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1. APRESENTAÇÃO 

O Relatório Anual de Gestão – RAG é um instrumento de planejamento, 

acompanhamento e avaliação da gestão do SUS previsto na Lei Orgânica da Saúde 

– Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90, com estrutura orientada pela Portaria GM/MS n° 

3.332 de 28/12/2006 e fluxo definido pela Portaria GM/MS nº 3.176/08, republicada 

em dezembro de 2009. Também cumpre o disposto na legislação do PlanejaSUS, 

que estabelecem prazos e condições para apresentação de prestações de contas 

dos gestores de recursos públicos. 

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 

2012. 

Foi elaborado em conformidade com as ações propostas na Programação 

Anual de Saúde 2011, 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. 

 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: 311.611 habitantes 
Prefeito Municipal: Pedro Wosgrau Filho 
Endereço da Secretaria de Saúde: Avenida Visconde de Taunay, 950 - Centro. 
CEP: 84051-900 
Telefone: (042) 3220-1116 
FAX: (042) 3220-1116 
E-Mail: sms@pontagrossa.pr.gov.br 
 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Secretário de Saúde: Edson Alves 
Nomeação - Decreto Nº 5388 de 29/08/2011  
 
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: Edson Alves 
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: Jefferson Leandro Gomes Palhão 
Segmento: Usuário 
Data da última eleição do CMS: 14/02/2012 
Telefone: 42-3901-7083 
 
CONFERÊNCIA DE SAÚDE 
Data da última Conferência: 9ª Conferência Municipal de Saúde - 22/07/2011 
 
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: 2012 

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 Programado Executado 

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

Manter Sistema Sistema Mantido R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Cumprir 2/ano, uma 
capacitação referente 

a 2011 e uma 
referente a 2012, no 

3º quadrimestre 

Realizado 2 
capacitações com os 
temas: “Cuidados 
domiciliares de 
pacientes com 
nutrição enteral” e 
Orientação nutricional 
da doenças crônicas 
não transmissíveis”, 
nos dias 13 e 
14/12/12. Facilitadora: 
Nutricionaista Milena 
Pelissari 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

3. Desenvolver programa 
permanente de educação 

Execução do 
Programa 

Realizado 14 R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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alimentar e segurança 
nutricional bem como 
envolver a orientação 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) 

(quatorze) oficinas de 

culinária em 2012. 

Temas: 

Aproveitamento 

integral dos 

alimentos, 

hipertensão arterial e 

Sobremesas 

saudáveis. 

Facilitadora: 
nutricionista Sunáli 
Batistel. 

 

 

3.2 Mortalidade e Nascidos Vivos 

Ano: 2012 

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 
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Ações Programado Realizado Programado Executado 

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 

95% dos RN 
avaliados, os outros 

5% são pertencentes a 
convênios ou 
particulares. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

5. Subsidiar as Unidades 
de Saúde na vigilância de 
100% das crianças 
menores de 1 ano 
pertencentes a áreas 
cobertas pelo PSF (SMS) 

Vigiar 100% das 

crianças atendidas 

pelo PSF 

Todas as crianças 
atendidas no setor de 

Pediatria e 
Puericultura, são 
encaminhadas as 

fichas para as 
respectivas Unidades  

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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 

R$ 0,00 R$ 0,00 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 

R$ 0,00 R$ 0,00 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 

90% 

Houve atraso nas 
investigações devido à 

falta de recursos 
humanos e o advento 
da Influenza A (H1N1) 

em 2012. Total de 
óbitos infantis = 54 

óbitos (100%). 
Número de óbitos 
investigados no 

R$ 0,00 R$ 0,00 
Meta parcialmente 

cumprida 
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módulo federal = 19 
óbitos (35,19%). Total 
de óbitos fetais = 49 

óbitos (100%). 
Número de óbitos 
investigados no 

módulo federal = 29 
óbitos 

(59,18%).Período de 
referência: 01/01/2012 
a 30/11/2012). Fonte: 

Sistema de 
Informação sobre 

Mortalidade – módulo 
federal. 

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

100% 

Total de óbitos de 
mulher em idade fértil= 

98 óbitos (100%), 
sendo 01 óbito 

materno declarado. 
Número de óbitos 
investigados no 

módulo federal = 94 
óbitos (95,92%). 

Período de referência: 
01/01/2012 a 

30/11/2012). Fonte: 
Sistema de 

Informação sobre 
Mortalidade – módulo 

federal. 

R$  0,00 R$ 0,00 
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% R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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11. Distribuir e controlar a 
utilização das Declarações 
de Óbito (DO) em 100% 
dos estabelecimentos de 
saúde (SMS) 

100% 100% R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

 

 

3.3 Tuberculose 

Ano: 2012 

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 Programado Executado 

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

1 campanha 

Foram realizadas 2 
campanhas, a 
primeira no dia 

24/03 que é 
Campanha Mundial 

contra a 
Tuberculose, e a 
segunda no dia 

17/11 Dia de 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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Combate e 
Prevenção Nacional 

Contra a 
Tuberculose.  

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

Descentralizar 

Foi realizado 
distribuição em todas 

as Unidades de Saúde 
do livro verde e 

realizado orientação. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

14. Realizar capacitação 
para profissionais 
envolvidos no tratamento 
da tuberculose. 

1/ano 

Foram capacitados em 
Curitiba, dois 

funcionários do SAE e 
estes estão 

capacitando através 
de palestras e 

orientações todas as 
Unidades de Saúde. 

R$ 0,00 R$ 0,00 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 
izoniazida nos 

comunicantes quando 
necessário a 

quimioprofilaxia. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 



13 

 

 

3.4 Hanseníase 

Ano: 2012 

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 Programado Executado 

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

Manutenção da 
Rede 

É realizado no SAE 
todos os 

encaminhamentos que 
se mostrem 

necessários para os 
pacientes. Foram 

realizadas também 2 
viagens para Curitiba, 

com o intuito de 
avaliar pacientes para 
cirurgia programada. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

100% 

Todos os casos foram 
encaminhados. Sendo 

até o momento 37 
novos pacientes. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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dermatoneurológico e 
imunização BCG 

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

1/ano 

Foram realizadas duas 
capacitações. A 

primeira no dia 17/03 
para as ACS, dia 09 e 
10/05 para médicos, 

enfermeiros e 
fisioterapeutas. 

R$ 1.880,00 R$ 1.200,00 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. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

 

 

3.5 Agravos de Notificação Obrigatória 

Ano: 2012 

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 Programado Executado 

20. Manter disponível nas 100% das UBS 100% das UBS R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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Unidades de Saúde os 
blocos de notificação 
obrigatória (SMS) 
21. Manter o sistema de 
vigilância epidemiológica 
de agravos de notificação 
obrigatória no município 
(SMS) 

Manter sistema Sistema mantido R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

1/ano 

Realizado em 
22/05/12 – Palestra 
sobre Notificações 
Compulsórias na 

Semana de 
Enfermagem. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

100% dos casos de 
surtos 

100%dos casos de 
surtos investigados 

R$ 0,00 R$ 0,00 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 

Faltando apenas a 
liberação do MS para 
integração dos dados 
de alguns dos 
sistemas fornecidos 
pelo mesmo. 

R$ 0,00  R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Criar comitê no 3º 
quadrimestre 

Foi elaborado o 
Regimento Interno e 
enviado para 
apreciação do CMS e 
para a Secretaria de 
Assuntos e Negócios 
Jurídicos para verificar 
a legalidade. 

R$ 0,00  R$ 0,00 Meta não cumprida 

26. Regulamentar a 
notificação compulsória de 
agravos à saúde do 
trabalhador- acidente e 

Manter 
regulamentação 

Regulamentação 
mantida. Unidade 
Sentinela: Hospital 

Municipal Dr. Amadeu 

R$ 0,00  R$ 0,00 Meta cumprida 
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doenças relacionadas ao 
trabalho em rede de 
serviços sentinela 
específica (8° CMS) 

Puppi. Neste 
estabelecimento foram 

notificados 20 
acidentes de trabalho 
grave e 112 acidentes 

de trabalho com 
exposição a material 

biológico. 

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 

R$ 0,00  R$ 0,00 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 

Promovido junto com o 
SESMT (Serviço 
Especializado em 

Engenharia e 
Segurança e Medicina 
do Trabalho) em três 
momentos nos dias 

09, 20 e 23 de 
novembro de 2012 

com participação de 
69 profissionais. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

 

3.6 Programa de Atendimento as Vítimas de Violência Sexual 

Ano: 2012 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Vigilância em Saúde 

Objetivo: Contribuir de forma integrada, intersetorial e manutenção de Rede de Proteção com objetivo de reduzir a violência 

sexual. 
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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 Programado Executado 

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

100% dos casos 
identificados 

100% dos casos 
atendidos são 

notificados 
R$ 0,00 R$ 0,00 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) 

Cumprir 3/ano, uma 
capacitação referente 

a 2011 e duas 
referentes a 2012 

Realizado 3 
capacitações no III 

Fórum de 
Enfrentamento a 

Pedofilia  
1 -“Rede de proteção 

às crianças e 
adolescentes vítimas 
de violência sexual: o 
desafio do trabalho 

intersetorial – Cleide 
Lavoratti”; 

2 – “Pistas aos 
educadores para 
identificação dos 

casos de violência 
doméstica contra 

crianças e/ou 
adolescentes – Marisa 

Marques Ribeiro”; 
3 – “Sensibilizar e 

mobilizar a população 
sobre a temática da 

R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 Meta cumprida 
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exploração sexual 
contra crianças e 
adolescentes – 

Janaína Rodrigues”. 

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

100% Meta realizada R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

32 Estabelecer fluxo de 
atendimento as vítimas de 
violência sexual e 
estabelecer parcerias 
(SMS) 

Manter a rede (meta 
modificada para 

estabelecer fluxo, 
parcerias e protocolo 
no 3º quadrimestre) 

Rede em estruturação. 
Estabelecendo 

parceria. Protocolo 
não estabelecido. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 

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

Redes locais 

instrumentalizadas 
Não realizado R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 

 

 

3.7 Programa de Imunização 

Ano: 2012 

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. 
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Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Programado Executado 

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% 

Meta atingida para as 
vacinas. BCG: 

101,89%, Hep B: 
99,21%, Tetra: 98,93% 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Mínimo 80% 
Meta atingida: 82,01%, 

sendo 26.494 
vacinados 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

36. Vacinar no mínimo 
95% das crianças menores 
de 5 anos em cada fase da 
Campanha Nacional de 
Vacinação contra a 
poliomielite 

95% 

A meta não foi 
atingida, sendo 

realizados 87,32%. A 
meta teve dificuldade 
em ser atingida, pois 
houve duplicidade de 

demandas com a 
vacina da Influenza. 

R$ 0,00 R$ 0,00 
Meta parcialmente 

cumprida 

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

100% 

100% investigados. 
No ano de 2012 foram 

encaminhados 8 
casos. Todos foram 

investigados. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

100% 
Não há instrumento da 
esfera municipal para 

a visita técnica. 
R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 

39. Manter capacitação 
continuada dos 
profissionais de saúde 

Capacitação mantida 
Foram realizadas 3 

reuniões técnicas  com 
duração de 6 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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ligados à área de 
vacinação (SMS) 

horas/cada para 48 
profissionais. 

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 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

 

 

3.8 Doenças e Agravos de Notificação Não Obrigatória (DANTS) 

Ano: 2012 

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. 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Programado Executado 

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

Capacitar 100% das 
equipes Cumprir 

2/ano, uma 
capacitação referente 

a 2011 e uma 

Meta não cumprida. O 
setor recebeu 

capacitação sobre as 
DANT’S somente no 
final do ano, dias 19, 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 
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referente a 2012 20 e 21/11/12, 
promovido pela 

SESA/PR 

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

100% da UBS Cumprir 
Implantação de fluxo 

nas Unidades. 

Meta não cumprida. A 
implantação do fluxo 

deverá ser paralela ao 
processo de 
capacitação. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 

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

Manter vigilância 

Foram notificados em 
2012: 12 casos de 
violência física, 22 
casos de violência 

sexual e 86 casos de 
tentativa de suicídio. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

 

3.9 Rede de Proteção à Criança e Adolescente Vítima de Violência 

Ano: 2012 

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 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: 
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 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Programado Executado 

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

100% dos casos 
notificados 

Em 2012 não foram 
recebidas notificações 

de violência das 
Unidades de Saúde, 

apenas dos hospitais. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não 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 
(no 3º quadrimestre) 

Capacitações 
realizadas no III Fórum 

de Enfrentamento a 
Pedofilia. 

R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 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. (meta 
modificada para 

implantar 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.) 

Encaminhado 
sugestão de 

fluxograma de 
atendimento a saúde 

ao Hospital da Criança 
para adaptações 

cabíveis. Realizada 
reunião no dia 
08/11/12, para 

discussão quanto ao 
fluxograma. Quanto ao 

atendimento às 
famílias e ao agressor 
é realizado em outras 
instâncias a partir de 
encaminhamento ao 
Centro de Referência 

Especializado em 
Assistência Social 
(CREAS). Cabe ao 
CMDCA articular a 
rede de proteção. O 

R$ 0,00 R$ 0,00 
Meta parcialmente 

cumprida 
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fluxograma foi 
apresentado no 

Conselho de Saúde. 

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. 

Não realizado R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 

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

Cumprir 4/ano, duas 
capacitação referente 

a 2011 e duas 
referente a 2012, no 2º 

e 3º quadrimestre 

Realizadas 03 
mobilizações em 2012 

(III Fórum de 
Enfrentamento a 

Pedofilia (26, 27 e 
28/09/2012) 

R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 
Meta parcialmente 

cumprida 

 

 

3.10 Ações Estratégicas Para a Atenção Primária 

Ano: 2012 

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 
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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. 

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 Programado Executado 

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

100% dos Programas 
e Ações Estratégicas 

mantidas 

Todos os programas 
foram mantidos e, 

ainda foi Implantação 
do Programa Mãe 
Paranaense e a 

Adesão ao APSUS 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Efetivar protocolos 

Todos os protocolos já 
foram aprovados via 

INSTRUÇÃO 
NORMATIVA SMS nº 
2 de 07 de dezembro 
de 2012, oficializado 
em Diário Oficial nº 

900, ano IV, pg 7 e 8 
em 11 de dezembro 
de 2012. O protocolo 
de Obstetrícia já está 

implantado, os 
demais, aguardando 

treinamento dos 
técnicos. 

