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APRESENTAÇÃO  

 

O Plano Municipal de Saúde de Lunardelli apresenta as diretrizes para a gestão 

da saúde no período de 2022 a 2025 tendo como base orientação a Portaria Ministerial 

nº 2.135 de 25 de Setembro de 2013 que estabelece o sistema de planejamento do Sis-

tema Único de Saúde. 

O município de Lunardelli, através da Secretária Municipal de Saúde, tem atri-

buição de coordenar a Política Municipal de Saúde em consonância com as diretrizes 

definidas pelo SUS explicitadas na Lei Orgânica do Município. 

O Plano Municipal de Saúde é o instrumento que norteia todas as medidas e ini-

ciativas para o cumprimento dos preceitos do SUS na esfera municipal, coerentes e de-

vidamente expressadas nas Programações Anuais de Saúde tendo seus resultados avali-

ados nos Relatórios Anuais de Gestão com a participação e controle da comunidade a 

partir do Conselho Municipal de Saúde e da realização das Conferências Municipais de 

Saúde. 

O Plano Municipal de Saúde (PMS) orienta a definição do Plano Plurianual 

(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) se 

consolidando como fundamental instrumento de planejamento. 

O presente plano visa nortear e fundamentar as ações realizadas pela administra-

ção pública municipal nestes próximos 4 (quatro) anos. Foi constituído através de de-

mandas da Administração Direta, Profissionais da Saúde e a População, pelo seus ór-

gãos de representação o Conselho Municipal de Saúde, visando uma melhora no aten-

dimento e qualidade de vida da população lunardelliense. 
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INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Saúde de Lunardelli é de suma importância para estruturar 

as ações municipais nos próximos 4 (quatro) anos referente a prevenção, tratamento e 

promoção da saúde.  

A estrutura administrativa responsável pela gestão da assistência à saúde é a Se-

cretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde.  

A Secretária Municipal de Saúde tem a finalidade de coordenar as políticas de 

saúde no Município de Lunardelli, em consonância com as diretrizes definidas pelo Sis-

tema Único de Saúde, promovendo saúde e qualidade de vida à população, implemen-

tando políticas que, direta ou indiretamente, estão relacionadas à saúde, através de ações 

integrais e intersetoriais, de forma resolutiva, humanizada, com equidade e participação 

popular. 

Neste plano, foi realizado um levantamento das informações para análise situa-

cional de saúde no município, visando conhecer a dinâmica populacional, sua estrutura 

e qualidade de vida, além da estrutura do atendimento à saúde do município. Dentre os 

dados analisados estão: 

 Aspecto demográfico; 

 Aspectos de Urbanismo e Infra-estrutura Rural; 

 Aspectos Sociais 

 Aspectos Econômicos 

 Aspecto Educacional; 

 Vigilância Epidemiológica; 

 Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do trabalhador; 

 Atenção Básica  

 Atenção Especializada; 

 Atenção à Urgência/Emergência e Hospitalar; 

 Assistência Farmacêutica 

 Gestão em Saúde. 

 

Após análise dos dados, foram identificados os problemas, e programadas ações 

para a resolução dos mesmos. A Política Municipal de Saúde tem como objetivo pro-

mover o cumprimento do direito constitucional à saúde, visando à redução do risco de 

agravos e o acesso universal e igualitário às ações para a sua promoção, proteção e re-



3 

Prefeitura Municipal de Lunardelli 2022 – 2025 

 

[Digite aqui] 
 

cuperação, assegurando a equidade na atenção, diminuindo as desigualdades e promo-

vendo serviços de qualidade, observando os princípios da integralidade e intersetoriali-

dade nas ações e nos serviços de saúde, ênfase em programas de ação preventiva, hu-

manização do atendimento e gestão participativa do Sistema Municipal de Saúde. 
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1. ANÁLISE SITUACIONAL 

 

1.1 – Características Gerais do Município 

 

1.1.1 Histórico (origem e Formação) 

 

A região onde se encontra o município de Lunardelli começou a ser desbravada 

em 1948. Até então, toda a área era pertencente ao município de Pitanga e o ponto de 

comércio mais próximo era a localidade de Guaretá do Sul, fundada em 1941 pelo des-

bravador Antônio Cales Batista. 

Em 1951, a Lei Estadual nº 613 cria o distrito de Guaretá, pertencente a Pitanga. 

As terras do futuro município de Lunardelli estavam divididas em três glebas: Lunardel-

li, Suiça e Ubá, pertencentes ao colonizador paranaense de origem italiana Geremia Lu-

nardelli.  

Em 1952 é iniciada a formação da Fazenda Gema, na Gleba Lunardelli, e da Fa-

zenda Suíça, que posteriormente foi denominada de Fazenda Mundo Novo. A criação 

destas fazendas atraiu agricultores de outros pontos do Paraná e também de outros esta-

dos. 

Em 1955, é criado pela Lei Estadual nº 2.398 o município de Manoel Ribas, do 

qual o distrito de Guaretá passa a fazer parte. Quatro anos mais tarde, um grupo de mo-

radores inicia um movimento para a criação da cidade de Lunardelli e, em 1962, inici-

am-se os trabalhos de abertura das ruas e avenidas e a venda de lotes urbanos. No ano 

seguinte, o povoado já contava com comércio variado e o núcleo urbano apresentava-se 

em processo de consolidação. A primeira missa na cidade foi realizada em 1º de julho 

de 1963. 

Em 1964, a Lei Estadual nº 4.859 cria o município de São João do Ivaí, e o dis-

trito de Guaretá passa à sua jurisdição. No ano de 1967, a Lei Estadual º 5.535 muda a 

denominação de Guaretá para Distrito Administrativo e Judiciário de Lunardelli, com 

sede no núcleo urbano recém-formado. No final da década seguinte, Lunardelli apresen-

tava os aspectos de uma cidade em franco desenvolvimento.   

Em 1978, foi iniciado um movimento para a elevação à categoria de município. 

No ano seguinte, é realizado um plebiscito para o desmembramento do município de 

São João do Ivaí, aprovado com êxito. 
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Em 19 de dezembro de 1979, a Lei Estadual nº 7.267 cria, então, o município de 

Lunardelli. A instalação do município ocorreu em 1º de fevereiro de 1982 e a primeira 

eleição municipal em 15 de novembro deste mesmo ano, sendo eleito prefeito o Sr. 

Osório Ribeiro e vice-prefeito o Sr. José Mendes 

de Rezende. 

 

1.1.2 Estado/Região/Município 

 

Estado: Paraná 

Macroregião: Norte Central Paranaense 

Microregião: Ivaiporã 

Município: Lunardelli 

 

 

1.1.3 Limites, localização divisões territoriais – linhas e distritos 

 

Área do Município: 199 km² 

Distritos: Guaretá, Primavera e Madalena. 

Municípios limitantes: São João do Ivaí, Borrazópolis, 

Lidianópolis, Jardim Alegre e Godoy Moreira. 

Centro de Referência: 

  Capital: 290 Km 

  Regional: 25 Km 

 

1.1.4 Divisão Administrativa 

 

Prefeito: Reinaldo Grola  

Vice-Prefeito: Célio Pinto de Carvalho 

Presidente da Câmara de Vereadores: Zeila de Barros Moribe 

Secretário de Saúde: Regina Ap. Rodrigues Galego 

 

1.1.5 Municípios abrangidos pela Regional 
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São João do Ivaí 

Lunardelli 

Godoy Moreira 

Lidianópolis 

Cruzmaltina 

Arapuã 

Jardim Alegre 

Ivaiporã 

Ariranha do Ivaí  

Manoel Ribas 

Cândido de Abreu 

Rio Branco do Ivaí 

Rosário do Ivaí 

Nova Tebas 

Mato Rico 

Santa Maria do Oeste 

 

1.2 - Aspectos Demográficos 

 

População estimada 2021 (IBGE) 4695 

População 2010 5.160 

Área da unidade territorial 2015 (km²) 199,213 km² 

Densidade demográfica 2010 (hab/km²) 25,90 hab/km² 
(Fonte IBGE – Cidades) 
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Gráfico 01 – Evolução Populacional de Lunardelli - Pr 1991 à 2010 

(Fonte IBGE – Cidades, Censo Demográfico 2010) 

 

1.2.1- Dados Populacionais 

 

População Total 4695 habitantes (Fonte IBGE -2021) 

 

1.2.2- Distribuição da População 
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Gráfico 02  

 

Divisão por sexo/gênero: 

 

Gráfico 03 – População do Municipio de Lunardelli / Estado Paraná / Brasil 

(Fonte IBGE – Cidades, Censo Demográfico 2010) 

 

 

 

Habitantes Urbano X Rural: 
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Gráfico 04  

 

Índice do Envelhecimento: 

 
Gráfico 05 – Índice de Envelhecimento 

 

1.3 – Aspectos de Urbanismo e Infra - estrutura Rural 

 

O serviço de abastecimento de água potável do município de Lunardelli é opera-

do e administrado pela Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, Mina de Água, 

e  poços artesianos. 
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O sistema da cidade possui três reservatórios, dois deles apoiados, sendo um 

com capacidade de 100m³ e outro de 200m³. Já o terceiro, elevado, possui capacidade 

total de 50 m³. Os três reservatórios se encontram ao final da Rua Alcides Raposo da 

Silva.  

O sistema de esgotamento sanitário no município de Lunardelli se dá por sistema 

de esgoto, séptica, sumidouro e fossa negra. Tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas 

rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: IPARDS – Instituto Paranaense de Desenvolvimento e Econômico e Social 

 

A coleta de lixo é feita pela rede pública e lançada Aterro Sanitário, onde os resíduos 

orgânicos ele é armazenado em caçambas e destinado para Aterro Sanitário em Apuca-

rana, convenio com a empresa Terra Norte. Já os resíduos recicláveis são coletados e 

classificados pela Associação de Recicladores de Lunardelli 2 km da cidade seguindo 

todas as normas do IAP. 

 A Coleta de lixo é realizada em 79,2% dos domicílios, comparado a dados de 

2017, ano do último diagnostico para PMS, observamos um aumento de 6,1% de domi-

cílios com acesso a este serviço. 

 

Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) - 2021 
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1.4 – Aspectos Sociais 

Na área social o local que apresenta maior vulnerabilidade e concentração do 

público em situação de pobreza é a região leste do município, assim caracterizada por 

não ter uma identificação formal e/ou em bairro. O Índice de Desenvolvimento Humano 

do Município é de 0,69, considerado nível médio. As informações da Secretaria Nacio-

nal de Renda e Cidadania apontam que o IDF - Índice de Desenvolvimento Familiar 

(0,58) apresenta-se baixo considerando que os acessos ao trabalho, ao conhecimento e à 

disponibilidade de recursos não estão totalmente adequados. Estes componentes do Ín-

dice não tem apresentado uma melhora significativa nos últimos anos, e de acordo com 

os dados do Ministério do Trabalho e Emprego o desempenho do Município no merca-

do de trabalho formal ficou abaixo da média do Estado, mesmo com crescimento do 

número de pessoas admitidas para o trabalho. 

O total de famílias inscritas no Cadastro Único em fevereiro de 2021 é de 

1.219 (um mil e duzentos e dezenove), destas, 746 (setecentos e quarenta e seis) famí-

lias tiveram o cadastro atualizado nos últimos dois anos. Do total de inscritos no cadas-

tro único 873 (oitocentos e setenta e três) famílias tem renda de até ½ (meio) salário 

mínimo, o que representa 16% da população do município 

 

1.5 – Aspectos Econômicos 

 

 Renda, Pobreza e Desigualdade - Município - Lunardelli - PR 

 1991 2000 2010 

Renda per capita 185,08 291,77 471,99 

% de extremamente pobres 23,50 9,54 5,35 

% de pobres 60,52 37,52 13,33 

Índice de Gini 0,49 0,49 0,46 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

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

o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 68,17% em 

2000 para 66,93% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o per-

centual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 4,40% 

em 2000 para 2,24% em 2010. 

