

Meta parcialmente 

cumprida 

9. Manter a vigilância dos 
óbitos maternos através da 
investigação e análise de 
100% dos óbitos de 
mulheres em idade fértil 
(SMS) 

100% 

86,27% 
Nº de óbitos de mulher em idade 

fértil = 102; Nº de óbitos de 
mulher em idade fértil 

investigados = 88. Prazo final 
para investigação em abril/2014. 

497 – TFVS – Vigilância em Saúde 
 

303 – EC 29 - Contrapartida 

Meta parcialmente 
cumprida 

10. Distribuir e controlar a 
utilização das Declarações 
de Nascidos Vivos (DN) 
em 100% dos 
estabelecimentos de 
saúde e cartórios do 
município (SMS) 

100% 100% 
497 – TFVS – Vigilância em Saúde 

 
303 – EC 29 - Contrapartida 

Meta cumprida 

11. Distribuir e controlar a 
utilização das Declarações 
de Óbito (DO) em 100% 

100% 100% 
497 – TFVS – Vigilância em Saúde 

 
303 – EC 29 - Contrapartida 

Meta cumprida 
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dos estabelecimentos de 
saúde (SMS) 

 

 

3.3 Tuberculose 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Média Complexidade 

Objetivo: Manter as ações de Vigilância em Tuberculose. 

Diretrizes: Incrementar a busca de sintomáticos respiratórios (SR) visando o diagnóstico precoce da Tuberculose. Manter ações de 

diagnostico precoce e tratamento padronizado efetivo em toda rede municipal de saúde. Promover ações educativas visando 

alertar a população e instituições para magnificativas e transcendências deste agravo. 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

12. Realizar campanhas de 
mobilização e busca dos 
sintomáticos respiratórios 
em áreas/ ambientais de 
risco 

1 campanha 

Realizada 03 campanhas 
27-28 e 29/03/2013, sobre 

Sintomáticos respiratórios, tipo de 
tratamento e encaminhamento de 

pacientes e suspeitos de 
tuberculose. 

369 – FAE 
 

497 – Vigilância em Saúde 
Meta cumprida 

13. Realizar livro de 
registros para controle de 
sintomáticos nas Unidades 
de Saúde 

Descentralizar 

100% das Unidades de Saúde 
receberam treinamento para 

descentralização.  
No ano de 2012, já havia sido 

realizado a descentralização do 
chamado Livro Verde e feito 
orientação aos profissionais. 

369 – FAE 
 

497 – Vigilância em Saúde 
Meta cumprida 
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14. Realizar capacitação 
para profissionais 
envolvidos no tratamento 
da tuberculose. 

1/ano 

Realizada 02 capacitações 
05-06 de março 2013 / 3ª RS e 
SAE/CTA, sobre Sintomáticos 

respiratórios, tipo de tratamento, 
encaminhamento de pacientes e 

suspeitos de tuberculose e 
descentralização da TB. 

Capacitação ministrada pelo Dr. 
Rangel, profissional responsável 
pelo atendimento de pacientes 

com tuberculose. 

303 – EC 29  Meta cumprida 

15. Manter mecanismos 
que favoreçam a adesão 
ao tratamento da 
Tuberculose (TB) 

Mecanismos mantidos 

O paciente é prontamente 
orientado sobre o tratamento, é 

realizado busca ativa dos 
faltosos, exames de baciloscopia 
realizados de todos TB pulmonar 

mensalmente até completar o 
tratamento, na alta é realizado 
raio-x, notificação de todos os 

pacientes, busca ativa dos 
comunicantes nos domicílios e 
hospitais. E administração de 

medicamento nos comunicantes 
quando necessário a 

quimioprofilaxia. Pacientes 
positivos também são 

acompanhados pelas UBS/PSF 
através do T.D.O. (Tratamento 

Diretamente Observado) 

497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

 

 

3.4 Hanseníase 

Ano: 2013 
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Identificação (esfera de gestão correspondente): Média Complexidade 

Objetivo: Manter as ações de Vigilância da Hanseníase. 

Diretrizes: Manter a Rede Integrada de atenção ao portador de Hanseníase. Manter as ações de prevenção, diagnóstico precoce, 

tratamento padronizado efetivo e reabilitação das incapacidades físicas. 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

16. Manter rede integrada 
de atenção ao portador de 
hanseníase (SMS) 

Manutenção da Rede 

São realizados no SAE todos os 
encaminhamentos que se 

mostrem necessários para os 
pacientes. 

497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

17. Realizar em 100% dos 
casos novos 
diagnosticados, a busca 
ativa e vigilância dos 
contatos, com a realização 
de exame 
dermatoneurológico e 
imunização BCG 

100% 
100% para pacientes novos e 

comunicantes. 

497 – Vigilância em Saúde 
 

369 – FAE 
 

303 – EC 29 - Contrapartida 

Meta cumprida 

18. Realizar uma 
capacitação anual para as 
Unidades de Saúde para o 
acompanhamento dos 
pacientes (tratamento 
supervisionado e busca de 
faltosos) 

1/ano 

Foi realizado capacitação dos 
profissionais in loco nas Unidades 

de Saúde. Devido a dificuldade 
de retirar os profissionais das 

UBS/PSF, foi realizado in loco. 

303 – EC 29 Meta cumprida 

19. Cadastrar 100% dos 
pacientes no programa e 
atualizar mensalmente o 
acompanhamento dos 
casos. (SMS) 

100% 
100% dos casos estão 

cadastrados e 100% dos 
comunicantes são avaliados. 

497 – Vigilância em Saúde 
 

303 – EC 29 - Contrapartida 
Meta cumprida 
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3.5 Agravos de Notificação Obrigatória 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Vigilância em Saúde 

Objetivo: Manter as ações de Vigilância das doenças, agravos e fatores de risco associados. 

Diretrizes: Manter o Sistema de Vigilância Epidemiológica dos Agravos de Notificação Obrigatória. Manter o processo de 

capacitação das equipes dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e das Unidades de Saúde. Incrementar as ações de Controle 

de Infecção Hospitalar 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

20. Manter disponível nas 
Unidades de Saúde os 
blocos de notificação 
obrigatória (SMS) 

100% das UBS Realizado 100% das UBS 
497 – TFVS – Vigilância em Saúde 

 
303 – EC 29 - Contrapartida 

Meta cumprida 

21. Manter o sistema de 
vigilância epidemiológica 
de agravos de notificação 
obrigatória no município 
(SMS) 

Manter sistema Sistema mantido 
497 – TFVS – Vigilância em Saúde 

 
303 – EC 29 - Contrapartida 

Meta cumprida 

22  Realizar capacitações 
anuais para  equipes de 
serviços de saúde e 
epidemiologia (SMS) 

1/ano 

09/09/2013 – Webconferência 
sobre a implantação da Unidade 

Sentinela para Coqueluche 
(Caroliny, Luciana; uma 

enfermeira e uma bioquímica do 
Hospital da Criança) 

17 a 20/09/2013 – Oficina de 

303 – EC 29 Meta cumprida 
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Vigilância Epidemiológica das 
Doenças Transmissíveis 

Imunopreveníveis e Análise da 
Base de Dados e Cálculo de 

indicadores Epidemiológicos e 
Operacionais – Curitiba (17/09 – 

Marlene, 18/09 – Luciana) 

09 a 11/10/2013 – Avaliação do 
Banco de Dados 2012 – Agravos 

Agudos e Crônicos – Ponta 
Grossa – Laboratório de 

Informática da UEPG 
(09 a 11/10 - manhã – Elaine, 09 
e 10/10 - tarde – Eloisa, 10/10 – 
manhã – Luciana e Vera, 11/10 – 

manhã - Rodrigo) 
22/11/2013 - Implantação da 

Unidade Sentinela para 
Coqueluche – Curitiba, promovido 
pela SESA – PR e LACEN – PR 

(Caroliny, Enfª Virte – Hospital da 
Criança, bioquímica Luciane – 

Laboratório do Hospital da 
Criança, Dra. Helen – Hospital da 

Criança 

23 Realizar investigação e 
acompanhamento de 
100% dos casos de surtos 
(SMS) 

100% dos casos de 
surtos 

Realizado 100% 
Número de surtos investigados =  07 

(05 de varicela + 01 de síndrome 
gripal + 01 de norovírus). 

497 – TFVS – Vigilância em Saúde 
 

303 – EC 29 - Contrapartida 
Meta cumprida 

24. Criação de um Sistema 
de Informação Integral em 
software que produza 
relatórios e informações da 
vigilância em saúde e da 
atenção básica, para 
obtenção de respostas 
mais rápidas e eficazes 
dos indicadores - (8° CMS) 

Elaboração do 
Programa – Modificado 
para adquirir software 

Não realizado. 
Foi elaborado processo licitatório 

– 367/2013 – porém houve 
impugnação por parte de uma 

empresa concorrente. 

Todas as fontes de financiamento Meta não cumprida 
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25. Criação de um Comitê 
Municipal de Investigação 
de Acidente de Trabalho 
Grave e Fatal (8° CMS) 

Criar e Manter comitê 

Parcialmente cumprido. Vigilância 
Sanitária elaborou o regimento 

interno do Comitê. Processo em 
trâmite. 

497 – Vigilância em Saúde 
Meta parcialmente 

cumprida 

26. Regulamentar a 
notificação compulsória de 
agravos à saúde do 
trabalhador- acidente e 
doenças relacionadas ao 
trabalho em rede de 
serviços sentinela 
específica (8° CMS) 

Manter regulamentação 

Regulamentação mantida. 
Unidade Sentinela: Hospital 

Municipal Dr. Amadeu Puppi. 
Neste estabelecimento foram 
notificados 83 acidentes de 

trabalho grave e 131 acidentes de 
trabalho com exposição a 

material biológico. 

497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

27. Definir a rede sentinela 
de notificação compulsória 
de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho 
(8° CMS) 

Manter rede 
Unidade Sentinela: Hospital 
Municipal Dr. Amadeu Puppi 

497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

28. Capacitação dos 
Profissionais e Equipe de 
Saúde para identificar e 
atuar nas situações de 
risco a saúde relacionada 
ao trabalho assim como 
para o diagnóstico e 
agravos a saúde do 
trabalhador. (8° CMS) 

1/ano 

Realizado 
Capacitação realizada pela 3ª 

Regional de Saúde para a 
Vigilância Sanitária e 

Epidemiológica de Ponta Grossa 
e demais municípios de 

abrangência da Regional de 05 a 
07/08/2013 (Hotel Barbur) - 

Processo Administrativo Sanitário 
e Direito Sanitário / Saúde do 

Trabalhador 

497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

 

3.6 Programa de Atendimento as Vítimas de Violência Sexual 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Vigilância em Saúde 
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Objetivo: Contribuir de forma integrada, intersetorial e manutenção de Rede de Proteção com objetivo de reduzir a violência 

sexual. 

Diretrizes: Manter ativo o sistema de notificação compulsória de violência sexual. Capacitar os profissionais para a percepção da 

violência e para o desenvolvimento do trabalho integrado e intersetorial. Oferecer as vítimas o atendimento necessário para a 

superação das condições geradas pela violência, bem como das seqüelas dela resultantes. Desenvolver ações voltadas à 

prevenção de violência sexual, com o envolvimento da comunidade 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

29 Realizar a notificação 
dos casos suspeitos de 
violência sexual (SMS) 

100% dos casos 
identificados 

Realizado 
100% dos casos atendidos pela 

saúde 
303 – EC 29 Meta cumprida 

30 Manter capacitação 
continuada com os 
profissionais de Secretaria 
Municipal de Saúde, 
Hospitais de Referência e 
parceiros para 
identificação da violência e 
manejo (SMS) 

2/ano 

Realizado em parceria com a 
CEVES – Comissão Municipal 

Permanente de Estudo, Análise e 
Enfrentamento às Violências 

Físicas, Psicológicas e 
Exploração Sexual o IV Fórum 
de Enfrentamento à Pedofilia 

com a realização de duas-
capacitações. – Pedofilia e os 

cibercrimes- Dr. Demitruis 
Gonzaga de Oliveira e À Família 
e a escola frente à Pedofilia – 1ª 
Tenente Policia Militar do Estado 
do Paraná Dentista Luci A. Rocha 

no dia 05 de dezembro 2013. 

497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

31 Atender 100% das 
vitimas de violência sexual 
(SMS) 

100% 
Realizado 

100% das vítimas atendidas pela 
saúde 

303 – EC 29 
 

369 - FAE 
Meta cumprida 

32 Estabelecer fluxo de Estabelecer fluxo, Fluxo de atendimento 497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 
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atendimento as vítimas de 
violência sexual e 
estabelecer parcerias 
(SMS) 

parcerias, protocolos e 
manter a rede 

hospitalar estabelecido, 
estabelecimento de parceria 

junto a CEVES – Comissão de 
Enfrentamento a Violência e 

Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes. – 

CMDCA – Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 

Adolescente, parceria junto a 
UEPG na participação do 

projeto de extensão: 
Fortalecimento do Sistema de 
Garantia de Direitos Humanos 
de Crianças e Adolescentes 
nos municípios dos Campos 

Gerais, como resultado: 
reavaliamos, repactuamos e 
aprovamos na plenária do 
Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e 
Adolescente o Plano Municipal 

de Enfrentamento às 
Violências contra Crianças e 
Adolescentes. (2014-2017) o 

qual foi publicizado no IV 
Fórum de Enfrentamento à 

Pedofilia realizado no dia 05 
de dezembro de 2013 

33 Instrumentalizar as 
redes locais para 
acompanhamento e 
monitoramento (gestão do 
caso) de 100% das 
vitimas. (SMS) 

Redes locais 
instrumentalizadas 

Não foi realizado capacitação - Meta não cumprida 
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3.7 Programa de Imunização 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Vigilância em Saúde 

Objetivo: Controlar agravos passíveis de prevenção através de imunobiológico conforme protocolos do Ministério da Saúde 

Diretrizes: Manter supervisão dos serviços públicos e privados de vacinação. Incrementar as atividades de vacinação de rotina, 

intensificações e vacinação de bloqueio. Coordenar Campanhas de Vacinação. Controlar e avaliar eventos adversos à vacinação. 

Proporcionar treinamentos e atualização das equipes dos Postos de Vacinas das Unidades de Saúde. Manter monitoramento 

mensal das coberturas vacinais. 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

34. Vacinar no mínimo 
95% das crianças menores 
de 1 ano do município de 
Ponta Grossa com todas 
as vacinas do esquema 
básico de vacinação (BCG, 
Hep B, Tetra) 

95% 

BCG: 99,05%, Penta: 89,05%. 
As vacinas Hep B e Tetra foram 

incorporadas na vacina 
Pentavalente. Dados 

preliminares, fechamento em 
abril/14 

497 – Vigilância em Saúde 
Meta parcialmente 

cumprida 

35. Vacinar no mínimo 
80% da população acima 
de 60 anos de idade com a 
vacina contra a gripe 
influenza 

Mínimo 80% 
Total de vacinados 33.323 

(101,24%) 

497 – Vigilância em Saúde  
 

303 – EC 29 - Contrapartida 
Meta cumprida 

36. Vacinar no mínimo 
95% das crianças menores 
de 5 anos em cada fase da 

95% 
Total de vacinados – 

20.641(92,75%). Dados 
preliminares, fechamento em 

497 – Vigilância em Saúde  
 

303 – EC 29 - Contrapartida 

Meta parcialmente 
cumprida 
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Campanha Nacional de 
Vacinação contra a 
poliomielite 

abril/14 

37. Investigar e avaliar 
100% dos casos de 
eventos adversos 
notificados (SMS) 

100% 

100% investigados. 
No ano de 2013 foram 

encaminhados 4 casos. Todos 
foram investigados. 

497 – Vigilância em Saúde  
 

303 – EC 29 - Contrapartida 
Meta cumprida 

38. Realizar supervisão de 
Rede de Frio em 100% 
dos Postos de Vacinação 
das Unidades de Saúde 
(SMS) 

100% 
100% realizado 

(40 salas visitadas – tutorias das 
equipes de vacinadores) 

497 – Vigilância em Saúde  
 

303 – EC 29 - Contrapartida 
Meta cumprida 

39. Manter capacitação 
continuada dos 
profissionais de saúde 
ligados à área de 
vacinação (SMS) 

1 Capacitação 
01 Reunião Técnica  

02 tutorias em Sala de Vacina 

497 – Vigilância em Saúde  
 

303 – EC 29 - Contrapartida 
Meta cumprida 

40. Manter programas de 
imunização para 
população e profissionais 
de saúde conforme 
normativas do Ministério 
da Saúde (SMS) 

Manter programa 

Os profissionais de saúde 
recebem as vacinas obrigatórias 

nos serviços de saúde. O 
acompanhamento dos esquemas 
vacinais é realizado pelo Serviço 

de Medicina Ocupacional e 
Segurança do Trabalho 

497 – Vigilância em Saúde  
 

303 – EC 29 – Contrapartida 
 

495 – Atenção Básica 

Meta cumprida 

 

 

3.8 Doenças e Agravos de Notificação Não Obrigatória (DANTS) 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Vigilância em Saúde 

Objetivo: Realizar Vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e fatores de risco associados. 

Diretrizes: Realizar a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e fatores de risco associados. 
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Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

41. Capacitar equipes das 
Unidades de Saúde para 
Vigilância das DANTS 
(SMS) 

Capacitar 100% das 
equipes 

Meta não cumprida.  - Meta não cumprida 

42. Implantar o fluxo de 
vigilância das DANTS nas 
Unidades de Saúde (SMS) 

Implantação de fluxo em 
100% da UBS 

Meta não cumprida. - Meta não cumprida 

43. Manter vigilância de 
acidentes e violências 
através da Notificação de 
Violência Sexual e/ou 
outras violências (SINAN)- 
(SMS) 

Manter vigilância 

Vigilância mantida 
Foram notificados em 2013: 28 

casos de violência física, 40 
casos de violência sexual, 171 
casos de tentativa de suicídio e 

19 negligências 

303 – EC 29 - Contrapartida Meta cumprida 

 

3.9 Rede de Proteção à Criança e Adolescente Vítima de Violência 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Vigilância em Saúde / Atenção Primária 

Objetivo: Contribuir de forma intersetorial e integrado para a redução da violência contra a criança e o adolescente em Ponta 

Grossa, principalmente no que se refere à violência doméstica/intrafamiliar e sexual. 

Diretrizes: Tornar visível, a violência contra a criança e adolescentes, através de gráficos, estimulando a notificação dos casos. 

Capacitar os profissionais para a percepção da violência e para o desenvolvimento do trabalho integrado e intersetorial. Oferecer 

às vítimas, aos autores da violência e às famílias o atendimento necessário para ajudar na superação das condições geradoras de 
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violência, bem como das seqüelas dela resultantes. Diminuir a reincidência da violência pelo acompanhamento e monitoramento 

dos casos. Desenvolver ações voltadas para a prevenção da violência, com o envolvimento da comunidade. 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

44 Notificar os casos de 
violência suspeita ou 
comprovada atendidos nas 
unidades de saúde e nas 
escolas (SMS) 

100% dos casos 
notificados 

100% dos casos atendidos pela 
saúde. 

303 – EC 29 Meta cumprida 

45 Manter capacitação 
continuada sobre o tema 
violência para profissionais 
da Secretaria Municipal da 
Saúde e parceiros que 
atendem crianças e 
adolescentes. (SMS/ 8° 
CMS) 

Manter capacitação 

IV Fórum de Enfrentamento à 
Pedofilia com a realização de 

duas capacitações. – Pedofilia e 
os cibercrimes- Dr. Demitruis 

Gonzaga de Oliveira e À Família 
e a escola frente à Pedofilia – 1ª 
Tenente Policia Militar do Estado 
do Paraná Dentista Luci A. Rocha 

no dia 05 de dezembro 2013. 

497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

46 Manter o fluxo de 
atendimento integrado as 
crianças e adolescentes 
em situação de risco para 
a violência, bem como às 
famílias e ao agressor, 
consolidando as parcerias. 
(SMS) 

Manter fluxo. Fluxo mantido 303 – EC 29 Meta cumprida 

47 Instrumentalizar as 
redes locais para 
acompanhamento e 
monitoramento (gestão de 
caso) de 100% dos casos 
de violência notificados, 
suspeitos ou confirmados, 
dos residentes de Ponta 

Redes locais 
instrumentalizadas. 

Cumprir elaboração de 
projeto, e 

instrumentalização das 
redes locais, meta de 

2011/2012 

Não realizado - Meta não cumprida 
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Grossa. (SMS) 

48. Realizar 2 campanhas 
anuais de mobilização 
social visando à prevenção 
da violência.(SMS) 

2/ano e 1/ano da 
ressalva da RAG 

anterior 

Parcialmente realizada. 
Realização do IV Fórum de 

Enfrentamento à Pedofilia com 
a realização de duas 

capacitações. – Pedofilia e os 
cibercrimes- Dr. Demitruis 

Gonzaga de Oliveira e À Família 
e a escola frente à Pedofilia – 1ª 
Tenente Policia Militar do Estado 
do Paraná Dentista Luci A. Rocha 

no dia 05 de dezembro 2013. 
(parceria CEVES, Programa 

Municipal de DST/AIDS e demais 
parceiros) 

497 – Vigilância em Saúde 
Meta parcialmente 

cumprida 

 

 

3.10 Ações Estratégicas Para a Atenção Primária 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Atenção Primária 

Objetivo: Aprimorar o acesso da população ao sistema de saúde, consolidando a unidade de Saúde como porta de entrada 

preferencial do Sistema Único de Saúde - SUS, qualificando e otimizando a atenção primária, fortalecendo a rede integrada de 

serviços de saúde. 

Diretrizes: Ampliação do acesso à atenção primaria à saúde. Qualificação do atendimento da rede de atenção primaria. Estímulo 

ao estilo de vida saudável com ações de promoção à saúde. Incentivo à prática de atividade física, alimentação saudável, hábitos 

saudáveis, prevenção de DST/AIDS, gravidez na adolescência, prevenção do uso de álcool e outras drogas, fortalecendo as 

parcerias internas e externas à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa- PMPG. Aprimorar a política de atenção à saúde do idoso. 
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Implementação de protocolos de enfermagem, visando proporcionar a autonomia deste profissional, agilizando o processo de 

trabalho nos serviços de atenção básica. Qualidade e resolutividade dos serviços oferecidos na Atenção Básica e reorganização 

dos serviços oferecidos nesta esfera de Atenção. Aperfeiçoamento das Políticas de Atenção à Saúde. 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

49 Manter e aprimorar 
100% dos Programas e 
Ações Estratégicas da 
SMS (SMS) 

100% dos Programas e 
Ações Estratégicas 

mantidas 

100% mantidos 
Estratégias de aprimoramento 

planejadas e iniciadas, nas áreas 
de Saúde da Mulher e da 

Criança: Planejamento familiar, 
Rastreamento de Ca de mama e 
útero, Assistência materno-infantil 

(rede mãe paranaense). 
Acompanhamento e prevenção 

das crônicas: Diabetes, 
Hipertensão, TB/ Hansen. 

495 – Atenção Básica Meta cumprida 

50 Implantar Protocolos de 
Enfermagem (Pré-natal, 
Preventivo- ginecologia, 
puericultura, planejamento 
familiar, hipertensão 
arterial e diabetes) (8° 
CMS/ SMS) 

Efetivar e manter 
protocolos 

Elaborados, aguardando decisão 
de recurso impetrado pelo CRM 

para implantação.  
495 – Atenção Básica 

Meta parcialmente 
cumprida 

51 Adquirir e disponibilizar 
materiais de apoio ao 
desenvolvimento dos 
Programas e Ações 
Estratégicas da SMS para 
as Unidades de Saúde 

Equipar as UBS com 
material de apoio para o 

desenvolvimento dos 
Programas 

Disponibilizados materiais de 
apoio para: Prevenção de 

DST/AIDS, Saúde Materno 
Infantil, Prevenção de DANTS. 

497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

52 Realizar atividades de 
Promoção a Saúde para a 
população Pontagrossense 
(SMS) 

Manter atividades em 
pelo menos 90% das 

ESF 

Todas as Unidades realizam 
educação em saúde para a 
população de sua área de 

atuação, bem como a Secretaria 

495 – Atenção Básica Meta cumprida 



24 

realiza atividades educativas 
durante as campanhas 

53 Realizar educação 
permanente para os 
profissionais da rede 
municipal de saúde, 
contemplando os diversos 
Programas e Ações 
Estratégicas da SMS 
(SMS) 

Realizar educação 
permanente 

Realizados seis cursos de 
atualização, participação de 

profissionais e gestores Oficina 
Rede Mãe Paranaense, 

Participação de 
gestores/profissionais no 
Congresso CONASEMS 

Participação de profissionais na 
oficina Amamenta Brasil e nas 

oficinas APSUS 
Realização de oficinas em todas 
as unidades de Saúde da Família 
para: autoavaliação, diagnóstico 

situacional e planejamento. 

495 – Atenção Básica  Meta cumprida 

54 Promover capacitação 
e sensibilização às 
equipes de saúde, 
gerências e gestores do 
município, em acolhimento 
e humanização no 
atendimento dos usuários 
do SUS de Ponta Grossa 
(8ª CMS) 

Promover capacitação 
1/ano  

Capacitação realizada para 
Administrativos e ACS 

contratados, apoio institucional 
sobre o tema para todas as UBS. 

495 – Atenção Básica 
Meta parcialmente 

cumprida 

55 Implantar o Programa 
de Atenção a Saúde da 
Pessoa Idosa incluindo 
ações para a Rede de 
Proteção bem como 
recursos humanos 
habilitados para o 
atendimento (CMS/8ªCMS) 

Criar e Manter o 
programa 

Ações desenvolvidas: 
Identificação da população nas 

unidades com território adscrito e 
planejamento conforme as 
necessidades levantadas. 

495 – Atenção Básica Meta cumprida 

56 Realizar 1 módulo/ano  
de cuidados domiciliares 
no processo de educação 
permanente dos 
profissionais das equipes 
de atendimento domiciliar  

1/ano 
Não realizado. 

Projeto elaborado e aguardando 
implantação. 

- Meta não cumprida 
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57 Realizar 1 modulo/ano 
sobre a atenção á pessoa 
com deficiência no 
processo de educação 
permanente dos 
profissionais da rede 
municipal de saúde (SMS) 

1/ano Cumprir 2 
capacitações, uma de 
2011 e uma de 2012. 

Não realizado. 
Aguardando implantação. 

- Meta não cumprida 

58 Implantar o Programa 
Nacional de Saúde do 
Homem (SMS/ 8ªCMS) 

Manter o programa 
Saúde do Homem 
Cumprir meta de 
2011/2012 com a 
Implantação do 

Programa Saúde do 
Homem 

Atividades previstas em execução 
em todas as Unidades; ampliação 
do horário de funcionamento de 

16 Unidades de Saúde para 
facilitar o acesso; realização de 
ações de incentivo à busca de 

atenção. 

495 – Atenção Básica Meta cumprida 

59 Realizar 1 módulo/ano 
de educação permanente 
para estimular a adoção de 
estilo de vida saudável das 
equipes multiprofissionais 
da rede municipal de 
saúde (SMS) 

1/ano 

Atividade sendo executada pelos 
apoiadores institucionais 
conforme cronograma de 

reuniões das equipes da ESF.  

495 – Atenção Básica Meta cumprida 

60 Implantar o Protocolo 
Integrado de Atenção à 
Saúde Bucal(SMS) 

100%  Implantado em agosto 2012  495 – Atenção Básica Meta cumprida 

61. Realizar curso 
introdutório da estratégia 
Saúde da Família (de 
acordo com o ministério da 
saúde) para os 
profissionais da rede 
municipal de saúde por 
ano.(SMS) 

100% dos profissionais 
de saúde 

Parcialmente realizada. 
Realizado para os novos ACS. 

495 – Atenção Básica 
Meta parcialmente 

cumprida 

62 Ampliar o Programa de 
Agentes Comunitários de 
Saúde-PACS em 100% 
das US (8ªCMS) 

Implantar 100% da UBS. Ampliado em 30% das UBS 495 – Atenção Básica Meta não cumprida 

63 Realizar mamografia de 
rastreamento bienal nas 
mulheres pontagrossenses 

Em 90% das mulheres Não realizado. Foram realizados 
4.388 exames em 2013 na faixa 

369 - FAE Meta não cumprida 



26 

cadastradas nas US, 
acima de 50 anos de idade 
conforme protocolo do MS 
(SMS) 

etária de 50 a 69 anos. 

64 Realizar exames 
citopatológicos de colo de 
útero para mulheres de 25 
a 59 anos, conforme 
pactuado com Ministério 
da Saúde (SISPACTO) 
(SMS) 

100% da pactuação 

Em nota técnica do Ministério da 
Saúde a idade prioritária foi 

alterada para 64 anos. O 
SISPACTO foi pactuado em 0,45. 

O município contemplou em 
100% desta pactuação, atingindo 

0,45 de exames. Em número 
absoluto foi realizado 12.647 
exames nesta faixa etária. 

369 - FAE Meta cumprida 

65 Monitorar 100% dos 
resultados alterados de 
mamografia, citopatológico 
do colo do útero- conforme 
o SISCOLO e SISMAMA 
(ministério da saúde) 
(SMS) 

100% 

Realizado 100%. O 
monitoramento está em processo 

de descentralização. 
369 - FAE Meta cumprida 

66. Realizar 1 módulo/ano 
sobre a Saúde da Criança 
no processo de educação 
permanente dos 
profissionais da rede 
municipal de saúde (SMS) 

3 capacitações /ano 

Não realizado 
A Saúde da Criança encontra-se 
incorporada ao Programa Mãe 
Paranaense, com atividades 

educativas sendo desenvolvidas 
rotineiramente em todas as ESF. 
Oficinas da Rede Amamenta e 
Alimenta Brasil, previstas para 
todas as unidades de saúde, já 

realizadas em 2 delas. 

369 – FAE 
 

495 – Atenção Básica 
Meta não realizada 

67. Informatizar todos os 
Serviços e Unidades de 
Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Ponta Grossa (SMS/ 
8ªCMS) 

Manter 100% 
informatizado  

100% informatizadas 495 – Atenção Básica Meta cumprida 

68 Elaborar e implantar o 
Programa “Mãe 
Pontagrossense” (SMS) 

Manter o programa 
(modificar a meta para 
implantar o Programa 

Adesão e manutenção do Mãe 
Paranaense realizadas 

496 – Média e Alta Complexidade Meta cumprida 



27 

“Mãe Pontagrossense” 
no 3º quadrimestre.) 

69 Manter o Programa 
Saúde Escolar (SMS) 

Manter Programa 

Programa mantido 
VISUAL: 

Crianças triadas: 3.899 
Consultas realizadas: 1.215 

Óculos doados pela SMS: 216 
Encaminhado para Cirurgia: 37 
TRATAMENTO DE FALA: (3 

fonoaudiólogas) 
Foram realizadas 6.063 terapias 

de fala 
TRIAGEM AUDITIVA: 

Início do contrato:(2 empresas) 
setembro/2013 

Crianças triadas: 1.296 

369 - FAE Meta cumprida 

70 Melhorar as condições 
de trabalho incluindo 
novas unidades de saúde 
a serem construídas de 
acordo com normas do 
PAC (programa aceleração 
do crescimento) e 
pertinentes ao Programa 
Estratégia Saúde da 
Família, bem como 
estipular 1 técnico de 
enfermagem para o 
contingente determinado 
conforme preconiza o 
ministério da saúde (SMS) 

Manter e executar 
projetos relacionados ao 

Programa. 

5 unidades em construção. 
1 unidade nova aprovada pelo 

Estado. 12 unidades de saúde em 
ampliação. Outras 10 com 

reforma prevista. 

495 – Atenção Básica 
 

500 – Investimento 
 

1000 – Livre - Contrapartida 

Meta cumprida 

71. Fortalecimento da 
Atenção Básica e na 
Estratégia Saúde da 
Família vislumbrando a 
possibilidade de aumentar 
o nº de profissionais de 
saúde, bem como 
enfermeiros em 100% das 

Implantar estratégias de 
acordo com a 
viabilidade. 

Implantação de EACS em 5 
unidades. Contratação de 

assistentes administrativos para 
todas as unidades de saúde, 
contratação de enfermeiras, 

contemplando todas as unidades 
básicas de saúde. Substituição de 
Agentes Comunitárias de Saúde 

495 – Atenção Básica Meta cumprida 
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unidades de saúde 
objetivando um serviço de 
excelência (8ª CMS) 

demissionárias. Participação de 
todas as equipes ESF no PMAQ. 

Designação de seis 
coordenadores de região sanitária 
para apoio às equipes. Aquisição 

de quatro veículos. 

72. Promover mais ações 
educativas aos pacientes 
com doenças crônicas, 
gestantes e usuários em 
geral, com 
desenvolvimento de 
programas 
multidisciplinares em 
parceria com entidades 
religiosas, associações de 
moradores e espaços 
existentes na comunidade, 
conselhos locais de saúde        
(8ª CMS) 

Executar as ações  

Ações realizadas em todas as 
Unidades PSF - Grupo de 

gestantes/hipertensos/diabéticos/ 
grupo de caminhadas / dança/ 

outras atividades físicas   

495 – Atenção Básica Meta cumprida 

73 Organizar a 
territorialização das 
Unidades de Saúde, 
conforme a realidade local 
da comunidade visando a 
melhoria da qualificação 
na Atenção Básica 
ampliando também a 
saúde da população rural 
com otimização do 
transporte dos 
profissionais de saúde 
(8ªCMS)   

Implementação das 
ações  

Ações sendo executadas. 
Reterritorialização e atualização 
de cadastros para levantamento 

do perfil-sociodemográfico 
/epidemiológico/planejamento 

local 

495 – Atenção Básica Meta cumprida 

74 Otimizar o setor de 
Marcação de Consultas e 
Exames, visando a 
redução do tempo de 
espera no agendamento. 
(8ªCMS) 

Otimizar o setor 

Realizado através de 
replanejamento de fluxos e 

treinamento realizado com todas 
as unidades de saúde na Central 

de Consultas 

369 - FAE Meta cumprida 



29 

75  Equiparar as equipes 
de saúde bucal 1/1 
conforme necessidade do 
Município (8ªCMS) 

Manter (Ressalva, 
equiparar as equipes de 

saúde bucal 1/1, em 
relação às ESF 
implantadas) 

Meta não realizada - Meta não cumprida 

 

 

3.11 Ações Estratégicas Para a Atenção Ambulatorial Especializada 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Média complexidade 

Objetivo: Manter, ampliar o acesso e otimizar a utilização das consultas especializadas. Qualificar o processo de trabalho 

buscando a humanização e a integralidade dos serviços. Manter, ampliar o acesso e otimizar a utilização dos exames e terapias. 

Diretrizes: Monitorar a oferta e utilização das consultas especializadas. Capacitar profissionais próprios e da rede credenciada na 

utilização do sistema de marcação de consultas especializadas. Desenvolver em conjunto com a coordenação da atenção básica, 

ações que aumentem a resolubilidade dos profissionais que atuam nas Unidades de Saúde Realizar ações específicas nas 

especialidades/exames com maior demanda para reduzir tempo de espera. Manter o Sistema Informatizado de Regulação das 

consultas iniciais e retornos, exames especializados e terapias considerando a programação. Contratualizar o Laboratório de 

Análises Clínicas visando um melhor controle dos exames e agilidade no processo de liberação dos mesmos. Manter e ampliar 

rede credenciada ou contratualizada para realização de consultas, exames e terapias especializadas de acordo com a 

necessidade, conforme a avaliação da gestão publica municipal, conselho municipal de saúde e obedecendo a portaria n. 1286 de 

1993- a respeito das contratualizações no SUS. Monitorar (através do sistema informatizado) a solicitação de exames pela rede 

básica de saúde com o objetivo de otimizar a sua utilização. Liberar o serviço de diagnóstico e tratamento oncológico pediátrico em 
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Ponta Grossa, conforme parecer favorável do Ministério da Saúde. Implantação de um serviço de hematologia pediátrica no 

Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. Reativação do serviço de hematologia em Ponta Grossa 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

76 Manter a Central de 
Marcação de consultas e 
Exames (SMS) 

Manter  Central mantida 369 - FAE Meta cumprida 

77  Manter no mínimo 80% 
das especialidades com o 
tempo médio de espera 
inferior a 90 dias (SMS) 

80% Mantido 80% 
369 – FAE 

303 – EC 29 
Meta cumprida 

78 Monitorar 100% dos 
serviços especializados 
ambulatoriais (SMS) 

100% 
Monitorado 100% dos 

atendimentos ambulatoriais do 
CME 

369 - FAE Meta cumprida 

79 Contratualização do 
Serviço do Laboratório de 
Analises Clínicas 
(conforme projeto 
elaborado pela 3ª Regional 
de Saúde) (SMS) 

Manter 
contratualização 

Item suprimido - Item suprimido 

80 Implantar o sistema do 
Prontuário Eletrônico 
(SMS) 

Manter  

Implantado cerca de 60%: houve 
adaptação parcial ao sistema de 

informação que está sendo 
utilizado, assim necessitando de 
adequação do sistema, foi aberto 

processo licitatório para 
contratação de nova ferramenta, o 
qual está sob o número processual 

0820105/2012 que ainda não foi 
finalizada. 

Todos os recursos financeiros 
Meta parcialmente 

cumprida. 

81  Manter o Centro 
Municipal de 
Especialidades (CME) e 
realizar melhorias (SMS) 

Manter (melhorar 
infraestrutura, suprir a 
necessidade de RH e 
executar protocolos) 

Mantido o CME e realizado 
melhorias nas instalações de 

materiais (almoxarifado) e 
prontuários 

369 - FAE Meta cumprida 
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82 Manter o Centro 
Municipal da Mulher com 
os serviços já existentes e 
realizar melhorias 
conforme a Programação 
Anual de Gestão (SMS) 

Manter (melhorar 
infraestrutura, suprir a 
necessidade de RH e 
executar protocolos) 

Mantido 369 - FAE Meta cumprida 

83 Manter o SAE/CTA com 
os serviços já existentes e 
realizar melhorias 
conforme a Programacão 
Anual de Gestão (SMS) 

Manter (melhorar 
infraestrutura, suprir a 
necessidade de RH e 
executar protocolos) 

Realizado adequação das salas de 
atendimento, recepção e 
finalização da escada. Os 

protocolos foram divulgados entre 
os serviços. 

369 – FAE 
 

497 – Vigilância em Saúde 
Meta cumprida 

84 Garantir a efetivação do 
programa de Planejamento 
Familiar Municipal 
(SMS/8ªCMS) 

Efetivar 
Planejamento familiar é ofertado 
em todas as Unidades de Saúde 

495 – Atenção Básica Meta cumprida 

 

 

3.12 DST/AIDS 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Média Complexidade 

Objetivo: Reduzir a incidência do HIV/Aids e outras DSTs, ampliando o acesso e melhorando a qualidade do diagnóstico, 

tratamento e assistência dos indivíduos portadores de HIV/Aids. 

Diretrizes: Desenvolver o debate e conhecimento sobre DST/HIV/Aids, através de capacitações. 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

85. Proporcionar espaço 
de debate em campanhas, 

Proporcionar espaço 
de debate 

Campanha de Prevenção – 
Objetivos do Milênio eixo 6 – 

497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 
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capacitações, 
treinamentos nos centros 
municipais de convivência 
e outros sobre a 
prevenção de 
DST/HIV/AIDS (8ªCMS) 

Agosto Azul no dia 11 de agosto 
no Terminal Central. 

Campanha no Evento Campos 
Gerais Cidadão em parceria com o 
SESI, realização de atividades de 

PREVENÇÃO ÀS DST/HIV/AIDS e 
HV no dia 29 de setembro.  

Campanha Dia Mundial de Luta 
contra a AIDS – Fique Sabendo 
nos dias 27, 28 e 29 de novembro. 
Campanha Saúde nas Estradas 

no dia 02 de dezembro junto à 
população em geral com ênfase 

aos profissionais caminhoneiros em 
parceria com a iniciativa privada. 

86 Apoiar a criação da 
Comissão Municipal de 
DST/HIV/AIDS do 
Conselho Municipal de 
Saúde (SMS) 

Apoiar comissão 

Mantida sendo a Coordenação 
Municipal de DST/AIDS integrante 
Comissão Municipal de Assistência 

e Acesso ao SUS – 
SUBCOMISSÃO DST/AIDS 

(resolução n°03 de 19/02/2013) 

- Meta cumprida 

87. Promover 
envolvimento dos 
pacientes nas ações de 
prevenção de 
DST/HIV/AIDS (8ªCMS) 

Promover  

Proporcionado às pessoas que 
vivem/e ou convivem com 

HIV/AIDS (que geralmente são 
pacientes do serviço) 

principalmente aquelas que são 
ligadas diretamente às ONG/AIDS 
do município (já que não podemos 
abordar diretamente um paciente 

de maneira geral devido ao sigilo e 
ética profissional), o envolvimento e 

desenvolvimento de ações de 
prevenção, com participação em 
encontros (I Encontro de Jovens 

vivendo/convivendo com HIV/AIDS 
de 17 a 20 de outubro em Curitiba) 
e campanhas de prevenção como 
foi a Campanha do Carnaval 2013 

– onde pessoas sabidamente 

497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 
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vivendo com HIV/AIDS e 
evidentemente pacientes do serviço 
que são ligadas a uma determinada 

instituição nos apoiaram no 
desenvolvimento de ações de 

prevenção junto aos bares e locais 
de prostituição. 

88 Promover capacitações 
dos profissionais de saúde, 
e entidades afins quanto a 
atenção aos portadores de 
DST/HIV/AIDS e usuários 
de drogas (8ªCMS) 

Promover  

Treinamento para profissionais na 
realização da Testagem Rápida 
para HIV/Sífilis/Hep. B e C nos 

dias 03, 04, 05, 17, 18, 19, 24, 25 e 
26 de setembro. 

Capacitação sobre o 
Preservativo Feminino realizado 

no dia 26 de novembro para os 
profissionais de saúde do 

município. 

497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

89 Manter consultas 
médicas da área HIV/AIDS 
(8ªCMS) 

Manter  Mantidas 
369 – FAE 

 
303 – EC 29 

Meta cumprida 

 

 

3.13 Ações Estratégicas para a Atenção Hospitalar 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Gestão Hospitalar 

Objetivo: Consolidar os mecanismos de acesso à assistência hospitalar de urgência/emergência e eletiva. Ampliar a capacidade de 

atendimento na média e alta complexidade. Implementar e consolidar a prática do atendimento humanizado.  

Diretrizes: Manter o aperfeiçoamento continuado dos sistemas informatizados de regulação, controle e auditoria. Manter leitos de 

Unidade de Terapia Intensiva do Pronto-Socorro Municipal (PSM) contratualizado. Revisar a estrutura das Redes de Alta 
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Complexidade amparadas no conceito de integralidade, conforme demanda do Ministério da Saúde. Estimular a implementação e 

manutenção das comissões de humanização nos serviços hospitalares. Implantar Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

90 Manter contratualização 
e buscar o credenciamento 
junto ao ministério a saúde 
da UTI do Hospital 
Municipal (SMS) 

Manter. 
 

A contratualização foi mantida. O 
credenciamento foi atendido 

parcialmente, está aguardando 
adequação conforme legislação 

vigente. 

369 - SIH 
Meta parcialmente 

cumprida 

91 Estimular a implantação 
e manutenção das 
comissões de 
humanização dos hospitais 
da criança e Hospital 
Municipal (SMS/8ªCMS) 

Manter comissões 
Mantido o GTH - Grupo de 

Trabalho Humanizado 
369 - SIH Meta cumprida 

92. Implantação da UPA 
tipo II no núcleo Santa 
Paula (SMS) 

Manter UPA II. 
(Inaugurar e efetivar a 

UPA) 

Não realizado. Perante o Ministério 
da Saúde, a SMS tem prazo 

estipulado para sua abertura em 
2014. Para sua efetivação estamos 

em trâmite de contratação 
profissional. 

500 – Investimento 
 

303 – EC 29 
Meta não cumprida 

93. Implantação da UPA 
tipo I no Jardim Carvalho 
(SMS) 

Item suprimido Item suprimido - Item suprimido 

94. Estabelecer o fluxo de 
urgência e emergência na 
rede hospitalar do 
município (município e 
Estado), redefinindo as 
portas de entrada 
(SMS/8ªCMS) 

Manter fluxo 
Fluxo pactuado em reunião com 

SESA, SMS e Hospitais do 
Município. 

369 - SIH Meta cumprida 
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3.14 Zoonoses e Vetores 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Vigilância em Saúde 

Objetivo: Diminuir a exposição da população pontagrossense a riscos decorrentes da exposição a zoonoses e vetores. 

Diretrizes: Monitorar e realizar ações específicas de controle de zoonoses e vetores. 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

95 Observar a clínica de 
100% dos animais 
agressores e suspeitos de 
raiva. (SMS) 

100% 100% dos animais suspeitos 497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

96 Coletar e encaminhar 
ao Laboratório 100% das 
amostras biológicas dos 
animais que apresentem 
sintomatologia suspeita 
para raiva animal no 
município. (SMS) 

100%  
 

Realizado. Foram encaminhadas 
ao Laboratório, 14 cabeças e 02 

morcegos 
497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

97 Realizar vacinação 
(antirrábica) em 100% dos 
cães apreendidos e 
resgatados e em 
atendimento a procura 
espontânea para 
vacinação. (SMS) 

Realizar vacinação em 
100% dos cães 
apreendidos e 
resgatados. 

100% de todos os cães que 
passam pelo canil 

303 – EC 29 - Contrapartida Meta cumprida 

98 Desenvolver ações de 
controle e educação 
quanto à infestação de 
roedores em áreas 

Realizar ações  
As ações são realizadas em 
comum com a prevenção de 

controle de zoonoses, item 99. 
497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 
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prioritárias (SMS) 

99 Desenvolver e efetivar 
um programa permanente 
sobre Educação para a 
tutela responsável dos 
animais e prevenção e 
controle de zoonoses 
(SMS/8ªCMS) 

Realizar ações 86 palestras 497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

100 Desenvolver ações de 
controle e educação 
permanente de 
monitoramento e controle 
da dengue no Município 
(SMS) 

Realizar ações 
148 ações entre palestras, 

campanhas e monitoramento 
497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

101 Desenvolver e efetivar 
um plano de metas para o 
controle da população de 
animais baseados no 
cumprimento da Lei 
Municipal 9019/07- que 
dispõe sobre prevenção e 
controle de zoonoses no 
município (8ªCMS) 

Manter plano de 
metas. 

 (meta modificada para 
elaborar plano de 

metas para o controle 
da população de 

animais) 

O plano foi elaborado, para sua 
efetivação é necessário aguardar a 

finalização do censo 
497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

102 Possibilitar 
planejamento para 
realização de um censo de 
animais (cães e gatos) no 
município (8ªCMS) 

Possibilitar a 
realização do censo 

de animais. 
Censo está sendo realizado 497 – Vigilância em Saúde Meta cumprida 

103 Planejar a Política do 
Registro Geral Animal 
(RGA) através do 
microchip com numeração 
relacionada aos dados do 
responsável pelo animal 
no município (8ªCMS) 

Viabilizar a execução 
da Política (Meta 
acumulada com - 

Planejar a Política de 
RGA) 

Todos os cães que passam pelo 
Canil Municipal e animais castrados 
solicitados por ONG’s são chipados 

303 – EC 29 - Contrapartida Meta cumprida 

104 Garantir um número 
de castrações 
(esterilização de cães e 
gatos) suficiente para a 

Ampliar número de 
castrações em 40% 

No ano de 2012 foram feitas 537 
castrações, no anto de 2013 foram 

realizados 267 castrações 
(47 machos e 220 fêmeas). 

303 – EC 29 - Contrapartida Meta não cumprida 
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redução da população 
animal no município de 
acordo com a constatação 
do censo animal (8ªCMS) 

105 Discutir a criação de 
uma Clínica Veterinária 
Municipal para 
atendimento permanente 
de animais de rua das 
famílias carentes em 
parceria com as 
Universidades (8ªCMS) 

Possibilitar a criação 
da Clínica Veterinária 
Municipal (Adequar 
projeto já existente, 

aguardando 
disponibilidade do 

terreno) 

Definido local para a construção de 
uma UVZ (Unidade de Vigilância 

em Zoonoses), parte do 
financiamento já disponibilizado 

pelo Ministério da Saúde. 

497 – Vigilância em Saúde 
 

1000- Livre - Contrapartida 
Meta cumprida 

106. Viabilizar que 
médicos veterinários 
atuem nas Unidades de 
Saúde através de 
orientações equipe de 
saúde e população a 
respeito de zoonoses e 
cuidados com animais 
(8ªCMS) 

Viabilizar que médicos 
veterinários atuem nas 

UBS 
Idem item 99. 303 – EC 29 Meta cumprida 

 

 

3.15 Ações Estratégicas para a Vigilância em Saúde Mental 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Atenção Primária 

Objetivo: Reestruturar a rede municipal de assistência a pessoa portadora de transtornos mentais e usuário de álcool e outras 

substâncias psicoativas. 

Diretrizes: Fortalecimento do atendimento de pacientes com transtornos mentais, usuários de álcool e drogas e demais 

transtornos. Implantar o CAPSi- Infantil. 
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Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

107 Contratação de um 
médico psiquiatra para 
compor equipe mínima 
exigida pelo Ministério da 
Saúde, único óbice para 
que o município assuma 
as atividades do CAPS - II- 
TM, que se encontram 
contratualizadas (8ªCMS) 

Manter 
Existe contrato para o atendimento 

médico. 
496 – Média e Alta Complexidade Meta cumprida 

108 Implantar o CAPS- i – 
infantil /SMS/8ªCMS 

Manter serviço 
(ressalva, adequar de 
acordo com o projeto 
aprovado no CMS) 

Não realizado. Dificuldade na 
estrutura física do imóvel. 

-  Meta não cumprida 

109 Contratar novos 
profissionais psiquiatras e 
psicólogos para o 
Ambulatório de Saúde 
Mental (SMS) 

Manter 
Não realizado, pois não houve 

concurso público. 
- Meta não cumprida 

110 Manter as oficinas 
terapêuticas nos serviços 
(SMS) 

Manter Serviço mantido 
496 – Média e Alta Complexidade 

303 – EC 29 
Meta cumprida 

111 Implantar uma Sala de 
Ludoterapia, no 
Ambulatório de Saúde 
Mental (SMS) 

Manter Serviço mantido 
496 – Média e Alta Complexidade 

303 – EC 29 
Meta cumprida 

112 Oportunizar a 
participação dos 
trabalhadores em saúde 
mental, em eventos 
externos (SMS) 

Manter 

No ano de 2013, os profissionais da 
Saúde Mental foram em 18 eventos 

relacionados a área, entre 
simpósios, cursos, encontros, 

congressos e reuniões temáticas. 

496 – Média e Alta Complexidade Meta cumprida 

113 Viabilizar cursos de 
capacitação para 
servidores municipais e 

Manter projeto 
Foi realizado: I Encontro De Saúde 

Mental: Discutindo A Rede De 
Saúde Mental no Município de 

496 – Média e Alta Complexidade Meta cumprida 
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sociedade civil na área de 
prevenção ao uso indevido 
de drogas (SMS) 

Ponta Grossa – Auditório da UEPG 
– dia 08 de abril; Semana Pré-Vida 
– I Encontro Municipal De Políticas 
Públicas Sobre Drogas – Centro De 

Cultura – dia 24 de junho; II 
Encontro De Saúde Mental e 

Políticas Públicas Sobre Drogas – 
Dia Mundial Da Saúde Mental – 

UEPG – dias 10 e 11 de outubro. 

114 Viabilizar com o 
Estado a implantação de 
enfermarias na rede 
pública com vagas 
suficientes para 
atendimento dos usuários 
dependentes químicos e 
enfermaria para 
atendimento do paciente 
psiquiátrico em crise bem 
como leitos para 
desintoxicação (8ªCMS) 

Viabilizar 
Não realizado. Processo em trâmite 

junto ao Ministério da Saúde. 
496 – Média e Alta Complexidade Meta não cumprida 

 

 

3.16 SIATE/SAMU 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Gestão Hospitalar 

Objetivo: Manter e ampliar acesso ao Sistema Siate/Samu. Manter e aprimorar a qualificação da atenção às urgências e 

emergências. Fortalecer a central de leitos na gestão dos leitos para retaguarda da urgência e emergência. 

Diretrizes: Manter e ampliar estrutura para atendimento móvel. Implantar o Samu Regional dos Campos Gerais (parceria entre 

Governo Federal, Estadual e Municipal). Ampliação da Sede (espaço físico) do Samu. Realizar a regulação das urgências e 
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emergências municipais e dos municípios dos Campos Gerais. Possibilidade de assumir a Central de Leitos (visando um 

cadastramento em tempo real de todos os serviços hospitalares do município credenciados para atendimento do SUS) e o 

transporte com suporte avançado realizado pela 3ª Regional de Saúde. Manter atualizado os protocolos de atendimentos pre-

hospitalar. Realizar capacitação para os profissionais do Sistema Siate/Samu. 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

115 Manter e incorporar 
viaturas para atendimento 
SAMU/SIATE e dos 
demais veículos (SMS) 

Incorporar viaturas do 
SAMU, conforme 

disponibilizadas pelo 
Governo Federal. 

Incorporado 02 novas ambulâncias, 
demais mantidas 

496 – SAMU Federal 
352 – SAMU Estadual 

Meta cumprida 

116 Manter atualizado o 
protocolo clinico para 
atendimentos de urgências 
em adultos e crianças 
(SMS) 

Protocolo atualizado Utilizado protocolos atualizados 
496 – SAMU Federal 
352 – SAMU Estadual 

Meta cumprida 

117 Capacitar 100% das 
equipes do SAMU/SIATE 
(SMS) 

2 capacitações 
Não realizado nenhuma 

capacitação 
- Meta não cumprida 

118 Capacitar os 
profissionais das Unidades 
móveis para abordagem 
de paciente portador de 
transtorno mental (SMS) 

2 capacitações 
Não realizado nenhuma 

capacitação 
- Meta não cumprida 

119 Estabelecer Comissão 
de controle de infecção do 
Sistema de Urgência e 
Emergência de Ponta 
Grossa (SMS) 

Manter  Não há comissão formada - Meta não cumprida 

120 Ampliar e equipar a 
Sede do Samu 

Realizar ampliação 
conforme repasse  

Aguardando inicio das ampliações - Meta não cumprida 

121 Implantar o Samu 
Regional dos Campos 

Manter  Em processo de implantação - Meta não cumprida 



41 

Gerais (SMS) 

122 Assumir a Central de 
Leitos Regional dos 
Hospitais de Ponta Grossa 
que atendem SUS (SMS) 

Assumir a Central Item suprimido - Item suprimido 

123 Assumir o serviço de 
Transporte com suporte 
avançado (SMS) 

Assumir o serviço Item suprimido - Item suprimido 

 

 

3.17 Controle Social 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Secretaria Municipal de Saúde 

Objetivo: Ampliar e qualificar a participação popular nos Conselhos Locais e Municipal de Saúde. 

Diretrizes: Ampliar divulgação dos Conselhos Locais de Saúde nas comunidades. Capacitar conselheiros de saúde nos temas 

pertinentes ao controle social. Realizar Conferência Municipal de Saúde com etapas locais 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

124 Elaborar edição de 
jornal do Conselho 
Municipal de Saúde (SMS) 

Manter edições Não realizado - Meta não cumprida 

125 Apoiar Capacitação 
para o Conselho Municipal 
de Saúde e Conselhos 
Locais (SMS) 

3/ano. 

No periodo de 2013 foi feitas (5 
capacitações) ultrapassado a meta 
de capacitação.  Foi implantado em 

2013 cinco conselhos locais na 
região Santa Paula Unidade De 

1000 - Livre Meta cumprida 
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Saúde Egon Roskamp, Borsato 
Unidade Horácio Droppa, Jardim 

Maracanã Unidade De Saúde 
Adilson Baggio, Vila Santana 

Unidade De Saude Cesar Rocha 
Milleo, Vila Marina Unidade De 

Saúde Silas Sallen. 

126 Apoiar a Conferencia 
Municipal de Saúde (SMS) 

- Item suprimido - Item suprimido 

127 Estimular a 
participação de pessoas 
nas comissões temáticas 
do CMS (SMS) 

Estimular participação  

Este trabalho já vem sendo feito 
desde 2012 e a meta para o 

próximo ano será de divulgação 
através do blog do conselho. 

1000 - Livre Meta cumprida 

 

 

3.18 Assistência Farmacêutica e Recursos Materiais 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Atenção Primária 

Objetivo: Aumentar o acesso aos medicamentos através da reorganização da Assistência Farmacêutica e revisão periódica da 

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), bem como garantir o uso racional dos mesmos. 

Diretrizes: Implantar equipe multidisciplinar: Comissão de Farmácia e Terapêutica. Atualizar periodicamente, adquirir e 

disponibilizar os itens da Farmácia. Através da Comissão de Farmácia e Terapêutica atendendo a padronização da RENAME 

(Relacao Nacional de Medicamentos) e conforme pactuação na comissão intergestores bipartite. Manter e implementar insumos 

(material de consumo) e equipamentos (material permanente utilizados nas ações das equipes de saúde. Assegurar capacitação 

quanto ao uso adequado dos insumos e equipamentos. Adquirir e disponibilizar os itens da Farmácia, de acordo com os protocolos 

existentes. 
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Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

128 Elaborar anualmente 1 
relatório com pareceres de 
manutenção, exclusão e 
inclusão de itens da 
Farmácia, adequando-os 
aos protocolos vigentes, 
portarias ministeriais, 
evidências científicas e 
perfil epidemiológico da 
população. (SMS/8ªCMS) 

1/ano  
Realizado através de atas das 

reuniões da Comissão de Farmácia 
e Terapêutica 

303 – EC 29 Meta cumprida 

129 Implantar Comissão 
de Farmácia e Terapêutica 
(8ªCMS/SMS) 

Manter  
Oficializado na Portaria 10.004 de 

08/07/2013  
303 – EC 29 Meta cumprida 

130 Realizar reuniões 
periódicas entre os 
membros da Comissão de 
Farmácia e Terapêutica 
(8ªCMS/SMS) 

Mensal  
Realizado 03 reuniões após a 

constituição da Portaria 
10.004/2013 

303 – EC 29 Meta cumprida 

131 Manter itens da 
Farmácia em 100% das 
Unidades de Saúde, de 
acordo com as suas 
especificidades. (SMS) 

Manter itens Realizado 498 – Assistência Farmacêutica Meta cumprida 

132  Adquirir da verba da 
Assistência Farmacêutica 
(AF) os 15% que deverão 
ser pactuados na 
Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB) para 
utilização em 
equipamentos e 
capacitação para o 
funcionamento das 

Elaborar projetos de 
aquisição de 

equipamentos e 
capacitações 

O projeto foi elaborado para 
aquisição de veículos, 

computadores, mobiliário para 
UBS/PSF e uma geladeira com 

gerador para a CAF. O início para 
aquisição será no segundo 

trimestre de 2014. 

498 – Assistência Farmacêutica 
 

303 – EC 29 - Contrapartida 
Meta cumprida 
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farmácias da SMS (SMS) 

133 Priorizar a 
reorganização das 
farmácias existentes com 
profissionais em número 
adequado e capacitado, de 
acordo com as 
especificidades de cada 
uma. (SMS/ 8° CMS) 

Priorizar estratégias 

Realocado 07 farmacêuticos para a 
Atenção Básica atuando em 07 

Unidades de Saúde, até a abertura 
de novo concurso e a contratação 

anual de mais 10 profissionais. 

303 – EC 29 Meta cumprida 

134 Capacitar às equipes 
das unidades de saúde a 
respeito dos 
medicamentos da lista 
básica (SMS) 

Capacitar  Não realizado - Meta não cumprida 

135 Elaborar através da 
Comissão de Farmácia e 
Terapêutica um Guia 
Municipal 
Farmacoterapêutico (SMS) 

Atualizar Guia 
Farmacoterapêutico 

Não Realizado: Para discussão em 
2014, tendo em vista a adesão ao 

Consórcio Paraná Saúde e o 
mesmo já ter disponível um Guia 

Farmacoterpêutico. Evitando 
gastos desnecessário 

- Meta não cumprida 

136 Projeto Medicamento 
em Casa (SMS) 

Manter projeto – 
acamados (Projeto 
Medicamento em 

Casa) 

Não realizado. - Meta não cumprida 

137 Educação Permanente 
ao Agente Comunitário de 
Saúde a respeito de 
noções básicas de 
medicamentos (SMS) 

Manter  Não realizado.  - Meta não cumprida 

138 Viabilizar através de 
parcerias a compra de 
pacotes e sacolas para 
entrega de medicamentos 
nas farmácias (SMS) 

Item Suprimido Item suprimido - Item suprimido 

139 Campanhas sobre o 
uso correto dos 
medicamentos aos 
pacientes crônicos (SMS) 

Realizar campanha 

Parcialmente cumprida. Previsto 
para 2014, uma vez que em 

novembro de 2012 foi realizado um 
teatro em parceria com os alunos 
do Curso de Farmácia da UEPG 

498 – Assistência Farmacêutica 
Meta parcialmente 

cumprida 
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para dar início a uma Campanha 
Sobre o Uso Correto do 

Medicamento, a qual se estendeu 
até fevereiro de 2013 com ações 

nas Unidades que contavam com a 
presença do farmacêutico. 

 

 

3.19 Ouvidoria da Saúde 

Ano: 2013 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Secretaria Municipal de Saúde 

Objetivo: Manter, ampliar o acesso e otimizar o acesso da população aos serviços da Ouvidoria. 

Diretrizes: Promover a melhoria do sistema de registro e fluxo de informações geradas pela Ouvidoria. Divulgar o serviço de 

Ouvidoria para a população. 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Bloco Financeiro 

140 Divulgar o serviço de 
Ouvidoria (SMS) 

Divulgar em todas as 
UBS/Setores 

(modificar a meta para 
divulgar via sistema os 
serviços da Ouvidoria 

e apresentar 
quadrimestralmente o 
relatório dos serviços 

atendidos) 

* Dia 11/04/2013 publicação no site 
da prefeitura sobre os serviços 
prestados pela ouvidoria e nova 

localização; 
* Criação da Ouvidoria por meio do 

decreto 7. 2 2 7, de 09/05/2013. 
* Encaminhado em 22.05.2013 

para todos os serviços de saúde, 
cartaz da Ouvidoria Municipal. 

* Realização de Ouvidoria 

303 – EC 29 Meta cumprida 
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Itinerante na Unidade Horácio 
Droppa em 24/05/2013. 

* Instalado em 27.05.2013 o 
telefone 0800-6439595  

* Ouvidoria Itinerante na Unidade 
Lubomir Urban em 05.06.2013. 

* Divulgação da Ouvidoria no dia 
21.06.2013 nos CAPS, CAS, 
Farmácia Popular e Central, 
Laboratório Central, Clínicas 

conveniadas de Fisioterapia por 
meio dos cartazes da Ouvidoria. 

Encaminhado via malote cartazes 
para o CME, Sae/Cta, CMM, 

Imunização, Samu, Saúde Escolar, 
Zoonoses e Órteses e Próteses. 
* Ouvidoria Itinerante na Egon 

Roskamp nos dias 17 e 
19.07.2013. 

* Dia 24.09.2013 divulgação no 
Conselho de Saúde. 

* Matéria no site da Prefeitura dia 
30.09.2013. 

141 Acolher, analisar e 
responder 100% da 
demanda da Ouvidoria 
(SMS) 

100%  
Acolhido, analisado e encaminhado 

100% das 1571 manifestações 
recebidas  

303 – EC 29 Meta cumprida 

142 Capacitação de 100% 
dos servidores lotados na 
Ouvidoria da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) 

100%  

100% realizado. 
Capacitação realizada para a 

Ouvidora em Brasília nos dias 23 e 
24 de abril de 2013. 

Capacitação em Curitiba no dia 
17/10/2013 sobre o Papel 

Estratégico das Ouvidorias e com 
objetivo de capacita-los ao 

processo de trabalho de Ouvidoria. 

303 – EC 29 Meta cumprida 
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Execução Orçamentário – Financeiro por Fonte de Recursos e Iniciativa (Projeto/Atividade)  

 

Fonte 303 – Emenda 29 

 

Projeto/Atividade Orçamento 
Inicial/atualizado 

Empenhado Liquidado Pago 

2058 – Manutenção das Atividades 
Integral a Saúde 

47.328.748,98 47.190.697,14 46.439.897,69 43.771.827,87 

2070 - Manutenção das Atividades do 
SAMU 

605.636,59 510.321,53 510.321,53 510.321,53 

2073 -  Manutenção do Programa da 
Assistência Farmacêutica  

538.658,37 411.042,16 376.827,95 110.830,15 

2076 – Manutenção das Atividades 
do Programa DST/Aids 

103.761,20 103.761,20 103.761,20 78.828,50 

2260 – Manutenção do Piso de 
Vigilância e Promoção a Saúde  

454.121,07 451.574,97 440.858,49 411.068,47 

 

Fonte 0 - Livre 

 

Projeto/Atividade Orçamento 
Inicial/atualizado 

Empenhado Liquidado Pago 

2058 – Manutenção das Atividades 
Integral a Saúde 

24.373.766,22 24.343.516,98 22.123.542,67 20.895.419,71 

1026 – Reforma e ampliação em 
unidades de Atendimento 

114.116,62 - - - 

2256 – Fundação de Apoio ao 3.542.529,97 3.542.529,97 3.542.529,97 3.383.439,21 
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Desenvolvimento Institucional 
Cientifico e Tecnológico da 
Universidade Estadual de Ponta 
Grossa  

2078 – Manutenção das Atividades 
do Conselho Municipal Antidrogas 

41.081,98 8.730,11 8.620,19 8.545,09 

2079 – Manutenção das Atividades 
do Conselho Municipal de Saúde  

41.081,98 38.992,09 19.284,51 18.564,24 

1025 – Readequação Espaço Físico 
SMS 

59.148,31 - - - 

 

Fonte 369 – Serviços Prestados SUS 

 

Projeto/Atividade Orçamento 
Inicial/atualizado 

Empenhado Liquidado Pago 

2256 - Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional 
Cientifico e Tecnológico da 
Universidade Estadual de Ponta 
Grossa 

5.364.744,36 5.364.744,36 5.364.744,36 4.422.876,34 

2067 – Manutenção do Programa de 
Assistência Especializada 

6.113.654,03 5.980.824,26 5.404.694,01 5.015.497,91 

2267 – Manutenção dos Centros de 
Especialidades Odontológicas e 
Laboratório de Prótese 

120.000,00 23.887,64 20.902,64 16.542,64 

 

Fonte 495 – Atenção Básica 
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Projeto/Atividade Orçamento 
Inicial/atualizado 

Empenhado Liquidado Pago 

2061 – Manutenção das Atividades 
da Atenção Básica 

7.309.135,46 7.222.222,83 6.761.163,00 6.640.049,34 

2203 – Manutenção das Atividades 
da Atenção Básica – Agentes 
Comunitários de Saúde 

3.004.774,74 3.000.858,99 2.882.389,36 2.882.389,36 

2205 – Manutenção das Atividades 
da Atenção Básica – Saúde Bucal 

429.388,39 407.858,64 301.847,87 287.164,96 

2206 – Manutenção das Atividades 
da Atenção Básica – Saúde da 
Família 

3.466.732,00 3.458.000,00 3.458.000,00 3.458.000,00 

 

Fonte 496 – Média e Alta Complexidade 

 

Projeto/Atividade Orçamento 
Inicial/atualizado 

Empenhado Liquidado Pago 

2068 – Manutenção do Programa 
Brasil Sorridente 

372.360,83 233.810,44 177.422,66 170.596,40 

2069 – Manutenção das Atividades 
do SAMU Federal 

1.369.790,45 1.170.865,53 1.112.968,49 986.044,14 

2359 – Teto Municipal de Média e 
Alta Complexidade 

586.957,80 380.735,32 372.717,66 370.093,75 

2360 – Teto Municipal Rede de Saúde 
Mental 

287.437,20 159.924,56 138.350,43 132.820,05 
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Fonte 497 – Vigilância em Saúde  

 

Projeto/Atividade Orçamento 
Inicial/atualizado 

Empenhado Liquidado Pago 

2207 – Manutenção das Atividades 
da Vigilância em Saúde – Ações 
Estruturantes  

175.112,33 159.192,47 131.822,22 105.210,22 

2208 – Manutenção das Atividades 
da Vigilância em Saúde – 
Gerenciamento de Riscos 

100.466,93 19.166,40 - - 

2209 – Manutenção das Atividades 
da Vigilância em Saúde – 
Gerenciamento de Riscos Produtos e 
Serviços 

55.444,36 - - - 

2076 – Manutenção das Atividades 
do Programa Municipal DST/Aids 

518.798,37 240.198,37 200.433,60 200.433,60 

2260 – Manutenção do Piso Fixo de 
Vig. e Promoção da Saúde 

817.483,20 746.903,15 713.561,74 703.140,67 

 

Fonte 498 – Assistência Farmacêutica  

 

Projeto/Atividade Orçamento 
Inicial/atualizado 

Empenhado Liquidado Pago 

2073 – Manutenção do Programa da 
Assistência Farmacêutica 

2.746.193,72 1.959.160,33 1.700.750,55 1.620.027,15 

 

Fonte 510 – Taxa Poder de Policia  
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Projeto/Atividade Orçamento 
Inicial/atualizado 

Empenhado Liquidado Pago 

2059 – Manutenção das Atividades 
da Taxa de Vigilância Sanitária 

703.630,87 703.630,84 703.630,84 703.630,84 

 

Fonte 352 – SAMU Estado 

 

Projeto/Atividade Orçamento 
Inicial/atualizado 

Empenhado Liquidado Pago 

2070 – Manutenção das Atividades 
do SAMU Estado 

676.535,89 620.697,56 546.549,51 536.399,52 

 

Fonte 354 - CAPS 

 

Projeto/Atividade Orçamento 
Inicial/atualizado 

Empenhado Liquidado Pago 

2072 – Manutenção das Atividades 
do Centro de Atenção Psicossocial 

478.576,51 55.283,32 55.283,32 - 

 

 

Fonte 377 – Farmácia Popular 

 

Projeto/Atividade Orçamento 
Inicial/atualizado 

Empenhado Liquidado Pago 

2063 – Manutenção das Atividades 146.365,96 96.214,68 96.214,68 90.443,93 
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da Farmácia Popular 

 

Fonte 388 – UPA Santa Paula 

 

Projeto/Atividade Orçamento 
Inicial/atualizado 

Empenhado Liquidado Pago 

1086 – Construção da UPA Santa 
Paula 

509.624,06 72.257,74 42.483,79 42.483,79 

 

Fonte 499 – Gestão SUS 

 

Projeto/Atividade Orçamento 
Inicial/atualizado 

Empenhado Liquidado Pago 

2058 – Manutenção das Atividades 
Integral a Saúde 

101.714,19 9.142,50 9.142,50 9.000,00 

 

Projeto/Atividade Orçamento 
Inicial/atualizado 

Empenhado Liquidado Pago 

2356 – Projeto Unidade Acolhimento 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 

 

Fonte 397- Convênio 140/SESA 

 

Projeto/Atividade Orçamento 
Inicial/atualizado 

Empenhado Liquidado Pago 

2345 – Manutenção do convênio 
SESA/Funsaude 140/12 

1.072.226,32 949.056,40 855.866,91 847.463,11 
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Anexos – RAG 2013 

Relatório de Espera – Consultas Especializadas 

Instrução de Trabalho nº 1 – Consultas Especializadas 

Instrução de Trabalho nº 2 – Consultas Especializadas 

Plano de Expansão da Assistência Farmacêutica 

Atas de 2013 – Comitê de Farmácia 
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Relatório de espera – Consulta Especializada 

Especialidades 
FILA DE ESPERA 

Fila de Espera 
dezembro/13 

Média Oferta  dias de espera 

Alergologia 0 120 < 30 dias 

Angiologia/ Cirurgia 
Vascular 61 361 < 30 dias 

Cardiologia 274 547 < 30 dias 

Cirurgia Pediátrica - 54 < 30 dias 

Endocrinologia Clínica 1.387 268 > 90 dias 

Endocrinologia Pediátrica - 30 < 30 dias 

Gastroenterologia - 328 < 30 dias 

Oftalmologia 7.993 180 > 90 dias 

Ortopedia/Traumatologia 
(MC) 16 785 < 30 dias 

Otorrino Cirúrgico Pediátrico 8 35 < 30 dias 

Pneumologia Clinica 392 271 < 60 dias 

Pneumologia Pediátrica 56 25 < 90 dias 

Reumatologia 79 171 < 30 dias 

Urologia 17 450 < 30 dias 

TOTAL GERAL 10.283 3.625 
14,28 % acima de 90 

dias 

FONTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Secretaria Municipal de Saúde. Centro Municipal de 
Especialidades. Central de Consultas e Exames/TFD, 2013. 

    
Fabricio José dos Santos Alves, Karin M. da Costa Agner 

Gerente do Centro Municipal de 
Especialidades 

Gerente da Central de Consultas e Exames/TFD 
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Especialidades 
OFERTAS (média mensal último quadrimestre de 2013) 

  MV TASY CIM TOTAL Estado Município (TASY + CIM) 

Alergologia 0 120 0 120 0 100% 

Angiologia/ Cirurgia Vascular 31 330 - 361 9% 91% 

Cardiologia 162 272 113 547 30% 70% 

Cirurgia Geral 97 - - 97 100% 0% 

Cirurgia Pediátrica - 54 - 54 0% 100% 

Cirurgia Plástica 3 - - 3 100% 0% 

Dermatologia - - 26 26 0% 100% 

Endocrinologia Clínica 18 250 - 268 7% 93% 

Endocrinologia Pediátrica - 30 - 30 0% 100% 

Gastroenterologia - 328 - 328 0% 100% 

Hematologia 2 - - 2 100% 0% 

Nefrologia 60 - - 60 100% 0% 

Neurologia Cirurgica 33 - - 33 100% 0% 

Neurologia Clínica 123 - 584 707 17% 83% 

Neurologia Pediátrica - - 260 260 0% 100% 

Oftalmologia - 164 - 164 0% 100% 

Oftalmologia Catarata 36 - - 36 100% 0% 

Oncologia Cirúrgica 22 - - 22 100% 0% 

Oncologia Clínica 27 - - 27 100% 0% 

Oncologia Mastologia / Gineco 22 - - 22 100% 0% 

Ortopedia/Traumatologia (AC) 72 - - 72 100% 0% 

Ortopedia/Traumatologia (MC) 100 674 11 785 13% 87% 
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Otorrino Cirúrgico Pediátrico 35 - - 35 100% 0% 

Otorrinolaringologia 27 - 131 158 17% 83% 

Pneumologia Clinica 10 261 - 271 4% 96% 

Pneumologia Pediátrica 

 

25 - 25 0% 100% 

Reumatologia - 171 - 171 0% 100% 

Urologia 135 315 - 450 30% 70% 

TOTAL GERAL 
1.015 2.874 1.125 5.134 21% 79% 

       Fabricio José dos Santos Alves, Karin M. da Costa Agner 

Gerente do Centro Municipal de 
Especialidades 

Gerente da Central de Consultas e Exames/TFD 
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1. TÍTULO  

PLANO DE EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO MUNICÍPIO DE 

PONTA GROSSA  

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Unidades com Estratégia Saúde da Família   

 

3. EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO 

Secretário Municipal de Saúde: - Erildo Vicente Müller  

Coordenação da Assistência Farmacêutica: - Maria Aparecida da Costa Silva 

 

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Outubro de 2013 à dezembro de 2016 

5. PANORÂMA ATUAL 

 

 Hoje a Assistência Farmacêutica conta com a seguinte estrutura: 

 Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF): Farmacêutico Diretor 

Técnico: Sílvio Tozetto Kaveski; 01 Administrativo: José  Nilmar Martins; 02 

Separadores de Medicamentos: Alceu Batistel, Adilson Carneiro; 01 

Conferencista: Pedro Roque de Paula e 01 Motorista: João Aurélio Damásio. 

É responsável pelo recebimento, guarda e distribuição para 24 Unidades com 

Estratégia Saúde da Família, 17 Unidades Básicas de Saúde, Centro 

Municipal da Mulher, Centro Municipal de Especialidades, 04 Centros de 

Atenção à Saúde (CAS), Hospital da Criança e Hospital Municipal Amadeu 

Puppi.  

 Farmácia Central: Farmacêutica Diretora Técnica – Leidy Gonçalves da Silva 

e 6 Auxiliares. É responsável pela Dispensação de Medicamentos 

Psicotrópicos, Medicamentos Especiais não disponíveis nas Unidades de 

Saúde, Mandados Judiciais, Insulinas e insumos para diabéticos, Vacina Anti-

RH+, Tamiflu. 

 Farmácia Popular: Farmacêutica Diretora Técnica: Doroty I. de Ávila 

Pietrobelli, 05 Auxiliares e 01 Zelador. Atende Convênio do Município com a 

FIOCRUZ – fornecimento de medicamentos a preço de custo e de distribuição 

gratuíta de acordo com o Programa (Lista Específica) 

 Farmácia Especializada: Farmacêutico Diretor Técnico: Francisco Nestor 

Marochi e 01 Auxiliar. É responsável pelo fornecimento de Medicamentos 

Anti-Retrovirais, Paraná sem Dor, Tuberculose, Hanseníase e Doenças Auto-

imunes (Lupus) para Ponta Grossa e Região. Medicamentos Repassados 

pelos Governos Federal e Estadual (Componente Estratégico). 
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 Farmácia Hospital Amadeu Puppi: Farmacêutica Diretora Técnica – Larissa 

Kowalski, 02 Farmacêuticos Assistentes: Adriana A. dos Santos e Edemar 

Hanke  e 13 Auxiliares. 

 Farmácia Hospital da Criança: Farmacêutica Diretora Técnica: Ariane 

Cação Ribeiro Eltermann e 13 Auxiliares. 

 Farmácia Unidade Básica de Saúde – Egon Roskamp: Farmacêutico 

Cleiber Márcio Flores, atendendo aproximadamente 12.000 pessoas. 

 Farmácia Unidade Básica de Saúde – Lauro Müller: Farmacêutico Dennys 

Rossano Ribas, atendendo aproximadamente 9.000 pessoas. 

 Farmácia Unidade Saúde da Família – Adilson Baggio: Farmacêutico 

Olívio José Pedroso, atendendo aproximadamente 6.000 pessoas. 

 Farmácia Unidade Saúde da Família – Nilton Luiz de Castro: 

Farmacêutica Maria José Silva, atendendo aproximadamente 9.000 pessoas. 

 Farmácia Unidade Saúde da Família – Parteira Caetana Pierri: 

Farmacêutica Audrey Binotto Uliana, atendendo aproximadamente 6000 

pessoas. 

 Farmácia Unidade Saúde da Família – Roberto de Jesus Portela: 

Farmacêutica Cleide Aparecida Deitos Blum, atendendo aproximadamente 

6.000 pessoas. 

 Farmácia Unidade Saúde da Família – Silas Sallen: Farmacêutico João 

Fernando Ferrari, atendendo aproximadamente 6.000 pessoas. 

 Farmácias Unidades Básicas de Saúde: 15 sem a presença do profissional 

Farmacêutico. 

 Farmácia Unidade Saúde da Família: 24 sem a presença do profissional 

Farmacêutico.    

6. JUSTIFICATIVA 

 

 A Assistência Farmacêutica compreende um conjunto de atividades que 

envolvem o medicamento e que devem ser realizadas de forma sistêmica, ou seja, 

articuladas e sincronizadas, tendo, como beneficiário maior, o paciente. É o 

resultado da combinação de estrutura, pessoas e tecnologias para o 

desenvolvimento dos serviços em um determinado contexto social. Dessa forma, 

necessita de uma organização de trabalho que amplie sua complexidade, de acordo 

com o nível de aperfeiçoamento das atividades e da qualidade impressa nos 

serviços realizados.  Analisando a realidade da Assistência Farmacêutica no 

Município de Ponta Grossa, verificamos a necessidade de planejar a inserção do 

profissional farmacêutico em todos os pontos de distribuição de medicamentos, 

tendo como proposta iniciar pelas Unidades com Estratégia Saúde da Família, 

partindo do pressuposto que o território é definido e a responsabilidade do 

profissional fica atrelada a uma clientela fixa, mantendo o vínculo e proporcionando: 

adesão ao tratamento, gestão do caso, dispensação, orientação farmacêutica aos 
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grupos e à demanda espontânea, seguimento farmacoterapêutico e grupos 

operativo-educativos. Conforme a Política Nacional de Atenção Básica, 01 Equipes 

de Saúde da Família é responsável por 4.000 pessoas, e o NASF Tipo I prevê 01 

farmacêutico para no mínimo 8 equipes, aproximadamente, 32.000 pessoas. O 

Conselho Federal de Farmácia preconiza 01 Farmacêutico para 7.000 pessoas.  O 

Município de Ponta Grossa está prevendo 01 Farmacêutico para 6.000 pessoas.  

 

7. OBJETIVOS 

 

7.1. Geral: Proporcionar Assistência Farmacêutica em todos os pontos de 

distribuição de medicamentos da Atenção Básica, que atualmente conta com a 

presença do Farmacêutico em somente 07 Unidades de Saúde, atendendo 

aproximadamente 54.000 pessoas.  

 

7.2. Específicos: 

 Até dezembro 2013 – 10 Unidades com a presença do Farmacêutico – 

atendendo aproximadamente 72.000 pessoas (22% da população), com 

dispensação de lista básica, psicotrópicos, insulina e insumos para diabetes, 

tuberculose e hanseníase. Além do acompanhamento aos pacientes crônicos 

(hipertensão, diabetes, problemas mentais). 

 Até dezembro 2014 – 20 Unidades com a presença do Farmacêutico – 

atendendo aproximadamente 132.000 pessoas (41% da população); 

 Até dezembro 2015 – 30 Unidades com a presença do Farmacêutico – 

atendendo aproximadamente 192.000 pessoas (60% da população); 

 Até dezembro 2016 – 40 Unidades com a presença do Farmacêutico – 

atendendo aproximadamente 252.000 pessoas (79% da população). 

 

10. CRONOGRAMA 

Ação 2013 2014 2015 2016 Total 

Contratação de 

Farmacêuticos 
03 10 10 10 50 

Contratação de Auxiliares de 

Farmácia 
22 10 10 10 52 
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JUSTIFICATIVAS – RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2013 
Atendendo solicitação das comissões – reuniões realizadas nos dias 10/03/2014 

e 17/03/2014 

3.1 Vigilância Nutricional  

 Metas Anuais 
Observação 

Ações Programado Realizado 

2. Realizar 
capacitação anual na 
área de vigilância 
alimentar e nutricional 
aos profissionais de 
saúde da atenção 
básica e especializada 
municipal 

1/ano 

Não realizado. 
Abertura do recurso (Fundo de 
Alimentação e Nutrição) publicado no 
Diário Oficial de 29/08/2013. Processo 
licitatório para aquisição de gêneros 
alimentícios para realização das aulas 
práticas das Oficinas de Culinária e 
execução do projeto Sal Verde em 
andamento (processo nº 
2760067/2013). Resultado do pregão 
eletrônico nº 30/2013 publicado em 
05/12/2013: deserto. Solicitado abertura 
de nova licitação no início de 2014. 
Resultado do pregão eletrônico nº 
43/2014 publicado em 11/03/2014: 
deserto. 

Meta não 
cumprida 

3. Desenvolver 
programa permanente 
de educação alimentar 
e segurança 
nutricional bem como 
envolver a orientação 
de adultos e crianças 
para uma alimentação 
equilibrada. Conforme 
Fundo Alimentar e 
Nutricional do 
Ministério da Saúde, 
de acordo com 
legislação específica. 
(SMS) 

Execução do 
Programa 

Não realizado. 
Abertura do recurso (Fundo de 
Alimentação e Nutrição) publicado no 
Diário Oficial de 29/08/2013. Processo 
licitatório para aquisição de gêneros 
alimentícios para realização das aulas 
práticas das Oficinas de Culinária e 
execução do projeto Sal Verde em 
andamento (processo nº 
2760067/2013). Resultado do pregão 
eletrônico nº 30/2013 publicado em 
05/12/2013: deserto. Solicitado abertura 
de nova licitação no início de 2014. 
Resultado do pregão eletrônico nº 
43/2014 publicado em 11/03/2014: 
deserto 

Meta não 
cumprida 

 

3.5 Agravos de Notificação Obrigatória 

 Metas Anuais 
Observação 

Ações Programado Realizado 
24. Criação de um 
Sistema de 
Informação Integral 
em software que 
produza relatórios e 
informações da 
vigilância em saúde e 
da atenção básica, 

Elaboração do 
Programa – 
Modificado 

para adquirir 
software 

Não realizado. 
Foi elaborado processo licitatório – 

367/2013 – porém houve impugnação 
por parte de uma empresa concorrente.  

Está em andamento novo processo 
licitatório 0580478/ 2014. 

Meta não 
cumprida 
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para obtenção de 
respostas mais 
rápidas e eficazes dos 
indicadores - (8° 
CMS) 

25. Criação de um 
Comitê Municipal de 
Investigação de 
Acidente de Trabalho 
Grave e Fatal (8° 
CMS) 

Criar e Manter 
comitê 

Parcialmente cumprido. Foi criado o 
comitê - Vigilância Sanitária elaborou o 
regimento interno. Processo em trâmite. 

Meta 
parcialmente 

cumprida 

 

3.6 Programa de Atendimento as Vítimas de Violência Sexual 

 Metas Anuais 
Observação 

Ações Programado Realizado 
33 Instrumentalizar 
as redes locais para 
acompanhamento e 
monitoramento 
(gestão do caso) de 
100% das vitimas. 
(SMS) 

Redes locais 
instrumentalizadas 

Não foi realizado capacitação. O Plano 
Municipal de Enfrentamento às 
Violências contra Crianças e 

Adolescentes foi aprovado em 
dezembro de 2013. Em virtude disso, 

não houve tempo hábil para 
instrumentalização das redes locais. 

Meta não 
cumprida 

 

3.8 Doenças e Agravos de Notificação Não Obrigatória (DANTS) 

 Metas Anuais 
Observação 

Ações Programado Realizado 

41. Capacitar 
equipes das 
Unidades de Saúde 
para Vigilância das 
DANTS (SMS) 

Capacitar 
100% das 
equipes 

Meta não cumprida. 
Será divulgado para a Atenção Básica um 
curso de modalidade à distância pela 
Universidade Aberta do SUS: 
Autocuidado: como apoiar a pessoa com 
diabetes. É destinado aos profissionais de 
nível superior da atenção básica, com 
carga horária de 20 horas. Tem como 
finalidade instrumentalizar e sensibilizar o 
profissional de saúde para apoiar a 
pessoa com diabetes em relação ao seu 
autocuidado. Cronograma das próximas 
turmas: 

Turma 07 
Matrícula: 09 a 22 de junho de 2014 

Realização: 23 de junho a 24 de agosto 
de 2014 

Turma 08 
Matrícula: 25 de agosto a 7 de setembro 

de 2014 
Realização: 08 de setembro a 09 de 

novembro de 2014 
http://www.unasus.gov.br/noticia/doencas-
cronicas-e-diabetes-sao-temas-de-cursos-

voltados-para-atencao-basica 

Meta não 
cumprida 

42. Implantar o fluxo Implantação de Parcialmente realizado. No primeiro Meta 
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de vigilância das 
DANTS nas 
Unidades de Saúde 
(SMS) 

fluxo em 100% 
da UBS 

semestre de 2013 foi realizado o 
monitoramento do número de óbitos por 
doenças crônicas não transmissíveis e 
demais óbitos por Unidade de Saúde, 
segundo o sexo, faixa etária e causa 

básica do óbito. Repassado aos 
coordenadores de distrito para 

trabalharem esses dados com as 
Unidades de Saúde. Período de análise 

desses óbitos: janeiro a julho/2013, 
faltando concluir a tabulação do segundo 

semestre 

parcialmente 
cumprida 

 

3.9 Rede de Proteção à Criança e Adolescente Vítima de Violência 

 Metas Anuais 
Observação 

Ações Programado Realizado 
47 Instrumentalizar 
as redes locais para 
acompanhamento e 
monitoramento 
(gestão de caso) de 
100% dos casos de 
violência notificados, 
suspeitos ou 
confirmados, dos 
residentes de Ponta 
Grossa. (SMS) 

Redes locais 
instrumentalizadas. 

Cumprir 
elaboração de 

projeto, e 
instrumentalização 
das redes locais, 

meta de 2011/2012 

Não realizado. O Plano Municipal de 
Enfrentamento às Violências contra 

Crianças e Adolescentes foi aprovado 
em dezembro de 2013. Em virtude 
disso, não houve tempo hábil para 
instrumentalização das redes locais 

Meta não 
cumprida 

 
 

3.10 Ações Estratégicas Para a Atenção Primária 

 Metas Anuais 
Observação 

Ações Programado Realizado 

50 Implantar 
Protocolos de 
Enfermagem (Pré-
natal, Preventivo- 
ginecologia, 
puericultura, 
planejamento familiar, 
hipertensão arterial e 
diabetes) (8° CMS/ 
SMS) 

Efetivar e 
manter 

protocolos 

As Instruções Normativas nº1 e nº2 da 
SMS foram publicadas em Diário 

Oficial, porém os protocolos foram 
questionados pelo CRM e no momento 
estão aguardando decisão de recurso. 
Instrução Normativa nº1 – publicado no 

Diário Oficial edição nº 882 - 15 de 
novembro de 2012. 

Instrução Normativa nº2 – publicado no 
Diário Oficial edição nº 900 - 11 de 

dezembro de 2012 

Meta 
parcialmente 

cumprida 

54 Promover 
capacitação e 
sensibilização às 
equipes de saúde, 
gerências e gestores 
do município, em 
acolhimento e 
humanização no 
atendimento dos 

Promover 
capacitação 

1/ano  

Capacitação realizada para 
Administrativos e ACS contratados, 

apoio institucional sobre o tema para 
todas as UBS. 

O apoio institucional é realizado in loco 
pelas Coordenadoras de Região 

Sanitária. 

Meta 
parcialmente 

cumprida 
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usuários do SUS de 
Ponta Grossa (8ª 
CMS) 

56 Realizar 1 
módulo/ano  de 
cuidados domiciliares 
no processo de 
educação permanente 
dos profissionais das 
equipes de 
atendimento domiciliar  

1/ano 

Não realizado. 
Projeto elaborado e aguardando 

implantação. O município até o ano de 
2013 não tinha em seu quadro de 

programas o EMAD – Equipe 
Multiprofissional de Atendimento 

Domiciliar. Está previsto para o ano de 
2014 o planejamento para a 

implantação do mesmo. 

Meta não 
cumprida 

57 Realizar 1 
modulo/ano sobre a 
atenção á pessoa com 
deficiência no 
processo de educação 
permanente dos 
profissionais da rede 
municipal de saúde 
(SMS) 

1/ano Cumprir 
2 capacitações, 
uma de 2011 e 
uma de 2012. 

Não realizado. 
Está em andamento a cooperação 

entre a Secretaria de Saúde e 
Instituições que atendem deficientes 

(APAE), para visitas técnicas das ESF 
para conhecimento das abordagens 
necessárias a estes pacientes. Será 

ainda realizado levantamento da 
população em questão dentro das 

áreas de abrangência das ESF. Com a 
implantação da Rede de Atenção a 

Pessoa Portadora de Deficiência, estas 
atividades serão sistematizadas em 

toda a rede municipal de saúde. 

Meta não 
cumprida 

 

61. Realizar curso 
introdutório da 
estratégia Saúde da 
Família (de acordo 
com o ministério da 
saúde) para os 
profissionais da rede 
municipal de saúde 
por ano.(SMS) 

100% dos 
profissionais de 

saúde 

Parcialmente realizada. 
Realizado para os novos ACS. 
No período de 2013 não foram 

implantadas novas Equipes de Saúde 
da Família, público alvo do referido 

curso. 

Meta 
parcialmente 

cumprida 

62 Ampliar o Programa 
de Agentes 
Comunitários de 
Saúde-PACS em 
100% das US (8ªCMS) 

Implantar 100% 
da UBS. 

Ampliado em 30% das UBS. 
Foram implantados EACS em cinco 
unidades, sendo elas: Jamil Mussi, 

Carlos Dezaunet, José Carlos Araújo, 
Agostinho Brenner e Louis Buron. 
Todos os ACS credenciados pelo 

Ministério da Saúde foram contratados 
no ano de 2013. Em andamento novo 
credenciamento de 643 novos ACS, 
necessitando assim de novo Teste 

Seletivo. 

Meta não 
cumprida 

63 Realizar 
mamografia de 
rastreamento bienal 
nas mulheres 
pontagrossenses 
cadastradas nas US, 
acima de 50 anos de 
idade conforme 
protocolo do MS 
(SMS) 

Em 90% das 
mulheres 

Foram realizados 4.388 exames em 
2013 na faixa etária de 50 a 69 anos. 
Entretanto o programa SISMAMA não 
possibilita a obtenção do cruzamento 

de dados bienais. 

Meta 
parcialmente 

cumprida 

66. Realizar 1 
módulo/ano sobre a 
Saúde da Criança no 
processo de educação 

3 capacitações 
/ano 

Não realizado 
A Saúde da Criança encontra-se 
incorporada ao Programa Mãe 

Paranaense, com atividades educativas 

Meta não 
realizada 
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permanente dos 
profissionais da rede 
municipal de saúde 
(SMS) 

sendo desenvolvidas rotineiramente em 
todas as ESF. Oficinas da Rede 

Amamenta e Alimenta Brasil, previstas 
para todas as unidades de saúde, já 

realizadas em 2 delas. 

70 Melhorar as 
condições de trabalho 
incluindo novas 
unidades de saúde a 
serem construídas de 
acordo com normas do 
PAC (programa 
aceleração do 
crescimento) e 
pertinentes ao 
Programa Estratégia 
Saúde da Família, 
bem como estipular 1 
técnico de 
enfermagem para o 
contingente 
determinado conforme 
preconiza o ministério 
da saúde (SMS) 

Manter e 
executar 
projetos 

relacionados ao 
Programa. 

5 unidades em construção (UBS 
Loteamento Recanto Verde (próximo 
Castanheira), UBS  Jardim Jacarandá 
(próximo Esplanada), UBS Jardim das 
Cerejeiras (próximo Ouro Verde), UBS 
Jardim Amália 1 (próximo Vila Cipa), 
UBS  Jardim Gralha Azul (próximo Sta 
Terezinha). 
1 unidade nova aprovada pelo 
Estado (Jardim Panamá).  
12 unidades de saúde em ampliação. 
(UNIDADE BASICA DE SAUDE 
CLYCEU DE MACEDO (Sta Terezinha), 
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 
EUGENIO BOCCHI (Sta Lúcia), 
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 
NILTON LUIS DE CASTRO (Tarobá), 
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 
JULIO DE AZEVEDO (Vilela), 
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 
ALUIZIO GROCHOSKI (Vila Guaíra), 
UNIDADE BASICA DE SAUDE LOUIS 
CHARLES BURON (Piriquitos), 
UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE 
CARLOS ARAUJO (Cará-Cará), 
UNIDADE BASICA DE SAUDE JAVIER 
CEJAS ARZABE (Vila Real), UNIDADE 
BASICA DE SAUDE EGON ROSKAMP 
(Sta Paula), UNIDADE BASICA DE 
SAUDE LAURO MULLER  (Sta Maria), 
UNIDADE BASICA DE SAUDE 
CARLOS DEZAUNET NETO 
(Shangrilá), UNIDADE DE SAUDE DA 
FAMILIA PROF JOAO FIDELIS 
SOBRINHO (Carazinho).  
Outras 10 com reforma prevista.( 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
OTTONIEL PIMENTEL SANTOS 
(Cipa), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
SADY SILVEIRA (Olarias), UNIDADE 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTERO 
MACHADO DE MELLO (Rio 
Verde/Pitangui), UNIDADE DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA ANTONIO HORACIO DE 
MIRANDA (Santa Monica), UNIDADE 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA CESAR 
MILLEO (Santana), UNIDADE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA ADILSON 
BAGGIO  (Santo Antonio), UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE LUIZ FERNANDO 
CAJADO BRAGA (Cristo Rei), 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO 
MADUREIRA NOVAES (Parque 
D.Pedro II), UNIDADE DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA FÉLIX VIANNA (Vila 

Meta 
parcialmente 

cumprida  
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Cristina/Hilgemberg), UNIDADE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA LUBOMIR 
URBAN (31 de Março). 
 
Em todas ESF tem 2 técnicos de 
enfermagem por equipe, sendo uma a 
mais do que preconiza o Ministério da 
Saúde. 

74 Otimizar o setor de 
Marcação de 
Consultas e Exames, 
visando a redução do 
tempo de espera no 
agendamento. 
(8ªCMS) 

Otimizar o setor 

Realizado através de replanejamento 
de fluxos e treinamento realizado com 
todas as unidades de saúde na Central 
de Consultas. 
Em janeiro/2013 iniciou a 
reorganização do fluxo de 
agendamentos, que estava sem 
protocolo definido. Para prosseguir os 
agendamentos, foi elaborado a primeira 
Instrução de Trabalho (anexo), 
lançando as primeiras diretrizes para as 
Unidades de Saúde. Foi mantido 
monitoramento do que estava sendo 
lançado em fila de espera e também 
foram analisados pelo médico 
autorizador TODOS os 
encaminhamentos onde foi solicitado 
priorização. 
Foi realizado treinamento para as 
Unidades nos dias 09 a 20/09/2013, 
onde foi dada orientações acerca de 
agendamentos, inserção e exclusão em 
fila de espera, bem como orientações 
quanto ao reaproveitamento das vagas 
ofertadas (vagas de sobra do Estado e 
encaixes com os médicos do 
município). Nesta ocasião foi elaborada 
a segunda Instrução de Trabalho, com 
novas mudanças para otimização dos 
agendamentos. 
Os resultados foram positivos para a 
otimização do setor, pois a Central 
economizou em tempo de 
agendamento conseguindo com que as 
Unidades realizassem o trabalho 
utilizando o TASY efetivamente. 
Então, como etapa final do processo, 
no mês de fevereiro de 2014 foi 
realizado mais um treinamento nas 
Unidades e também na Central (de 03 a 
14/02) para plena utilização do sistema 
como canal de comunicação entre os 
setores, eliminando encaminhamentos 
desnecessários via malote, pois 
consideramos desperdício de tempo 
quando esperávamos chegar os 
encaminhamentos de priorização para 
então podermos realizar os 
agendamentos. Também serão 
enviados por correio eletrônico (email) 
as consultas do Estado. Essa última 
etapa vamos considerar para o primeiro 

Meta cumprida 
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quadrimestre de 2014. 
Todas as medidas tomadas no decorrer 
de 2013, mais intensivamente no último 
quadrimestre resultaram na 
reestruturação e otimização do setor. 

75  Equiparar as 
equipes de saúde 
bucal 1/1 conforme 
necessidade do 
Município (8ªCMS) 

Manter 
(Ressalva, 

equiparar as 
equipes de 
saúde bucal 

1/1, em relação 
às ESF 

implantadas) 

Meta não realizada. 
Existe à necessidade de regularização 

do cargo Dentista PSF - 8 horas. A 
criação do cargo e realização de 
concurso para o mesmo já foram 
solicitadas pela Coordenação de 

Odontologia e o processo encontra-se 
em andamento. Com previsão de para 

2014. 

Meta não 
cumprida 

 
 

3.11 Ações Estratégicas Para a Atenção Ambulatorial Especializada 

 Metas Anuais 
Observação 

Ações Programado Realizado 
77  Manter no mínimo 
80% das 
especialidades com o 
tempo médio de 
espera inferior a 90 
dias (SMS) 

80% 
Mantido 80%. Planilha de 
especialidades em anexo. 

Meta cumprida 

82 Manter o Centro 
Municipal da Mulher 
com os serviços já 
existentes e realizar 
melhorias conforme a 
Programação Anual de 
Gestão (SMS) 

Manter 
(melhorar 

infraestrutura, 
suprir a 

necessidade de 
RH e executar 

protocolos) 

Referente aos serviços mantidos: 
Ambulatório de Ginecologia; 
Ambulatório de Obstetrícia Alto-Risco; 
Ambulatório de Patologia Cervical e 
Mamária (procedimentos CAF, Biópsia, 
cauterização, PAAF); Cardiotocografia; 
Planejamento familiar (inserção de DIU 
e entrega de anticoncepcionais das 
usuárias da região); Farmácia; 
Coordenação dos Programas Federais: 
Siscolo (Sistema de Informação do 
Câncer de Colo de Útero), Sismama 
(Sistema de Informação do Controle do 
Câncer de Mama) e Sisprenatal 
(Sistema de Acompanhamento do 
Programa de Humanização do pré-
natal); Coordenação Municipal do 
Programa de Esterilização Cirúrgica 
(Laqueadura e Vasectomia); 
Coordenação Municipal e 
Encaminhamento das Cirurgias 
Ginecológicas; Central de Marcação de 
Exames de Mamografia e 
Ultrassonografia de Mamas; Central de 
Marcação de Exames de Ultrassom 
Obstétrico, Pélvico e Transvaginal do 
município; Atendimento Odontológico; 
Realização de exames de Mamografia. 
Com relação ao RH, já foram 
solicitadas contratações e substituição 
de funcionários que pediram demissão 

Meta 
parcialmente 

cumprida 
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e se aposentaram, porém estamos 
aguardando o concurso previsto para 
2014, uma vez que não há fila de 
espera para as funções solicitadas. 
Foram incorporados estagiários: 03 de 
nível médio e 01 de nível superior para 
auxiliar na parte administrativa. 
Referente aos protocolos foi mantido o 
de Gestação de Alto Risco – no 
momento estamos adaptando conforme 
linha guia Mãe Paranaense. 

 

 

3.13 Ações Estratégicas para a Atenção Hospitalar 

 Metas Anuais 
Observação 

Ações Programado Realizado 

90 Manter 
contratualização e 
buscar o 
credenciamento junto 
ao ministério a saúde 
da UTI do Hospital 
Municipal (SMS) 

Manter. 
 

A contratualização foi mantida. O 
credenciamento foi atendido 

parcialmente, está aguardando 
adequação conforme legislação 

vigente. 
Para continuidade do processo, é 

necessário a execução de melhorias de 
infraestrutura e fluxo para atender a 

legislação relativa a credenciamento de 
UTI. 

Meta 
parcialmente 

cumprida 

91 Estimular a 
implantação e 
manutenção das 
comissões de 
humanização dos 
hospitais da criança e 
Hospital Municipal 
(SMS/8ªCMS) 

Manter 
comissões 

Mantido o GTH - Grupo de Trabalho 
Humanizado. 

A comissão está atuando com o 
Serviço Social do Hospital,através de 
06 Assistentes Sociais,que repassam 
aos servidores os eventos anuais e 

atividades que deverão ser 
desenvolvidas junto aos pacientes e 
familiares. Na contratualização dos 

Hospitais o item Humanização é 
avaliado mensalmente. 

Meta cumprida 

93. Implantação da 
UPA tipo I no Jardim 
Carvalho (SMS) 

Item suprimido 
Item suprimido 

Houve devolução do recurso no valor 
de R$ 140.000,00 

Item suprimido 

 

 

 

3.14 Zoonoses e Vetores 

 Metas Anuais 
Observação 

Ações Programado Realizado 
101 Desenvolver e 
efetivar um plano de 
metas para o controle 
da população de 

Manter plano 
de metas. 

 (meta 
modificada 

Aguardando a conclusão do Censo 
para discutirmos com as ONGs o plano 

de metas a ser executado. 

Meta não 
cumprida 
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animais baseados no 
cumprimento da Lei 
Municipal 9019/07- 
que dispõe sobre 
prevenção e controle 
de zoonoses no 
município (8ªCMS) 

para elaborar 
plano de metas 
para o controle 
da população 
de animais) 

102 Possibilitar 
planejamento para 
realização de um 
censo de animais 
(cães e gatos) no 
município (8ªCMS) 

Possibilitar a 
realização do 

censo de 
animais. 

Censo está em fase de finalização, 
faltando apenas uma localidade (São 

Sebastião). 
O Censo está sendo realizado pelos 

agentes de combate a endemias. 
Prévia do censo até o momento 

30.530 Machos 
22.466 Fêmeas 
Total: 52.996 

Meta cumprida 
 

103 Planejar a Política 
do Registro Geral 
Animal (RGA) através 
do microchip com 
numeração 
relacionada aos dados 
do responsável pelo 
animal no município 
(8ªCMS) 

Viabilizar a 
execução da 
Política (Meta 

acumulada com 
- Planejar a 
Política de 

RGA) 

Todos os cães que passam pelo Canil 
Municipal e animais castrados 

solicitados por ONG’s são chipados. 
No ano de 2013 foram - 267 cães 
chipados. Devido o Programa de 

Castração só ter iniciado no mês de 
outubro. 

Meta cumprida 

 
 

3.15 Ações Estratégicas para a Vigilância em Saúde Mental 

 Metas Anuais 
Observação 

Ações Programado Realizado 

108 Implantar o CAPS- 
i – infantil 
/SMS/8ªCMS 

Manter serviço 
(ressalva, 

adequar de 
acordo com o 

projeto 
aprovado no 

CMS) 

Não realizado. No ano de 2013 foram 
avaliados mais de 30 imóveis para 

alocar o CAPS-i, sendo que todos os 
imóveis haviam pendências 
documentais ou estruturais. 

Em novembro de 2013 foi aprovado no 
CMS a contratação de empresa para o 

serviço complementar. Está sendo 
realizado processo licitatório para 

contratação de referida empresa, a 
mesma será responsável pela locação 

de imóvel estruturado. 

Meta não 
cumprida 

109 Contratar novos 
profissionais 
psiquiatras e 
psicólogos para o 
Ambulatório de Saúde 
Mental (SMS) 

Manter 

Não realizado. 
A contratação dos psiquiatras depende 
do concurso público, que está previsto 

para o ano de 2014. 

Meta não 
cumprida 

114 Viabilizar com o 
Estado a implantação 
de enfermarias na 
rede pública com 
vagas suficientes para 
atendimento dos 
usuários dependentes 
químicos e enfermaria 

Viabilizar 

Não realizado. 
A responsabilidade de credenciamento 

de enfermarias especializadas é 
responsabilidade do Estado e não 

município. 

Meta não 
cumprida 
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para atendimento do 
paciente psiquiátrico 
em crise bem como 
leitos para 
desintoxicação 
(8ªCMS) 

 
 

3.16 SIATE/SAMU 

 Metas Anuais 
Observação 

Ações Programado Realizado 

117 Capacitar 100% 
das equipes do 
SAMU/SIATE (SMS) 

2 capacitações 

No ano de 2013 dois profissionais 
(médico e enfermeira), foram 

capacitados no Hospital Oswaldo Cruz 
em São Paulo com a temática de 
serviço de suporte avançado. Os 
mesmos irão capacitar os demais 

profissionais em 2014. 

Meta 
parcialmente 

cumprida 

118 Capacitar os 
profissionais das 
Unidades móveis para 
abordagem de 
paciente portador de 
transtorno mental 
(SMS) 

2 capacitações 

Não realizado. 
Está agendado treinamento específico 
nesta área, a ser iniciado no mês de 

maio/2014, para os servidores do 
SAMU em parceria com a Saúde 

Mental. 

Meta não 
cumprida 

119 Estabelecer 
Comissão de controle 
de infecção do 
Sistema de Urgência e 
Emergência de Ponta 
Grossa (SMS) 

Manter  

Não realizado. 
Esta sendo reformulado a CCIH – 
Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar do município, onde será 

incluído um representante do SAMU e 
demais serviços. 

Meta não 
cumprida 

120 Ampliar e equipar 
a Sede do Samu 

Realizar 
ampliação 
conforme 
repasse  

O recurso para a ampliação e 
implantação da Central de Regulação 

do SAMU, foi depositado pelo Ministério 
da Saúde no dia 30 de dezembro de 

2013. Não existindo tempo hábil para a 
obra. O mesmo está em reavaliação e 

será executado em 2014. 

Meta não 
cumprida 

121 Implantar o Samu 
Regional dos Campos 
Gerais (SMS) 

Manter  

O recurso para a ampliação e 
implantação da Central de Regulação 

do SAMU, foi depositado pelo Ministério 
da Saúde no dia 30 de dezembro de 

2013. Não existindo tempo hábil para a 
obra. O mesmo está em reavaliação e 

será executado em 2014. 

Meta não 
cumprida 

 
 

3.17 Controle Social 

 Metas Anuais 
Observação 

Ações Programado Realizado 
124 Elaborar edição 
de jornal do Conselho 

Manter edições Não realizado 
Meta não 
cumprida 
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Municipal de Saúde 
(SMS) 

Colocar 
justificativa 

 
 

3.18 Assistência Farmacêutica e Recursos Materiais 

 Metas Anuais 
Observação 

Ações Programado Realizado 
128 Elaborar 
anualmente 1 
relatório com 
pareceres de 
manutenção, 
exclusão e inclusão 
de itens da 
Farmácia, 
adequando-os aos 
protocolos vigentes, 
portarias 
ministeriais, 
evidências 
científicas e perfil 
epidemiológico da 
população. 
(SMS/8ªCMS) 

1/ano  

Realizado através de atas das 
reuniões da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica 
Ata em anexo 

Meta cumprida 

133 Priorizar a 
reorganização das 
farmácias existentes 
com profissionais em 
número adequado e 
capacitado, de 
acordo com as 
especificidades de 
cada uma. (SMS/ 8° 
CMS) 

Priorizar estratégias 

Realocado 07 farmacêuticos para a 
Atenção Básica atuando em 07 

Unidades de Saúde, até a abertura 
de novo concurso e a contratação 

anual de mais 10 profissionais. 
Em anexo. 

Meta cumprida 

134 Capacitar às 
equipes das 
unidades de saúde a 
respeito dos 
medicamentos da 
lista básica (SMS) 

Capacitar  

Não cumprido. 
Realizado somente nas Unidades 
com a presença do farmacêutico. 

Programado para setembro de 2014 
nas outras Unidades, após visita dos 

farmacêuticos com detecção de 
problemas pontuais para capacitação. 

Meta 
parcialmente 

cumprida 

135 Elaborar através 
da Comissão de 
Farmácia e 
Terapêutica um Guia 
Municipal 
Farmacoterapêutico 
(SMS) 

Atualizar Guia 
Farmacoterapêutico 

Não Realizado: Para discussão em 
2014, tendo em vista a adesão ao 

Consórcio Paraná Saúde e o mesmo 
já ter disponível um Guia 

Farmacoterpêutico. Evitando gastos 
desnecessários 

Meta não 
cumprida 

136 Projeto 
Medicamento em 
Casa (SMS) 

Manter projeto – 
acamados (Projeto 
Medicamento em 

Casa) 

Não realizado. 
No Plano 2014-2017 com a  mudança 
da Gestão, o Medicamento em Casa 

está sendo revisto, pelo motivo de 
estar contemplado na Estratégia 

Saúde da Família, onde os pacientes 
recebem atendimento domiciliar, 

inclusive o medicamento. 

Meta não 
cumprida 
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137 Educação 
Permanente ao 
Agente Comunitário 
de Saúde a respeito 
de noções básicas 
de medicamentos 
(SMS) 

Manter  

Não realizado.  
Durante o ano de 2013 inúmeras 

capacitações para os Agentes 
Comunitários de Saúde foram 

realizados, inclusive APSUS, Rede 
Mãe Paranaense, avaliação do 

PMAQ que tomou grande parte do 
tempo das demais capacitações. 
Previsto para ser realizado até 

novembro de 2014, tendo em vista a 
disponibilização destes profissionais 

para capacitação. 

Meta não 
cumprida 

 
 