R$ 0,00 R$ 0,00 
Meta parcialmente 

cumprida 

51 Adquirir e disponibilizar 
materiais de apoio ao 
desenvolvimento dos 

Equipar as UBS com 
material de apoio para 
o desenvolvimento dos 

Os materiais de apoio 
foram fornecidos pelo 
Governo do Estado e 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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Programas e Ações 
Estratégicas da SMS para 
as Unidades de Saúde 

Programas Ministério da Saúde, já 
que o município segue 

programas 
preconizados por 

ambos. 

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 realiza 
atividades educativas 

durante as campanhas 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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 

Foram realizadas 
várias temáticas, 
conforme anexo. 

R$ 0,00 R$ 0,00  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 sobre 

acolhimento e 
humanização no 2º 

quadrimestre 

A Coord. de Serviço 
Social da SMS 
realizou capacitações 
aos funcionários da 
Atenção Básica como 
o Projeto “Roda e 
Prosa: cuidar do ser 
cuidador” (com 
diretrizes do 
HUMANIZASUS/MS) e 
ainda a Oficina 
“Violência de Gêneros 
às zeladoras da 
Atenção Básica. 

R$ 0,00 R$ 0,00 
Meta parcialmente 

cumprida 

55 Implantar o Programa 
de Atenção a Saúde da 
Pessoa Idosa incluindo 
ações para a Rede de 

Manter o programa 
(modificar a meta para 
implantar programa de 

atenção a saúde da 

Em todas as USF já 
existem ações 
voltadas à pessoa 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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Proteção bem como 
recursos humanos 
habilitados para o 
atendimento (CMS/8ªCMS) 

pessoa idosa) idosa. São elas: 
grupos de 
caminhadas, grupos 
de dança, passeios, 
academia ao ar livre, 
reuniões periódicas 
para discutir temas 
relacionados à 
melhoria de 
qualidade de vida. E 
nas demais UBS 
existe procura direta 
entrega de 
medicamentos e 
orientações 
individuais conforme 
demanda. Além de o 
Município contar 
com a U.S. Alceu 
Schulli que é 
direcionada ao 
atendimento desta 
população. 

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

1/ano (meta 
modificada para 

realizar 2 capacitações 
de cuidados 

domiciliares no 3º 
quadrimestre) 

Capacitação 
realizada nos dias 
13 e 14 de 
dezembro de 2012, 
com participação de 
31 multiplicadores. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta 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. 

Dificuldade em 
retirar os 
profissionais das 
U.S. e, também, 
profissional 
habilitado e 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 
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disponível para 
abordar este tema. 

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

Manter o programa 
Saúde do Homem 

Cumprir meta de 2011 
com a Implantação do 
Programa Saúde do 

Homem 

Aguardando 
abertura do 
orçamento para 
execução do 
Programa. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não 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) 

Cumprir 2/ano, um 
módulo referente a 

2011 e uma referente 
a 2012. (no 3º 
quadrimestre) 

Capacitação 
realizada nos dias 
13 e 14 de 
dezembro de 2012, 
com participação de 
21 multiplicadores. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

100% (meta 
modificada para 

implantar Protocolo 
Integrado de Atenção 

à Saúde Bucal) 

O protocolo foi 
implantado em todas 

as Unidades com 
Saúde Bucal. 

R$ 0,00 R$ 0,00 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) 

25% dos profissionais 
de saúde 

capacitados/ano 
Cumprir a elaboração 
da estratégia, meta de 

2011.  

Realizado com todas 
as equipes com 
Estratégia de Saúde 
da família, no mês 
de 06/2012. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Implantar 60% da UBS 
no 3º quadrimestre. 

Não cumprida R$ 0,00 R$ 0,00 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 

Em 90% das mulheres 

Total de mamografias: 
5912 

As mamografias foram 
realizadas no CMM e 

na Clínica da Imagem. 
100% das usuárias 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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(SMS) que procuram ou 
foram encaminhadas 
para o serviço, foram 

atendidas na 
realização do exame. 

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 

Foram realizados 
13629 exames no ano 

de 2012, incluindo 
todas as faixas etárias.  

R$ 0,00 R$ 0,00 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% 
Todos os resultados 

são monitorados como 
rotina do exercício. 

R$ 0,00 R$ 0,00 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) 

Cumprir 2/ano, uma 
capacitação referente 

a 2011 e uma 
referente a 2012. 

Não realizado R$ 0,00 R$ 0,00 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 

(modificar a meta para 
implantar 

informatização em 
todos os Serviços e 
Unidades de Saúde) 

Todas as unidades de 
saúde possuem no 
mínimo 4 
computadores com 
total visualização do 
prontuário do paciente, 
além de disponibilizar 
todos os exames de 
laboratório e imagem. 

R$ 70.474,00 R$ 70.474,00  Meta cumprida 

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

Manter o programa 
(modificar a meta para 
implantar o Programa 
“Mãe Pontagrossense” 
no 3º quadrimestre.) 

Implantado em 
outubro de 2012 o 
programa “Mãe 
Paranaense” como 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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guia estadual do 
acompanhamento 
das gestantes, 
puérperas e crianças 
menores de 02 
anos. 

69 Manter o Programa 
Saúde Escolar (SMS) 

Mantido Mantido R$ 0,00 R$ 0,00 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. 
(modificar a meta para 
elaborar implantação 
das novas unidades 

de saúde) 

Construída e 
entregue uma 
Unidade de Saúde, 
localizada no Parque 
do Sabiá, 
capacidade para 02 
equipes de 
Estratégia da Saúde 
da Família. Entrega 
com reforma e 
ampliação de 04 
Unidades Saúde da 
Família e 03 
Unidades Básicas 
de Saúde. 

R$ 880.524,26 R$ 880.524,26 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 
unidades de saúde 
objetivando um serviço de 
excelência (8ª CMS) 

Implantar estratégias 
de acordo com a 
viabilidade. (meta 
modificada para 

aumentar o número de 
profissionais da saúde 

conforme limite 
prudencial para o ano) 

Foram contratados: 83 
técnicos de 

enfermagem, 09 
médicos e 42 agentes 

comunitários de 
saúde. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

72. Promover mais ações 
educativas aos pacientes 
com doenças crônicas, 

Executar as ações 
(meta modificada pra 

executar ações 

Todas as Unidades 
com Estratégia 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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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) 

educativas no 3º 
quadrimestre) 

Saúde da Família 
realizam atividades 
educativas com a 
população. 

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 (meta 

modificada para 
organizar a 

territorialização no 3º 
quadrimestre e 

providenciar veículo 
para transporte dos 

profissionais da zona 
rural.) 

As áreas de 
abrangência das 
USF estão 
atualizadas como é 
de prerrogativa 
ministerial. O 
levantamento da 
territorialização da 
região Central, Nova 
Rússia e Zona Rural 
de Uvaia, Planalto e 
Vila Velha foi 
realizada pelo 
Exército Brasileiro 
no período de 
setembro a outubro 
de 2012, sendo que 
os dados estão 
sendo compilados 
para posterior 
planejamento das 
intervenções. O 
veículo para a zona 
rural foi 
providenciado. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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74 Otimizar o setor de 
Marcação de Consultas e 
Exames, visando a 
redução do tempo de 
espera no agendamento. 
(8ªCMS) 

Otimizar o setor 

Iniciamos em 
dezembro de 2012 a 
abertura das agendas 
diretamente as UBS, 
objetivando agilizar o 
processo, descartando 
o tempo absorvido 
pela remessa de 
malotes e entrega de 
referências aos 
pacientes. 

R$ 0,00 R$ 0,00 
Meta parcialmente 

cumprida 

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

Manter (meta 
modificada para 
contratação de 

profissionais da saúde 
conforme limite 

prudencial para o ano) 

Contratação de 4 
cirurgiões dentistas e 
5 auxiliares de saúde 

bucal. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

 

 

3.11 Ações Estratégicas Para a Atenção Ambulatorial Especializada 

Ano: 2012 

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 
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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 

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 Programado Executado 

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

Manter (meta 
modificada para 

realizar reforma até o 
3º quadrimestre) 

Foram realizadas 
reformas na estrutura, 

como colocação de 
escada para acesso e 

pintura da sala de 
espera. 

R$ 9.943,95 R$ 9.943,95 Meta cumprida 

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

80% Mantido R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

78 Monitorar 100% dos 
serviços especializados 
ambulatoriais (SMS) 

100% Realizado  R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Manter 
contratualização 

Item suprimido R$ 0,00 R$ 0,00 Item suprimido 
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80 Implantar o sistema do 
Prontuário Eletrônico 
(SMS) 

Manter (modificado a 
meta para: implantar 
prontuário eletrônico) 

Com a implantação do 
receituário eletrônico, 
fica concluída a 
implantação do 
prontuário eletrônico 
dos pacientes. 

R$ 316.800,00 R$ 316.800,00 Meta cumprida. 

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

Manter (meta 
modificada, para 

realizar reforma do 
CME no 3º 

quadrimestre) 

Os serviços prestados 
pelo CME foram 
mantidos e apresentou 
melhorias, pois houve 
um aumento no 
número de consultas 
ofertadas, com a 
chegada de novos 
especialistas.  

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 

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

Manter  Mantido  R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Manter (ampliar 
serviço do SAE) 

Realizado adequação 
do setor de 

tuberculose com salas 
de espera, pré-

consulta e consultório. 
Adequação do setor 
de hanseníase com 
sala de espera, pré-

consulta e consultório 
médico. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Efetivar 

Todas as Unidades 
de Saúde do 
Município contam 
com o atendimento 
individualizado e/ou 
em grupo para 
orientações sobre o 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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Planejamento 
Familiar. As 
unidades contam 
com dispensação de 
medicamentos orais, 
injetáveis, de 
barreira 
gratuitamente e, 
também, 
contracepção 
definitiva através de 
processo médico 
para realização do 
mesmo. 

 

 

3.12 DST/AIDS 

Ano: 2012 

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 Programado Executado 

85. Proporcionar espaço Proporcionar espaço Realizado no 1º R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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de debate em campanhas, 
capacitações, 
treinamentos nos centros 
municipais de convivência 
e outros sobre a 
prevenção de 
DST/HIV/AIDS (8ªCMS) 

de debate semestre- 10 
campanhas/ações e 

eventos de prevenção. 

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

Apoiar comissão 

A coordenação 
participa e apóia 
efetivamente a 

comissão municipal de 
DST/AIDS, 

participando, 
discutindo e apoiando 
as decisões em todas 

as reuniões, sendo 
nomeada na última 

reunião, responsáveis 
pela coordenação da 

referida comissão. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Promover  

Participação dos 
pacientes em 

campanhas através  
das ONG/AIDS do 

município, com grupos 
de adesão e encontros 

nos quais são 
discutidos assuntos 

referente à prevenção 
das DST/AIDS. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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  

O programa de 
DST/AIDS esta 

realizando processos 
de capacitação dos 

profissionais de saúde 
em Sexualidade, 

Identidade de Gênero 
e diferentes 

marcadores sociais no 

R$ 6.320,00 R$ 6.320,00 Meta cumprida 
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atendimento ético da 
saúde (30/31 agosto), 

Violência Sexual 
(25/26/27 setembro), 
Testagem rápida de 

HIV/AIDS na Atenção 
Primária em Saúde 
(previsão outubro) e 
para Multiplicadores 
para prevenção das 
DST/AIDS (previsão 

novembro), temas que 
envolvem a atenção 
aos portadores de 

DST/HIV/AIDS. 

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

Manter  

As consultas médicas 
são ofertadas no SAE, 
com a disponibilização 

em 2012 do 
profissional médico 
Alcy Carlos Mendes 

em que recebeu 
treinamento para 

manejo dos pacientes 
de HIV/AIDS e 

Hepatites Virais.  

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

 

 

3.13 Ações Estratégicas para a Atenção Hospitalar 

Ano: 2012 

Identificação (esfera de gestão correspondente): Gestão Hospitalar 
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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 

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 Programado Executado 

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

Manter. 
 

Credenciamento em 
fase de documentação 

para enviar ao 
Ministério de Saúde. 
Concluído em 70% 

R$ 0,00 R$ 0,00 
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 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Manter UPA II. 
Concluir a meta de 

2011 que era 
Inaugurar e efetivar a 

UPA 

Houve o repasse da 3ª 
parcela no mês de 
dezembro, para a 

compra dos 
equipamentos. 

R$ 500.000,00 R$ 321.800,45 Meta não cumprida 

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

Inaugurar e efetivar 
UPA I  – Jd. Carvalho 

Meta parcialmente 
cumprida devido a 

adequação para Porte 
I 

1ª parcela para 
elaboração do projeto. 

R$ 140.000,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 
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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 interhospitais 
em elaboração, 

Protocolo implantado e 
em fase de revisão. 

R$ 0,00 R$ 0,00 
Meta parcialmente 

cumprida 

 

 

3.14 Zoonoses e Vetores 

Ano: 2012 

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 Programado Executado 

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

100% 
Todos os animais 

encaminhados foram 
observados. 

R$ 0,00 R$ 0,00 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%  
 

Meta alcançada foram 
enviadas ao 

laboratório 19 
amostras. Sendo 17 

cabeças e 2 morcegos 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

97 Realizar vacinação 100% Em 2011 não foram R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 
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(antirrábica) em 100% dos 
cães apreendidos e 
resgatados e em 
atendimento a procura 
espontânea para 
vacinação. (SMS) 

 Cumprir meta de 
2011, que ficou não 

realizada. 

disponibilizadas 
vacinas antirrábicas 

pelo Estado. 
Em 2012 as coletas 

estão reduzidas 
devido às obras do 
Canil não estarem 

finalizadas, não 
existindo local para 

aplicação de vacinas 
atualmente. As coletas 

para as castrações 
estão sendo tuteladas. 

98 Desenvolver ações de 
controle e educação 
quanto à infestação de 
roedores em áreas 
prioritárias (SMS) 

Realizar ações 
Cumprir meta de 2011, 

que ficou não 
realizada. 

Desenvolvidas ações 
de orientação, porém 
existe a falta de RH e 
equipamentos para 

realização de controle. 

R$ 0,00 R$ 0,00 
Meta parcialmente 

cumprida 

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 

Meta realizada 
(Programa de 

Educação de Guarda 
Responsável, 

Palestras e Folders) 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Realizar ações Realizada R$ 0,00 R$ 0,00 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 

Efetivar plano de 
metas. 

 (meta modificada para 
elaborar plano de 

metas para o controle 
da população de 

animais no 3º 
quadrimestre) 

Meta parcialmente 
realizada, (plano de 

metas ainda em 
elaboração, pois 

depende do resultado 
do censo ainda em 

andamento) 

R$ 0,00 R$ 0,00 
Meta parcialmente 

cumprida 
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município (8ªCMS) 

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

Planejar. Expor ao 
CMS o planejamento 

para realização de um 
censo de animais. 