 

Ocupação da população de 18 anos ou mais - Município - Lunardelli – PR 
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2000 2010 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 68,17 66,93 

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 4,40 2,24 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 30,08 36,57 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Nível educacional dos ocupados 2000 2010 

% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais 32,22 46,97 

% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais 15,39 32,21 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Rendimento médio 2000 2010 

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais 75,96 44,19 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais 91,02 86,00 

% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou mais 98,25 96,58 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

  Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do 

município de Lunardelli. 

 

 
Gráfico 06 – Percentagem de pessoas ocupadas aos 18 ou mais 

(Fonte: PNUD, Ipea e FJP) 

 

 

 

57% 

0% 
5% 

3% 
0% 

9% 

26% 

Agropecuário Indústria Extrativa Insdústria de Transformação
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1.6 – Aspecto Educacional 

 

1.6.1 – Número de alunos Matriculados por faixa etária 

Idade Nº de alunos 

0 a 2 anos 23  

2 a 3 anos 32 

3 a 4 anos 41  

4 a 5 anos  44  

5 a 6 anos 59  

6 a 7 anos 62  

7 a 8 anos 58  

8 a 9 anos 40  

 10 anos 67  

11 anos 50  

12 anos 38  

13 anos 44  

 14 anos 55  

 15 anos 52 

16 anos 41 

17 anos 34 

18 anos 13 

19 anos 6 

20 anos 4 

21 anos 1 

22 anos 2 

Sala de Recurso 15 

Fonte: Secretaria Municipal/Estadual de Educação 2021 

1.6.2 – Número de escolas existentes dentro da Rede de Ensino Pública e Privada (1°, 

2° e 3° grau e profissionalizantes) 

Instituição de Ensino Localização 

Beatriz Deodoto, CEMEI Municipal 

Geremia Lunardelli, EE do C-

EF 
Estadual 

Leonardo Becher, EE do C-

EF 
Estadual – Primavera 
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Maria Miscalo Lesak, EM 

Profa – EF 
Municipal 

Pingo de Gente, CEMEI Municipal 

Sauza Naves, EMC –EF Municipal – Primavera 

 

1.6.3 – Taxa de Alfabetização (percentagem) 

Faixa Etária  % (2022) 

De 6 a 14 anos 90% 

 

 

1.6.5 – Taxa e principais causas de evasão escolar 

Ensino Fundamental 00 

Ensino Médio 14,7% 

Motivos Falta de interesse 

 

1.6.6 – Numero de Creches e vagas 

CMEI Beatriz Deodoto 90 vagas 

 

1.7 – Vigilância Epidemiológica 

 

1.7.1- Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência - Paraná 

 Internações por Lista Morb. CID-10 

 Município: 411375 Lunardelli 

 Período: 2021 

AIH aprovadas por Subgrupo proced. 
Segundo 

Quantidade 

Coleta de Material 01 

Consultas / Atendimentos / Acompanhamento 07 

Tratamento Clinico (outras especialidade) 379 

Tratamento em Oncologia 05 

Tratamento em Nefrologia 24 

Tratamento de Lesões, envenenamentos e outras 
decorrentes de causas externas 

02 

Parto e Nascimento 04 

Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido sub-
cutâneo e mucosa 

03 

Cirurgia de vias aéreas superiores, da face, da ca-
beça e do pescoço 

02 

Cirurgia do Aparelho da Visão 01 
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Cirurgia do Aparelho Circulatório 19 

Cirurgia do Aparelho digestivo e órgãos e parede 
abdominal 

26 

Cirurgia do Sistema osteomuscular 26 

Cirurgia do Aparelho geniturinário 18 

Cirurgia de Mama 02 

Cirurgia do Obstétrico 27 

Cirurgia Torácica 01 

Cirurgia Reparadora 01 

Outras Cirurgia  12 

Cirurgia Oncológica 05 

Acomp. Ou intercorrência no pré e pós transplante 02 

Total 572 

 

 (Fonte: Datasus / Tabnet / 2021)  
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1.7.2- Mortalidade - por local residência - Paraná 

 Município: 411375 Lunardelli 

 Período:2021 

Causas Mortes por Cap. CID 10 Quantidade 
Neoplasia 13 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 03 

Transtorno mental e comportamental 01 

Doença do Aparelho circulatório 13 

Doença do Aparelho Respiratório 05 

Doença do Aparelho Digestivo 02 

Doença do Aparelho Geniturinário 01 

Sint. E sinais de achados anorm. ex. clinico labora-
tório 

01 

Causa externa de morbidade e Mortalidade 01 

Total 40 

 

 (Fonte: Datasus / Tabnet / 2021) 
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1.7.4- Serviço de Imunização 

 O Calendário de vacinação brasileiro é aquele definido pelo Programa Nacional 

de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS) e corresponde ao conjunto de vacinas 

consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país. 

 Atualmente é constituído por produtos recomendados à população, desde o nas-

cimento até a terceira idade e distribuídos gratuitamente nos postos de vacinação da 

rede pública. Lunardelli, conta com uma sala de imunização que é centrada na UBS 

Centro de Saúde, que se localiza na área urbana do município. As demais localidades 

rurais são atendidas na referida unidade ou quando em períodos de campanhas, equipes 

de imunização volantes atendem nas UBS rurais e também a domicilio para dar acesso a 

pessoas acamadas e domiciliadas. 

 No município atualmente são ofertadas 20 imunobiológicos os quais previnem 

em torno de 23 doenças, sendo eles: 

 BCG– (Tuberculose)  

 Hepatite B  

 Hepatite A 

 Penta - DTP/Hib/Hep B  

 VIP - vacina inativada Poliomielite  

 VOP - vacina oral contra a Pólio  

 VORH - vacinal oral de Rotavírus Humano  

 Vacina Pneumocócica 10 valente – doenças causadas por pneumococos (penu-

monia, menigite)  

 Vacina febre amarela  

 Tríplice viral - sarampo, rubéola e caxumba  

 DTP (tríplice bacteriana) – difteria, tétano e coqueluche  

 Vacina meningocócica conjugada tipo C - meningite  

 Influenza  
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 Tetraviral - Sarampo, rubéola, caxumba, varicela  

 Meningo ACWY ( Meningite) 

 HPV  

 dTpa (gestantes) – difteria, tétano e coqueluche  

 dT (Dupla tipo adulto) - tétano e difteria  

 Varicela 

 Contra Raiva 

 COVID  

  

 A seguir uma série histórica contendo dados da cobertura vacinal da população < 

1ano do município, ente 2017 à 2021, onde podemos observar que o município encontra 

dificuldade de cumprir a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%.  

 

 
  

 

 

 Série Histórica de Cobertura Vacinal - <1 ano - 2017/2021 
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Fonte: Datasus – Cobertura Vacinal 

 

 

1.8 – Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador 

 

 VISA (Vigilância Sanitária) é uma área da Saúde Pública, uma prática de saúde 

coletiva. Como atividade de saúde, a VISA integra o Sistema Único de Saúde (SUS) e 

como tem poder de polícia só pode ser exercida pelo Estado e Município. A VISA é 

uma atividade de caráter intersetorial.  

 

 Estrutura física 

 01 salas nas dependências do Centro de Saúde 

 Equipamentos: 

 - 02 computadores; 

 - 01 impressora 

 - 01 termômetro; 

 - 02 caixas térmicas; 

 - 02 carros, sendo; 

 - 01 Montana e  

 - 01 Uno Mille Economy. 

  

 Equipe técnica: 

 

 - 01 Médico Veterinário; 

 - 03 Agentes de Endemias. 

   

 Estabelecimentos sujeitos a VISA: 

 - Supermercados; 

 - Lanchonetes; 

 - Padarias; 

 - Açougues; 

 - Barracas da feira do Produtor Rural. 

  

http://www.ccs.saude.gov.br/visa/visa_glossario.html#19
http://www.ccs.saude.gov.br/visa/visa_glossario.html#15
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 Ações da Vigilância: 

 - Investir a equipe específica na função fiscalizadora; 

 - Definir Espaço físico para desenvolvimento das atividades de Vigilância em Saúde. 

 - Mantém cadastro atualizado dos estabelecimentos sujeitos a VISA, à Saúde do 

Trabalhador e Vigilância Ambiental (VIGIAAGUA e VIGISOLO). 

 - Revisa as normas de padronização de procedimentos administrativos e fiscais confor-

me a especificidades locais. 

 - Participa em instâncias de discussão, negociação e pactuação (CIB Conselhos Munici-

pais de Saúde e Câmaras técnicas). 

 - Monitora e avalia as ações de VISA definidas de Plano de Ação de VISA, Plano de 

Saúde, nas Programações anuais de Gestão. 

 - Planeja ações conjuntas no âmbito da Vigilância em Saúde e Atenção Primária à 

saúde. 

 - Realiza orçamento das ações de VISA. 

 - Realiza inspeção sanitária em estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária, 

Ambiental e Saúde de Trabalhador OBS: suplementarmente ou complementarmente no 

caso da regional ou nível central. 

 - Realiza coleta de amostra para análise. 

 - Realiza notificação, investigação e comunicação de risco. 

 - Analisa projetos arquitetônicos de estabelecimentos de saúde e de interesse a saúde. 

 - Realiza ações integradas de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistên-

cia à saúde. 

 - Estabelece canais de comunicação intersetoriais de educação em saúde. 

 - Estrutura o serviço de atendimento a denúncias e reclamação. 

 - Realiza atividade educativa para profissionais do setor regulado. 

 - Notifica investigação e inspeção conjuntas com a Vigilância Epidemiológica, Ambien-

tal, Saúde do Trabalhador e Assistência. 

 - Colabora com a União em ações de Portos. Aeroportos e Fronteiras. 

 - Incorpora ações de VISA, em conjunto com a atenção primária à saúde, no cotidiano 

das comunidades. 

 - Incorpora ações de Saúde do Trabalhador, em conjunto com a atenção primária à 

saúde, no cotidiano das comunidades. 
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 - Realiza ações de intervenção no risco sanitário em parceria com agricultura, Sanea-

mento, Educação, Meio Ambiente, Ciência e tecnologia, etc. 

 - Analisa Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 

 - Realiza monitoramento de produtos. 

 - Realiza o monitoramento da água para consumo humano. 

 - Acompanha e analisa o desenvolvimento das ações do VIGIAGUA, através de 

relatórios disponibilizados no SISAGUA. 

 - Cadastra áreas com solo contaminado e atualizar as informações alimentando o 

sistema SISSOLO. 

 - Elabora Relatório anual e enviar ao DVVSM através da regional. 

 - Realiza supervisão municipal no desenvolvimento das ações de Combate à Dengue. 

 - Cumpre as metas estabelecidas no Programa Estadual de Combate à Dengue. 

 - Elabora dos Planos Municipais de Contingência de combate à Dengue. 

 - Monitora os casos de leishmaniose. 

 - Monitora os casos suspeitos de doenças transmitidas por vetores. 

 - Supervisiona os PIT. Ponto de Investigação de Triatomíneos. 

 - Notifica todos os acidentes confirmados por animais peçonhentos. 

 - Identifica animais peçonhentos causadores ou não de acidentes. 

 - Envio de amostras para análise no Laboratório Central do Estado de animais causado-

res ou não de agressões e que foram mortos ou encontrados mortos ou morreram com 

sintomatologia neurológica (cabeça de cães/gatos e corpo inteiro de animais silvestres e 

morcegos). 

 - Promove ambiente e processos de trabalho saudáveis. 

 - Indica equipe técnica responsável pela vigilância em saúde do trabalhador. 

 - Investiga 100% dos casos de óbitos e acidentes graves relacionados ao trabalho. 

 

 Infrações e Penalidades: 

 I - Advertência; 

 II - Multa; 

 III - Apreensão de produto; 

 IV - Inutilização de produto; 

 V - Interdição de produto; 

 VI - Suspensão de vendas e/ou fabricação de produto; 
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 VII – Cancelamento de registro de produto; 

 VIII – Interdição parcial ou total do estabelecimento; 

 IX – Proibição de propaganda; 

 X – Cancelamento de autorização para funcionamento de empresa; 

 XI – Cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento. 

 XI- A – Intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer esfera 

(redação dada pela lei 9695, de 20 de agosto de 1998). 

 

1.9 – Rede de Saúde 

 

 No campo da saúde, o município dispõe de 3 consultórios odontológicos particu-

lares; 3 farmácias particulares, sendo estas todas participantes do Programa Farmácia 

Popular; 1 hospital particular de pequeno porte (35 leitos), de baixa complexidade, que 

conta com 3 médicos clínicos gerais; e 3 Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo 

01(uma) na sede, e as outras em Guaretá e Primavera. 

 

Atenção Básica 

  

O modelo de Atenção Primária à Saúde (APS) adotado pela Secretaria Municipal de 

Saúde é a da Estratégia Saúde da Família, composta por duas (02) equipes com cobertu-

ra populacional de 100% do município. A organização e prestação de serviços da UBS - 

Centro Municipal de Saúde conta com uma equipe multidisciplinar de atenção à saúde, 

descritos na tabela abaixo: 

Quantidade de 

Servidores 
CBO 

Forma de Contrata-

ção 

03 Agentes de Endemias CLT 

02 Agente Saúde Pública Estatutário 

03 Técnico de Enfermagem Estatutário 

02 Enfermeira ESF CLT 

02 Médico ESF Pessoa Jurídica 

11 Agente Comunitário de Saúde CLT 

02 Auxiliar em Saúde Bucal ESF CLT 

02 Cirurgião Dentista ESF CLT 

01 Farmacêutico Contrato 

01 Cirurgião Dentista Saúde Coletiva Estatutário 

01 Assistente Social Estatutário 

01 Auxiliar em Saúde Bucal Estatutário 

01 Psicólogo Estatutário 
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01 Nutricionista Estatutário 

01 Assistente Administrativo CLT 

01 Enfermeiro Estatutário 

01 Gerente de Serviços de Saúde Estatutário 

02 Fisioterapeuta Estatutário 

02 Técnicas de Enfermagem CLT 

02 Médico Clínico Pessoa Jurídica 

01 Assistente Administrativo Estatutário 

01 Farmacêutico  Estatutário 

 

1.9.1- Sistemas de Informação de Saúde 

 O município de Lunardelli gerencia os Sistemas de Informações: SINAN, SIM, 

SINASC, SIPNI, SIASUS (BPA, TRANSMISSOR DATASUS), CARTÃO SUS, SI-

NAVISA, SISPNCD, GAL, VIGIÁGUA, SISCAN, SIVEP DDA, Notifica COVID, E-

SUS, BOLSA FAMÍLIA, temos também software próprio Gemus e Horus que é geren-

ciado pelo setor da farmácia. 

 FPO, FCES/SCNES é gerenciado através da Regional de Saúde. 

 

 

1.9.2- Saúde Mental 

 O Setor de Saúde Mental do Município de Lunardelli conta com uma psicóloga 

vinculada a Unidade Básica de Saúde do Município, em regime de vinte horas sema-

nais. Cerca de vinte pacientes passam por psicoterapia semanal e há uma fila de espera 

para este tipo de atendimento que, no momento, conta com trinta pacientes aguardando 

uma vaga para atendimento clínico. 

 Em se tratando de usuários de medicamentos psicoativos, o município tem cerca 

de cento e sete usuários de medicamentos antidepressivos (ISRS e tricíclicos) e quinze 

utilizam um estabilizador de humor. Há quarenta e oito usuários de benzodiazepínicos, 

oitenta e cinco pacientes fazem uso de anticonvulsivantes, vinte e dois utilizam algum 

anti psicótico, vinte fazem uso de neurolépticos e outros sessenta e três utilizam analgé-

sicos com ação no SNC, totalizando cerca de trezentos e sessenta e sete pacientes que 

devem integrar o Programa de Saúde Mental, implantado em março de 2017 no municí-

pio e que tem, no momento, 170 pacientes estratificados que são atendidos pelo SUS, 

segundo a estratificação de risco apresentada na Oficina de Saúde Mental do APSUS. 

 



24 

Prefeitura Municipal de Lunardelli 2022 – 2025 

 

[Digite aqui] 
 

 

Gráfico 11- Número de Pacientes em uso de medicação 

 Dos pacientes estratificados até o momento, cento e cinquenta deles foram clas-

sificados como de baixo risco, dezoito como médio risco e dois dos cento e setenta pa-

cientes foram classificados como alto risco, seguindo os critérios da estratificação. 

 O Município não conta com um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) pró-

prio, sendo que os pacientes que necessitam deste tipo de serviço são encaminhados ao 

CAPS do Município de Ivaiporã. O Programa Anti Tabagismo está em fase de implan-

tação no município, contando com cerca de dezessete pacientes interessados. 

 

1.9.3- Nutrição 

 A saúde possui uma nutricionista qual tem carga horária de 20 horas semanais.  

  A mesma na maioria do tempo realiza atendimento ambulatorial, com pacientes 

encaminhados pelos médicos e outros profissionais da rede, dentro deste atendimento é 

realizada uma avaliação antropométrica respeitando as patologias e necessidades nutri-

cionais de cada um. Na avaliação são coletados dados pessoais e da rotina do paciente, 

além de: idade, peso, altura e Índice de Massa Corporal (IMC) para ambos os sexos. A 

aferição de circunferências é realizada com fita antropométrica inelástica. Em homens 

afere-se circunferência de abdômen, tórax e braço. Já nas mulheres são coletadas circun-

ferências de cintura, abdômen, quadril e braço. A partir destas aferições se dá o diagnós-

tico do estado nutricional do indivíduo. Todos os atendidos em consulta inicial encer-
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ram o episódio com o plano alimentar em mãos, o retorno é previsto mensalmente, po-

rém dependendo do caso pode ocorrer retorno quinzenal. 

 Cerca de 90% dos pacientes encaminhados estão classificados com obesidade e 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) associadas, entre elas pode-se destacar 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (tipo 1 e tipo 2) e dislipidemias. 

Nota-se um significativo aumento de portadores de esteatose hepática, estes por sua vez 

também se encontram obesos. 

 Ainda é realizado acompanhamento nutricional para as gestantes do município, 

com consultas mensais.  

 Quando nascidos com baixo peso ou crianças com baixo peso, também são 

acompanhados mensalmente com avaliações antropométricas individuais e por curvas 

de crescimento da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2007. Os pacientes diag-

nosticados com desnutrição ou baixo peso mantém o acompanhamento até a reversão 

deste estado nutricional para eutrofia/ normalidade. 

 O município possui uma coordenadora (própria nutricionista da saúde) do 

SISVAN, onde são monitoradas crianças de 0 a 10 anos de idade. A mesma ainda é res-

ponsável pelo programa da Vitamina A.  

  

 

1.9.4- Fisioterapia 

 O município de Lunardelli atualmente conta com atendimento de duas fisiotera-

peutas, com carga horária de 20 horas para cada profissional. 

 O setor realiza suas atividades dentro da UBS. Utilizando-se de duas salas para 

atendimento, não possuindo sala reservada para avaliação e orientação. O setor também 

conta com o acesso do serviço domiciliar em pessoas acamadas com dificuldades de 

deslocamento até a UBS. 

 Materiais que compõem as duas salas são: 1 bicicleta ergométrica horizontal, 1 

colchonete, 2 macas de couro baixa, 1 maca de madeira, 1 TENS, 1 computador, 1 es-

crivaninha e acessórios para a realização de exercícios (tornozeleira, bola dente de leite, 

bola suíça, halteres, rampa e rolo de posicionamento). 

 A demanda é maior que as vagas disponíveis, onde é realizado o atendimento em 

grupo por rodízio de atividades e condutas durante as horas disponíveis para o setor. 

Após concluídas as sessões em número de dez sessões, uma parcela destes pacientes não 

conseguem ser transferidos para atividades motoras externas públicas por não ter onde 

indica-las, permanecendo por mais tempo no setor e consequentemente fazendo a de-

manda aumentar. 
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  Objetivos do Setor: 

 Avaliar, orientar e agendar o atendimento de quadros álgicos. 

 Avaliar, orientar e atender casos de reabilitação motora vítimas de acidentes di-

versos. 

 Avaliar, orientar e atender casos de reabilitações pós-cirúrgicos.  

 Viabilizar a APAC juntamente com o serviço social, sendo encaminhado para o 

consórcio intermunicipal de saúde de acordo com a portaria SAS/MS nº 661, 

prescrição de órteses e próteses e materiais especiais não relacionados ao ato ci-

rúrgico proporcionando a independência e funcionalidade do usuário do serviço.  

 Encaminhar para equipe da UBS quando o usuário necessitar de outros atendi-

mentos profissionais. 

 

1.9.5- Odontologia 

 O Centro de Saúde de Lunardelli, localizado na Rua Espírito Santo, possui 2 

consultórios odontológicos com: 

 Consultório 1 – 1 equipo completo, 1 pia, 1 mocho, 1 fotopolimerizador, 1 

amalgamador, 1 escrivaninha, materiais de consumo e instrumentais básicos. 

 Consultório 2 – 1 equipo completo, 2 mochos, 1 fotopolimerizador, 1 amalga-

mador, 1 ultrassom com jato de bicarbonato, 1 pia, uma escrivaninha, materiais 

de consumo e instrumentais básicos. 

 

1.9.6- Laboratório de exames  

 Em relação aos exames solicitados pela rede básica, os exames realizados pelo 

laboratório municipal são hemograma (realizado de forma manual sem a contagem de 

plaquetas), dosagens bioquímicas como: Glicemia, Colesterol total, HDL, Triglicerí-

deos, Ureia, Creatinina, Ac. Úrico, TGO, TGP. Urina tipo I, Parasitológico de fezes, 

Pesquisa de sangue oculto nas fezes, ASLO, PCR, Fator Reumatoide, VDRL, VHS, 

Tipagem sanguínea (grupo ABO e fator RH), Teste de Gravidez, PSA total, TS, TC, 

B.A.A.R., Pesquisa de M.H. e os Testes Rápidos. 

 Alguns exames de maior complexidade e/ou justificados por fazerem parte de 

protocolos de programas prioritários são ofertados pelos serviços contratados e através 

do consórcio intermunicipal de saúde. É ofertado suporte para o envio de amostras da 

Vigilância Epidemiológica para o LACEN (dengue, H1N1, coqueluche, HIV, toxo-

plasmose, etc.) e realizados exames de controle de tuberculose e hanseníase, sendo que 

o laboratório é referência para treinamento de servidores das UBS de Lunardelli e dos 

municípios da 22ª Regional de Saúde. 
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 O Laboratório da UBS atende toda a demanda dos exames do município sejam 

estes particulares e/ ou de médicos especialista fora do município, sendo assim o indiví-

duo que comparecer no Laboratório da UBS não será recusado a realização de nenhum 

tipo de pedido de exames dos que o laboratório oferece. 