Censo sendo 
realizado, com 

previsão de conclusão 
em dez/2013. 

Relatório apresentado 
ao CMS em julho. 

R$ 0,00 R$ 0,00 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) 

Planejar 

Meta alcançada em 
100% dos animais que 

são castrados pelo 
Programa de Controle 

da Natalidade de 
Cães. Para todos os 
proprietários de cães 
no município ainda 

está em planejamento. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

104 Garantir um número 
de castrações 
(esterilização de cães e 
gatos) suficiente para a 
redução da população 
animal no município de 
acordo com a constatação 
do censo animal (8ªCMS) 

Ampliar número de 
castrações em 30%. 

Modificar a meta para 
manter convênio de 
castração com 50 

castrações/mês no 3º 
quadrimestre. 

Meta alcançada 
(castrações foram 

realizadas até 
dez/2012, finalizando 
com 537 castrações) 

R$ 17.853,60 R$ 17.853,60 Meta cumprida 

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) 

Elaborar projeto. 
Cumprir a meta de 
2011, de discutir a 
criação. Modificar a 
meta para adequar 
projeto já existente, 

aguardando a 
disponibilidade do 

terreno. 

Não foi disponibilizado 
terreno para a 

construção da clínica 
R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 

106. Viabilizar que 
médicos veterinários 
atuem nas Unidades de 
Saúde através de 
orientações equipe de 
saúde e população a 

Viabilizar que médicos 
veterinários atuem nas 
UBS, meta para o 3º 

quadrimestre 

Foram realizadas 
orientações aos 

munícipes presentes 
em 8 Unidades de 

Saúdes sobre Guarda 
Responsável pelo 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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respeito de zoonoses e 
cuidados com animais 
(8ªCMS) 

veterinário da 
Zoonoses. (US Adan 

Polan, Ottoniel 
Pimentel, Aluízio 
Grochoski, Egon  

Roskamp, Antonio 
Horácio Miranda, 
Lubomir Urban, 

Abrahão Federmann e 
Cleon de Macedo) 

 

 

3.15 Ações Estratégicas para a Vigilância em Saúde Mental 

Ano: 2012 

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. 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Programado Executado 

107 Contratação de um 
médico psiquiatra para 
compor equipe mínima 
exigida pelo Ministério da 
Saúde, único óbice para 

Manter 

No Concurso Público 
realizado em 2012 foi 
possível a contratação 

de apenas um dos 
psiquiatras aprovados, 

R$ 0,00 R$ 0,00 
Meta parcialmente 

cumprida 
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que o município assuma 
as atividades do CAPS - II- 
TM, que se encontram 
contratualizadas (8ªCMS) 

pois um deles não 
havia concluído a 

residência em 
Psiquiatria. O 

psiquiatra contratado 
foi lotado no 

Ambulatório de Saúde 
Mental, em 

decorrência de ter 
apenas um psiquiatra 

para atender o 
Município. Tendo 
presente essas 

dificuldades, será 
aberto novo Concurso 

Público para 
contratação de 

médicos psiquiatras. 

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

Manter serviço 
Iniciou as atividades 

em setembro de 2012. 
R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Manter. 
 Cumprir meta de 2011 
(contratar psiquiatras) 

a meta ficou como 
parcialmente realizada 

No Concurso Público 
realizado em 2012 

foram aprovados dois 
médicos psiquiatras, 

sendo que foi possível 
a contratação de 
apenas um dos 

aprovados, pois o 
outro não havia 

concluído a residência 
em Psiquiatria. O 

psiquiatra contratado 
foi lotado no 

Ambulatório de Saúde 
Mental. Tendo 
presente essas 

dificuldades, será 
aberto novo Concurso 

Público para 

R$ 0,00 R$ 0,00 
Meta parcialmente 

cumprida 
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contratação de 
médicos psiquiatras. 
Quanto a contratação 
de psicólogos foram 

contratados  dois  
profissionais no ano 

de 2011 para atender 
a demanda do 

Ambulatório de Saúde 
Mental, havendo a 

necessidade de 
contratação de pelo 

menos mais dois 
profissionais no ano 

de 2013. 

110 Manter as oficinas 
terapêuticas nos serviços 
(SMS) 

Manter 

As oficinas 
terapêuticas estão 

sendo mantidas e está 
sendo realizado 

Registro de Preço 
para os materiais que 

são utilizados nas 
respectivas oficinas. 

R$ 0,00 R$ 0,00 
Meta parcialmente 

cumprida 

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

Manter (meta 
modificada para 
implantar sala de 
ludoterapia, no 

Ambulatório de Saúde 
Mental.) 

A sala de Ludoterapia 
foi organizada com 

recursos dos   
psicólogos que 

realizam atendimento 
infantil no ASM.   

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Manter. (meta 
modificada para 

oportunizar 
participação dos 
trabalhadores em 
saúde mental, em 
eventos, no 1º e 2º 

quadrimestre) 

A meta está sendo 
realizada, sendo que 
os trabalhadores da 
Saúde Mental estão 

sendo encaminhados 
para participar das 

capacitações. 6 
eventos. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

113 Viabilizar cursos de 
capacitação para 

Manter projeto (meta 
modificada para 

Participação de 
servidores do CAPS –

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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servidores municipais e 
sociedade civil na área de 
prevenção ao uso indevido 
de drogas (SMS) 

capacitar na área de 
prevenção ao uso 

indevido de drogas, no 
3º quadrimestre) 

AD na capacitação 
Métodos e Técnicas 

Educacionais de 
Prevenção ao Abuso 
de Drogas, disciplina 

ofertada pelo 
Departamento de 

Teoria e Prática de 
Ensino, Setor de 

Educação da 
Universidade Federal 

do Paraná, é uma 
disciplina semestral, 

optativa, com duração 
de 45 h/a, totalizando 

15 encontros de 3 
horas cada. No 1º 

semestre de 2012, o 
horário ofertado foi o 
da noite, tendo início 

às 18:30h e 
terminando às 21:30h. 
O local das aulas foi o 

prédio do Campus 
Reitoria. E curso a 
distância SUPERA 

(CAPS –AD e CAPS-i) 

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 no 3º 
quadrimestre 

Foi implantada em 
julho de 2012 no 

Hospital São Camilo 
Unidade de 

Dependência Química 
para desintoxicação 

(25 leitos).  

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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3.16 SIATE/SAMU 

Ano: 2012 

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 

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 Programado Executado 

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

Incorporar viaturas do 
SAMU, conforme 

disponibilizadas pelo 
Governo Federal. 

Foram incorporadas 
duas novas 
ambulâncias 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Protocolo atualizado 
O protocolo está em 

elaboração 
R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 
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(SMS) 

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

1 capacitação da 
equipe do SAMU no 3º 

quadrimestre 

Não foi possível, pois 
envolveria pagamento 

de hora extra para 
funcionários. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 

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

1 capacitação 

Não foi possível, pois 
envolveria pagamento 

de hora extra para 
funcionários. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 

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

Manter  

Foi instituído a 
comissão formada por 

Drª Angela, Enfª 
Raquel, Enfª Janaina, 

Enfª Valéria e Enfª 
Daniele. Estão sendo 

formados os 
protocolos. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

120 Ampliar e equipar a 
Sede do Samu 

Realizar reforma 
conforme repasse 

estadual no 3º 
quadrimestre. 

No ano de 2012 não 
houve o repasse para 
a ampliação do SAMU. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 

121 Implantar o Samu 
Regional dos Campos 
Gerais (SMS) 

Manter  Não realizado R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 

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

Assumir a Central Item suprimido R$ 0,00 R$ 0,00 Item suprimido 

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

Assumir o serviço Item suprimido R$ 0,00 R$ 0,00 Item suprimido 
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3.17 Controle Social 

Ano: 2012 

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 Programado Executado 

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

Manter edições. 
Cumprir meta de 2011, 

que ficou como não 
realizada. (modificar a 

meta para 
proporcionar e 

viabilizar) 

Não foi possível a 
elaboração do jornal, 

pois não nos foi 
repassado o recurso 
livre para realização 
das ações conforme 

foi pactuado. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 

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

1/ano. Cumprir meta 
de 2011, que ficou 

como não realizada. 

Não houve 
capacitação para os 

conselheiros 
municipais, quanto aos 
conselheiros locais, foi 
feito uma capacitação 
através da comissão 

dos conselheiros 
locais. 

R$ 0,00 R$ 0,00 
Meta parcialmente 

cumprida 

126 Apoiar a Conferencia 
Municipal de Saúde (SMS) 

- - R$ 0,00 R$ 0,00 Item suprimido 

127 Estimular a 
participação de pessoas 

Estimular participação 
(modificar a meta para 

O CMS tem 11 
comissões temáticas 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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nas comissões temáticas 
do CMS (SMS) 

participação dos 
conselheiros nas 

reuniões temáticas no 
2º e 3º quadrimestre) 

as quais os 
conselheiros atuam 

ativamente nas 
referidas. 

 

 

3.18 Assistência Farmacêutica e Recursos Materiais 

Ano: 2012 

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. 

Metas: 

 Metas Anuais Recursos Orçamentários 
Observação 

Ações Programado Realizado Programado Executado 

128 Elaborar anualmente 1 
relatório com pareceres de 
manutenção, exclusão e 
inclusão de itens da 

1/ano (modificado a 
meta para para 

elaborar 1 relatório no 
3º quadrimestre) 

A comissão de 
Farmácia e 
Terapêutica reuniu-

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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Farmácia, adequando-os 
aos protocolos vigentes, 
portarias ministeriais, 
evidências científicas e 
perfil epidemiológico da 
população. (SMS/8ªCMS) 

se e padronizou os 
medicamentos para 
utilização nas 
Unidades de Saúde 
e Centros de 
Atenção a Saúde 
(CAS), de acordo 
com a RENAME 
2012.  Padronizou 
também os 
medicamentos para 
uso em urgência e 
emergência. 
Reuniões periódicas 
são realizadas. 
Relatório de inclusão 
e exclusão e lista 
atualizada em anexo 

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

Manter  
Foi implantada e 

mantida conforme 
Portaria 6.808/2011. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Mensal  

Meta cumprida. 
Reuniões realizadas 
nos dias: 01/03/2012; 
29/03/2012; 
19/04/2012; 
17/05/2012; 
27/09/2012. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Manter itens 

Devido a 
inadimplência de 
alguns fornecedores, 
houveram faltas no 
período. A greve dos 
servidores da ANVISA 
provocou falta de 
matéria prima, com 
conseqüente falta de 

R$ 0,00 R$ 0,00 
Meta parcialmente 

cumprida 
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medicamentos. 

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 
farmácias da SMS (SMS) 

Elaborar projetos de 
aquisição de 

equipamentos e 
capacitações 

Adquiridos: 
120 armários de aço 

01 caminhão 
5700 bins 

R$ 150.141,00 R$ 150.141,00 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 

Foram contratados 01 
farmacêutico e 2 
auxiliares de farmácia 
para atuarem  na 
Farmácia Central e 
Farmácia Popular do 
Brasil. 

R$ 0,00 R$ 0,00 
Meta parcialmente 

cumprida 

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

Capacitar  

Realizado capacitação 
em Procedimentos 
operacionais padrão. 
Treinamento na ABO 
com carga Horária de 
4 horas, contemplando 
dispensação de 
medicamentos, 
utilização adequada 
das formas 
terapêuticas, 
procedimento 
Operacional Padrão. 
Dia 03 de julho de 
2012 na Sede da 
ABO, foram 
capacitados 71 
funcionários entre 
Enfermeiros, Técnicos 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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e Auxiliares de 
Enfermagens. 
Dia 04 de julho de 
2012 na Sede da 
ABO, foram 
capacitados 78 
funcionários entre 
Enfermeiros, Técnicos 
e Auxiliares de 
Enfermagens. 
Dia 18 de setembro de 
2012, na Sala de 
Reuniões da SMS 
foram capacitados 
mais 39 funcionários 
entre Enfermeiros, 
Técnicos e Auxiliares 
de Enfermagens. 

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

Atualizar Guia 
Farmacoterapêutico 

Para a realização 
deste guia, existe a 
necessidade   de 
realocar recursos 
financeiros e humanos 
que podem ser melhor 
empregados de outras 
maneiras, pois existem 
prioridades a serem 
executadas. Esse guia 
já é fornecido pelo 
Ministério da Saúde e 
também pelo 
Consorcio 
Intermunicipal do 
Paraná, foi distribuído 
às UBS. 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 

136 Projeto Medicamento 
em Casa (SMS) 

Manter projeto. 
(Modificar a meta para 

ampliar Projeto 
Medicamento em 

O projeto não foi 
ampliado, porém os 
medicamentos 
continuam sendo 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 
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Casa.) fornecidos aos 
pacientes acamados. 

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

Manter  

Dias 16 e 17 de 
outubro de 2012 na 
Sede da ABO, foram 
capacitados 182 
Agentes Comunitários 
de Saúde.   

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

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

Elaborar projeto e 
adquirir Item 
suprimido. 

Foram adquiridas 

300.000 sacolas e 

300.000 pacotes 

através do programa 

DST/AIDS. 

 

R$ 0,00 R$ 0,00 Item suprimido 

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

Realizar campanha 
(realizar 1 campanha 
sobre o uso correto 
dos medicamentos 

aos pacientes crônicos 
no 3º quadrimestre) 

No dia 09 de 
novembro de 2012 
teve inicio a 
campanha, em 
conjunto com o curso 
de farmácia, sob 
coordenação da 
professora Josiane 
Madalozzo: Foi 
apresentada uma  
peça de teatro, 
abordando 
informações 
importantes a respeito 
do uso de 
medicamento; Após, 
ocorreram encontros 
específicos nas 
Unidades que contam 
com a presença do 
profissional 
Farmacêutico, os 

R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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quais realizaram 
palestras em grupos, 
com distribuição de 
folders informativos, 
dando orientações 
sobre o tema. 

 

 

3.19 Ouvidoria da Saúde 

Ano: 2012 

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 Programado Executado 

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) 

Cumprido  R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 

141 Acolher, analisar e 
responder 100% da 

100%  
Cumprir meta de 2011 

Cumprido  R$ 0,00 R$ 0,00 Meta cumprida 
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demanda da Ouvidoria 
(SMS) 

que foi parcialmente 
realizada. 