 O período de realização de exames do laboratório e apenas de 20 horas sema-

nais, com a presença da Bioquímica, mas seu horário de atendimento ao público são de 

40hrs e tem 2 funcionários para realizar todas as funções (Pré-analítica, Analítica e Pós-

analítica), sendo uma Bioquímica e uma Técnica de Enfermagem. Os exames de rotinas 

são agendados conforme a demanda e nos casos dos exames urgentes este são realizados 

diariamente. 

 O Laboratório da UBS atende cerca de 80% dos exames dos serviços de saúde. 

As metas para disponibilização dos resultados são de 24 à 48 horas (conforme grupo de 

exames) para os exames de rotina e de 2 à 4 horas para os exames de urgência, estas 

metas são cumpridas 98%. Temos muita dificuldade ainda nesta parte de informática 

porque não possuímos um programa específicos para digitar os resultados dos exames e 

nem uma impressora no local de trabalho.  

 Para se ter uma ideia do trabalho desenvolvido pelo laboratório municipal, em 

seis meses no ano de 2017, o total de exames realizados foi de 6.295, uma rotina intensa 

e com poucos recursos. 

 

1.10 Atenção Especializada 

 

1.10.1- Demonstrativo de Consultas oferecidas por Especialidades e local- TFD 

 

 Oftalmologista – Ivaiporã/ Londrina e Campo Mourão 

 Cardiologista – Arapongas 

 Gastroenterologista - Ivaiporã e Campo Mourão 

 Cirurgia Geral – Ivaiporã e Curitiba 

 Neurologista – Ivaiporã, Campo Mourão e Apucarana 

 Urologista – Ivaiporã / Arapongas e Campo Mourão 

 Pediatria – Campo Mourão 

 Neuropediatra – Curitiba 

 Nefrologista – Ivaiporã e Arapongas 
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 Fonoaudióloga – Ivaiporã e Campo Mourão 

 Otorrinolaringologista – Ivaiporã 

 Cirurgia Vascular – Arapongas 

Geriatra – Ivaiporã e Campo Mourão 

 Ortopedista Especialista – Curitiba, Arapongas e Campo Mourão 

 Ginecologista – Curitiba, Ivaiporã e Campo Mourão 

 

1.10.2- Cirurgias gerais oferecidas e local 

 

 Cirurgia Oftalmológica: Londrina / Curitiba 

 Apendicectomia: Ivaiporã / Curitiba 

 Colecistectomia: Ivaiporã e Curitiba 

 Hérnia: Ivaiporã e Curitiba 

 Cirurgia Pediátrica: Curitiba 

 Cirurgia Bariátrica: Curitiba 

 Cirurgia Vascular: Arapongas 

 Cirurgia Gerais: Ivaiporã / Arapongas 

 Cirurgia Ortopédica: Arapongas/ Curitiba 

 Cirurgia Ginecológica: Curitiba 

 Cirurgia Cardíaca: Arapongas, Curitiba e Londrina 

 Cirurgia Otorrino: Arapongas 

 

1.10.3 - Exames gerais oferecidos e local 

 

 Ultrassonografias – Abdômen Total, Aparelho Urinário, Obstétrica, Pélvica Gi-

necológica, Próstata, Doppler Obstétrico, Doppler Venoso, Doppler Arterial, 

Transretal, Mama, Tireoide, Glândulas Salivares e Submandibulares, Região In-

guinal, Partes Moles, Articulações, Tórax, Pescoço: Ivaiporã / Londrina. 

 Eletroencefalograma e Mapeamento: Ivaiporã 

 Cistoscopia, Urotrocistografia, Urografia Venosa, Urofluxometria, Urodinamica 

, Biopsia de Próstata:  Ivaiporã 

  Teste de Esforço, Mapa de Pressão Arterial, Ecocardiografia, Eletrocardiogra-

ma, Holter, Risco Cirúrgico: Arapongas e Ivaiporã 

 Densitometria Óssea: Arapongas 
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 Tomografia e Ressonância Magnética:  Ivaiporã /Arapongas 

 Retossigmoidoscopia, Colonoscopia, Endoscopia: Ivaiporã. 

 Eletroneuromiografia, Doppler de Varizes: Arapongas 

 RX: Ivaiporã / São João do Ivaí  

 Exames Laboratoriais: Ivaiporã e Lunardelli 

 

1.10.4 – Órtese e Prótese 

 

 O processos de concessão de órteses e próteses pelo SUS, é montado contendo 

os dados de cada paciente, e encaminhado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS 

de Ivaiporã, o qual faz a análise e liberação de acordo com a necessidade de cada usuá-

rio. 

 

 

1.10.6- Serviço de Transporte 

 

 O Serviço de Transporte para atendimento de pacientes que necessitam de trata-

mento fora do Município é feito por meio de agendamentos onde temos todos os dias 

viagens para: 

 Apucarana. Arapongas e Londrina: 1 van que transporta 15 pacientes. 

 Ivaiporã: 1 Micro-ônibus que transporta 25 pacientes 

 Curitiba: 2 carro de 5 lugares, 1 carro com 7 lugares e 1Van que transporta 15 

pacientes. 

 4 Ambulâncias para Urgências e Emergências 

 Existe também o credenciamento de Empresa de ônibus – Viação Garcia, licita-

da pelo Consorcio Intermunicipal de Saúde de Ivaiporã, a qual disponibiliza pas-

sagem de ônibus até o munícipio de Curitiba. 

 

Média de pacientes transportados por local de atendimento 

 

Destino Quantidade pacientes / mês 

Ivaiporã 500 

Londrina 300 
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Curitiba 20 

 

 

1.11 Atenção à Urgência/Emergência e Hospitalar  

 

 Os atendimentos médicos de urgência/emergência, pronto atendimento e inter-

nações para tratamento clínico, são realizados pelo Hospital Maternidade de Lunardelli. 

 O serviço conta com a disponibilidade de 32 AIH’S ao mês, sendo que nos últi-

mo ano (2016) foram mais de 384 internações. São atendidos aproximadamente 450 

consultas médicas, nos plantões diurno e noturno, durante o mês. 

 Grande parte destas consultas estão relacionadas com: 

 Quadros álgicos principalmente de origem osteomuscular, 

 Doenças crônicas descompensadas, 

 Quadros agudos de doenças respiratórias, 

 Síndromes febris e traumas. 

 É utilizado o serviço da central de regulação de leitos do estado, e recentemente 

o serviço do SAMU Regional de Ivaiporã, para o atendimento daqueles pacientes que 

necessitam de um serviço de mais complexidades como procedimentos, exames e tera-

pia intensiva. 

 

1.12 Assistência Farmacêutica 

 

1.13 Assistência Farmacêutica 

 

1.12.1- Estrutura da Assistência Farmacêutica no município 

 A Assistência Farmacêutica (AF) é um conjunto de ações que visam à promo-

ção, proteção e recuperação da saúde, pelo uso racional de medicamentos e seu acesso a 

eles.  

 A Assistência Farmacêutica no Departamento Municipal de Saúde de Lunardelli, 

está organizada de acordo com a Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacio-

nal de Assistência Farmacêutica que constituem elementos fundamentais para a efetiva 

implementação das ações capazes de promover o acesso aos medicamentos essenciais e 

a melhoria das condições de assistência à saúde da população. 
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 Os medicamentos podem ser divididos em Componentes Básicos da Assistência 

Farmacêutica, Componentes Estratégicos da Assistência Farmacêutica e Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica. 

 Os medicamentos do Componente Básica da Assistência Farmacêutica (CBAF) 

englobam os medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da RENAME e/ou 

REMUME utilizados na atenção básica em saúde. Seu financiamento é realizado pelas 

três esferas de gestão, sendo elas federal, estadual e municipal, com responsabilidade 

gerencial do município, conforme orientado pela Portaria nº 3.193, de 9 de dezembro de 

2019. 

O cálculo é realizado em valores per capita, sendo, no mínimo, valores monetá-

rios/habitante/ano: 

Federal: serão definidos com base no Índice de Desenvolvimento Humano Mu-

nicipal (IDHM), conforme classificação dos municípios nos seguintes grupos: 

a) IDHM muito baixo: R$ 6,05 (seis reais e cinco centavos) por habitante/ano; 

b) IDHM baixo: R$ 6,00 (seis reais) por habitante/ano; 

c) IDHM médio: R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) por habitan-

te/ano; 

d) IDHM alto: R$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos) por habitante/ano; 

e) IDHM muito alto: R$ 5,85 (cinco reais e oitenta e cinco centavos) por habitan-

te/ano; 

Sendo assim, os valores mínimos do financiamento do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica são R$ 5,85 a R$ 6,05 pela União, de acordo com o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM); R$ 2,36 pelos Estados e R$ 2,36 pelos Municípios, 

conforme estabelecido. 

Os contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher são de responsabili-

dade financeira federal, sendo repassados aos municípios para dispensação pela Regio-

nal de Saúde, assim como a Insulina Humana NPH 100 UI e Insulina Humana Regular 

100 UI. 

 Os medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 

(CESAF) englobam medicamentos usados no tratamento de doenças endêmicas que 

configuram problemas de saúde pública e estão sob responsabilidade gerencial das Re-

gionais de Saúde. São adquiridos pelo Ministério da Saúde e o Centro de Medicamentos 

do Paraná (CEMEPAR) os recebe, armazena e distribui as Regionais de Saúde, no caso 
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à 22° Regional, que posteriormente envia o medicamento aos municípios para sua dis-

pensação aos pacientes.  

 O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é uma estra-

tégia de acesso a medicamentos, geralmente de uso contínuo, no tratamento de diversas 

patologias crônicas ou raras, de alto custo. São de responsabilidade gerencial das Regi-

onais de Saúde e Municípios. Os medicamentos constantes no Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica e indicados pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuti-

cas, como a primeira linha de cuidado para o tratamento das doenças contempladas no 

CEAF são de responsabilidade financeira tripartite. Os medicamentos indicados para 

doenças com tratamento de maior complexidade (grupo 1), para os casos de refratarie-

dade ou intolerância à primeira e/ou à segunda linha de tratamento são financiados pelo 

Ministério da Saúde. Os medicamentos destinados a doenças com tratamento de menor 

complexidade em relação aos elencados no Grupo 1, são de responsabilidade financeira 

das Secretarias Estaduais de Saúde, conforme estabelecido na Portaria GM/MS nº 

1.554, de 2013, alterada pela Portaria GM/MS n.° 1.996, de 11 de setembro de 2013. 

 O Programa Paraná Sem Dor, é um programa específico para tratamento da dor, 

que engloba os medicamentos Codeína 30mg, Morfina 10mg e 30mg, Metadona 10mg e 

Gabapentina 300mg. São de responsabilidade das Regionais de Saúde, sendo financia-

das pela esfera Estadual.  

 Para a realização da estruturação da AF, englobando estrutura física do ambiente 

de atendimento e cursos para os funcionários, ocorre através da IOAF (estadual) e 

QUALIFAR (federal). O financiamento é de responsabilidade Federal e Estadual sob 

responsabilidade gerencial do município.  