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

100% (modificar a 
meta para 1 

capacitação para os 
profissionais da 
ouvidoria no 3º 
quadrimestre) 

Não realizado R$ 0,00 R$ 0,00 Meta não cumprida 
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Anexo item 53 

Anexo item 128 
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ANEXO – ITEM 53 

- Higiene e Apresentação Pessoal no Ambiente de Saúde: 21/01/2012 (36 
participantes); 

- Reunião Técnica – Fluxo de Atendimento às Gestantes: 15/02/2012 (72 
participantes); 

- Protocolo de Obstetrícia: 17/02/2012 (21 participantes); 

- Noções Básicas de Assepsia e Biossegurança: 24/02/2012 (30 participantes); 

- Validação e Controle da Esterilização – Método Físico e Rastreabilidade do Processo 
de Esterilização: 30/03/2012 (31 participantes); 

- Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS: 26 e 27/04 
(Formação da Rede de Atenção à Saúde), 03 e 04/05 (Mãe Paranaense), 14 e 17/08 
(Urgência e Emergência) e 06 e 07/12 (Monitoramento e Avaliação) (todos os 
servidores de saúde); 

- Validação e Controle da Esterilização – Método Biológico: 17/05/2012 (116 
participantes); 

- Introdutório em Estratégia Saúde da Família: 06/2012 (equipes multiprofissionais das 
Equipes ESF); 

- Treinamento sobre Hanseníase: 09 e 10/05 e 26 e 27/11/2012 (60 participantes); 

- Sexualidade, Gênero e Diferentes Marcadores Sociais no Contexto do Atendimento 
Ético de Saúde: 30 e 31/08/2012 (58 participantes); 

- Implantação da Rede Mãe Paranaense: 01 e 02/10/2012 (73 participantes);  

- Promovido pelo SEESMT (Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e 
Medicina do Trabalho): 09/11 (Primeiros socorros e Combate a Incêndio), 20/11 
Estudo do ambiente, Condições de Trabalho, Metodologia de Investigação e Análise 
de Acidente, Doenças do Trabalho, legislação Trabalhista e Previdenciária, Higiene do 
Trabalho e atribuições da CIPA) e 23/11 (Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST’s)) (69 participantes); 

- “Classificação de Risco – Protocolo de Manchester”: 10,11,12 e 13/12/2012 (100 
participantes); 

- Saúde da Criança: 13 e 14/12/2012 (27 participantes); 

- Orientação Nutricional em Doenças Crônicas Não Transmissíveis: 13 e 14/12/2012 
(27 participantes); 

- Cuidados Domiciliares: 13 e 14/12/2012 (27 participantes); 

- Cuidados Domiciliares com Nutrição Enteral: 13 e 14/12/2012 (27 participantes); 

- Adoção de estilo de Vida Saudável das Equipes Multiprofissionais da Rede 
Municipal: 13 e 14/12/2012 (27 participantes); 







Secretaria Municipal de Saúde - PONTA GROSSA

CNPJ: 76.175.884/0001-87

Telefone: 4232201117 - E-mail: sms@pontagrossa.pr.gov.br

84051-000 - PONTA GROSSA - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO - PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Av Visconde de Taunay, 950 2º Subsolo

Data da Posse

Nome

A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que
se refere o RAG?

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO
1.1 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

29/08/2011

Não

EDSON ALVES

1.4 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.277.224/0001-10

Instrumento legal de criação do FMS

1.3 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

JEFFERSON LEANDRO GOMES PALHÃO

Telefone

Gestor do FMS

Lei n° 9362, de 21/12/2007

EDSON ALVES

Sim

Lei n° 4658, de 06/12/1999

Sim

usuário

Resolução n° 11 Em 22/12/2010

1.2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.6 PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS

07/2011

conselhodesaudepg@hotmail.com

Segmento

Instrumento legal de criação do CMS

O Município possui Comissão de elaboração do Plano de
Carreira, Cargos e Salários (PCCS)?

Sim

E-mail

A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde aprovado pelo
Conselho de Saúde?

Período a que se refere o Plano de Saúde

O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)?

Secretário de Saúde

O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?

Aprovação no Conselho de Saúde

Data da última Conferência de Saúde

Não

Cargo do Gestor do FMS

1.8 REGIONALIZAÇÃO

2010 a 2013

null null
Não

1.5 PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do Presidente do CMS

4239017083

CNPJ do FMS

1.7 CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA
O Município firmou Contrato Organizativo da Ação Pública da
Saúde   COAP na região de Saúde?

Não



1.9 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Relatório Anual de Gestão – RAG é um instrumento de planejamento, acompanhamento e avaliação da gestão do
SUS previsto na Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90, com estrutura orientada pela Portaria
GM/MS n° 3.332 de 28/12/2006 e fluxo definido pela Portaria GM/MS nº 3.176/08, republicada em dezembro de
2009. Também cumpre o disposto na legislação do PlanejaSUS, que estabelecem prazos e condições para
apresentação de prestações de contas dos gestores de recursos públicos.

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
2012.
Foi elaborado em conformidade com as ações propostas na Programação Anual de Saúde 2011, 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.
 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.

2.1.1. POPULAÇÃO - SEXO E FAIXA ETÁRIA                                                                  População - Perfil demográfico

Faixas Etárias Homem Mulher Total
00-04 12.006 11.627 23.633
05-09 12.775 12.550 25.325
10-14 14.745 14.251 28.996
15-19 14.657 14.336 28.993
20-29 27.474 27.083 54.557
30-39 23.923 25.374 49.297
40-49 19.871 22.037 41.908
50-59 14.789 16.926 31.715
60-69 8.488 10.392 18.880
70-79 4.027 5.823 9.850
80+ 1.389 2.796 4.185
Total 154.144 163.195 317.339

2. DEMOGRAFIA E DADOS DE MORBI-MORTALIDADE

Qte %

0

317.339

0,00%

100,00%

317.339

244.813

8.629

1.514

56.099

78,95%

2,72%

0,48%

17,68%

0,17%555

2.1. POPULAÇÃO ESTIMADA DO ANO 2012

0,00%1

Rural

Urbana

Branca

Preta

Amarela

Parda

Indígena

Sem declaração

Qte %

População do último Censo (ano 2012)

População do último Censo (ano 2010)

Análise e considerações do Gestor sobre dados demográficos
 
A pirâmide etária mostra nítido predomínio da faixa etária de 20 a 29 anos, com distribuição proporcional dos sexos.
A maioria da população do município reside na zona urbana e apresenta etnia branca seguida da parda.



Análise e considerações sobre Mortalidade
A mortalidade por causas e faixa etária predominante refere-se as doenças do aparelho circulatório (com mais de 40
anos).



Análise e considerações sobre Morbidade

A mortalidade por causas e faixa etária predominante refere-se as doenças do aparelho circulatório (com mais de 40
anos).

3. REDE FÍSICA DE SAÚDE, PÚBLICA E PRIVADA, PRESTADORA DE SERVIÇO AO SUS

3.1 TIPO GESTÃO

Tipo de Estabelecimento Total Municipal Estadual Dupla

POSTO DE SAUDE 18 18 0 0

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 32 31 0 1

HOSPITAL GERAL 6 0 5 1

HOSPITAL ESPECIALIZADO 3 0 2 1

SECRETARIA DE SAUDE 2 1 1 0

CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E
OU HEMATOLOGICA

1 0 1 0

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 2 2 0 0

PRONTO ATENDIMENTO 4 4 0 0

Total 68 56 9 3



3.2. ESFERA ADMINISTRATIVA (GERÊNCIA)

Tipo de Estabelecimento Total Municipal Estadual Dupla

PRIVADA 28 3 23 2

ESTADUAL 3 0 3 0

MUNICIPAL 92 73 8 11

Total 123 76 34 13

4. PROFISSIONAIS SUS (Fonte: CNES) Última atualização: 21/03/2013 15:
11:31

AUTONOMO

TIPO TOTAL

INTERMEDIADO P ENTIDADE FILANTROPICA E/OU SEM
FINS LUCRATIVO

404

INTERMEDIADO POR EMPRESA PRIVADA 433

SEM INTERMEDIACAO(RPA) 14

TOTAL 851

COOPERATIVA

TIPO TOTAL

SEM TIPO 2

TOTAL 2

OUTROS

TIPO TOTAL

CONTRATO VERBAL/INFORMAL 2

TOTAL 2

VINCULO EMPREGATICIO

TIPO TOTAL

CARGO COMISSIONADO 4

CELETISTA 452

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 1

EMPREGO PUBLICO 1291

ESTATUTARIO 485

TOTAL 2233

Os profissionais com vinculo empregatício são a maioria dos profissionais do SUS.
Análise e Considerações sobre Prestadores de Serviços ao SUS

5. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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.

0,00 0,00

 
O município conta com grande quantidade de unidades de saúde, hospitais e ambulatórios. Sendo 82,35% de gestão
municipal, 4,41% de gestão dupla e 13,24% de gestão estadual.

Análise e considerações do Gestor sobre Prestadores de Serviços ao SUS



Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

Manter as ações de vigilância alimentar e
nutricional.

0,00 0,00

Manter as ações de vigilância alimentar e
nutricional.

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

Manter Sistema 0,00
Sistema Mantido
 
*Meta cumprida

0,00

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

Cumprir 2/ano, uma capacitação
referente a 2011 e uma referente a
2012, no 3º quadrimestre

0,00

Realizado 2 capacitações com os
temas: “Cuidados domiciliares de
pacientes com nutrição enteral” e
Orientação nutricional da doenças
crônicas não transmissíveis”, nos
dias 13 e 14/12/12. Facilitadora:
Nutricionaista Milena Pelissari
*Meta cumprida

0,00

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
Nutricional do Ministério da Saúde, de
acordo com legislação específica. (SMS)

Execução do Programa 0,00

 
Realizado 14 (quatorze) oficinas
de culinária em 2012. Temas:
Aproveitamento integral dos
alimentos, hipertensão arterial e
Sobremesas saudáveis.
Facilitadora: nutricionista Sunáli
Batistel.
*Meta cumprida

0,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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.

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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 0,00

95% dos RN avaliados, os outros
5% são pertencentes a convênios
ou particulares
*Meta cumprida

0,00

5. Subsidiar as Unidades de Saúde na
vigilância de 100% das crianças menores
de 1 ano pertencentes a áreas cobertas
pelo PSF (SMS).
 

Vigiar 100% das crianças atendidas
pelo PSF

0,00

Todas as crianças atendidas no
setor de Pediatria e Puericultura,
são encaminhadas as fichas para
as respectivas Unidades 
*Meta cumprida

0,00

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

100% 0,00
100% das DNVs captadas
*Meta cumprida

0,00

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

100% 0,00
100% das DO captadas
*Meta cumprida

0,00

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.

90% 0,00

Houve atraso nas investigações
devido à falta de recursos
humanos e o advento da Influenza
A (H1N1) em 2012. Total de óbitos
infantis = 54 óbitos
(100%). Número de óbitos
investigados no módulo federal =
19 óbitos (35,19%). Total de
óbitos fetais = 49 óbitos (100%).
Número de óbitos investigados no
módulo federal = 29 óbitos
(59,18%).Período de referência:
01/01/2012 a 30/11/2012).
Fonte: Sistema de Informação
sobre Mortalidade – módulo
federal.
*Meta parcialmente cumprida

0,00

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

100% 0,00

Total de óbitos de mulher em
idade fértil= 98 óbitos (100%),
sendo 01 óbito materno
declarado. Número de óbitos
investigados no módulo federal =
94 óbitos (95,92%). Período de
referência: 01/01/2012 a
30/11/2012). Fonte: Sistema de
Informação sobre Mortalidade –
módulo federal.
*Meta parcialmente cumprida

0,00

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

100% 0,00
100%
*Meta cumprida

0,00

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

100% 0,00
100%
*Meta cumprida

0,00



Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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.

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

Manter as ações de Vigilância em
Tuberculose.

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

1 campanha 0,00

Foram realizadas 2 campanhas, a
primeira no dia 24/03 que é
Campanha Mundial contra a
Tuberculose, e a segunda no
dia 17/11 Dia de Combate e
Prevenção Nacional Contra a
Tuberculose.
*Meta cumprida

0,00

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

Descentralizar 0,00

Foi realizado distribuição em
todas as Unidades de Saúde do
livro verde e realizado orientação.
*Meta cumprida

0,00

14. Realizar capacitação para profissionais
envolvidos no tratamento da tuberculose.

1/ano 0,00

Foram capacitados em Curitiba,
dois funcionários do SAE e estes
estão capacitando através de
palestras e orientações todas as
Unidades de Saúde.
*Meta cumprida

0,00

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

Mecanismos mantidos 0,00

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
izoniazida nos comunicantes
quando necessário a
quimioprofilaxia.
*Meta cumprida

0,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

Manter as ações de Vigilância da
Hanseníase.

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

Manutenção da Rede 0,00

É realizado no SAE todos os
encaminhamentos que se
mostrem necessários para os
pacientes. Foram realizadas
também 2 viagens para Curitiba,
com o intuito de avaliar pacientes
para cirurgia programada.
*Meta Cumprida

0,00

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% 0,00

Todos os casos foram
encaminhados. Sendo até o
momento 37 novos pacientes.
*Meta Cumprida

0,00

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

1/ano 1.880,00

Foram realizadas duas
capacitações. A primeira no dia
17/03 para as ACS, dia 09 e
10/05 para médicos, enfermeiros
e fisioterapeutas.
*Meta Cumprida

1.200,00

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

100% 0,00

100% dos casos estão cadastrados
e 100% dos comunicantes são
avaliados.
*Meta Cumprida

0,00

Avaliação do objetivo

true



Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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.

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

100% das UBS 0,00
100% das UBS
*Meta Cumprida

0,00

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

Manter sistema 0,00
Sistema mantido
*Meta Cumprida

0,00

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

1/ano 0,00

Realizado em 22/05/12 – Palestra
sobre Notificações Compulsórias
na Semana de Enfermagem
*Meta Cumprida

0,00

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

100% dos casos de surtos 0,00
100%dos casos de surtos
investigados
*Meta Cumprida

0,00

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 0,00

Faltando apenas a liberação do MS
para integração dos dados de
alguns dos sistemas fornecidos
pelo mesmo.
*Meta Cumprida

0,00

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

Criar comitê no 3º quadrimestre 0,00

Foi elaborado o Regimento Interno
e enviado para apreciação do CMS
e para a Secretaria de Assuntos e
Negócios Jurídicos para verificar a
legalidade.
*Meta não cumprida

0,00

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 0,00

Regulamentação mantida. Unidade
Sentinela: Hospital Municipal Dr.
Amadeu Puppi. Neste
estabelecimento foram notificados
20 acidentes de trabalho grave e
112 acidentes de trabalho com
exposição a material biológico.
*Meta Cumprida

0,00

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

Manter rede 0,00
Unidade Sentinela: Hospital
Municipal Dr. Amadeu Puppi
*Meta Cumprida

0,00

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 0,00

Promovido junto com o SESMT
(Serviço Especializado em
Engenharia e Segurança e
Medicina do Trabalho) em três
momentos nos dias 09, 20 e 23 de
novembro de 2012 com
participação de 69 profissionais.
*Meta Cumprida

0,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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.

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

 
Contribuir de forma integrada,
intersetorial e manutenção de Rede de
Proteção com objetivo de reduzir a
violência sexual.

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

100% dos casos identificados 0,00
100% dos casos atendidos são
notificados
*Meta Cumprida

0,00

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

Cumprir 3/ano, uma capacitação
referente a 2011 e duas referentes a
2012

3.250,00

 
Realizado 3 capacitações no III
Fórum de Enfrentamento a
Pedofilia
1 -“Rede de proteção às crianças e
adolescentes vítimas de violência
sexual: o desafio do trabalho
intersetorial – Cleide Lavoratti”;
2 – “Pistas aos educadores para
identificação dos casos de
violência doméstica contracrianças

3.250,00



e/ou adolescentes – Marisa
Marques Ribeiro”;
3 – “Sensibilizar e mobilizar a
população sobre a temática da
exploração sexual contra crianças
e adolescentes – Janaína
Rodrigues”.    
*Meta Cumprida

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

100% 0,00
Meta realizada
*Meta Cumprida

0,00

32 Estabelecer fluxo de atendimento as
vítimas de violência sexual e estabelecer
parcerias (SMS)

Manter a rede (meta modificada para
estabelecer fluxo, parcerias e
protocolo no 3º quadrimestre)

0,00

Rede em estruturação.
Estabelecendo parceria. Protocolo
não estabelecido.
*Meta não cumprida

0,00

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

Redes locais instrumentalizadas 0,00
Não realizado
*Meta não cumprida

0,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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.

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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% 0,00

Meta atingida para as vacinas.
BCG: 101,89%, Hep B: 99,21%,
Tetra: 98,93%
*Meta Cumprida

0,00

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

Mínimo 80% 0,00
Meta atingida: 82,01%, sendo
26.494 vacinados
*Meta Cumprida

0,00

36. Vacinar no mínimo 95% das crianças
menores de 5 anos em cada fase da
Campanha Nacional de Vacinação contra a
poliomielite

95% 0,00

A meta não foi atingida, sendo
realizados 87,32%. A meta teve
dificuldade em ser atingida, pois
houve duplicidade de demandas
com a vacina da Influenza
*Meta parcialmente cumprida

0,00

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

100% 0,00

 
100% investigados.
No ano de 2012 foram
encaminhados 8 casos. Todos
foram investigados.
*Meta Cumprida

0,00

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

100% 0,00
Não há instrumento da esfera
municipal para a visita técnica.
*Meta não cumprida

0,00

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

Capacidade mantida 0,00

Foram realizadas 3 reuniões
técnicas  com duração de 6
horas/cada para 48 profissionais.
*Meta cumprida

0,00

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

Manter programa 0,00

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
*Meta cumprida

0,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

Capacitar 100% das equipes Cumprir
2/ano, uma capacitação referente a
2011 e uma referente a 2012

0,00

Meta não cumprida. O setor
recebeu capacitação sobre as
DANT’S somente no final do ano,
dias 19, 20 e 21/11/12,
promovido pela SESA/PR
*Meta não cumprida

0,00

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

100% da UBS Cumprir Implantação de
fluxo nas Unidades.

0,00
Meta não cumprida. A implantação
do fluxo deverá ser paralela ao
processo de capacitação

0,00



*Meta não cumprida

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

Manter vigilância 0,00

Foram notificados em 2012: 12
casos de violência física, 22 casos
de violência sexual e 86 casos de
tentativa de suicídio
*Meta cumprida

0,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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
odesenvolvimento 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
violência, bem como das seqüelas dela
resultantes. Diminuir a reincidência da
violência pelo acompanhamento e
monitoramento

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

 
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.

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

100% dos casos notificados 0,00

Em 2012 não foram recebidas
notificações de violência das
Unidades de Saúde, apenas dos
hospitais
*Meta não cumprida

0,00

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 (no 3º
quadrimestre)

3.250,00

Capacitações realizadas no III
Fórum de Enfrentamento a
Pedofilia
*Meta cumprida

3.250,00

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. (meta modificada para
implantar 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.)

0,00

Encaminhado sugestão de
fluxograma de atendimento a
saúde ao Hospital da Criança para
adaptações cabíveis. Realizada
reunião no dia 08/11/12, para
discussão quanto ao fluxograma.
Quanto ao atendimento às famílias
e ao agressor é realizado em
outras instâncias a partir de
encaminhamento ao Centro de
Referência Especializado em
Assistência Social (CREAS). Cabe
ao CMDCA articular a rede de
proteção. O fluxograma foi
apresentado no Conselho de
Saúde.
*Meta parcialmente cumprida

0,00

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.

0,00
Não realizado
*Meta não cumprida

0,00

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

Cumprir 4/ano, duas capacitação
referente a 2011 e duas referente a
2012, no 2º e 3º quadrimestre

3.250,00

Realizadas 03 mobilizações em
2012 (III Fórum de Enfrentamento
a Pedofilia (26, 27 e 28/09/2012)
* Meta parcialmente cumprida

3.250,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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. Implementaç

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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.

0,00 0,00



Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

100% dos Programas e Ações
Estratégicas mantidas

0,00

Todos os programas foram
mantidos e, ainda foi Implantação
do Programa Mãe Paranaense e a
Adesão ao APSUS
*Meta cumprida

0,00

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

Efetivar protocolos 0,00

Todos os protocolos já foram
aprovados via INSTRUÇÃO
NORMATIVA SMS nº 2 de 07 de
dezembro de 2012, oficializado
em Diário Oficial nº 900, ano IV,
pg 7 e 8 em 11 de dezembro de
2012. O protocolo de Obstetrícia
já está implantado, os demais,
aguardando treinamento dos
técnicos.
*Meta parcialmente cumprida

0,00

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

0,00

Os materiais de apoio foram
fornecidos pelo Governo do Estado
e Ministério da Saúde, já que o
município segue programas
preconizados por ambos.
*Meta cumprida

0,00

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

Manter atividades em pelo menos 90%
das ESF

0,00

Todas as Unidades realizam
educação em saúde para a
população de sua área de atuação,
bem como a Secretaria realiza
atividades educativas durante as
campanhas
*Meta cumprida

0,00

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 0,00
Foram realizadas várias temáticas,
conforme anexo.
*Meta cumprida

0,00

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 sobre
acolhimento e humanização no 2º
quadrimestre

0,00

A Coord. de Serviço Social da SMS
realizou capacitações aos
funcionários da Atenção Básica
como o Projeto “Roda e Prosa:
cuidar do ser cuidador” (com
diretrizes do HUMANIZASUS/MS) e
ainda a Oficina “Violência de
Gêneros às zeladoras da Atenção
Básica.
*Meta parcialmente cumprida

0,00

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)

Manter o programa (modificar a meta
para implantar programa de atenção a
saúde da pessoa idosa)

0,00

Em todas as USF já existem ações
voltadas à pessoa idosa. São elas:
grupos de caminhadas, grupos de
dança, passeios, academia ao ar
livre, reuniões periódicas para
discutir temas relacionados à
melhoria de qualidade de vida. E
nas demais UBS existe procura
direta entrega de medicamentos e
orientações individuais conforme
demanda. Além de o Município
contar com a U.S. Alceu Schulli
que é direcionada ao atendimento
desta população
*Meta cumprida

0,00

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

1/ano (meta modificada para realizar
2 capacitações de cuidados
domiciliares no 3º quadrimestre)

0,00

Capacitação realizada nos dias 13
e 14 de dezembro de 2012, com
participação de 31
multiplicadores.
*Meta cumprida

0,00

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

0,00

Dificuldade em retirar os
profissionais das U.S. e, também,
profissional habilitado e disponível
para abordar este tema
*Meta não cumprida

0,00

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

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

0,00

Aguardando abertura do
orçamento para execução do
Programa.
*Meta não cumprida

0,00

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)

Cumprir 2/ano, um módulo referente
a 2011 e uma referente a 2012. (no 3º
quadrimestre)

0,00

Capacitação realizada nos dias 13
e 14 de dezembro de 2012, com
participação de 21
multiplicadores.
*Meta cumprida

0,00

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

100% (meta modificada para implantar
Protocolo Integrado de Atenção à
Saúde Bucal)

0,00

O protocolo foi implantado em
todas as Unidades com Saúde
Bucal.
*Meta cumprida

0,00

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

25% dos profissionais de saúde
capacitados/ano Cumprir a elaboração
da estratégia, meta de 2011. 

0,00

Realizado com todas as equipes
com Estratégia de Saúde da
família, no mês de 06/2012.
*Meta cumprida

0,00

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)

Implantar 60% da UBS no 3º
quadrimestre

0,00
Não cumprida
*Meta não cumprida

0,00

62 Ampliar o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde-PACS em 100%
das Us

 
Em 90%das mulheres

0,00

 
Total de mamografias: 5912
As mamografias foram realizadas
no CMM e na Clínica da Imagem.
100% das usuárias que procuram
ou foram encaminhadas para o
serviço, foram atendidas na
realização do exame.
*Meta cumprida

0,00

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

100% da pactuação 0,00

Foram realizados 13629 exames
no ano de 2012, incluindo todas
as faixas etárias
*Meta cumprida

0,00

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

100% 0,00

Todos os resultados são
monitorados como rotina do
exercício.
*Meta cumprida

0,00

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

Cumprir 2/ano, uma capacitação
referente a 2011 e uma referente a
2012.

0,00
Não realido
*Meta não cumprida

0,00



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

Manter 100% informatizado (modificar
a meta para implantar informatização
em todos os Serviços e Unidades de
Saúde)

70.472,00

Todas as unidades de saúde
possuem no mínimo 4
computadores com total
visualização do prontuário do
paciente, além de
disponibilizar todos os exames de
laboratório e imagem
*Meta cumprida

70.472,00

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

Manter o programa (modificar a meta
para implantar o Programa “Mãe
Pontagrossense” no 3º quadrimestre.)

0,00

Implantado em outubro de 2012 o
programa “Mãe Paranaense” como
guia estadual do
acompanhamento das gestantes,
puérperas e crianças menores de
02 anos.
*Meta cumprida

0,00

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

Mantido 0,00
Mantido
*Meta cumprida

0,00

69 Manter o Programa Saúde Escolar (SMS)

Manter e executar projetos
relacionados ao Programa. (modificar
a meta para elaborar implantação das
novas unidades de saúde)

880.524,00

Construída e entregue uma
Unidade de Saúde, localizada no
Parque do Sabiá, capacidade para
02 equipes de Estratégia da Saúde
da Família. Entrega com reforma e
ampliação de 04 Unidades Saúde
da Família e 03 Unidades Básicas
de Saúde.
*Meta cumprida

880.524,00

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)

Implantar estratégias de acordo com a
viabilidade. (meta modificada para
aumentar o número de profissionais
da saúde conforme limite prudencial
para o ano)

0,00

Foram contratados: 83 técnicos de
enfermagem, 09 médicos e 42
agentes comunitários de saúde
*meta cumprida

0,00

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 unidades
de saúde objetivando um serviço de
excelência (8ª CMS)

Executar as ações (meta modificada
pra executar ações educativas no 3º
quadrimestre)

0,00

Todas as Unidades com Estratégia
Saúde da Família realizam
atividades educativas com a
população.
*Meta cumprida

0,00

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)

Implementação das ações (meta
modificada para organizar a
territorialização no 3º quadrimestre e
providenciar veículo para transporte
dos profissionais da zona rural.)

0,00

As áreas de abrangência das USF
estão atualizadas como é de
prerrogativa ministerial. O
levantamento da territorialização
da região Central, Nova Rússia e
Zona Rural de Uvaia, Planalto e
Vila Velha foi realizada pelo
Exército Brasileiro no período de
setembro a outubro de 2012,
sendo que os dados estão sendo
compilados para posterior
planejamento das intervenções. O
veículo para a zona rural foi
providenciado.
*Meta cumprida

0,00

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)

Otimizar o setor 0,00

Iniciamos em dezembro de 2012 a
abertura das agendas diretamente
as UBS, objetivando agilizar o
processo, descartando o tempo
absorvido pela remessa de
malotes e entrega de referências
aos pacientes.
*Meta parcialmente cumprida

0,00

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

Manter (meta modificada para
contratação de profissionais da saúde
conforme limite prudencial para o
ano)

0,00

Contratação de 4 cirurgiões
dentistas e 5 auxiliares de saúde
bucal.
*Meta cumprida

0,00

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

-- 0,00-- 0,00

Avaliação do objetivo

true

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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.

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

100% dos Programas e Ações
Estratégicas mantidas

0,00

Todos os programas foram
mantidos e, ainda foi Implantação
do Programa Mãe Paranaense e a
Adesão ao APSUS
*Meta cumprida

0,00

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

Efetivar protocolos 0,00

Todos os protocolos já foram
aprovados via INSTRUÇÃO
NORMATIVA SMS nº 2 de 07 de
dezembro de 2012, oficializado
em Diário Oficial nº 900, ano IV,
pg 7 e 8 em 11 de dezembro de
2012. O protocolo de Obstetrícia
já está implantado, os demais,
aguardando treinamento dos
técnicos.
*Meta parcialmente cumprida

0,00

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

0,00

Os materiais de apoio foram
fornecidos pelo Governo do Estado
e Ministério da Saúde, já que o
município segue programas
preconizados por ambos.
*Meta cumprida

0,00



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

Manter atividades em pelo menos 90%
das ESF

0,00

Todas as Unidades realizam
educação em saúde para a
população de sua área de atuação,
bem como a Secretaria realiza
atividades educativas durante as
campanhas
*Meta cumprida

0,00

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 0,00
Foram realizadas várias temáticas,
conforme anexo.
*Meta cumprida

0,00

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 sobre
acolhimento e humanização no 2º
quadrimestre

0,00

A Coord. de Serviço Social da SMS
realizou capacitações aos
funcionários da Atenção Básica
como o Projeto “Roda e Prosa:
cuidar do ser cuidador” (com
diretrizes do HUMANIZASUS/MS) e
ainda a Oficina “Violência de
Gêneros às zeladoras da Atenção
Básica.
*Meta parcialmente cumprida

0,00

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)

Manter o programa (modificar a meta
para implantar programa de atenção a
saúde da pessoa idosa)

0,00

Em todas as USF já existem ações
voltadas à pessoa idosa. São elas:
grupos de caminhadas, grupos de
dança, passeios, academia ao ar
livre, reuniões periódicas para
discutir temas relacionados à
melhoria de qualidade de vida. E
nas demais UBS existe procura
direta entrega de medicamentos e
orientações individuais conforme
demanda. Além de o Município
contar com a U.S. Alceu Schulli
que é direcionada ao atendimento
desta população
*Meta cumprida

0,00

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

1/ano (meta modificada para realizar
2 capacitações de cuidados
domiciliares no 3º quadrimestre)

0,00

Capacitação realizada nos dias 13
e 14 de dezembro de 2012, com
participação de 31
multiplicadores.
*Meta cumprida

0,00

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

0,00

Dificuldade em retirar os
profissionais das U.S. e, também,
profissional habilitado e disponível
para abordar este tema
*Meta não cumprida

0,00

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

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

0,00

Aguardando abertura do
orçamento para execução do
Programa.
*Meta não cumprida

0,00

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)

Cumprir 2/ano, um módulo referente
a 2011 e uma referente a 2012. (no 3º
quadrimestre)

0,00

Capacitação realizada nos dias 13
e 14 de dezembro de 2012, com
participação de 21
multiplicadores.
*Meta cumprida

0,00

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

100% (meta modificada para implantar
Protocolo Integrado de Atenção à
Saúde Bucal)

0,00

O protocolo foi implantado em
todas as Unidades com Saúde
Bucal.
*Meta cumprida

0,00

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

25% dos profissionais de saúde
capacitados/ano Cumprir a elaboração
da estratégia, meta de 2011. 