 A AF é realizada em 01 (uma) farmácia, instalada dentro do Centro de Saúde de 

Lunardelli, localizada na Rua Espírito Santo, n°400, onde há um farmacêutico e um 

assistente farmacêutico. A estrutura é contemplada por sala de espera, com cadeiras, 

televisão e climatizador de ambiente; sala de dispensação com prateleiras MDF planeja-

das, geladeira com controle de temperatura, armário arquivo, bancada de madeira plane-

ja, computadores e impressora; sala de estoque com 3 (três) armários para armazena-

mento de medicamentos psicotrópicos e especializados, prateleiras em alumínio para 

armazenamento dos medicamentos e ar condicionado. O atendimento é realizado das 

7:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00. A média de atendimento é de 2400 pacientes/mês do 

Componente Básico (HÓRUS), 2 pacientes/mês Componente Estratégico (GSUS) e 260 
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pacientes/mês do Componente Especializado (SISMEDEX) e Programa Paraná sem 

Dor. 

 A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), elaborada com 

os medicamentos classificados por utilização em quadros patológicos, conta com 156 

apresentações, sendo aprovado pelo Conselho de Saúde. 

 Os Serviços Farmacêuticos contam com a Comissão de Farmácia e Terapêutica 

constituída por equipe multidisciplinar, incluindo Médico, Farmacêutico, Enfermeiro e 

Dentista, com caráter consultivo e técnico, que tem por objetivo assessorar a equipe 

gestora na formulação e implementação das políticas relacionadas com a prescrição e o 

Ciclo da Assistência Farmacêutica. 

 

1.12.2- Fluxo de acesso aos medicamentos  

 O Componente Básico de Assistência Farmacêutica é selecionado pelo Farma-

cêutico responsável pela farmácia juntamente com o Secretário de Saúde. A aquisição é 

realizada através do Consórcio Paraná Saúde quadrimestralmente e licitações realizadas 

pela prefeitura. Os medicamentos adquiridos pelo Consórcio são distribuídos à farmácia 

pela 22ª Regional do Paraná, enquanto os de licitação vem diretamente das distribuido-

ras. O armazenamento é realizado na sala estoque da farmácia, sendo conferido quanti-

dade e lote no momento da entrega. A dispensação é realizada pelo farmacêutico ou 

pelo assistente de farmácia, sempre sob supervisão do farmacêutico.  

 O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica é solicitado a Regional 

de Saúde e dispensado aos pacientes na Farmácia do Centro de Saúde de Lunardelli.  

 O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e os medicamentos 

do programa Paraná sem Dor são enviados pela 22ª Regional de Saúde em Ivaiporã ao 

município de Lunardelli, sendo os pacientes assessorados pelo farmacêutico municipal 

para auxiliar os pacientes no processo que antecede o acesso dos usuários a medicamen-

tos deste componente, realizando a inclusão, renovação do cadastro e a retirada do me-

dicamento a qual é realizada somente pelo paciente ou pessoa previamente autorizada 

na Farmácia do Centro de Saúde de Lunardelli. 

 

  

1.12.3- Recursos financiados recebidos e aplicados 
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 Os valores investidos em medicamentos foram variáveis de acordo com a de-

manda e dinheiro disponibilizado. A partir do ano de 2015, houve aquisição de medi-

camentos pelo Consórcio Paraná Saúde.    

 

1.14 Gestão em Saúde 

 

1.13.1- Participação Social 

Conferência de Saúde 

 É o fórum de debate, entre todos os segmentos da sociedade representada através 

de entidades, com a finalidade de avaliar a situação de saúde do Município, fixar diretri-

zes da política de saúde, definir e priorizar propostas para melhorar a qualidade dos ser-

viços de saúde do Município, proporcionando à população melhor qualidade de vida. É 

realizada a cada dois anos. 

Conselho Municipal de Saúde 

 Criado pela lei municipal 352 de 08/09/1991 é um órgão colegiado de caráter 

permanente, deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador do Sistema Único de Sa-

úde – SUS, no âmbito municipal. É composto por 09 membros sendo eles representados 

por: 

 01 representante do governo municipal - trabalhadores de saúde; 

 01 representante do governo municipal – bem estar social; 

 02 representantes de prestadores de serviços de saúde  

 04 representantes de usuários do SUS – distrito Primavera, distrito Guaretá, Vila 

Rural Francisco Jardim e Agremiações Religiosas; 

 Secretário Municipal de Saúde – membro nato; 

 A gestão do referido conselho será de 04 anos, sendo a última composição no 

ano de 2019-2021, as reuniões ordinárias são realizadas mensalmente conforme regi-

mento interno e extraordinariamente quando necessário. 

 

Audiência Pública 

 Segundo a LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13/01/12 a transparência e a 

visibilidade serão asseguradas mediante incentivo à participação popular e realização de 

audiências públicas. O gestor elabora um relatório detalhado referente ao quadrimestre 

anterior, o qual contem, no mínimo, as seguintes informações: 

 I – montante e fonte dos recursos aplicados no período; 

 II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomenda-

ções e determinações; 
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 III – oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contra-

tada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da popu-

lação em seu âmbito de atuação. 

 O gestor apresenta, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em au-

diência pública na Casa Legislativa e ao Conselho Municipal de Saúde o relatório. 

 

1.13.2- Financiamento 

O financiamento do SUS é realizado pelas três esferas de governo, federal, estadual e 

municipal, conforme determina o Art. 197º, parágrafo 1º da Constituição Federal de 

1988, que estabelece as fontes de receita para custear as despesas com ações e serviços 

públicos de saúde. 

Os percentuais de investimento financeiro dos Municípios, Estados e União no SUS são 

definidos atualmente pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, resultan-

te da sanção presidencial da Emenda Constitucional nº 29. Por essa Lei, Municípios e 

Distrito Federal devem aplicar anualmente, no mínimo, 15% da arrecadação dos impos-

tos em ações e serviços públicos de saúde, cabendo aos Estados 12%. 

O município de Lunardelli, tem aplicado cerca de 16,8% da arrecadação dos impostos 

em ações e serviços públicos de saúde.  

No caso da União, o montante aplicado deve corresponder ao valor empenhado no exer-

cício financeiro anterior, acrescido do percentual relativo à variação do Produto Interno 

Bruto (PIB) do ano antecedente ao da Lei Orçamentária Anual - LOA 

 Já o Estado e a União repassam incentivos financeiros ao município através de 

programas dentro dos blocos de financiamento, tais como: 

BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) 

Incentivo Estratégia Saúde da Família 

Incentivo Agentes Comunitários de Saúde 

Incentivo Financeiro Rede de Saúde Mental 

Saúde Bucal 

Núcleo Apoio Saúde Família 

ApSUS 

Família Paranaense 

Rede Mãe Paranaense 

 

BLOCO ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

Teto financeiro 

 

BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
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Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 

Vigilância Sanitária 

VigiaSUS 

 

BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica  

 

BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

BLOCO GESTÃO 

 

Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo 
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38 

Prefeitura Municipal de Lunardelli 2022 – 2025 

 

[Digite aqui] 
 

3 - OBJETIVOS, DIRETRIZES INDICADORES E METAS 

Diretriz 01: Fortalecimento da Rede Mãe Paranaense 

Objetivo: Organizar e qualificar a atenção materno-infantil 

Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Ações para 2022 a 2025 

90% das gestantes 

com 7 ou mais consul-

tas de pré-natal 

 

 

 

 

Percentual de gestan-

tes com 7 ou mais 

consultas 

- Intensificar a busca ativa das gestantes através 

das visitas domiciliares; 

- Estabelecer parceria intersetorial (conselho 

tutelar, assistência social) para busca de 

faltosas; 

- Promover atendimento humanizado no pré-

natal, com a equipe multidisciplinar; 

- Garantir continuidade do processo de 

preenchimento correto da carteirinha da 

gestante; 

- Garantir incentivo para ações de fomento à 

adesão ao Pré-Natal 

- Agendar próxima consulta de pré-natal para 

todas as gestantes atendidas na atenção 

primária 

100% das gestantes 

com garantia dos 

exames previstos na 

Linha Guia 

100% das gestantes 

com todos os exames 

preconizados reali-

zados 

- Previsão orçamentária para garantir todos os 

exames conforme número de gestantes do 

município 

- Monitorar a realização dos exames durante as 

consultas do PN 

80% das gestantes 

realizam visita guiada 

ao hospital de referên-

cia para o parto 

80% das gestantes 

que realizam visita 

guiada ao hospital de 

referência para o 

parto 

- Garantir visita guiada em hospitais de refe-

rência para todas as gestantes SUS; 

- Capacitar equipe dos hospitais municipais 

para realização da visita guiada; 

 

1 ação anual realizada 

(preferencialmente no 

mês de agosto) 

Número de ações 

realizadas 

- Realizar ação na atenção primária e/ou no 

hospital referência de risco habitual sobre In-

centivo ao Aleitamento Materno para todas as 

gestantes e mães com bebês até 6 meses de 

idade. 

- Adquirir 01 Notebook. 

 

 



39 

Prefeitura Municipal de Lunardelli 2022 – 2025 

 

[Digite aqui] 
 

Diretriz 02: Fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência 

Objetivo: Garantir o acesso qualificado dos pacientes em situação de urgência e 

emergência a um dos pontos de atenção resolutivos da rede 

 

Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Ações para 2022 a 2025 

Uma Campanhas por 

ano para a orientação 

da população quanto 

ao conceito de urgên-

cia e emergência 

Uma campanha rea-

lizada anualmente 

- Realizar panfletagem, cartazes, banners e 

campanhas em rádios locais; 

- Inserir e trabalhar com a população o conceito 

de urgência e emergência durante outras 

atividades programadas; 

01 aparelho DEA 01 unidade 

- Adquirir aparelho DEA. 

Realizar 01 capacita-

cao com motoristas e 

socorrista  

01 a cada 2 ano 

- Sensibilizar os profissionais de saúde para a 

Rede de Urgência e Emergência, seu 

funcionamento e legislação específica; 

- Promover capacitações técnicas sobre 

situações de urgência e emergência; 

- Inserir na programação os protocolos de 

urgência e emergência; 

- Parceria com a Regional de Saúde para 

realizar as capacitações 

Unidades básicas que 

atendam a 100% das 

exigências sanitárias 

para atendimento de 

urgência e emergência 

100% de conformi-

dade 

- Promover dotação orçamentária permanente 

para aquisição, manutenção de equipamentos e 

provisão de insumos para situações de urgência 

e emergência 

100% das ambulân-

cias equipadas e em 

funcionamento 

100% de ambulân-

cias equipadas 

- Promover dotação orçamentaria para aquisi-

ção e manutenção das ambulâncias brancas; 

Secretaria Municipal 

de Saúde com Setor 

para Gestão de Veícu-

los para Transporte 

1 setor implantado 

- Manter setor dentro da secretaria municipal de 

saúde que realize a gestão e manutenção dos 

veículos para transporte de pacientes 

- Ampliar números de funcionários dentro do 

setor de 5 para 7 

Parcelas do SAMU Parcelas mensais - Cumprir om 12 parcelas anuais compromissos 
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em dia financeiros para viabilidade do SAMU 

100% de itens do pro-

tocolo atendidos 

100% de itens do 

protocolo atendidos 

- Promover salas de pronto atendimento equi-

padas, com equipamentos em funcionamento, 

medicamentos e insumos; 

01 profissional dos 

médicos e enfermeiros 

com curso de ACLS 

100% de médicos e 

enfermeiros com 

curso de ACLS 

- Promover ACLS para médicos e enfermeiros, 

com vínculos de concurso, das portas de entra-

da de urgência e emergência 

 

 

Diretriz 03: Fortalecimento da Rede de Saúde Bucal 

Objetivo: Organizar de maneira articulada e resolutiva a atenção à saúde bucal por meio de 

ações. 

Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Ações para 2022 a 2025 

Manter em 100% a 

cobertura populacional 

estimada pelas equipes 

de saúde bucal 

Cobertura populacio-

nal estimada pelas 

equipes de saúde 

bucal 

Implementação das ações de Saúde Bucal na 

APS e na promoção de saúde 

Expansão do Programa de Detecção Precoce do 

Câncer Bucal 

Reestruturar a equipe 02 de saúde bucal equi-

pando o consultório odontológico na UBS Pri-

mavera e UBS Guaretá 

Reduzir em 10% o 

percentual de exodon-

tia em relação aos pro-

cedimentos restaura-

dores 

Proporção de 

exodontias sobre 

procedimentos res-

tauradores 

Orientações de Escovação Dental Supervisiona-

da e Bochechos com Flúor 

Distribuição de escovas e creme dentais na es-

cola 

Estratificar 70% dos 

grupos prioritários em 

Saúde Bucal 

70% dos pacientes 

estratificados por 

pessoas cadastradas 

Ampliar a estratificação de pacientes  

Organizar a agenda odontológica de acordo com 

a classificação de risco 

 

 

Diretriz 04: Implantação da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência 

Objetivo: articular nos pontos de atenção à saúde, a promoção, prevenção, assistência, 

adaptação e reabilitação pra pessoas com deficiência 

Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Ações para 2022 a 2025 

Realizar 100% os tes-

tes da triagem neo 

100% de nascidos 

vivos que realizam os 
- Monitoramento da realização dos testes pela 

equipe de saúde 
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natal em nascidos vi-

vos 

testes - Busca ativa dos que ainda não realizaram os 

testes. 

- Fortalecer a comunicação entre os serviços 

(hospital, UBS. Centros de saúde, etc) 

- Orientação às gestantes no pré-parto e pós-

parto e das Agentes Comunitárias de Saúde no 

acompanhamento pós-parto 

- Sensibilização e orientação às gestantes sobre 

os testes de triagem e sua importância 

- Preenchimento correto das carderneta das cri-

anças 

- Desenvolvimento de instrumento para coletar 

os dados dos exames feitos 

Adequar espaço físico 

da UBS 
02  

- Investimentos em estrutura e equipamentos 

em unidades de saúde do SUS, observando a 

acessibilidade do usuário 

- Qualificação e capacitação da equipe de saúde 

para o adequado acolhimento à pessoa com 

deficiência 

 

- Monitoramento dos atendimentos realizados 

- Fortalecimento do trabalho intersetorial 

 

 

Diretriz 05: Implantação da Rede de Saúde do Idoso 

Objetivo: 

Fortalecer A qualidade de vida do idoso 

Reduzir Acidentes domésticos e Morbimortalidade 

Reduzir Casos de Violência ao Idoso 

Estruturar a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa 

Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Ações para 2022 a 2025 

Organizar RAISI  

Construção e 

Aprovação de 

Protocolos 

- Construção de Fluxograma de atenção 

-  Nomear um coordenador para Rede do Idoso 

- Definição das Funções dos Componentes da 

Rede 

- Criação e/ou vinculação de Grupos Intersetori-

ais  

- Indicação de responsável pela RAISI por Ges-

tor municipal, e que o mesmo seja servidor pú-

blico e que participe das capacitações quando 

convocado pela RS, Sesa e/ou Município. 

Implantar Sistematiza- Construção e Apro- - Implementar e/ou Implantar Linha Guia do 
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ção de Cuidado ao 

Idoso 

vação de Protocolos 

de Atenção 

Idoso da SESA nos pontos da RAISI 

- Estratificar Riscos dos Idosos no território 

- Capacitar Equipes para utilização de instru-

mentos – IVCF20 (Índice de Vulnerabilidade 

Clínica Funcional); VES13 (Protocolo de Identi-

ficação de Idoso Vulnerável) e AMI (Avaliação 

Multidimensional do Idoso) 

- Intensificar Monitoramento dos Idosos no ter-

ritório. 

- Realizar V.D de acordo com Estratificação de 

Risco (ACS, Enfermeiro, Médico, Assistente 

Social, Equipe Multi) 

- Realização de consulta de enfermagem, médi-

ca e Odontológica 

- Incentivar a Imunização em Idosos na faixa 

etária e atingir a Meta de 90% preconizada pelo 

M/S.  

- Fortalecer ações de promoção e prevenção de 

Quedas em Idosos.  

- Fortalecer relações com CIS-Ivaiporã 

- Realizar ações de educação popular 

- Garantir incentivo para aquisição de equipa-

mentos para atividades em grupo. 

- Promover parcerias com outros departamentos 

para a realização de atividades físicas em grupo. 

Reduzir mortalidade 

por causas sensíveis 

Reduzir taxa de mor-

talidade 

- Fortalecer e intensificar Ações de prevenção e 

promoção à Saúde da pessoa idosa. 

- Busca Ativa em casos de internação hospitalar 

e realização de Visita Domiciliar 

- Realizar ações de Educação Popular 

 

Diretriz 06: Qualificação da Atenção Primária à Saúde 

Objetivo: Qualificar as ações e serviços, promovendo a integralidade e a equidade nas 

Redes de Atenção à Saúde 

Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Ações para 2022 a 2025 

Manter a cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes da APS, 

em 100% 

 

Cobertura populacio-

nal estimada pelas 

equipes da Atenção 

Primária 

- Manter a cobertura populacional 

- Trabalhar com a territorialização  

- Manter a atualização do CNES 

- Manter alimentação dos sistemas de informa-

ção da APS (SISAB) 

- Manter as equipes de atenção básica e com 

carga horária adequada 

- Garantir Materias permanentes e insumos hos-

pitalares. 
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Reduzir as internações 

por causas sensíveis à 

Atenção Primária 

 

Proporção de inter-

nações por causas 

sensíveis à Atenção 

Primária 

- Monitorar as internações por causas sensíveis 

da APS (diabetes e hipertensão) e avaliar qua-

drimestral sua redução 

- Sensibilização da Equipe de Saúde 

- Monitorar e avaliar o cuidado das doenças 

sensíveis pelas equipes; 

- Fortalecer os grupos Hiperdia 

- Realizar estratificação de hipertensos e diabé-

ticos conforme a Linha Guia 

- Implantação dos protocolos e fluxos de aten-

dimento 

- Desenvolver ações de prevenção e promoção 

de caráter intersetorial 

- Promover educação permanente 

- Implantar programa de tabagismo 

Atingir / manter a ra-

zão de exames citopa-

tológicos de colo de 

útero em 0,50 ao ano 

na população alvo; 

 

Razão entre exames 

Citopatológicos do 

colo do útero na fai-

xa etária de 25 a 64 

anos e a população 

feminina na mesma 

faixa etária 

- Realização de exames na faixa etária preconi-

zada conforme a meta pactuada 

- Trabalhar com aprazamento para a coleta de 

exames, para a população alvo; 

- Fazer busca ativa das mulheres faltosas ao 

exame 

- Intensificar a coleta, oferecendo horário alter-

nativo nas UBS durante as campanhas, para que 

o público alvo possa coletar o exame 

- Monitoramento do SISCAN 

- Desenvolver campanhas 

- Rastreamento de mulheres para as ações de 

prevenção e controle do câncer do colo do útero. 

 

Manter a razão de 

mamografia realizadas 

no público alvo em 

0,50 ao ano 

 

Razão entre mamo-

grafias realizadas nas 

mulheres de 50 a 69 

anos e a população 

feminina nessa faixa 

etária 

- Realizar exames de mamografia para mulheres 

de 50 à 69 anos, conforme meta pactuada 

- Realizar exames de mamografia para mulheres 

de 50 à 69 anos, conforme meta pactuada; 

- Trabalhar com aprazamento para a coleta de 

exames, para a população alvo; 

- Realizar busca ativa das mulheres faltosas ao 

exame 

- Monitoramento e intensificação da realização 

da mamografia na população alvo 

- Rastreamento de mulheres para as ações de 

prevenção e controle do câncer do colo do úte-

ro; 

- Desenvolver ações de promoção e prevenção 

das complicações das causas sensíveis de cará-

ter intersetorial. 
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Diretriz 07: Fortalecimento das Ações de Promoção da Saúde 

OBJETIVO: Promover a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e reduzir 

vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes 

Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Ações para 2022 a 2025 

Implantar protocolo de 

atendimento integral 

às vítimas de violência 

sexual na rede munici-

pal de saúde 

Percentual de notifi-

cações 

- Incentivar e orientar os profissionais de saúde 

a preencherem a ficha de notificação de violên-

cia interpessoal/ autoprovocada. 

- Incentivar contra referência médica para en-

fermagem para realizar a notificação e ações 

necessárias. 

- Promover intersetorialidade entre os conselhos 

formados para discussão de caso. 

Ampliar para 100% o 

número de notifica-

ções dos casos de vio-

lência identificados 

Protocolo implantado 

- Sensibilização do gestor e profissionais de 

saúde sobre a legislação e atendimento  

- Capacitar toda a equipe para e execução do 

protocolo 

- Divulgação e disponibilização do Protocolo 

para atendimento integral às pessoas em situa-

ção de violência sexual, aos serviços de saúde. 

- Capacitar os profissionais de saúde para a 

identificação de possíveis vítimas de violência 

Manter 85% o acom-

panhamento das con-

dicionalidades do Pro-

grama Bolsa Família 

(verificar o pactuado 

no Sispacto) 

85% de cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades do 

Programa Bolsa Fa-

mília 

- Realizar acompanhamento semestral dos bene-

ficiários do PBF, buscando o cumprimento das 

condicionalidades de saúde exigidas pelo SUS 

- Pactuar com as unidades/equipe metas de co-

bertura 

- Realizar ação e intersetorial com o Órgão Ges-

tor da Assistência Social para a atualização dos 

cadastros. 

Manter em 70% o 

acompanhamento nu-

tricional das crianças 

beneficiadas do Pro-

grama Leite das Cri-

anças 

70% de cobertura de 

acompanhamento 

nutricional das crian-

ças beneficiárias pelo 

PLC 

- Monitoramento da situação alimentar e nutri-

cional dos beneficiários do PLC  

- Alimentação do Sistema – Sisvan – agora 

atualizado na versão 3.0 – com acesso a partir 

do E-Gestor 

- Parceria com a escola e Pastoral da Criança no 

monitoramento mensal das crianças pesadas no 

Programa do Leite. 

Fortalecer as campa-

nhas intersetoriais 

voltadas à Promoção 

da Saúde, realizadas 

anualmente 

Uma campanhas de 

cada evento. 

- Promover a intersetorialidade no desenvolvi-

mento das ações 

- Promoção de ações de educação em saúde para 

os usuários do SUS. 



45 

Prefeitura Municipal de Lunardelli 2022 – 2025 

 

[Digite aqui] 
 

Fortalecer redes de 

atenção à saúde 

Números de equipa-

mentos, mobiliário, 

estrutura e funcioná-

rios adquiridos. 

- adquirir equipamentos, mobiliários e estrutura 

física e ampliar a gama de atendimento propos-

tos pela rede 

- Aumentar quadros de funcionários para manter 

equipe mínima em todos os setores necessários  

Implementar o sistema 

Eletrônico e Familiar 

Aquisição de 17 Ta-

blets 

- Aquisição de equipamentos de informática 

para qualificar as informações levantados pelos 

profissionais da UBS 

- Aquisição de tablets 03 para ACE (agente co-

mutaria de endemias) e 12 para ACS (agente 

comunitária de saúde) 02 para Equipe medica / 

enfermagem que prestam atendeminto domicili-

ar. 