0,00

Realizado com todas as equipes
com Estratégia de Saúde da
família, no mês de 06/2012.
*Meta cumprida

0,00

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)

Implantar 60% da UBS no 3º
quadrimestre

0,00
Não cumprida
*Meta não cumprida

0,00

62 Ampliar o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde-PACS em 100%
das Us

 
Em 90%das mulheres

0,00

 
Total de mamografias: 5912
As mamografias foram realizadas
no CMM e na Clínica da Imagem.
100% das usuárias que procuram
ou foram encaminhadas para o
serviço, foram atendidas na
realização do exame.
*Meta cumprida

0,00

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

100% da pactuação 0,00

Foram realizados 13629 exames
no ano de 2012, incluindo todas
as faixas etárias
*Meta cumprida

0,00

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

100% 0,00

Todos os resultados são
monitorados como rotina do
exercício.
*Meta cumprida

0,00

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

Cumprir 2/ano, uma capacitação
referente a 2011 e uma referente a
2012.

0,00
Não realido
*Meta não cumprida

0,00

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

Manter 100% informatizado (modificar
a meta para implantar informatização
em todos os Serviços e Unidades de
Saúde)

70.472,00

Todas as unidades de saúde
possuem no mínimo 4
computadores com total
visualização do prontuário do
paciente, além de
disponibilizar todos os exames de
laboratório e imagem
*Meta cumprida

70.472,00

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

Manter o programa (modificar a meta
para implantar o Programa “Mãe
Pontagrossense” no 3º quadrimestre.)

0,00

Implantado em outubro de 2012 o
programa “Mãe Paranaense” como
guia estadual do
acompanhamento das gestantes,
puérperas e crianças menores de
02 anos.
*Meta cumprida

0,00

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

Mantido 0,00
Mantido
*Meta cumprida

0,00

69 Manter o Programa Saúde Escolar (SMS)

Manter e executar projetos
relacionados ao Programa. (modificar
a meta para elaborar implantação das
novas unidades de saúde)

880.524,00

Construída e entregue uma
Unidade de Saúde, localizada no
Parque do Sabiá, capacidade para
02 equipes de Estratégia da Saúde
da Família. Entrega com reforma e
ampliação de 04 Unidades Saúde
da Família e 03 Unidades Básicas
de Saúde.
*Meta cumprida

880.524,00



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)

Implantar estratégias de acordo com a
viabilidade. (meta modificada para
aumentar o número de profissionais
da saúde conforme limite prudencial
para o ano)

0,00

Foram contratados: 83 técnicos de
enfermagem, 09 médicos e 42
agentes comunitários de saúde
*meta cumprida

0,00

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 unidades
de saúde objetivando um serviço de
excelência (8ª CMS)

Executar as ações (meta modificada
pra executar ações educativas no 3º
quadrimestre)

0,00

Todas as Unidades com Estratégia
Saúde da Família realizam
atividades educativas com a
população.
*Meta cumprida

0,00

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)

Implementação das ações (meta
modificada para organizar a
territorialização no 3º quadrimestre e
providenciar veículo para transporte
dos profissionais da zona rural.)

0,00

As áreas de abrangência das USF
estão atualizadas como é de
prerrogativa ministerial. O
levantamento da territorialização
da região Central, Nova Rússia e
Zona Rural de Uvaia, Planalto e
Vila Velha foi realizada pelo
Exército Brasileiro no período de
setembro a outubro de 2012,
sendo que os dados estão sendo
compilados para posterior
planejamento das intervenções. O
veículo para a zona rural foi
providenciado.
*Meta cumprida

0,00

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)

Otimizar o setor 0,00

Iniciamos em dezembro de 2012 a
abertura das agendas diretamente
as UBS, objetivando agilizar o
processo, descartando o tempo
absorvido pela remessa de
malotes e entrega de referências
aos pacientes.
*Meta parcialmente cumprida

0,00

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

Manter (meta modificada para
contratação de profissionais da saúde
conforme limite prudencial para o
ano)

0,00

Contratação de 4 cirurgiões
dentistas e 5 auxiliares de saúde
bucal.
*Meta cumprida

0,00

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

-- 0,00-- 0,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

 
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.

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

Manter (meta modificada para realizar
reforma até o 3º quadrimestre)

9.943,95

Foram realizadas reformas na
estrutura, como colocação de
escada para acesso e pintura da
sala de espera.
*Meta cumprida

9.943,95

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

80% 0,00
Mantido
*Meta cumprida

0,00

78 Monitorar 100% dos serviços
especializados ambulatoriais (SMS)

100% 0,00
Realizado
*Meta cumprida

0,00

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

Manter contratualização 0,00Item suprimido  0,00

80 Implantar o sistema do Prontuário
Eletrônico (SMS)

Manter (modificado a meta para:
implantar prontuário eletrônico)

316.800,00

Com a implantação do receituário
eletrônico, fica concluída a
implantação do prontuário
eletrônico dos pacientes.
*Meta cumprida

316.800,00

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

Manter (meta modificada, para
realizar reforma do CME no 3º
quadrimestre)

0,00

Os serviços prestados pelo CME
foram mantidos e apresentou
melhorias, pois houve um
aumento no número de consultas
ofertadas, com a chegada de
novos especialistas. 
*Meta não cumprida

0,00

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

Manter 0,00
Mantido
*Meta cumprida

0,00



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

Manter (ampliar serviço do SAE) 0,00

Realizado adequação do setor de
tuberculose com salas de espera,
pré-consulta e consultório.
Adequação do setor de hanseníase
com sala de espera, pré-consulta
e consultório médico.
*Meta cumprida

0,00

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

Efetivar 0,00

Todas as Unidades de Saúde do
Município contam com o
atendimento individualizado e/ou
em grupo para orientações sobre
o Planejamento Familiar. As
unidades contam com
dispensação de medicamentos
orais, injetáveis, de barreira
gratuitamente e, também,
contracepção definitiva através de
processo médico para realização
do mesmo.
*Meta cumprida

0,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

 
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.

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

85. Proporcionar espaço de debate em
campanhas, capacitações, treinamentos
nos centros municipais de convivência e
outros sobre a prevenção de
DST/HIV/AIDS (8ªCMS)

Proporcionar espaço de debate 0,00

Realizado no 1º semestre- 10
campanhas/ações e eventos de
prevenção
*Meta cumprida

0,00

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

Apoiar comissão 0,00

A coordenação participa e apóia
efetivamente a comissão
municipal de DST/AIDS,
participando, discutindo e
apoiando as decisões em todas as
reuniões, sendo nomeada na
última reunião, responsáveis pela
coordenação da referida comissão.
*Meta cumprida

0,00

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

Promover  0,00

Participação dos pacientes em
campanhas através  das ONG/AIDS
do município, com grupos de
adesão e encontros nos quais são
discutidos assuntos referente à
prevenção das DST/AIDS.
*Meta cumprida

0,00

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 6.320,00

O programa de DST/AIDS
esta realizando processos de
capacitação dos profissionais de
saúde em Sexualidade, Identidade
de Gênero e diferentes
marcadores sociais no
atendimento ético da saúde
(30/31 agosto), Violência Sexual
(25/26/27 setembro), Testagem
rápida de HIV/AIDS na Atenção
Primária em Saúde (previsão
outubro) e para Multiplicadores
para prevenção das DST/AIDS
(previsão novembro), temas que
envolvem a atenção aos
portadores de DST/HIV/AIDS.
*Meta cumprida

6.320,00

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

Manter 0,00

As consultas médicas são
ofertadas no SAE, com a
disponibilização em 2012 do
profissional médico Alcy Carlos
Mendes em que recebeu
treinamento para manejo dos
pacientes de HIV/AIDS e Hepatites
Virais. 
*Meta cumprida

0,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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
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)

0,00 0,00



Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

: 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. 

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

Manter 0,00

Credenciamento em fase de
documentação para enviar ao
Ministério de Saúde. Concluído em
70%
*Meta parcialmente cumprida

0,00

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

manter comissões 0,00
Mantido o GTH - Grupo de
Trabalho Humanizado
*Meta cumprida

0,00

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

 
Manter UPA II.
Concluir a meta de 2011 que era
Inaugurar e efetivar a UPA

500.000,00

Houve o repasse da 3ª parcela no
mês de dezembro, para a compra
dos equipamentos.
*Meta não cumprida

321.800,45

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

Inaugurar e efetivar UPA I  – Jd.
Carvalho Meta parcialmente cumprida
devido a adequação para Porte I

140.000,00
1ª parcela para elaboração do
projeto.
*Meta não cumprida

0,00

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 0,00

Fluxo interhospitais em
elaboração, Protocolo implantado
e em fase de revisão
*Meta parcialmente cumprida

0,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

95 Observar a clínica de 100% dos animais
agressores e suspeitos de raiva

100% 0,00
Todos os animais encaminhados
foram observados.
* Meta cumprida

0,00

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

100% 0,00

Meta alcançada foram enviadas ao
laboratório 19 amostras. Sendo 17
cabeças e 2 morcegos
*meta cumprida

0,00

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

 
100%
 Cumprir meta de 2011, que ficou não
realizada.

0,00

 
Em 2011 não foram
disponibilizadas vacinas
antirrábicas pelo Estado.
Em 2012 as coletas estão
reduzidas devido às obras do
Canil não estarem finalizadas, não
existindo local para aplicação de
vacinas atualmente. As coletas
para as castrações estão sendo
tuteladas
* meta não cumprida

0,00

98 Desenvolver ações de controle e
educação quanto à infestação de roedores
em áreas prioritárias (SMS)

Realizar ações Cumprir meta de 2011,
que ficou não realizada.

0,00

Desenvolvidas ações de
orientação, porém existe a falta de
RH e equipamentos para
realização de controle
* meta parcialmente cumprida

0,00

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 0,00

Meta realizada (Programa de
Educação de Guarda Responsável,
Palestras e Folders)
*Meta cumprida

0,00

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

Realizar ações  0,00
Realizada
*Meta cumprida

0,00

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)

 
Efetivar plano de metas.
 (meta modificada para elaborar plano
de metas para o controle da
população de animais no 3º
quadrimestre)

0,00

Meta parcialmente realizada,
(plano de metas ainda em
elaboração, pois depende do
resultado do censo ainda em
andamento)
*Meta parcialmente cumprida

0,00

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

Planejar. Expor ao CMS o
planejamento para realização de um
censo de animais.

0,00

Censo sendo realizado, com
previsão de conclusão em
dez/2013. Relatório apresentado
ao CMS em julho.
*Meta cumprida

0,00

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

Planejar 0,00

 
Meta alcançada em 100% dos
animais que são castrados pelo
Programa de Controle da
Natalidade de Cães. Para todos os
proprietários de cães no município
ainda está em planejamento.
*Meta cumprida

0,00

104 Garantir um número de castrações
(esterilização de cães e gatos) suficiente
para a redução da população animal no
município de acordo com a constatação
do censo animal (8ªCMS)

Ampliar número de castrações em
30%. Modificar a meta para manter
convênio de castração com 50
castrações/mês no 3º quadrimestre.

17.853,60
Meta alcançada (castrações foram
realizadas até dez/2012,
finalizando com 537 castrações)

17.853,60



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)

Elaborar projeto. Cumprir a meta de
2011, de discutir a criação. Modificar
a meta para adequar projeto já
existente, aguardando a
disponibilidade do terreno.

0,00
Não foi disponibilizado terreno
para a construção da clínica
*Meta não cumprida

0,00

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, meta para o 3º
quadrimestre

0,00

Foram realizadas orientações aos
munícipes presentes em 8
Unidades de Saúdes sobre Guarda
Responsável pelo veterinário da
Zoonoses. (US Adan Polan,
Ottoniel Pimentel, Aluízio
Grochoski, Egon  Roskamp,
Antonio Horácio Miranda, Lubomir
Urban, Abrahão Federmann e
Cleon de Macedo)
*meta cumprida

0,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

Fortalecimento do atendimento de
pacientes com transtornos mentais,
usuários de álcool e drogas e demais
transtornos. Implantar o CAPSi- Infantil.

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

Reestruturar a rede municipal de
assistência a pessoa portadora de
transtornos mentais e usuário de álcool e
outras substâncias psicoativas

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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 0,00

No Concurso Público realizado em
2012 foi possível a contratação de
apenas um dos psiquiatras
aprovados, pois um deles não
havia concluído a residência em
Psiquiatria. O psiquiatra
contratado foi lotado no
Ambulatório de Saúde Mental, em
decorrência de ter apenas um
psiquiatra para atender o
Município. Tendo presente essas
dificuldades, será aberto novo
Concurso Público para contratação
de médicos psiquiatras.
*Meta parcialmente cumprida

0,00

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

Manter serviço 0,00
iniciou as atividades no inicio de
setembro de 2012
*meta cumprida

0,00

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

 
Manter.
 Cumprir meta de 2011 (contratar
psiquiatras) a meta ficou como
parcialmente realizada

0,00

No Concurso Público realizado em
2012 foram aprovados dois
médicos psiquiatras, sendo que
foi possível a contratação de
apenas um dos aprovados, pois o
outro não havia concluído a
residência em Psiquiatria. O
psiquiatra contratado foi lotado no
Ambulatório de Saúde Mental.
Tendo presente essas
dificuldades, será aberto novo
Concurso Público para contratação
de médicos psiquiatras. Quanto a
contratação de psicólogos foram
contratados  dois  profissionais no
ano de 2011 para atender a
demanda do Ambulatório de
Saúde Mental, havendo a
necessidade de contratação de
pelo menos mais dois
profissionais no ano de 2013
*Meta parcialmente cumprida

0,00

110 Manter as oficinas terapêuticas nos
serviços (SMS)

manter 0,00

As oficinas terapêuticas estão
sendo mantidas e está sendo
realizado Registro de Preço para
os materiais que são utilizados
nas respectivas oficinas
*Meta parcialmente cumprida

0,00

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

Manter (meta modificada para
implantar sala de ludoterapia, no
Ambulatório de Saúde Mental.)

0,00

Manter (meta modificada para
implantar sala de ludoterapia, no
Ambulatório de Saúde Mental.)
*Meta cumprida

0,00

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

Manter.( meta modificada para
oportunizar participação dos
trabalhadores em saúde mental, em
eventos, no 1º e 2º quadrimestre)

0,00

A meta está sendo realizada,
sendo que os trabalhadores da
Saúde Mental estão sendo
encaminhados para participar das
capacitações. 6 eventos 
*Meta cumprida

0,00

113 Viabilizar cursos de capacitação para
servidores municipais e sociedade civil na
área de prevenção ao uso indevido de
drogas (SMS)

Manter projeto (meta modificada para
capacitar na área de prevenção ao uso
indevido de drogas, no 3º
quadrimestre)

0,00

Participação de servidores do
CAPS –AD na capacitação Métodos
e Técnicas Educacionais de
Prevenção ao Abuso de Drogas,
disciplina ofertada pelo
Departamento de Teoria e Prática
de Ensino, Setor de Educação da
Universidade Federal do Paraná, é
uma disciplina semestral, optativa,
com duração de 45 h/a,
totalizando 15 encontros de 3
horas cada. No 1º semestre de
2012, o horário ofertado foi o da
noite, tendo início às 18:30h e
terminando às 21:30h. O local das
aulas foi o prédio do Campus
Reitoria. E curso a distância
SUPERA (CAPS –AD e CAPS-i)

0,00



*Meta cumprida

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 no 3º quadrimestre 0,00

Foi implantada em julho de 2012
no Hospital São Camilo Unidade
de Dependência Química para
desintoxicação (25 leitos). 
*Meta cumprida

0,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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 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 real

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

 
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.

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

Incorporar viaturas do SAMU,
conforme disponibilizadas pelo
Governo Federal.

0,00
Foram incorporadas duas novas
ambulâncias
*Meta cumprida

0,00

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

Protocolo atualizado 0,00
O protocolo está em elaboração
*Meta não cumprida

0,00

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

1 capacitação da equipe do SAMU no
3º quadrimestre

0,00

Não foi possível, pois envolveria
pagamento de hora extra para
funcionários.
*Meta não cumprida

0,00

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

1 capacitação 0,00

Não foi possível, pois envolveria
pagamento de hora extra para
funcionários.
*Meta não cumprida

0,00

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

manter 0,00

Foi instituído a comissão formada
por Drª Angela, Enfª Raquel, Enfª
Janaina, Enfª Valéria e Enfª
Daniele. Estão sendo formados os
protocolos.
*Meta cumprida

0,00

120 Ampliar e equipar a Sede do Samu
Realizar reforma conforme repasse
estadual no 3º quadrimestre.

0,00

No ano de 2012 não houve o
repasse para a ampliação do
SAMU.
*meta não cumprida

0,00

121 Implantar o Samu Regional dos
Campos Gerais (SMS)

Manter 0,00
Não realizado
*meta não cumprida

0,00

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

assumir central  0,00item suprimido 0,00

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

assumir o serviço 0,00item suprimido 0,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

Manter edições. Cumprir meta de
2011, que ficou como não realizada.
(modificar a meta para proporcionar e
viabilizar)

0,00

Não foi possível a elaboração do
jornal, pois não nos foi repassado
o recurso livre para realização das
ações conforme foi pactuado.
*Meta não cumprida

0,00

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

1/ano. Cumprir meta de 2011, que
ficou como não realizada.

0,00

Não houve capacitação para os
conselheiros municipais, quanto
aos conselheiros locais, foi feito
uma capacitação através da

0,00



comissão dos conselheiros locais.
*Meta parcialmente cumprida

126 Apoiar a Conferencia Municipal de
Saúde (SMS)

-- 0,00
--
*Item suprimido

0,00

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

Estimular participação (modificar a
meta para participação dos
conselheiros nas reuniões temáticas
no 2º e 3º quadrimestre)

0,00

O CMS tem 11 comissões
temáticas as quais os conselheiros
atuam ativamente nas referidas.
*meta cumprida

0,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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 in

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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.

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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 (modificado a meta para para
elaborar 1 relatório no 3º
quadrimestre)

0,00

A comissão de Farmácia e
Terapêutica reuniu-se e
padronizou os medicamentos para
utilização nas Unidades de Saúde
e Centros de Atenção a Saúde
(CAS), de acordo com a RENAME
2012.  Padronizou também os
medicamentos para uso em
urgência e emergência. Reuniões
periódicas são realizadas.
Relatório de inclusão e exclusão e
lista atualizada em anexo
*meta cumprida

0,00

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

manter 0,00
Foi implantada e mantida
conforme Portaria 6.808/2011
*Meta cumprida

0,00

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

Mensal 0,00

Meta cumprida. Reuniões
realizadas nos dias: 01/03/2012;
29/03/2012; 19/04/2012;
17/05/2012; 27/09/2012.
*Meta cumprida

0,00

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

manter itens 0,00

Devido a inadimplência de alguns
fornecedores, houveram faltas no
período. A greve dos servidores da
ANVISA provocou falta de matéria
prima, com conseqüente falta
de medicamentos.
*Meta parcialmente cumprida

0,00

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 farmácias da SMS
(SMS)

Elaborar projetos de aquisição de
equipamentos e capacitações

150.141,00

 
Adquiridos:
120 armários de aço
01 caminhão  5700 bins
*Meta cumprida

150.141,00

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 0,00

Foram contratados 01
farmacêutico e 2 auxiliares de
farmácia para atuarem  na
Farmácia Central e Farmácia
Popular do Brasil.
*meta parcialmente cumprida

0,00

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

Capacitar 0,00

Realizado capacitação em
Procedimentos operacionais
padrão. Treinamento na ABO com
carga Horária de 4 horas,
contemplando dispensação de
medicamentos, utilização
adequada das formas
terapêuticas, procedimento
Operacional Padrão.
Dia 03 de julho de 2012 na Sede
da ABO, foram capacitados 71
funcionários entre Enfermeiros,
Técnicos e Auxiliares de
Enfermagens.
Dia 04 de julho de 2012 na Sede
da ABO, foram capacitados 78
funcionários entre Enfermeiros,
Técnicos e Auxiliares de
Enfermagens.
Dia 18 de setembro de 2012, na
Sala de Reuniões da SMS foram
capacitados mais 39 funcionários
entre Enfermeiros, Técnicos e
Auxiliares de Enfermagens
* META CUMPRIDA

0,00

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

Atualizar Guia Farmacoterapêutico 0,00
Para a realização deste guia,
existe a necessidade   de realocar
recursos financeiros e humanos

0,00



que podem ser melhor
empregados de outras maneiras,
pois existem prioridades a serem
executadas. Esse guia já é
fornecido pelo Ministério da Saúde
e também pelo
Consorcio Intermunicipal do
Paraná, foi distribuído às UBS.
*meta não cumprida

136 Projeto Medicamento em Casa (SMS)
Manter projeto. (Modificar a meta para
ampliar Projeto Medicamento em
Casa.)

0,00

O projeto não foi ampliado, porém
os medicamentos continuam
sendo fornecidos aos pacientes
acamados.
*Meta não cumprida

0,00

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

manter 0,00

Dias 16 e 17 de outubro de 2012
na Sede da ABO, foram
capacitados 182 Agentes
Comunitários de Saúde.
*Meta cumprida

0,00

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

Elaborar projeto e adquirir Item
suprimido.

0,00

 
Foram adquiridas 300.000 sacolas
e 300.000 pacotes através do
programa DST/AIDS.
*Item suprimido

0,00

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

Realizar campanha (realizar 1
campanha sobre o uso correto dos
medicamentos aos pacientes crônicos
no 3º quadrimestre)

0,00

No dia 09 de novembro de 2012
teve inicio a campanha, em
conjunto com o curso de farmácia,
sob coordenação da professora
Josiane Madalozzo: Foi
apresentada uma  peça de teatro,
abordando informações
importantes a respeito do uso
de medicamento; Após, ocorreram
encontros específicos nas
Unidades que contam com a
presença do profissional
Farmacêutico, os quais realizaram
palestras em grupos, com
distribuição de folders
informativos, dando orientações
sobre o tema.
*Meta cumprida

0,00

Avaliação do objetivo

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

0,00 0,00

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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

0,00 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

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)

0,00
Cumprido
*Meta cumprida

0,00

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

 
100%
Cumprir meta de 2011 que foi
parcialmente realizada.

0,00
Cumprido
*Meta cumprida

0,00

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

100% (modificar a meta para 1
capacitação para os profissionais da
ouvidoria no 3º quadrimestre)

0,00
Não realizado
*Meta não cumprida

0,00

Avaliação do objetivo

true

Última atualização: 28/03/2013 14:
14:10

6. INDICADORES DA TRANSIÇÃO PACTO-COAP - 2012

Diretriz 1 - Garantia do acesso da população a servicos de qualidade, com equidade e em tempo
adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção

Objetivo: Objetivo Nacional 1.1 - Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica.

Meta2012 Resultado2012Indicadores Unidade

MEDIA DA ACAO COLETIVA DE ESCOVACAO DENTAL SUPERVISIONADA 6,30 7,85 %

COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA
BOLSA FAMILIA

80,00 83,96 %

COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA 54,00 45,78 %

COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BASICAS DE SAUDE BUCAL 39,00 37,20 %

Objetivo: Objetivo Nacional 1.2 - Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao
atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política da atenção especializada.

Meta2012 Resultado2012Indicadores Unidade

PROPORCAO DE SERVICOS HOSPITALARES COM CONTRATO DE METAS FIRMADO N/A 0,00 %



Avaliação da diretriz Diretriz 1 - Garantia do acesso da população a servicos de qualidade, com equidade e em tempo adequado
ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.:
Os serviços de garantia de acesso a população como o bolsa família, teve uma cobertura superior a meta para 2012. Os serviços
de atenção básica não atingiram a meta, pois não houve interesse nos concursos abertos, para a ampliação da cobertura no
município.

Diretriz 2 - Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades
de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-

Objetivo: Objetivo Nacional - Implementação da Rede de Atenção às Urgências.

Meta2012 Resultado2012Indicadores Unidade
NUMERO DE UNIDADES DE SAUDE COM SERVICO DE NOTIFICAO DE VIOLENCIA
IMPLANTADA

1,00 6,00 N ABSOLUTO

Avaliação da diretriz Diretriz 2 - Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de
Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação,
articulada às outras redes de atenção.: O município ultrapassou a meta pactuada para a implantação de unidades com serviço de
notificação de violência.

Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede
Cegonha", com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade.

Objetivo: Objetivo Nacional 3.1 - Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer
de Mama e do Colo de útero.

Meta2012 Resultado2012Indicadores Unidade
RAZAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO DO UTERO EM MULHERES DE 25 A 64
ANOS E A POPULACAO FEMININA NA MESMA FAIXA ETARIA

0,20 0,45 RAZAO

RAZAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADAS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS E
POPULACAO DA MESMA FAIXA ETARIA.

0,10 0,48 RAZAO

SEGUIMENTO/TRATAMENTO INFORMADO DE MULHERES COM DIAGNOSTICO DE LESOES
INTRAEPITELIAIS DE ALTO GRAU DO COLO DO UTERO

100,00 100,00 %

Objetivo: Objetivo Nacional 3.2 - Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e
resolutividade.

Meta2012 Resultado2012Indicadores Unidade

PROPORCAO DE PARTOS NORMAIS 40,18 48,81 %

PROPORCAO DE NASCIDOS VIVOS DE MAES COM NO MINIMO 7 CONSULTAS DE PRE-
NATAL.

89,00 80,16 %

NUMERO DE OBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERIODO E LOCAL DE RESIDENCIA 2,00 1,00 N ABSOLUTO

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL 13,08 10,28 N.Absoluto

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL. N/A 54,00 /1000

PROPORCAO DE OBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS 60,00 49,51 %

PROPORCAO DE OBITOS MATERNOS E DE MULHERES EM IDADE FERTIL (MIF) POR CAUSAS
PRESUMIVEIS DE MORTE MATERNA INVESTIGADOS

92,00 95,92 %

INCIDENCIA DE SIFILIS CONGENITA. 2,00 3,00 N.Absoluto

Avaliação da diretriz Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede
Cegonha", com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade.: O fortalecimento dos serviços que proporcionam o
tratamento e prevenção ao Câncer de Mama e Colo de Útero aumentou e ultrapassou a meta pactuada. Sobre os objetivos do
item 3.2, o município teve um aumento no número de partos normais, porém teve dificuldades para a conclusão nas
investigações.

Diretriz 4 - Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de
crack e outras drogas.

Objetivo: Objetivo Nacional - Ampliar o acesso à Atenção Psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais
pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais.

Meta2012 Resultado2012Indicadores Unidade

COBERTURA DE CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) 0,76 0,96 /100.000

Avaliação da diretriz Diretriz 4 - Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de
crack e outras drogas.: Ponta Grossa está acima da cobertura no acesso à Atenção Psicossocial, oportunizando vários serviços.

Diretriz 5 - Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doencas
crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção.

Objetivo: Objetivo Nacional - Melhoria das condições de Saúde do Idoso e Portadores de Doenças Crônicas mediante qualificação
da gestão e das redes de atenção.

Meta2012 Resultado2012Indicadores Unidade

TAXA DE INTERNACAO HOSPITALAR DE PESSOAS IDOSAS POR FRATURA DE FEMUR 32,61 30,69 /10.000

Avaliação da diretriz Diretriz 5 - Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doencas crônicas,
com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção.: A taxa de internação de pessoas
idosas por fratura de fêmur diminuiu, o que reflete a qualificação das redes para o atendimento ao idoso.

Diretriz 7 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e
vigilância em saúde.

Objetivo: Objetivo Nacional 7.1 - Fortalecer a promoção e vigilância em saúde.