Implantar centro de 

diagnóstico por ima-

gem (raio –x e ultras-

som) 

Um centro implanta-

do 

- Estruturar sala para implantar raio-x. 

- Estruturar solo para implantar ultrassom. 

- Contratação de profissional para realizar exa-

mes. 

 

Diretriz 08: Fortalecimento da Regulação do Acesso aos Serviços do SUS 
OBJETIVO: Propiciar o acesso qualificado do paciente ao serviço médico adequado, no 

tempo oportuno. 

Meta  Indicador para monito-

ramento e avaliação da 

meta 

Ações para 2022 a 2025 

Atender 100% da popula-

ção adstrita no território 

Número de população 

atendidas pelas centrais de 

regulação de Urgência e 

Emergência, Regulação de 

Leitos e Regulação de Por-

tas de Entrada de Urgência 

e Emergência; 

- Utilizar a regulação de leitos para 

transferência de pacientes inter-

hospitalar; 

- Utilizar o Sistema MV a nível hos-

pitalar; 

- Utilizar regulação de Urgência e 

Emergência para atendimento Rede 

de Urgência e Emergência 

- Realizar classificação de risco nas 

portas de entrada Rede de Urgência e 

Emergência (Protocolo de Manches-

ter, por exemplo) 

- Implantar/ revisar / readequar os 

Protocolos Clínicos de acordo com as 

Linhas de Cuidado 

- Utilizar o Sistema MV aplicado ao 

TFD. 

- Adequar listagem de especialidade 

em planilha ou sistema 

 

Diretriz 09: Fortalecimento do Desenvolvimento Regional da Atenção à Saúde 

http://aenfermagem.com.br/materia/protocolo-de-manchester/
http://aenfermagem.com.br/materia/protocolo-de-manchester/
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Objetivo: 

Qualificar a atenção ambulatorial secundária gerenciada pelo Consórcio Intermunicipal de 

Saúde, destinadas a atender à saúde da população usuária do SUS. 

Meta Indicador para mo-

nitoramento e ava-

liação da meta 

Ações para 2022 a 2025 

Fortalecimento do CIS 

como ponto de atenção 

RAS 

Município com con-

trato no CIS 

Priorizar atender ás demandas do município em 

procedimentos secundários através do CIS. 

Utilizar o CIS como espaço de construção do 

modelo de gestão da rede secundária e busca de 

servicos especializados. 

Adesão ao protocolo do modelo de atenção ás 

condições crônicas –MACC. 

Referenciar as Gestantes para o Ambulatório de 

Alto Risco do CIS, quando estratificado risco. 

Garantir a paticipação de profissionais e equipe 

técnica em capacitação ofertada pelo CIS. 

 

Diretriz 10: Fortalecimento da Governança Regional e Macrorregional 

Objetivo: 

Fortalecer a região de saúde através dos espaços de debates e construção do arranjo 

organizativo da gestão em saúde. 

Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Ações para 2022 a 2025 

Garantir a participação 

do Gestor e equipe em 

Saúde nos espaços de 

discussão da RAS 

Participação em en-

contros, reuniões e 

câmaras de discussão 

em saúde 

- Ser obrigatório na Agenda do gestor a partici-

pação no CRESEMS, COSEMS, CIR e CIB. 

- Garantir representatividade do município em 

câmaras técnicas regional; 

Instituir no âmbito 

municipal espaço de 

discussão da gestão 

em saúde. (Câmara 

Técnica Municipal) 

Realizar 06 reuniões 

encontro/ ano com 

técnicos municipais 

- Multiplicar informações de outros espaços; 

- Construção de pautas multiprofissional; 

- Encaminhamentos de assuntos para espaços de 

discussão regional. 

- Alinhar as ações intersetoriais; 

- Pautar, discussão, construção e alinhamento 

dos instrumentos de gestão do SUS junto à con-

tabilidade municipal. 

 

 

Diretriz 1: Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica 

Objetivo 1: Promover o acesso da população a medicamentos no âmbito do SUS 

Meta Indicador para 

Monitoramento 

e Avaliação da 

Ações 2018-2021 
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Meta 

1.1 
Manter a oferta mínima 

de medicamentos e in-

sumos sob gerenciamen-

to municipal 

130 itens 

- Aquisição, recebimento, armazenamento, 

distribuição e dispensação de medicamentos e 

insumos 

- Monitoramento e avaliação da aplicação dos 

recursos. 

1.2 Manter convênio com 

Consórcio Paraná Saúde 

para utilização de recur-

sos financeiros destina-

dos ao Componente Bá-

sico da Assistência Far-

macêutica (CBAF) 

01 convênios 

em execução 

- Transferência de recursos financeiros, da con-

trapartida municipal, do Fundo Municipal de 

Saúde para o Consórcio Paraná Saúde 

- Pagamento da Taxa Anual do Consórcio 

- Monitoramento e avaliação da aplicação dos 

recursos. 

    

Objetivo 2: Estruturar a Assistência Farmacêutica 

Meta  Indicador para 

Monitoramento 

e Avaliação da 

Meta 

Ações para 2022 a 2025 

2.1 
Realizar melhorias de 

infraestrutura na Farmá-

cia 

01 unidades 

estruturadas 

- Adequação da atual estrutura física  

- Aquisição de equipamentos e mobiliários 

necessários 

 

Objetivo 3: Qualificar a Assistência Farmacêutica 

Meta  Indicador para 

Monitoramento 

e Avaliação da 

Meta 

Ações para 2022 a 2025 

3.1 

Capacitar os profissio-

nais da Assistência 

Farmacêutica (AF) 

2 capacitações 

anuais 

- Planejamento de ações de educação perma-

nente para a equipe da AF 

- Realização de eventos de capacitação  

- Pagamento de diárias, passagens e despesas 

com locomoção (para deslocamento de servido-

res) para participação em atividades e eventos 

relacionados à AF 

3.2 Manter 100% dos me- 100% dos regis-
- Inclusão de 100% dos medicamentos e insu-
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dicamentos registrados 

em sistemas informati-

zados 

tros efetuados mos em sistema informatizado 

- Efetivação de 100% dos registros em sistema 

informatizado no ato da dispensação 

   
 

   
 

3.3 

Fomentar a diversifica-

ção dos serviços farma-

cêuticos 

Serviços implan-

tados 

- Promoção de campanhas de esclarecimento à 

população quanto ao uso racional de medica-

mentos 

- Manutenção da Comissão de Farmácia Tera-

pêutica 

 

Diretriz 12: Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde 

Objetivo: Garantir à qualidade dos serviços prestados à população, através da identificação, 

monitoramento e análises dos riscos/danos à saúde pública, com a finalidade de intervir em 

tempo oportuno. 

Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Ações para 2022 a 2025 

Melhorar a comunica-

ção dos surtos em 

tempo oportuno para 

investigação e controle 

do mesmo 

Número de surtos 

que seguiram proto-

colo de fluxo de 

atendimento. 

- Implantar e divulgar protocolo de fluxo de 

atendimento dos surtos; 

- Capacitar profissionais sobre o atendimento aos 

surtos; 

- Notificar todos os surtos, por todos os estabele-

cimentos de Saúde. 

Implantar e fortalecer 

um Sistema de Gestão 

de qualidade para la-

boratórios municipais 

Sistema de Gestão da 

qualidade implantado 

- Contratar controle externo e interno de qualida-

de; 

- Contratar sistema informatizado para a libera-

ção de laudos laboratoriais; 

- Contratar manutenção, qualificação e calibração 

de equipamentos. 

Investigar 95% dos 

óbitos infantis e fetais 

Proporção de óbitos 

investigados 

- Incentivar a qualificação dos registros referen-

tes aos atendimentos de pré-natal, parto e pueri-

cultura nos serviços de saúde; 

- Garantir utilização do carro do VIGIASUS pela 

equipe de vigilância em Saúde (busca de prontuá-

rios e entrevistas domiciliares); 

- Organizar equipe de saúde para cooperação do 
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levantamento de dados para investigação do óbito 

(registros da ESF, prontuário do pré-natal, relato 

de visitas do ACS, registro de vacinas, entrevista 

com equipe de saúde e com a família); 

- Reestruturar e Fortalecer o Comitê Municipal 

de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e 

Fetal; 

- Prever recursos financeiros para capacitações, 

reuniões técnicas e cursos sobre Mortalidade Ma-

terna, Infantil e Fetal e Investigação de Óbito;  

- Garantir computador, com internet de boa qua-

lidade, para uso exclusivo do coordenador e digi-

tador dos Sistemas de Informação de Mortalidade 

e Nascidos Vivos; 

- Garantir recursos humanos de carreira para a 

função de digitação do SIM Local e Federal e 

SINASC e codificação de causas de óbitos. 

Investigar 100% dos 

óbitos maternos e de 

mulheres em idade 

fértil 

Proporção de óbitos 

investigados 

- Incentivar a qualificação dos registros referen-

tes aos atendimentos de pré-natal, parto e de 

atenção a puérpera nos serviços de saúde; 

- Garantir utilização do carro do VIGIASUS pela 

equipe de vigilância em Saúde (busca de prontuá-

rios e entrevistas domiciliares); 

- Organizar equipe de saúde para cooperação do 

levantamento de dados para investigação do óbito 

(registros da ESF, prontuário do pré-natal, relato 

de visitas do ACS, registro de vacinas, entrevista 

com equipe de saúde e com a família); 

- Reestruturar e Fortalecer o Comitê Municipal 

de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e 

Fetal; 

- Prever recursos financeiros para capacitações, 

reuniões técnicas e cursos sobre Mortalidade Ma-

terna, Infantil e Fetal e Investigação de Óbito; 

- Garantir computador, com internet de boa qua-

lidade, para uso exclusivo do coordenador e digi-

tador dos Sistemas de Informação de Mortalidade 

e Nascidos Vivos; 

- Garantir recursos humanos de carreira para a 

função de digitação do SIM Local e Federal e 

SINASC e codificação de causas de óbitos. 

Manter em 87%, no Proporção de óbitos - Garantir utilização do carro do VIGIASUS pela 
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mínimo, a proporção 

de óbitos com causa 

básica definida 

informados no SIM 

com causa básica 

definida 

equipe de vigilância em Saúde para investigação 

de óbitos (busca de prontuários e entrevistas do-

miciliares); 

- Garantir computador, com internet de boa qua-

lidade, para uso exclusivo do coordenador e digi-

tador dos Sistemas de Informação de Mortalidade 

e Nascidos Vivos; 

- Garantir recursos humanos de carreira para a 

função de digitação do SIM Local e Federal e 

SINASC e codificação de causas de óbitos. 

- Prever recursos financeiros para capacitações, 

reuniões técnicas e cursos sobre Mortalidade Ma-

terna, Infantil e Fetal e Investigação de Óbito;  

- Promover ações de educação permanente para 

profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, 

estabelecimentos de saúde (em especial hospi-

tais), cartórios e funerárias sobre aspectos perti-

nentes a cada um em Vigilância do Óbito. 

- Monitorar mensalmente o Declaração de Óbitos 

antes de digitar e posterior SIM. 

Atingir 100% das 

ações de vigilância 

sanitárias consideradas 

necessárias. 

Percentual dos muni-

cípios, executando 

todas as ações de 

vigilância sanitária 

de acordo com a Le-

gislação vigente. 

- Priorizar o cadastramento e inspeções nos esta-

belecimentos de interesse sanitário; 

- Utilizar recursos específicos do VIGIASUS 

para promoção de treinamentos, ações educativas 

à população e setor regulado; 

- Instaurar e finalizar Processo Administrativo 

sanitário; 

- Monitorar as ações consideradas necessárias 

está sendo inseridas no SIA-SUS e SIEVISA; 

- Capacitar/treinar continuamente os técnicos da 

VISA  

Ampliar em 5 pontos 

percentuais a propor-

ção de análises reali-

zadas em amostra de 

água para consumo 

humano, quanto aos 

parâmetros coliformes 

totais, cloro residual 

livre e turbidez. 

Proporção de análi-

ses realizada em 

amostras de água 

para consumo huma-

no quanto aos parâ-

metros Coliformes 

totais, cloro residual 

livre e turbidez. 

-Garantir equipamentos: clorímetro, turbidímetro 

e reagentes para realização de analises de campo; 

-Contratar serviços terceirizados para manuten-

ção preventiva, corretivas e calibração dos equi-

pamentos; 

-Alimentar o SISAGUA; 

-Atualizar os cadastros SAA/SAC/SAI; 

-Capacitar funcionários responsáveis pelo VIGI-

AGUA do município; 

Notificar e melhorar a 

qualidade das investi-

gações de todos os 

casos de doença e 

agravos relacionados 

Proporção de casos 

notificados e investi-

gados de doenças ou 

agravos relacionados 

-Integrar saúde do trabalhador com a atenção 

primária com o intuito de obter informações 

oportunas para notificar acidentes relacionados 

ao trabalho; 

-Elaborar documento informativo dos 11 agravos 
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ao trabalho 

 

ao trabalho relacionados à saúde do trabalhador; 

-Realizar treinamento para toda equipe, inclusive 

hospitalar quanto aos agravos da saúde do traba-

lhador e sua notificação; 

-Realizar a vigilância dos ambientes de trabalho e 

processos de trabalho; 

-Realizar ações educativas em relação à saúde do 

trabalhador; 

- Estabelecer fluxos, e divulgá-los, quanto à noti-

ficação dos acidentes de trabalho; 

- Garantir EPI’s e exames laboratoriais de rotina 

- Garantir readaptação de função mediante perí-

cia médica. 

Fortalecer as ações de 

combate às endemias 

Diminuir a incidência 

de agravos endêmicos 

Taxa de incidência 

de agravos endêmi-

cos 

- Atualizar plano de contingência da dengue e 

arboviroses de forma individualizada; 

- Encaminhar amostras suspeitas de dengue e 

arboviroses em tempo oportuno conforme nota 

técnica atualizada; 

- Realizar segunda coleta para confirmação ou 

exclusão dos casos suspeitos de dengue, quando 

os exames de NS1 apresentarem resultado nega-

tivo na primeira amostra, considerando nota téc-

nica atualizada; 

- Promover educação permanente para equipe de 

endemias; 

- Fortalecer integração das equipes ACS e ACE; 

- Nomear supervisor de campo; 

- Realizar supervisão de campo de forma contí-

nua; 

- Incentivar e promover integração entre as equi-

pes de endemias dos municípios para que em 

casos de surtos/epidemia possam auxiliar nos 

processos de intervenção; 

- Realizar reunião regular com o coordenador do 

comitê com a participação do conselho municipal 

de saúde; 

- Garantir espaço adequado para reunião da equi-

pe de endemias; 

- Atualizar comitê da Dengue 

Realizar 6 ciclos de 

visita, sendo no míni-

mo 4 ciclos de visitas 

domiciliares maior que 

80% dos domicílios 

para controle da den-

gue e infestação por 

Aedes aegypti 

Percentual de imó-

veis visitados em, 

pelo menos, 4 ciclos 

de visitas domicilia-

res para controle da 

dengue. 

- Garantir equipe mínima de 3 ACE’s 

- Monitorar a qualidade das visitas domiciliares; 

- Fortalecer a integração entre os Agentes Comu-

nitários de Saúde e Agentes Comunitários de 

Endemias. 
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Atingir as coberturas 

vacinais do calendário 

básico mínimas para 

os grupos com metas 

estabelecidas pelo 

ministério da saúde. 

75% das metas al-

cançadas. 

- Capacitar os profissionais de saúde sobre as 

indicações de adiamento da vacinação; 

- Incentivar os profissionais a divulgar para as 

mães (grupos de redes sociais, grupo de gestan-

tes, ACSs, etc.) as indicações de adiamento da 

vacinação; 

- Garantir recursos financeiros para estrutura, 

matérias e equipamentos adequados para Sala de 

Vacina e rede de frio (ar condicionado, gerador 

de energia elétrica, caixas térmicas, termômetros 

e etc.); 

- Dispor de número adequado de profissionais 

para as ações e atendimentos de imunização; 

-Garantir computador e internet de qualidade 

para digitação do SIPNI on line e SIES em todas 

as salas de vacinação do município; 

- Monitorar mensalmente as coberturas vacinais 

através de relatórios do SIPNI; 

- Realizar busca ativa de faltosos, em tempo 

oportuno juntamente, juntamente com a Estraté-

gia Saúde da Família; 

- Prover alocação de recursos financeiros para a 

execução e divulgação das campanhas nacionais 

de vacinação; 

- Realizar capacitações de atualização em salas 

de vacina com frequência anual; 

- Evitar a rotatividade de profissionais em sala de 

vacina; 

- Realizar plantões de leitura de temperatura nos 

fins de semana em horários oportunos. 

- Garantir leitura de pendrive para verificação 

para controle de temperatura. 

Aumentar o número de 

realização de testagem 

rápida (DST, 

HIV/Aids e HV) 

Proporção de teste 

rápido realizado 

- Capacitar profissionais com perfil para testagem 

rápida; 

- Prover alocação de recursos financeiros para 

realizar campanhas alusivas para a população 

sobre os agravos (DTS, HIV/Aids e HV) e a dis-

ponibilização dos testes; 

- Promover ações de educação permanente aos 

profissionais, sobre os protocolos vigentes; 
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- Seguir protocolos estabelecidos para diagnósti-

co dos agravos; 

- Garantir computador e internet de qualidade 

para digitação dos programas SISLOGlab e SI-

CLON. 

- Divulgar, promover e aumentar a captação pre-

coce dos testes rápidos. 

- Garantir agenda profissional realização dos tes-

tes rápidos  

Notificar todos os ca-

sos de agravos de noti-

ficação compulsória 

no Sinan, atendidos 

em estabelecimentos 

de saúde. 

Notificar 100% 

- Capacitar os profissionais dos estabelecimentos 

de saúde sobre os agravos a serem notificados, de 

acordo com a portaria; 

- Orientar os profissionais de saúde a melhorar o 

preenchimento das fichas de notificação; 

- Estabelecer um profissional de referência para o 

Programa SINAN, com conhecimento para bai-

xar o fluxo de retorno; 

- Encerrar as fichas de notificação no Sinan em 

tempo oportuno. 

- Divulgar a informação sobre notificação 

Garantir o diagnóstico 

de Tuberculose 

Realizar Testagem 

para todos os sinto-

máticos respiratórios 

- Realizar Teste Molecular, com apoio da Regio-

nal de Saúde; 

- Sensibilizar os profissionais de saúde para re-

gistro e encaminhamento dos sintomáticos respi-

ratórios. 

Garantir a proporção 

de cura de casos novos 

de tuberculose pulmo-

nar 

Proporção de cura de 

casos novos de tu-

berculose pulmonar 

com confirmação 

laboratorial 

- Garantir o Tratamento Diretamente Observado 

(TDO), com apoio do ESF; 

- Realizar busca ativa dos faltosos e abandono de 

tratamento; 

- Realizar 100% de sorologia para HIV dos casos 

de TB; 

- Realizar visitas domiciliares de monitoramento 

e Investigação dos contatos; 

- Capacitar os profissionais sobre os protocolos 

vigentes do agravo. 

- Monitorar o banco de dados do SINAN. 

Implantar política para 

abrigo de animais de 

100 % dos animais 

de rua referenciado 

- Buscar parcerias com canis para abrigar e cui-

dar de animais de rua. 
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rua 

 

 

Diretriz 13: Ouvidoria como um Instrumento de Gestão e Cidadania 

Objetivo: Fortalecer a Ouvidoria como um instrumento de gestão e cidadania – manter 

ativa, aprimorar e qualificar a Ouvidoria da Saúde 

Meta Indicador para 

monitoramento e 

avaliação da meta 

Ações para 2022 a 2025 

Manter ativa a Ouvi-

doria da Saúde 

Ouvidoria ativa, orga-

nizada e regulamenta-

da 

- Reorganizar e regulamentar a Ouvidoria com 

base na legislação vigente 

Aprimorar e qualificar 

a Ouvidoria da Saúde 

Reconhecimento da 

Ouvidoria como fer-

ramenta de gestão 

- Sensibilizar a Gestão para apoiar e reconhe-

cer a valia da Ouvidoria 

Fonte de Recursos 

para infraestrutura 

adequada para o fun-

cionamento da Ouvi-

doria 

Infraestrutura adequa-

da 

- Garantir a infraestrutura adequada – local 

adequado, equipamentos de informática (com-

putador, impressora, e outros), internet, linha 

telefônica, material de apoio 

Capacitação das Uni-

dades de Saúde sobre 

o fluxo e trabalho da 

Ouvidoria 

Capacitação realizada 

- Envolver os setores da SMS através de sensi-

bilização e capacitações sobre o fluxo da Ou-

vidoria 

Ouvidor sem múltiplas 

funções na SMS, pre-

ferentemente de car-

reira 

Ouvidor sem múltiplas 

funções 

- Ouvidor sem múltiplas funções na SMS, pre-

ferentemente de carreira 

Acolher, analisar e 

responder 100% das 

demandas da Ouvido-

ria dentro do prazo 

Trabalho realizado 

- Acolher, analisar e responder 100% das de-

mandas da Ouvidoria dentro do prazo 

Elaborar relatórios 

gerenciais a serem 

utilizados na gestão 

Relatórios elaborados 

- Elaborar relatórios com disponibilização de 

informações quantitativas e qualitativas para a 

Gestão e para o Conselho Municipal de Saúde 

- Realizar pesquisa de satisfação dos usuários e 

dos profissionais 

Divulgar a Ouvidoria 

para os usuários 
Divulgação realizada 

- Disponibilizar material de divulgação da Ou-

vidoria para os usuários em todos os setores da 

SMS 

 

Diretriz 14: Qualificação da Gestão do Financiamento em Saúde 

OBJETIVO: Modernizar os processos de Gestão do Financiamento em Saúde 
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Meta Indicador para monito-

ramento e avaliação da 

meta 

Ações para 2022 a 2025 

Aplicar no mínimo 15%, 

por exercício, da receita 

líquida de recursos pró-

prios 

Percentual de Gastos apli-

cados em ações e serviços 

públicos (Fonte: SIOPS) 

- Acompanhamento da receita líquida 

de impostos vinculados à saúde; 

- Alimentação bimestral do SIOPS, 

conforme Portaria MS Nº 53/ 2013; 

- Gestor ordenar e coordenar a gestão 

financeira; 

- Conhecer e integrar a elaboração 

dos instrumentos fiscais. 

- Controle financeiro pelas notas em-

penhadas 

Realizar os 3 Instrumentos 

de Gestão conforme Lei Nº 

141/2012. 

 Número absoluto de PMS, 

PAS, RAG anual, por 

exercício. 

- Construir os Instrumentos de Ges-

tão com a equipe de planejamento 

municipal respeitando os prazos da 

Lei Nº 141/2012; 

- Compatibilizar os instrumentos de 

gestão fiscal com os instrumentos de 

gestão em saúde; 

- Preencher e avaliar o SARGSUS; 

Anual e Quadrimestral. 

- Avaliar os instrumentos de gestão 

para tomada de decisão. 
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