Meta2012 Resultado2012Indicadores Unidade



COBERTURA VACINAL COM VACINA TETRAVALENTE (DTP+HIB)/PENTAVALENTE EM
CRIANCAS MENORES DE UM ANO

95,00 98,93 %

PROPORCAO DE CURA NAS COORTES DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR
BACILIFERA

80,00 75,00 %

PROPORCAO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENIASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS
DAS COORTES

97,00 100,00 %

PROPORCAO DE REGISTRO DE OBITOS COM CAUSA BASICA DEFINIDA 90,00 93,81 %

PROPORCAO DE CASOS DE DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA (DNC) ENCERRADOS
OPORTUNAMENTE APOS NOTIFICACAO

97,00 99,64 %

TAXA DE INCIDENCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS DE IDADE. 3,26 4,60 /100.000

TAXA DE INCIDENCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS DE IDADE N/A 1,00 N ABSOLUTO

NUMERO ABSOLUTO DE OBITOS POR DENGUE N/A 0,00 N ABSOLUTO

Objetivo: Objetivo Nacional 7.2 - Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e
redução das desigualdades sociais com ênfase no Programa de aceleração do crescimento.

Meta2012 Resultado2012Indicadores Unidade
PERCENTUAL DE REALIZACAO DAS ANALISES DE VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA,
REFERENTE AO PARAMETRO COLIFORMES TOTAIS.

36,00 77,29 %

Avaliação da diretriz Diretriz 7 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e
vigilância em saúde.: Os serviços de promoção e vigilância em saúde apresentaram resultados satisfatórios na área de vacina,
hanseníase, registro de óbitos, notificação e análise da água.

Diretriz 13 - Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de
produtividade e eficiência para o SUS.

Objetivo: Objetivo Nacional - Qualificação de instrumentos de gestão, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para
o SUS.

Meta2012 Resultado2012Indicadores Unidade

PROPORCAO DE MUNICIPIOS COM OUVIDORIAS IMPLANTADAS 1,00 0,00 N ABSOLUTO

Avaliação da diretriz Diretriz 13 - Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e
eficiência para o SUS.: O município conta com uma ouvidoria provisória, porém está em fase de implantação para 2013 de uma
ouvidoria conforme os moldes solicitados pelo ministério e secretaria de estado.

O município se comportou de modo satisfatório com os índices de promoção, prevenção e execução de serviços de saúde. Alguns dados
são parciais e tem seu fechamento no final de abril. A secretaria está sempre acompanhando e avaliando os dados de cobertura.

AVALIAÇÃO GERAL DAS DIRETRIZES

7. DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (Fonte: SIOPS)

7.1 BLOCO DE FINANCIAMENTO Última atualização: 02/05/2013 10:
21:06

RECEITAS (R$) DESPESAS (R$)

RP/Outros
Pagamentos

Saldo Finan.
do Exercício

Atual

Op.
Crédito
/Rend.
/Outros

Saldo Finan.
do Exercício

Anterior
Federal

Total Empenhada Liquidada Paga OrçadaDotaçãoRecursos
Próprios

Transferência fundo a fundo

Movimentação Financeira

Estadual Outros
Município

s
Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 66.391.822,

96
70.317.788,9

6
69.389.028,

79
67.637.696

,72
0,000,00 2.744.551,00 1.498.677,240,0071.705.306,

01
66.391.822,

96

Outros Programas Financ
por Transf Fundo a

Fundo

110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 88.994,57 62.098,77 62.098,77 12.340,000,00 98.042,77 133.604,000,002.158.952,1
0

0,00

Vigilância em Saúde 1.371.938,3
7

0,00 0,00 1.371.938,3
7

2.159.496,28 2.097.980,3
5

2.071.438,
00

325.835,22513.196,70 1.517.723,11 1.005.584,960,002.907.871,5
8

0,00

Atenção Básica 13.497.830,
56

0,00 0,00 13.497.830,
56

14.271.166,6
3

13.782.114,
97

13.585.219
,69

1.822.242,32130.105,48 4.080.995,24 2.301.469,270,0015.344.270,
14

0,00

Atenção de MAC
Ambulatorial e Hospitalar

1.448.400,0
0

1.226.504,6
7

0,00 3.206.671,9
8

3.275.134,67 2.786.603,6
3

2.412.441,
19

1.088.053,7442.954,37 1.222.955,55 972.086,970,004.710.261,9
2

531.767,31

Bloco Investimentos na
Rede de Serviços de

Saúde

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

Assistência Farmacêutica 1.604.873,1
6

877.960,02 0,00 2.482.833,1
8

2.085.064,27 1.883.301,6
0

1.553.789,
65

380.264,8796.077,29 557.690,92 1.202.546,870,003.516.613,6
7

0,00

Gestão do SUS 175.000,00 25.200,00 0,00 200.200,00 37.036,92 22.066,10 22.066,10 1.216.906,8628.444,02 1.293.387,87 283.058,930,00443.905,430,00

Convênios 240.881,10 1.150.000,0
0

0,00 1.390.881,1
0

594.628,77 571.762,92 571.762,92 0,000,00 0,00 819.118,180,00800.000,000,00

Prestação de Serviços de
Saúde

13.431.058,
81

0,00 0,00 13.431.058,
81

13.050.555,1
3

12.268.638,
85

12.192.462
,82

13.333,28525.815,03 92.582,39 1.843.660,130,0013.107.400,
66

0,00

 
Foi evidenciado a eficiência na aplicação de recursos públicos em políticas sociais na saúde, no
município de Ponta Grossa com a utilização de informações contábeis, extraídas de
demonstrações contábeis da administração pública municipal. A verificação da eficiência faz-se
necessária no sentido de coibir o desperdício dos recursos públicos e de verificar se o município
aplicam seus recursos de forma eficiente com a finalidade de proporcionar maior qualidade de
vida para os habitantes dos municípios, além de subsidiar a administração pública na tomada
de decisão e proporcionar a avaliação de desempenho do setor público, mais especificamente,
no setor municipal. Concluiu-se que as informações contábeis geradas pela esfera pública são
de grande utilidade para o gestor público, desde que utilizadas de forma direcionada, e
proporcionam meios para a verificação da eficiência no setor público. A eficiência na alocação
dos recursos públicos relativos a saúde em relação as variáveis qualitativas, indicadores,

Análise sobre a Utilização dos Recursos



verificou-se quantitativo elevado do município com ineficiência na aplicação dos recursos. Ou
seja, o município e mais eficiente em relação a metas quantitativas do que às que aferem a
qualidade da a efetividade das ações de saúde.

7.2. INDICADORES FINANCEIROS (Fonte: SIOPS) Última atualização: 02/05/2013 10:
21:06

Participação da receita de impostos total do município 26,96%

Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município 56,12%

Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município 13,84%

Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no 90,67%

Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município 29,74%

Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município 66,30%

Despesa total com Saúde, sob a responsabilidade do Município, por habitante 324,14%

Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 64,15%

Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 1,12%

participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde 10,62%

Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 4,03%

Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde 34,18%

Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a EC 29/2000 20,53%

Análise e considerações sobre os Indicadores Financeiros
  Indicadores sobre o financiamento das ações e serviços de saúde do seu Município gerados a partir do
preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS - 2012 Anual.
Essas informações serão de grande valia para as atividades do Conselho Municipal de Saúde no que
concerne à fiscalização e ao controle dos recursos públicos como também na orientação das políticas de
saúde locais.

8.1. RECEITAS

 RECEITAS PREVISÃO INICIAL
(R$)

PREVISÃO
ATUALIZADA (a) (R$)

RECEITAS ATUALIZADAS

Jan a Dez (b) (R$) % (b/a)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)

108,14301.052.262,51 325.582.674,56279.531.998,12

Impostos 105,1999.110.830,98 104.260.539,4183.110.566,59

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 70,672.101.976,58 1.485.601,662.101.976,58

Dívida Ativa dos Impostos 258,139.324.285,37 24.069.186,002.616.025,80

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da
Dívida Ativa dos Impostos

258,132.616.025,80 2.554.049,769.324.285,37

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 102,82187.899.143,78 193.213.297,73182.379.143,78

Da União 105,3452.804.459,81 55.624.279,2052.804.459,81

Do Estado 101,84135.094.683,97 137.589.018,53129.574.683,97

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
(II)

82,6544.156.196,54 36.496.239,5830.925.227,07

Da União para o Município 169,2318.837.868,07 31.879.982,0017.532.139,51

Do Estado para o Município 112,662.911.087,57 3.279.664,691.033.379,58

Demais Municípios para o Município 0,000,00 0,000,00

Outras Receitas do SUS 5,9622.407.240,90 1.336.592,8912.359.707,98

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) 71,47800.000,00 571.762,92800.000,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 74,68223.650.698,95 167.031.863,43416.403.107,40

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 105,9436.475.828,75 38.642.658,7236.475.828,75

TOTAL 92,09533.183.329,25 491.039.881,77494.763.072,31

Última atualização: 02/05/2013 10:
22:088. DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS COM SAÚDE (Fonte: SIOPS)



8.2. DESPESAS COM SAÚDE

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c)

(R$)

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS Jan a
Dez (d) (R$)

% ((d+e)/c)INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (e) (R$)

Dez (d) (R$)

8.2.1. DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)

DESPESAS COM SAÚDE (Por
Grupo de Natureza de
Despesa)

DESPESAS CORRENTES 94,6798.720.062,92 2.890.361,23107.330.301,7579.987.919,53

Pessoal e Encargos Sociais 98,0267.801.154,43 522.036,0469.701.842,4647.084.299,34

Juros e Encargos da Dívida 0,000,00 0,000,000,00

Outras Despesas Correntes 88,4630.918.908,49 2.368.325,1937.628.459,2932.903.620,19

DESPESAS DE CAPITAL 57,974.143.533,06 125.908,997.364.279,763.899.599,93

Investimentos 57,974.143.533,06 125.908,997.364.279,763.899.599,93

Inversões Financeiras 0,000,00 0,000,000,00

Amortização da Dívida 0,000,00 0,000,000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 92,31102.863.595,98 3.016.270,22114.694.581,5183.887.519,46

8.2.2.DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE, AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS PRÓPRIAS COM
SAÚDE E SERVIÇOS PÚ

BLICOS DE SAÚDE

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c)

(R$) LIQUIDADAS Jan a
Dez (d) (R$)

% ((d+e)/c)INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (e) (R$)

Dez (d) (R$)

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS COM SAÚDE 100,00102.863.595,98 3.016.270,22N/AN/A

(-) DESPESAS COM INATIVOS E
PENSIONISTAS

N/AN/A

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

34,3534.300.668,14 2.071.287,05N/A799.999,00

Recursos de Transferências do Sistema
Único de Saúde - SUS

33,7933.728.905,22 2.048.420,20N/AN/A

Recursos de Operações de Crédito 0,54571.762,92 22.866,85N/AN/A

Outros Recursos 0,000,00 0,00N/AN/A

(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

2.788.550,54N/AN/A

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

63,0166.719.360,47N/AN/A

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS
LÍQUIDA E TRANSPARÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%> [( V - VI )]

[( V - VI )]

8.5. PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE
IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSPARÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE  IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>²[(V - VI)/I]

20,53

DESPESAS COM SAÚDE (por
subfunção)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c)

(R$)

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS Jan a
Dez (d) (R$)

% ((d+e)/c)INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (e) (R$)

Dez (d) (R$)

8.5.1.DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)

14.036.514,06 15,9014.415.976,66 3.348.431,2718.303.222,24Atenção Básica

17.873.110,36 16,1816.576.367,38 1.497.972,7819.344.787,48Assistência Hospitalar e Ambulatorial

2.683.019,80 3,001.904.049,08 1.455.574,943.561.386,69Suporte Profilático e Terapêutico

257.885,88 0,3397.232,89 281.546,12390.122,35Vigilância Sanitária

1.479.140,42 1,631.356.735,46 466.546,431.873.454,48Vigilância Epidemiológica

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VÍNCULADOS À SAÚDE
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

8.3. CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VÍNCULADOS SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Cancelados em 2012 (R$)Inscritos em exercícios anteriores (R$)

RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0,001.519.767,14



0,00 0,000,00 0,000,00Alimentação e Nutrição

47.557.848,94 62,9268.513.234,51 1.764.643,7771.221.608,27Outras Subfunções

83.887.519,46 100,00102.863.595,98 8.814.715,31114.694.581,51TOTAL

 Considerações Gerais sobre demonstrativo orçamentário
 
Indicadores sobre o financiamento das ações e serviços de saúde do seu Município gerados a partir do preenchimento do Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS - 2012 Anual.

9. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO

9.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Programação Anual de Saúde do Município de Ponta Grossa para o ano de 2012 possuiA 19 estratégias e 142 metas. O alcance das
metas propostas para este ano foi de 62,05% cumpridas totalmente (85 metas), 21,90% cumpridas parcialmente (30 metas) , 16,05% não
cumpridas (22 metas) e 5 itens suprimidos.

 

9.2. RECOMENDAÇÕES PARA A PRÓXIMA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E/OU REDIRECIONAMENTOS
PARA O PLANO DE SAÚDE
Em relação às metas contidas na Programação Anual de Saúde de 2012, onde não foi possível seu alcance pleno, estamos propondo que
sejam remetidas para realização no ano de 2013. 

9.3. ARQUIVOS ANEXOS

Documento Tipo de Documento

ParecerCMS2012.pdf ParecerCMS2012

Resolucao006-AprovacaoRAG2012.pdf Resoluções do Conselho de Saúde



10. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

Enviado ao Conselho de Saúde em

Enviado para Câmara de Vereadores em

Enviado ao Conselho de Saúde para apreciação em

Apreciado pelo Conselho de Saúde em

Resolução da Apreciação

Status da Apreciação

Parecer do Conselho de Saúde Solicitamos verificar o demonstrativo orçamentário.
O Relatório Anual de Gestão foi enviado ao Conselho por meio físico
no dia 07 de março de 2013.
Favorável a aprovação com ressalvas do RAG 2012.

Enviado ao Tribunal de contas a que está jurisdicionando em

28/03/2013 16:02:50

 Data 04/04/2013

Reenviado ao Conselho de Saúde para reapreciação em 02/05/2013 11:22:47

Reapreciado pelo Conselho em 08/05/2013 16:37:45

10.2.2. INFORMAÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE

10.2.1. INFORMAÇÕES DO GESTOR

10.2. RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG)

Data de Recebimento do RAG pelo CS 28/03/2013 16:02:50

Enviado à Câmara de Vereadores em

Aprovado com Ressalva

04/04/2013 15:29:08

006

Enviado para Câmara de Vereadores em

10.1 RELATÓRIO QUADRIMESTRAL (LC 141/12)

31/05/2012

1º QUA

22/05/2012

27/09/2012

04/12/2012

2º QUA

28/02/2013

3º QUA

19/02/2013

Horário de Brasília

Horário de Brasília

PONTA GROSSA - PR, ____de __________________de _____.

SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão


