
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

PLANO  

MUNICIPAL  

DE  

SAÚDE 

2014 - 2017 

 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba PR 
2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Governo do Município de Telêmaco Borba 

Prefeito Municipal: Luiz Carlos Gibson 

Secretário Municipal de Saúde: Cláudio Souza 

 

COLABORADORES 

Dionete Prestes Bueno – Divisão de Administração 

Prof. Murilo Martins Constantino – Coordenação NASF 

Dr. Jorgea Pereira Stellmam – Seção Odontológica 

José Castorino Ramos – Coordenação Transporte 

Enf. Kátia Cristiane de Almeida Alves - Vigilância Epidemiológica 

João Valdeci Fontinelle – Vigilância Sanitária 

Linda Mara Nogueira de Oliveira – Vigilância Ambiental 

Anderson dos Reis Carmo – Serviço de Inspeção Municipal 

Veridyana Margraf Carneiro – Assistência Farmacêutica 

Celso Elli Burakovski – Controlador Geral do Município 

Conselho Municipal de Saúde – Aroldo Kulcheski 

 

Coordenação e Elaboração 

Enf. Isabela Mariluz Storithont Mudri – Divisão de Saúde Pública 

Denise Diniz Brizola – Revisão 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

6 

2. ANÁLISE SITUACIONAL...................................................................... 10 

2.1 Dados Gerais ............................................................................... 10 

2.2 Perfil Demográfico ........................................................................ 11 

2.2.1 População residente em Telêmaco Borba ................................... 11 

2.2.2 Informações Populacionais Estimadas ........................................ 12 

2.3 Perfil Sócio Econômico .................................................................. 13 

2.3.1 Índice de Desenvolvimento Humano e Pobreza ........................... 14 

2.3.2 Condições dos Domicílios e Meio Ambiente ................................. 16 

2.4 Situação de Saúde ........................................................................ 17 

2.4.1 Mortalidade ............................................................................ 17 

2.4.1.1 Mortalidade Infantil ........................................................... 17 

2.4.1.2 Principais Causas de Mortalidade ......................................... 19 

2.4.2 Morbidade .............................................................................. 20 

2.4.2.1 Morbidade por Doenças Transmissíveis ................................ 20 

2.4.2.2 Morbidade por Doenças não Transmissíveis .......................... 23 

2.5 Saúde da Mulher e da Criança ........................................................ 25 

2.5.1 Saúde da Criança .................................................................... 28 

2.6 Saúde do Idoso ............................................................................ 31 

2.7 Programa de Combate do Tabagismo .............................................. 31 

2.8 Saúde Mental ............................................................................... 32 

3. SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE ......................................................... 33 

3.1 Atenção Primária à Saúde - Estratégia Saúde da Família ................... 33 

3.2 Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF ..................................... 35 

3.3 Ações de Promoção a Atividade Física ............................................. 36 

3.4 Atendimento de Urgência e Emergência .......................................... 37 

3.5 Atenção Especializada Média e Alta Complexidade ............................ 38 

3.6 Atenção Farmacêutica ................................................................... 43 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

7 

3.7 Vigilância em Saúde ..................................................................... 45 

3.7.1 Vigilância Epidemiológica ............................................................ 46 

3.7.2 Vigilância Sanitária .................................................................... 47 

3.7.3 Programa Municipal DST/AIDS .................................................... 50 

4 GESTÃO ............................................................................................ 51 

4.1 Financiamento ................................................................................ 52 

4.1.1 Bloco de Atenção Básica ............................................................. 53 

4.1.2 Bloco de Vigilância em Saúde ...................................................... 53 

4.1.3 Bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica ................. 54 

4.1.4 Financiamento para Investimentos ............................................... 56 

4.1.5 Recurso Próprio ......................................................................... 57 

4.2 Planejamento no SUS ...................................................................... 58 

4.3 Estrutura ........................................................................................ 59 

4.4 Controle Social ................................................................................ 60 

5 PROPOSTAS OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE 

SAÚDE. ............................................................................................... 61 

5.1 Objetivo ......................................................................................... 61 

5.2 Diretrizes ....................................................................................... 62 

ANEXOS .............................................................................................. 70 

ANEXO I - RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA ........ 71 

ANEXO II - 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE ............................... 75 

ANEXO III - CONTRATO ORGANIZATIVO DA AÇÃO PÚBLICA DA SAÚDE ....... 81 

ANEXO IV – PLANO DE INVESTIMENTOS .................................................131 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

8 

1. APRESENTAÇÃO 

O Plano Municipal de Saúde é um dos instrumentos de 

Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS, elaborado a partir da análise 

situacional das intenções e os resultados a serem buscados no período de 

2014 a 2017, expressos em diretrizes e metas.  

Para nortear a elaboração deste plano utilizamos a ferramenta 

do Planejamento Estratégico Situacional de Carlos Mattos. Em discussões 

realizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, guiadas por esta 

metodologia, resultou no conhecimento e na descrição das principais causas 

dos problemas de saúde encontrados e de estratégias para o seu 

enfrentamento. 

O ponto de partida para as discussões e embasamento deste 

Plano foi à necessidade de implantação das Redes de Atenção à Saúde. Em 

uma discussão ampla, democrática e participativa realizada de julho a outubro 

de 2013 entre os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e as 

propostas e diretrizes aprovadas na 11ª Conferência Municipal de Saúde de 

2013 resultou-se nas discussões que estruturaram a construção do presente 

documento. 

Este Plano foi elaborado em consonância com a realidade do 

SUS, de seu financiamento, nas discussões realizadas, nas Pré-Conferências e 

Conferência Municipal de Saúde, que serviram de embasamento para 

propostas realizáveis e também para viabilização financeira de sua execução, 

para que este plano seja factível. 

Por este motivo, se destaca a importância do presente trabalho 

que temos a satisfação de apresentar, o Plano Municipal de Saúde para o 

quadriênio 2014 a 2017. Buscando explicitar as prioridades e os problemas de 

saúde do Município, para propor medidas e ações factíveis que melhorem os 

perfis de saúde existentes, o Plano Municipal revela-se um instrumento 

imprescindível dado à complexidade dos fatores condicionantes da saúde e o 

envolvimento de vários participantes, sem os quais se tornaria impossível dar 

continuidade aos avanços que almejamos alcançar. 

Com o objetivo maior do contínuo aperfeiçoamento e 

concretização do SUS, o Plano revela-se um instrumento indispensável para os 
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gestores, técnicos e todos os cidadãos na medida em que propõe medidas e 

ações que buscam principalmente a melhoria dos diferentes perfis de Saúde 

no Município. 

 

 

 

Cláudio de Souza 
Secretário Municipal de Saúde 

Decreto 19640 – 03/01/2013 
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2. ANÁLISE SITUACIONAL  

2.1 Dados Gerais 

O Município de Telêmaco Borba teve a sua instalação oficial em 

21 de março de 1964, tendo sido empossado como o primeiro Prefeito, o Sr. 

Péricles Pacheco da Silva, está situado na região leste do Estado do Paraná, no 

segundo planalto paranaense, inserido regionalmente no bloco planáltico de 

Ponta Grossa, ocupando uma área de 1.508,38 Km2, segundo o IBGE. 

O Município de Telêmaco Borba insere-se na Região 

Administrativa 4, AMCG - Associação dos Municípios dos Campos Gerais que 

integram a Micro-Região dos Campos Gerais, sendo Ponta Grossa a Cidade 

Polo. 

Dentro da região geográfica em que se situa, possui uma 

localização privilegiada, por encontrar-se em uma área do Estado bem servida 

de acessos rodoviários, além de estar relativamente próxima a centros 

maiores como Curitiba, Ponta Grossa e Londrina, como os quais mantém uma 

relação regida pela regionalização. 

Tomando-se por base sua situação econômica e político-

administrativa, polariza os Municípios mais próximos como Ortigueira, 

Curiúva, Imbaú, Ventania, Tibagi, Reserva e Cândido de Abreu, principalmente 

quando as suas populações a procuram para suprir necessidades de um 

serviço ou um comércio mais sofisticado. 

A nível Estadual se destaca por possuir um desenvolvido setor 

secundário, ressaltando a Indústria Papeleira, consequentemente, mantém um 

expressivo intercâmbio comercial com diversos Estados Brasileiros e com 

vários países através da exportação de seus produtos. 

O clima predominante é do tipo Subtropical úmido 

mesotérmico, com verão quente, e no inverno, geadas poucos frequentes, de 

acordo com dados da região, os meses mais chuvosos se verificam na estação 

de verão, e as estiagens na estação de inverno.  

A precipitação pluviométrica anual média é de 1.877 mm, a 

temperatura média anual varia de 25ºC a 13ºC, com o valor médio anual de 
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18ºC e a umidade relativa do ar com valores oscilando de 70% a 82%, com a 

média anual de 79,4%. 

 

 

2.2 Perfil Demográfico 

A população de Telêmaco Borba, em 2012 conforme o Censo 

2010 e a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

2012 chega a 71.176 habitantes, tendo a taxa de crescimento de 1,33%, que 

comparada a do taxa de crescimento do Estado do Paraná de 0,89% e no 

interior do Estado de 0,99% no mesmo período, demonstrando maior 

crescimento geométrico da população residente total e comparada ao interior 

do Estado do Paraná. 

De acordo com o Censo 2010 o município possui 1.432 

habitantes em zona rural indicando que a população é predominantemente 

urbana, sendo 97,95% dos habitantes residentes urbanos, a densidade 

populacional do município é de 51,37 hab/Km.  

A área ocupada com reflorestamento atinge hoje o percentual 

aproximado de 95% da área rural do município, sobrepondo-se assim a 

silvicultura de forma preponderante sobre a atividade agropecuária. 

Atualmente, o Município está rodeado por uma grande área de 

reflorestamento (silvicultura) que serve de matéria prima para a empresa 

Klabin S.A e para outras Empresas do Parque Industrial. 

 

 

2.2.1 População residente em Telêmaco Borba 

Tabela 1 – Estimativa da População Residente em Telêmaco Borba 2000/2012 

Ano População Método 

2012 71.176 Estimativa 

2011 70.535 Estimativa 

2010 69.872 Censo 

2009 69.276 Estimativa 

2008 68.584 Estimativa 

2007 64.635 Estimativa 

2006 64.191 Estimativa 
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2005 63.743 Estimativa 

2004 62.859 Estimativa 

2003 62.469 Estimativa 

2002 62.079 Estimativa 

2001 61.625 Estimativa 

2000 61.238 Censo 

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas 2013  

 

Tabela 2 – Taxa de crescimento anual estimada 

Taxa de crescimento anual estimada (%) (2010) 0,33 

Mulheres em idade fértil (10-49 anos), 2009 22.040  

Proporção da pop. feminina em idade fértil, 2009 (%) 62,1  

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas 2013   

 

 

2.2.2 Informações Populacionais Estimadas 

Tabela 3 - População Residente por Faixa Etária e Sexo – 2012 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

Menor 1 ano 558 539 1097 

1 a 4 anos 2234 2199 4433 

5 a 9 anos 2864 2789 5653 

10 a 14 anos 3363 3284 6647 

15 a 19 anos 2932 2945 5877 

20 a 29 anos 6167 6143 12310 

30 a 39 anos 5466 5556 11022 

40 a 49 anos 4688 5018 9706 

50 a 59 anos 3473 3773 7246 

60 a 69 anos 2086 2240 4326 

70 a 79 anos 1062 1312 2374 

80 anos e mais 324 500 824 

Total 35217 36298 71515 

Fonte: DataSUS 2013 

 

Gráfico 1 - Pirâmide Etária da população de Telêmaco Borba 2009 
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Gráfico 2 - Pirâmide Etária da população de Telêmaco Borba 2012 

 

 

 

2.3 Perfil Sócio Econômico 

Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

econômico e Social IPARDES/IBGE em 2010 a população economicamente 

ativa era de 31.706 pessoas e a população ocupada de 29.510 pessoas, sendo 

que 6,9% da população economicamente ativa neste período se encontravam 

desempregada, refletindo diretamente na qualidade de vida desta população.  

 

Tabela 4 - População Economicamente Ativa (PEA) por zona e sexo – 2010 

URBANA RURAL MASCULINO FEMININO 

31.706 712 19.691 12.726 

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Resultados da amostra 2010  
NOTA: PEA de 10 anos e mais. 
 

Tabela 5 – População Ocupada Segundo Atividades Econômicas - 2010 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 
Nº DE 

PESSOAS 

Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e pesca 2.493 

Indústria extrativa, distribuição de eletricidade, gás e água 39 

Indústria de transformação 5.950 

Eletricidade e gás 141 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 161 

Construção 2.882 

Comércio, reparação de veículos automotivos, objetos pessoais e domésticos 5.362 

Alojamento e alimentação 1046 
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Transporte, armazenagem e correio 1.658 

Informação e Comunicação 203 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 184 

Atividades imobiliárias, aluguéis 31 

Administração pública, defesa e seguridade social 1.622 

Educação 1.595 

Saúde e Serviços sociais 1.031 

Outros serviços coletivos sociais e pessoais 2.258 

Serviços domésticos 1.330 

Atividades mal definidas 1.522 

TOTAL 29.510 

Fonte IPARDES, Caderno Municipal 2013  

 

 

2.3.1 Índice de Desenvolvimento Humano e Pobreza 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal IDH-M é 

construído a partir de informações fundamentais para dimensionar as 

condições sociais da população, os indicadores utilizados são: esperança de 

vida, escolaridade, analfabetismo e renda.  

O índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) de 

Telêmaco Borba é 0,734, em 2010. O município está situado na faixa de 

desenvolvimento humano alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Entre 2000 e 

2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi educação (com 

crescimento de 0,114), seguida por longevidade e por renda. Entre 1991 e 

2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi educação (com 

crescimento de 0,221), seguida por longevidade e por renda. Em relação aos 

399 outros municípios do Paraná, Telêmaco Borba ocupa a 71ª posição, sendo 

que 70 (17,54%) municípios estão em situação melhor e 329 (82,46%) 

municípios estão em situação pior ou igual. 

 

Tabela 6 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes 
Telêmaco Borba – PR 

 1991 2000 2010 

IDHM 0,508 0,644 0,734 

IDHM Educação 0,322 0,543 0,657 

de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 25,47 39,59 53,97 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 36,34 74,20 94,31 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 67,14 82,32 92,98 
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fundamental 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 28,45 64,88 64,85 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 13,05 32,91 37,74 

IDHM Longevidade 0,644 0,726 0,828 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 63,66 68,56 74,68 

IDHM Renda 0,632 0,678 0,726 

Renda per capita (em R$) 408,24 543,71 732,78 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo 

completado determinados ciclos indica a situação da educação entre a 

população em idade escolar do município e compõe o IDHM educação.  

No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola 

cresceu 27,10% e no de período 1991 e 2000, 104,18%. A proporção de 

crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 

cresceu 12,95% entre 2000 e 2010 e 22,61% entre 1991 e 2000. 

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino 

fundamental completo cresceu -0,05% no período de 2000 a 2010 e 128,05% 

no período de 1991 a 2000. E a proporção de jovens entre 18 e 20 anos com 

ensino médio completo cresceu 14,68% entre 2000 e 2010 e 152,18% entre 

1991 e 2000. 

 

Tabela 7 - Proporção População Residente Alfabetizada por Faixa Etária 

Faixa etária 1991 2000 2010 

15 a 24 anos 11762 11539 11760 

25 a 59 anos 21173 23706 31297 

60 a 69 anos 1412 2065 3300 

70 a 79 anos 564 913 1697 

80 anos e mais 202 163 444 

Total 35113 38386 48498 

Fonte: DATAUS 2013 

O Índice de Gini mede o grau de concentração de distribuição 

de renda, cujo valor varia de zero (perfeita igualdade) até um (desigualdade 

máxima). No período de 2000 a 2010 houve redução da desigualdade 

passando de 0,58 em 2000 para 0,49 em 2010. 
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Tabela 8 – Índice de Gini 

ÍNDICE DE GINI 2000 2010 

 0,58 0,4958 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 

 

2.3.2 Condições dos Domicílios e Meio Ambiente 

O abastecimento de água é executado pela SANEPAR, que 

realiza a captação, tratamento e distribuição da água tratada, conforme 

estimativa da SANEPAR 2012 IBGE 99% da população recebe água tratada em 

seu domicilio. 

A Vigilância Sanitária controla a qualidade da água por meio do 

programa SISAGUA, coletando amostras de água de vários pontos da cidade 

para avaliação, são priorizadas amostras de regiões que apresentam dados 

epidemiológicos críticos com relação a doenças vinculadas pela água. 

 

Tabela 9 – Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de Água 

Abastecimento Água 1991 2000 2010 2012 

Rede geral 91,9 97,4 91,52 99 

Poço ou nascente (na propriedade) 6,8 1,9  0,8 

Outra forma 1,3 0,8  0,2 

Fonte: SANEPAR     

 

A cobertura de imóveis ligados à rede de esgoto, conforme 

informação da SANEPAR atinge 72% dos domicílios. Entretanto, há locais que 

mesmo após a expansão da rede de esgoto não fizeram ligação do esgoto 

domiciliar na rede. Ocasionando contaminação do solo e dos cursos de água. 

 

Tabela 10 – Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária 

Instalação Sanitária 1991 2000 2012 

Rede geral de esgoto ou pluvial 31,8 47,4 72 

Fossa séptica 20,5 13,0 - 

Fossa rudimendar 35,7 27,2 - 

Vala 2,2 1,9 - 

Rio, lago ou mar - 4,9 - 

Outro escoadouro 3,0 3,8 - 
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Não sabe o tipo de escoadouro 0,2 - - 

Não tem instalação sanitária 6,7 1,9 - 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos e SANEPAR    

 

A Coleta de lixo comum é realizada periodicamente três vezes 

por semana em 100% das localidades do município, a coleta seletiva do lixo 

reciclável é realizada uma vez na semana e a compostagem dos resíduos 

orgânicos esta em fase de implantação. A coleta e transporte são realizados 

por transporte e serviço próprio. 

O Aterro Sanitário Municipal esta funcionando de acordo com a 

legislação vigente e possui licença ambiental. 

Os resíduos de saúde são coletados, transportados e 

armazenados por empresas terceirizadas, as quais devem ser licenciadas e 

contratadas pelo gerador do resíduo.  

 

Tabela 11 - Proporção de Moradores por tipo de destino de lixo 

Coleta de lixo 1991 2000  

Coletado 79,6 97,4 100 

Queimado (na propriedade) 8,1 1,4 0 

Enterrado (na propriedade) 1,1 0,1 0 

Jogado 10,7 0,9 0 

Outro destino 0,4 0,2 0 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos SANEPAR 

 

 

2.4 Situação de Saúde 

2.4.1 Mortalidade  

2.4.1.1 Mortalidade Infantil 

O coeficiente de mortalidade infantil mostra evidente redução 

nos últimos quinze anos de 47/1000 nascidos vivos em 1995 para 13,64/1000 

nascidos vivos em 2012, refletindo a melhoria das condições de vida, acesso 

aos serviços de saúde e educação. Entretanto, ainda o coeficiente de 

mortalidade infantil é maior do que o coeficiente estadual 11,99/1000 em 

2012, demonstrando que mesmo com a redução significativa do coeficiente de 
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mortalidade infantil, existe ainda um grande desafio para o município em 

propor estratégias para a redução de mortalidade. 

A maior proporção dos óbitos infantis ocorre principalmente em 

decorrência da prematuridade. Há predominância de mortes no período 

neonatal (0 a 28 dias), sendo que neste período os óbitos são influenciados 

principalmente por fatores relacionados à gestação, parto e assistência ao 

parto.  

Este desempenho está francamente relacionado com um 

conjunto de medidas que incluem: a ampliação da oferta de serviços, a 

captação precoce de gestantes, o controle e busca de gestantes faltosas e da 

qualificação da assistência materno-infantil na Atenção Primária de Saúde.  

Também à disponibilização das ações de promoção, vigilância e 

prevenção em saúde, permitindo a intervenção precoce nas principais 

complicações da infância. Portanto, para proporcionar a redução da taxa de 

mortalidade infantil em Telêmaco Borba é necessário o fortalecimento da Rede 

Mãe Paranaense, garantindo acesso a todos os níveis de complexidade de 

assistência e qualificação do Pré-Natal. 

 

Gráfico 3 - Coeficiente de Mortalidade Infantil 
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Tabela 12 - Coeficiente de Mortalidade Infantil em Telêmaco Borba de 2008 a 

2012.  

DADOS 2008 2009 2010 2011 2012 

Coeficiente de Mortalidade Infantil 17,74 17 22,29 4,5 13,42 

Número Absoluto de óbitos 19 20 26 05 15 

Taxa de Mortalidade Perinatal 8,78 10,77 12,86 1,8 9,8 

Fonte: Viep 2013 
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2.4.1.2 Principais Causas de Mortalidade  

As doenças não transmissíveis, com predominância das do 

aparelho circulatório, representam a principal causa de mortalidade na 

população, esta incidência esta associada à frequência de fatores de risco 

como a hipertensão arterial, diabetes, e as condições e hábitos de vida como 

tabagismo, sedentarismo, obesidade e estresse. 

As neoplasias são determinadas por causas variadas, podendo 

ser externas ou internas, estando ambas inter-relacionadas. As causas 

externas relacionam-se ao meio ambiente e aos hábitos ou costumes próprios 

de um ambiente social e cultural. As causas internas são, na maioria das 

vezes, geneticamente pré-determinadas, estão ligadas à capacidade do 

organismo de se defender das agressões externas. Esses fatores causais 

podem interagir de várias formas, aumentando a probabilidade de 

transformações malignas nas células normais. O diagnóstico precoce e a 

proteção dos fatores causais devem ser estimulados. 

As causas externas representam a principal causa de morte 

entre adultos jovens, também observamos a maior ocorrência no sexo 

masculino. É necessário que seja efetivada a análise detalhada das causas e 

circunstâncias dos acidentes e violências mais frequentes, que é fundamental 

para nortear as medidas preventivas. 

O município apresenta maior incidência de mortalidade por 

causa externa em comparação com o Estado. 

Portanto, a consolidação das medidas de promoção de saúde 

na rotina da atenção primária pode, juntamente com o diagnóstico precoce e 

tratamento adequado, colaborar na redução da morbi-mortalidade das 

principais causas de mortalidade no município.  

 

Tabela 13 – Principais Causas de Mortalidade em Telêmaco Borba  

2008 2009 2010 2011 2012 

Doença do Aparelho 
Circulatório 26,69% 

Doença do Aparelho 
Circulatório 26,42% 

Doença do 
Aparelho 
Circulatório 
27,55% 

Doença do 
Aparelho 
Circulatório 
23,98% 

Doença do Aparelho 
Circulatório 21,71% 

Causas Externas Doenças do Aparelho Neoplasias Neoplasias Neoplasias 17,53% 
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17,79% Respiratório 14,92% 14,17% 14,02% 

Doenças do Aparelho 
Respiratório 12,92% 

Neoplasia 13% Causa Externa 
12,6% 

Doenças do 
Aparelho 
Respiratório 

13,41% 

Doenças do 
Aparelho 
Respiratório 
14,19% 

Neoplasia 11,65% Causas Externas 
12,6% 

Doenças do 
Aparelho 
Respiratório 12% 

Causas Externas 
13 % 

Causas Externas 
12,1% 

Doenças Endócrinas 
7,6% 

Doenças Endócrinas 
7,7% 

Doenças do 
Aparelho 
Digestivo 6,29% 

Doenças 
Endócrinas 7,31% 

Achados anormais 
clínicos e 
laboratoriais 8,9% 

Fonte: VIEP/SIM 2013 

 

 

2.4.2 Morbidade 

2.4.2.1 Morbidade por Doenças Transmissíveis 

Nas últimas décadas as doenças transmissíveis apresentaram 

reduções drásticas nas taxas de incidência de morbidade e mortalidade, 

decorrendo principalmente das medidas efetivas de prevenção como a 

imunização, da melhoria de condições socioeconômicas, melhoria das 

condições de saúde e de acesso aos serviços de saúde. 

Entretanto observamos que há persistência na ocorrência de 

doenças como a Tuberculose, Hanseníase e as Hepatites Virais, nas quais não 

se observou acentuada diminuição no número de casos. 

As hepatites são importante causa de doenças hepáticas, e 

potencialmente preveníeis, tanto através de saneamento básico (A), como por 

imunização, prática de sexo seguro e cuidados adequados com material 

biológico (B e C). A do tipo A apresenta alta prevalência nos países em 

desenvolvimento, onde as condições sanitárias e socioeconômicas são 

precárias. A prevalência de hepatite B tem sido reduzida em países onde a 

vacinação foi implantada, porém permanece alta em populações de risco e em 

países onde a transmissão vertical e horizontal intradomiciliar não é 

controlada. Desta forma, a prevalência das hepatites também reflete a 

organização social e a qualidade dos cuidados com a saúde de uma região. Em 

2012 o município implantou o teste rápido de Hepatite B e C, possibilitando 

maior acesso ao diagnóstico precoce. 
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Apesar da redução do coeficiente de prevalência, a hanseníase 

ainda constitui um problema de saúde pública no Brasil. A taxa de cura em 

tempo oportuno de Hanseníase é de 83% no ano de 2012. Estes indicadores 

avaliam a efetividade do serviço medindo a qualidade do acesso à informação 

sobre a doença, diagnóstico precoce, acompanhamento dos casos e a 

disponibilidade de recursos humanos e materiais para o tratamento o que é 

determinante para diminuição da prevalência de Hanseníase no município. 

Portanto é necessário que haja intensificação das ações de tratamento e 

detecção precoce de casos novos, e de vigilância resolutiva e contínua dos 

familiares e contatos íntimos dos pacientes diagnosticados, a fim de captar 

precocemente, diminuindo as complicações e sequelas, assim como a 

circulação e contaminação da população pelo bacilo. 

A taxa de cura de casos novos de tuberculose 87,50% em 

2012 que demonstra que o principal desafio ainda é aumentar a adesão ao 

tratamento e diminuir a taxa de abandono, havendo necessidade de 

incorporação do acompanhamento de pacientes e familiares nas equipes de 

Saúde da Família, contribuindo para a melhoria destes índices, facilitando o 

tratamento supervisionado e a adesão, acompanhamento da família e 

diagnóstico precoce.  

A AIDS é um problema de saúde emergente, havendo 

perspectiva de aumento no número de casos de AIDS no município devido ao 

aumento significativo de pessoas soropositivas para o HIV nos últimos cinco 

anos. 

Houve um aumento significativo na incidência de AIDS de 2006 

a 2011 sendo que em 2008 o município era a quarta cidade do estado e a 

centésima do país com mais casos de AIDS e a prevalência é de 

49,07/100.000. Na maioria heterossexuais (73%), seguida de bissexuais (8%) 

e homossexuais (8%), também observamos a associação da contaminação ao 

uso de drogas lícitas e ilícitas não injetáveis, também houve aumento de casos 

em mulheres 1,3 homens para cada mulher. A faixa etária prevalente é de 20 

(vinte) a 49 (quarenta e nove) anos de idade. Em geral os portadores têm 

baixo desenvolvimento sócio econômico.  
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Gráfico 4 – Incidência de AIDS 
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Em relação à transmissão vertical de HIV não temos nenhum 

caso confirmado em 2011. Em 2011 tivemos um caso de sífilis congênita 

confirmada, a gestante foi diagnosticada no quarto mês de gestação e evadiu-

se do serviço, a mesma era usuária de drogas. No ano de 2012 tivemos dois 

casos confirmados, ambos diagnosticados durante a Gestação, mas que não 

tiveram tratamento adequado. 

 

Tabela 14 - Transmissão Vertical 

Transmissão vertical 2009 2010 2011 2012 

HIV 0 0 1 0 

Sífilis Congênita 0 0 1 2 

 

No Paraná a Dengue é considerada uma doença transmissível 

reemergente de grande importância devido ao número de casos registrados e 

das variações clínicas e com períodos irregulares e incidência importante em 

anos epidêmicos. 

No município não houve caso autóctone (infecção ocorrida no 

município), no entanto segundo parâmetros do Ministério da Saúde o 

município é considerado infestado pelo mosquito transmissor da dengue Aedes 

Aegypti, apresentando possibilidade e vulnerabilidade para o desenvolvimento 

desta epidemia, devido ao índice de infestação predial, as condições climáticas 

favoráveis à proliferação deste e do intenso trânsito de pessoas de localidades 

que apresentam a doença. 
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Tabela 15 - Série Histórica de Agravos Notificáveis  

Agravos 2008 2009 2010 2011 2012 

AIDS 14 13 11 17 5 

Malária 0 0 0 0 1 

Dengue 2 2 0 7 13 

Hanseníase 7 6 8 6 9 

Hepatite Viral A 19 20 0 1 0 

Hepatite Viral B 9 11 5 11 6 

Hepatite Viral C 8 7 2 7 10 

Intoxicação Agrotóxica 0 1 2 3 3 

Intoxicação por Medicamentos 17 2 11 30 24 

Intoxicação por Pesticida Doméstico 0 0 4 6 3 

D. Meningocócica 0 0 0 0 0 

Meningite Bacteriana 3 2 4 2 1 

Sífilis em Gestantes 0 0 9 5 9 

Tuberculose 21 23 23 18 19 

Toxoplasmose 0 0 12 11 10 

Varicela 82 27 406 120 189 

Fonte: Viep 2013      

 

 

2.4.2.2 Morbidade por Doenças não Transmissíveis 

Nas últimas décadas houve a transição do perfil epidemiológico 

da população da predominância das doenças transmissíveis para as doenças 

não transmissíveis. Entre os fatores que contribuíram para essa transição 

epidemiológica podemos destacar a redução da natalidade, aumento da 

expectativa de vida, transição nutricional, aumento da violência e acidentes de 

trânsito. 

De acordo com o Ministério da Saúde estima-se que 35% da 

população com idade superior a 40 anos são hipertensos e 11% na faixa etária 

? seja diabético. Em Telêmaco Borba, nesta faixa 34,8% da população é 
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hipertensa e 13% são diabéticos (Fonte: pacientes cadastrados na Farmácia 

Municipal). 

Em decorrência do grande número de pessoas acometidas 

pelas doenças crônico degenerativas, e da necessidade destas pessoas de 

acompanhamento permanente de saúde, e do comprometimento da saúde 

pelas complicações destas, houve encarecimento das ações e dos serviços de 

saúde. No Brasil o gasto com doenças crônico degenerativas e suas 

complicações representam 70% do orçamento de saúde. 

 

Tabela 16 – Morbidade Hospitalar em Telêmaco Borba de 2012. 

Capítulo CID-10 
Menor 1 

ano 
1 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 
14 

anos 

15 a 
19 

anos 

20 a 
29 

anos 

30 a 
39 

anos 

40 a 
49 

anos 

50 a 
59 

anos 

60 a 
69 

anos 

70 a 
79 

anos 

80 
anos e 
mais 

Total 

I.   Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

38 30 15 16 35 96 109 113 89 97 87 42 767 

II.  Neoplasias 
(tumores) 

- - - 1 - - - 3 - - - - 4 

III. Doenças sangue 
órgãos hemat e transt 
imunitár 

8 3 2 - 4 13 6 12 4 3 5 2 62 

IV.  Doenças 
endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas 

1 2 1 7 14 30 47 106 166 117 58 16 565 

VI.  Doenças do 
sistema nervoso 

2 6 2 3 2 4 3 5 3 1 1 - 32 

IX.  Doenças do 
aparelho circulatório 

1 1 - 1 5 9 36 83 195 336 333 201 1201 

X.   Doenças do 
aparelho respiratório 

59 58 12 10 24 59 72 148 227 206 186 104 1165 

XI.  Doenças do 
aparelho digestivo 

- 5 15 28 31 60 77 65 66 83 51 20 501 

XII. Doenças da pele 
e do tecido 
subcutâneo 

- 3 8 8 5 24 34 20 18 20 23 7 170 

XIII. Doenças sist 
osteomuscular e tec 
conjuntivo 

- 1 1 1 8 11 22 23 9 15 4 4 99 

XIV. Doenças do 
aparelho geniturinário 

- 2 - - 2 13 16 19 21 22 21 10 126 

XV.  Gravidez parto e 
puerpério 

- - - 18 252 459 185 14 - - - - 928 

XVI. Algumas afec 
originadas no período 
perinatal 

32 - - - - - - - - - - - 32 

XVII. Malf cong 
deformid e anomalias 
cromossômicas 

- - - - - 1 2 - 2 1 - - 6 

XVIII. Sint sinais e 
achad anorm ex clín e 
laborat 

- 2 - - 4 4 8 3 7 6 5 5 44 

XIX. Lesões enven e 
alg out conseq causas 
externas 

- 5 11 13 29 73 54 31 27 34 26 27 330 

Total 141 118 67 106 415 856 671 645 834 941 800 438 6032 

Fonte: DataSus 2013 
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2.5 Saúde da Mulher e da Criança 

A Política Nacional da Saúde da Mulher visa à promoção e 

prevenção a saúde, utilizando como estratégia a ampliação do conhecimento 

dos direitos sexuais e reprodutivos, disponibilização de Planejamento Familiar, 

prevenção e tratamento dos principais agravos e problemas de saúde que 

afetam as mulheres, como o câncer de colo de útero e mama, gravidez de alto 

risco, violência contra a mulher, DST/AIDS, entre outros. 

O município aderiu ao Programa Rede Mãe Paranaense que 

propõe a organização da atenção materno-infantil nas ações do pré-natal e 

puerpério e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das 

crianças, em especial no seu primeiro ano de vida. 

A Rede Mãe Paranaense é composta por ações que envolvem a 

captação precoce da gestante, o seu acompanhamento no pré-natal, com no 

mínimo sete consultas, a realização de dezessete exames, a estratificação de 

risco das gestantes e das crianças, a garantia de ambulatório especializado 

para as gestantes e crianças de risco, a garantia do parto por meio de um 

sistema de vinculação ao hospital conforme o risco gestacional. 

Em 2012 o município, por meio do COMSUS, implantou o 

Centro Regional Mãe Paranaense para o atendimento de gestantes de risco 

dos municípios da 21ª Regional de Saúde, o qual conta com médicos obstetras 

e enfermeira obstetra para acompanhamento do Pré-Natal de Risco. 

Com a implantação da Rede Mãe Paranaense ficou 

contratualizada as referências de Risco Habitual com o Hospital Dr. Feitosa – 

Telêmaco Borba, as de Risco Intermediário com o Hospital Evangélico - Ponta 

Grossa e as de Alto Risco com o Hospital Nossa Senhora do Rocio – Campo 

Largo. Com a Estratificação de risco proposta pela linha guia e a vinculação da 

gestante de acordo com o grau de risco, espera-se que a assistência ao Pré-

Natal e Parto sejam realizadas de modo a assegurar a gestante assistência 

necessária. 

O número de mães com mais de 7 consultas de pré-natal 

melhorou muito no período analisado, passando de 71% em 2008, para 85% 

em 2012.  
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As gestantes estratificadas como de risco habitual realizam 

Pré-Natal na Unidade Básica de Saúde - UBS, enquanto que a gestante 

estratificada com risco intermediário ou alto risco é encaminhada para o 

Centro Regional Mãe Paranaense, onde receberá acompanhamento por médico 

obstetra e de outras especialidades se houver encaminhamento. 

Gráfico 5 
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Atualmente as ações realizadas no município visam o 

planejamento familiar, redução do câncer de mama e de colo de útero, a 

atenção à mulher no seu ciclo gravídico. Estas ações são desenvolvidas nas 

Unidades Básicas de Saúde, com apoio do Centro de Especialidades e Centro 

Mãe Paranaense. O principal objetivo destas ações é a diminuição dos 

agravos, planejamento familiar e redução da mortalidade materna. De acordo 

com a projeção do IBGE 62,1% da população feminina encontra-se em idade 

fértil (22.040 mulheres na faixa etária de 10 a 49 anos), demonstrando que 

há necessidade do desenvolvimento de estratégias para o fortalecimento das 

ações realizadas. 

Os métodos contraceptivos preconizados pelo Ministério da 

Saúde (MS) estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde e 

Clínica da Mulher, também são realizadas ações de prevenção da gravidez na 

adolescência por meio de orientações em escolas. Entretanto mesmo com a 

redução sustentada, como demonstra o gráfico abaixo, a gravidez na 

adolescência é um problema, que precisa de ações que ampliem o 

conhecimento sobre o corpo, sobre os direitos sexuais e reprodutivos e a 

disponibilização e adesão ao Planejamento Familiar. As ações para o 

empoderamento e o desenvolvimento de atitudes de promoção e qualidade de 

vida com relação à gravidez na adolescência ou indesejada e violência contra a 

mulher são extremamente complexas, indicando a necessidade de formar 
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parcerias principalmente com as escolas para implementação de medidas 

educativas específicas para esse grupo. 

 

Gráfico 6 - Percentual de Gestantes adolescentes em Telêmaco Borba de 2008 

a 2012. 
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Fonte: Sinasc/VIEP 2013 

 

A abordagem preventiva do câncer do colo do útero é realizada 

pelo exame Cervico Vaginal, disponível nas Unidades Básicas de Saúde e na 

Clínica da Mulher, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e a 

cobertura ideal de realização de exame Cervico Vaginal é a razão de 0,8, em 

mulheres de 14 a 49 anos. O gráfico abaixo apresenta a cobertura de exames 

Papanicolau realizados no município desde 2008 a 2012, embora a 

disponibilização do serviço constatamos que não estamos com a cobertura 

adequada de coleta de exames, havendo necessidade de realização de 

orientação sobre a necessidade de realização do exame e busca ativa de 

mulheres com exame em atraso. 

As mulheres que apresentam alterações (atipias) no exame 

Cervico Vaginal são comunicadas, não havendo o comparecimento no 

atendimento agendado é realizada busca ativa. Estas são acompanhadas pelo 

ginecologista para tratamento e quando necessário a paciente é encaminhada 

para serviço de maior complexidade. 
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Gráfico 7 – Razão de Exames Citopatológicos do Colo do útero na faixa etária 

de 29 a 59 anos em Telêmaco Borba de 2008 a 2012. 
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Fonte: SISCOLO 2013 

 

 

2.5.1 Saúde da Criança 

O declínio do coeficiente de mortalidade infantil nas últimas 

décadas, de 54/1000 em 1990 para 15/1000 em 2012, esta associado às 

condições de vida, ao acesso aos serviços básicos de saúde e a realização de 

programas direcionados a situações específicas da infância como incentivo à 

amamentação, imunização, acompanhamento do crescimento, 

desenvolvimento e tratamento de doenças prevalentes na infância.  

A diminuição da mortalidade pós-neonatal (28 dias) é o 

responsável pela maior parte da redução da mortalidade infantil nas últimas 

décadas, ao passo que o componente neonatal representa a maior parcela da 

taxa de mortalidade infantil. Nos óbitos neonatais, esta redução é bem menor, 

pois estão associados com a oferta e a qualidade do Pré-Natal, parto e 

puerpério e, ao desenvolvimento tecnológico das UTI’s neonatais e da 

assistência neonatal qualificada. 

Com a implantação da Rede Mãe Paranaense há expectativa de 

redução na mortalidade neonatal pela reorganização da assistência Pré-Natal e 

a vinculação da gestante ao hospital qualificado para assistência neonatal 

conforme a classificação do risco gestacional. 

O Comitê Municipal de mortalidade infantil tem o intuito de 

investigar cada óbito procurando determinar a evitabilidade e nessa hipótese 

especificar as medidas de prevenção e nortear as ações e serviços de saúde. 
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Atualmente a vigilância epidemiológica investiga todos os óbitos em menores 

de um ano e são realizadas reuniões mensais com o Comitê de Mortalidade 

Infantil para estudar e determinar as causas dos óbitos.  

 

Tabela 17 - Número de Nascidos Vivos Residentes em Telêmaco Borba de 

2008 a 2012.  

Número de Nascidos Vivos 2008 2009 2010 2011 2012 

 1252 1206 1166 1105 1117 

Fonte: VIEP/SINASC 2013      

 

Todas as Unidades Básicas de Saúde são responsáveis pelo 

atendimento periódico de puericultura. Durante a Puericultura é observado o 

desenvolvimento físico e psicomotor da criança e a mãe orientada sobre 

cuidados básicos como incentivo ao aleitamento materno e a alimentação 

saudável e também é o momento oportuno para estratificação de risco da 

criança. Comparado aos anos anteriores (tabela abaixo) houve redução 

significativa em 2012 do número de atendimentos realizados, assim como a 

qualidade da puericultura ainda é incipiente, devendo ser melhorada com 

relação à qualidade do atendimento e busca ativa de faltosos, 

acompanhamento periódico e estratificação das crianças de risco.  

 

Tabela 18 - Número de Puericultura e Consultas Pediátricas em Telêmaco 

Borba de 2010 a 2012.  

 2010 2011 2012 

Puericultura 17.490 17.615 14.480 

Consulta pediatria 2.640 4.089 3.942 

Fonte: SIAB/SIASUS 2013 

 

O baixo peso é um importante fator de risco para a morbi-

mortalidade neonatal e infantil e, contribui para orientar as iniciativas de 

intervenções nutricionais como as do Pré-Natal, subsídio dos processos de 

planejamento e gestão da Saúde Reprodutiva, bem como a proteção e a 

Saúde Infantil. Conforme informações do Ministério da Saúde os valores de 

5% a 6% são encontrados em países desenvolvidos.  
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Convenções internacionais e do Ministério da Saúde 

estabelecem que esta proporção não deva ultrapassar 10%. A proporção de 

nascidos vivos com baixo peso ao nascer tem se mantido entre 7% e 9% no 

município, nos últimos anos.  

 

Gráfico 8 
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A cobertura esperada para as vacinas aplicadas em menores de 

um ano para o controle das doenças é de 95%. As menores coberturas 

observadas na tabela abaixo podem estar relacionadas ao número menor de 

registro pelos profissionais, talvez associado a uma menor procura, pelos pais, 

do serviço de vacinação das UBS’s, e principalmente a não realização de busca 

ativa de faltosos e a perda de oportunidade de vacinação por essas unidades.  

Importante ressaltar que apesar das menores coberturas 

detectadas não foi observado aumento no número de casos notificados de 

doenças imunopreveníveis. Há necessidade de efetivar a busca ativa de 

faltosos e avaliação da carteirinha de vacinação a cada visita do Agente 

Comunitário de Saúde - ACS e na Unidade Básica de Saúde a fim de vacinar os 

faltosos. 

 

Tabela 19 - Cobertura Vacinal 

Vacina 2008 2009 2010 2011 2012 

BCG % 97 97 92 92 93 

Hepatite B 97 95 96 82 69 

Rota Vírus Humano 85 92 93 88 87 

Poliomielite 95 92 95 90 82 

Tetravalente 96 92 96 90 70 
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2.6 Saúde do Idoso 

Atualmente aproximadamente 10,52% da população do 

município é idosa, tendo como porta de entrada no sistema de saúde, 

preferencialmente, as equipes da Estratégia de Saúde da Família. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 85% dos idosos 

convivem com alguma doença crônica e 15% destes possuem no mínimo 5 

doenças, considerando estes dados, o sistema de saúde tem um grande 

desafio para atender de forma organizada e resolutiva esta demanda 

crescente. 

 

Tabela 20 – Taxa da população idosa internada por fratura de fêmur em 

Telêmaco Borba de 2010 a 2012.  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Taxa da População Idosa internada por 
fratura de Fêmur  

21 09 16 16 13 

Fonte: DATASUS 2013 

 

Entretanto, é notória a precariedade de recursos humanos e de 

conhecimento sobre as repercussões do envelhecimento sobre a saúde da 

pessoa idosa por parte dos profissionais de saúde. Portanto, para buscar maior 

resolutividade nesse nível de atenção exige o investimento na capacitação 

desses profissionais, instrumentalizando-os para uma prática mais adequada e 

possibilitando a estruturação do serviço para implantação da Caderneta de 

Saúde da Pessoa Idosa e Avaliação Funcional do Idoso. 

 

 

2.7 Programa de Combate do Tabagismo 

O Programa foi implantado em agosto de 2007, nos últimos 

anos a mortalidade por doenças relacionadas ao tabagismo foi de 50% da 

mortalidade geral, porem não há levantamento da prevalência de tabagistas, o 

que dificulta a avaliação da efetividade do programa no município. 
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O objetivo geral deste programa é reduzir a prevalência de 

fumantes e a consequente morbi-mortalidade relacionada ao consumo de 

derivados do tabaco. Para tanto, são desenvolvidas ações educativas de 

orientação aos fumantes e não fumantes, prevenção à iniciação do tabagismo, 

tratamento do tabagista visando a abstinência e prevenção de recaídas, ações 

políticas para efetivação da lei de ambientes livre de tabaco com objetivo de 

proteger a população dos riscos do tabagismo passivo. 

 

 

2.8 Saúde Mental 

A prevalência de Transtornos mentais é elevada na população 

brasileira, apesar de não haver registro preciso do número de pessoas com 

transtornos mentais no município sabemos que conforme a Organização 

Mundial de Saúde de 10% a 20% da população adulta e adolescente sofre de 

algum transtorno mental.  

O Ambulatório Municipal de Saúde Mental foi desativado pela 

falta de médico psiquiatra, atualmente dispomos de um psicólogo que atua de 

forma generalista, dando apoio e atenção a adultos, idosos, crianças e 

adolescentes. A porta preferencial de entrada para o atendimento destas 

pessoas são as Unidades Básicas de Saúde, que devem realizar o tratamento 

de transtornos leves e encaminhar para o serviço de referência àqueles que 

necessitarem de atendimento de maior complexidade, devendo a Atenção 

Primária continuar acompanhando o paciente e a família. 

O planejamento e execução de atividades de promoção e 

tratamento necessitam ser feitos conjuntamente entre as equipes de Saúde 

Mental (CAPS) e Saúde da Família.  

Além disso, os indivíduos que necessitarem de cuidado mais 

intensivo e/ou de reinserção psicossocial que ultrapassem as possibilidades de 

intervenção da Atenção Primária são acompanhados no Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) do município. 
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A articulação entre as equipes de Saúde da Família, NASF e do 

CAPS e outros serviços de interesse deve sempre ser efetivadas, para criação 

de uma rede de assistência e organização do fluxo e o processo de trabalho.  

Nos últimos anos houve aumento no registro de roubos, furtos 

e homicídios no município em muitos deles existe o envolvimento com o 

consumo e/ou tráfico de drogas. Neste mesmo período o número de cidadãos 

que procuram os serviços de saúde em busca de atendimento também 

aumentou.  

Na maior parte os casos são referendados para outros 

municípios para desintoxicação e ao retornar não encontram no município um 

atendimento organizado especificamente para a manutenção de abstinência e 

prevenção de recaídas.  

Para implementação da Assistência Integral da Saúde Mental o 

município em parceria com a região de saúde aderiu-se à rede de saúde 

mental, com a disponibilização de novos serviços para atenção integral e 

resolutiva da população com sofrimento mental.  

 

 

3. SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 

3.1 Atenção Primária à Saúde - Estratégia Saúde da Família 

Atenção Primária é um conjunto de ações de saúde individuais 

e coletivas que englobam a Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento e 

Reabilitação. 

Utiliza tecnologias de elevada complexidade de saberes e 

práticas e baixa densidade de equipamentos que devem resolver os problemas 

de saúde de maior frequência e relevância.  

A Atenção Primária tem a Estratégia Saúde da Família como 

estruturante para sua organização, tendo como principal desafio promover a 

reorientação das práticas e ações de saúde de forma integral e contínua. É 

entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 

operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 

unidades básicas de saúde.  As equipes atuam com ações de promoção da 
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saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 

frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. Esta concepção 

supera a antiga proposição de caráter exclusivamente centrado na doença, 

desenvolvendo-se por meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e 

participativas, sob a forma de trabalho em equipes, dirigidas às populações de 

territórios delimitados, pelos quais assumem responsabilidade. 

Os princípios fundamentais da Atenção Primária no Brasil são: 

integralidade, qualidade, equidade e participação social. Mediante a adstrição 

de clientela, as equipes Saúde da Família estabelecem vínculo com a 

população, possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade destes 

profissionais com os usuários e a comunidade. Seu desafio é o de ampliar suas 

fronteiras de atuação visando uma maior resolubilidade da atenção, onde a 

Saúde da Família é compreendida como a estratégia principal para mudança 

do modelo de saúde, que deverá sempre se integrar a todo o contexto de 

reorganização do sistema de saúde. 

 

Gráfico 9 - Proporção da Cobertura da Estratégia Saúde da Família em 

Telêmaco Borba de 2008 a 2012. 
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Fonte: SIAB, 2013 

 

A Atenção Básica está organizada por meio da Estratégia 

Saúde da Família, a qual foi implantada em 1999 e se efetivou em 2004 com a 

implantação de 12 equipes, sendo que hoje temos implantadas 14 Equipes de 

Estratégia da Saúde da Família. No entanto, conforme a determinação da 

portaria da Atenção Primária em Saúde a cada equipe da Estratégia Saúde da 

Família deve ser responsável por 3500 habitantes.  Atualmente 100% dos 
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habitantes são atendidos pelas Unidades de Estratégia Saúde da Família, 

apesar de termos capacidade de atendimento 68% da população. 

Em decorrência do número inadequado de habitantes por 

equipe, a assistência prestada, os programas estratégicos e principalmente o 

trabalho de promoção e prevenção à saúde são realizados de forma incipiente. 

Com relação à força de trabalho o município vem oferecendo 

periodicamente concurso público com o objetivo de fixar os profissionais na 

Atenção Básica, no entanto ainda existem muitas dificuldades como: o perfil 

do profissional para o atendimento conforme as diretrizes da estratégia; 

dificuldade de fixação de profissionais; principalmente os médicos, 

ocasionando alta rotatividade e baixa resolução de problemas da população. 

Em 2011 houve adesão ao Programa de Melhoria de Acesso e 

Qualidade da Atenção Primária o que de modo ainda incipiente vem 

contribuindo para a cultura da avaliação e o monitoramento das ações da 

Atenção Primária. Apesar de não instituído de forma sistematizada, há 

dificuldade da gestão e das equipes da visualização clara do desempenho dos 

serviços realizados, bem como sobre a organização da estratégia. 

 

 

3.2 Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi implantado 

no município em 2011, atualmente é composto por uma equipe 

multidisciplinar com diversos profissionais, entre eles, Educador Físico, 

Assistente Social, Médico Geriatra, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, 

Fisioterapeuta e Médico Veterinário. O NASF visa proporcionar maior saúde à 

população, por meio de estratégias de apoio matricial e projetos de Saúde no 

território. A construção destas estratégias deve ser pactuada em espaços de 

discussão internos e externos envolvendo a Estratégia Saúde da Família. 

O NASF deve superar a lógica fragmentada da Saúde buscando 

a articulação dos serviços e educação permanente na construção e 

fortalecimento das redes de Atenção à Saúde. 
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As intervenções diretas do NASF a usuários e famílias podem 

ser realizadas, mas sempre sob encaminhamento e acompanhamento da ESF 

e deverão ser realizadas apenas em casos extremamente necessários. 

Dentre as atividades desenvolvidas pelo NASF pode se destacar 

as de Promoção a Saúde, que segundo a Carta de Ottawa conceitua-se a 

promoção da saúde "como o processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo". E acrescenta-se que “para atingir um 

estado de completo bem estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos 

devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 

favoravelmente o meio ambiente. Este documento contempla cinco amplos 

campos de ação: implementação de políticas públicas saudáveis, criação de 

ambientes saudáveis, capacitação da comunidade (empoderamento), 

desenvolvimento de habilidades individuais e reorientação de serviços de 

saúde”. 

O principal objetivo das ações de promoção à saúde realizadas 

no município é de motivar à população a autogerir sua saúde, mudando 

hábitos e atitudes, melhorando a qualidade de vida pessoal, laboral, familiar e 

comunitária. 

A política de promoção à saúde instituída no município ainda é 

incipiente sendo que atua de maneira mais efetiva nos eixos da promoção da 

atividade física e em ações pontuais, havendo necessidade de investir em 

ações que contemplem todos os eixos da política de Promoção à Saúde.   

 

 

3.3 Ações de Promoção a Atividade Física 

A prática da atividade física está sendo difundida no mundo 

como um fator de proteção para saúde dos indivíduos. Além dos benefícios já 

conhecidos, como, a melhoria da circulação sanguínea, melhorias metabólicas, 

ressaltam-se também os aspectos psicológicos através da socialização e a 

influência na redução do estado de ansiedade ou de estresse, o que conferem 
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à prática da atividade física a capacidade de favorecer a melhoria do bem-

estar dos indivíduos praticantes. 

A secretaria Municipal de Saúde do Município conta com um 

profissional de educação física que atua no NASF (Núcleo de Apoio á Saúde da 

Família) e que desenvolve a prática de exercício físico orientado junto à 

comunidade e Unidades Básicas de Saúde, através da estruturação de grupos. 

Atualmente, existem 11 grupos de atividade física nas diversas comunidades 

do município. Além das atividades citadas, contamos com 20 academias ao ar 

livre que propiciam a população o acesso para o desenvolvimento de atividade 

física. 

 

 

3.4 Atendimento de Urgência e Emergência 

A Assistência de Urgência e Emergência é realizada pelo Pronto 

Atendimento Municipal – PAM e disponibiliza atendimento 24 horas à 

população que é encaminhada por meios particulares, pelos serviços 

municipais (ambulâncias e carros municipais) ou por demanda espontânea 

totalizando em média 130 atendimentos por dia. 

Os encaminhamentos das Unidades Básicas de Saúde que, em 

muitos casos são eletivos, aumentam o tempo de espera dos pacientes a 

serem atendidos pelo serviço de urgência e emergência. 

O Serviço de Transporte conta com oito ambulâncias que são 

diariamente destinadas a transferências e locomoção de pacientes acamados 

e/ou em estado grave para outros municípios, os translados do PAM ao 

hospital ou domicilio, do hospital à clínica de hemodiálise ou ao domicílio e os 

chamados dos pacientes via telefone 192 para remoção. 

O Corpo de Bombeiros - SIATE atende os casos de trauma, 

ficando sob responsabilidade do município o atendimento dos casos clínicos, 

por meio do 192, sendo este atendimento incipiente, considerado o número 

insuficiente de ambulâncias, a falta de ambulâncias devidamente equipadas e 

equipe treinada e qualificada para realizar o atendimento móvel de urgência e 

emergência. 
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O corpo de Bombeiros - SIATE utiliza o PAM e o Hospital Dr. 

Feitosa, como porta de entradas para as vítimas atendidas. Os casos de menor 

gravidade (código 1 e 2) são levados até o PAM, onde são atendidos pela 

equipe plantonista e encaminhados para os serviços que se fizerem 

necessários. Os casos de maior gravidade (código 3) são removidos 

diretamente para o Hospital Dr. Feitosa.  

Diante desta perspectiva, faz-se necessário à implantação de 

um sistema regulatório que venha organizar o atendimento de urgência deste 

município, seguindo a política nacional de atenção à urgência, baseado no 

atendimento pré-hospitalar de forma hierarquizada e compartilhada com 

outras instituições que subsidiarão esta assistência, a exemplo do Corpo de 

Bombeiros, Polícia Rodoviária, Militar e Defesa Civil. 

O projeto de implantação e implementação do serviço de 

atendimento de urgências – SAMU 192 esta em andamento com previsão de 

inicio das atividades em 2014. 

 

Figura 1: Organograma dos Atendimentos de Urgência e Emergência 

 
 

3.5 Atenção Especializada Média e Alta Complexidade 

A atenção especializada representa o conjunto de 

procedimentos de alta tecnologia e alto custo e os serviços qualificados. A 

Média Complexidade Ambulatorial envolve a maioria dos procedimentos 

necessários para o diagnóstico, tratamento e reabilitação que pelo seu caráter 

Corpo de Bombeiros 
ou 

Procura espontânea  

 

PAM – Pronto 
Atendimento Municipal 

 
Hospital Dr. Feitosa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

39 

complementar e suplementar a Atenção Básica são de extrema relevância na 

redução da demanda para a alta complexidade. 

O acesso à assistência especializada se faz a partir da 

referência das Unidades Básicas de Saúde. 

Em 2013 foi implantado por meio do Consórcio Intermunicipal 

dos Campos Gerais o Centro Regional de Especialidades - CRE, que atende os 

sete municípios da Região. O CRE foi uma conquista para o município que tem 

como principal papel qualificar a assistência ambulatorial secundaria dar 

resolutividade e promover assistência integral a população a ele referenciada. 

Também proporcionando atendimento mais humanizado, evitando transporte 

aos municípios vizinhos. 

O CRE é gerido por meio do Consórcio Intermunicipal dos 

Campos Gerais e financiado por meio de recurso próprio do Município e do 

COMSUS. 

O município disponibiliza por meio do CRE procedimentos e 

atendimentos de média complexidade ambulatorial: Patologia Clínica, 

Radiodiagnóstico, Ultrassonografia, Diagnose-EEG/ECG, Angiologia, 

Cardiologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Oftalmologia, 

Ortopedia, Otorrinolaringologia, Psiquiatria, Psicologia, entre outros, além das 

demais especialidades básicas. 

 

Tabela 21: Grades de Referência e Contra-Referência das Urgências  

Baixa Complexidade Média Complexidade Alta Complexidade 

Telêmaco Borba Telêmaco Borba Ponta Grossa e Curitiba 

 

O encaminhamento para alta complexidade são referências e 

contra-referências de urgência dimensionadas para os municípios de Ponta 

Grossa e Curitiba de acordo com as especialidades: Cardiologia, Urologia, 

Ortopedia, Cirurgia Vascular, Nefrologia, Neurologia Clínica, Neurologia 

Cirúrgica, Oncologia Clínica, Cirúrgica e Mastologia, como mostra abaixo. 
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Tabela 22 - Média Complexidade – Telêmaco Borba 

Especialidade Estabelecimento 

Cardiologia Hospital Dr. Feitosa 

Neurologia Hospital Dr. Feitosa 

Ortopedia Hospital Dr. Feitosa 

Pediatria Hospital Dr. Feitosa 

Clínica Médica Hospital Dr. Feitosa 

Clínica Cirúrgica Hospital Dr. Feitosa 

Vascular Hospital Dr. Feitosa 

Ginecologia Hospital Dr. Feitosa 

Obstetrícia Hospital Dr. Feitosa 

 

 

Tabela 23 - Atendimento de Alta Complexidade 

ESPECIALIDADE ESTABELECIMENTO 

ALERGIA E IMUNOLOGIA 
HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

CRE-KENNEDY (CURITIBA) 

CIRUR. BUCO MAXILO 

HOSPITAL DO TRABALHADOR (CURITIBA) 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE (CURITIBA) 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

CARDIOLOGIA ADULTO 
HOSPITAL SANTA CASA (PONTA GROSSA) 

HOSPITAL BOM JESUS (PONTA GROSSA) 

CARDIOLOGIA INFANTIL 

HOSPITAL BOM JESUS (PONTA GROSSA) 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER (CAMPO LARGO) 

CIRUR. APARELHO 
DIGESTIVO 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

E DEPENDENDO SE FOR CASO DE CANCER O PACIENTE É 
ENVIADO PARA O HOSPITAL ERASTO GAERTNER (CURITIBA) 

CIRUR. CABEÇA E 
PESCOÇO 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

E DEPENDENDO SE FOR CASO DE CANCER O PACIENTE É 
ENVIADO 

PARA O HOSPITAL ERASTO GAERTNER (CURITIBA) 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

CIRUR. GERAL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

CRUZ VERMELHA (CURITIBA) 

HOSPITAL DO TRABALHADOR (CURITIBA) 

SANTA CASA 

HOSPITAL REGIONAL (PONTA GROSSA) 

CIRUR. GINECOLOGICA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 
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AMBULATORIO DE SANTA CASA (CURITIBA) 

CIRUR. PEDIATRICA 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 

AMBULATORIO DE SANTA CASA (CURITIBA) 

HOSPITAL EVANGELICO 

HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER 

CIRUR. PLASTICA 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

CIRUR. TORACICA 

HOSPITAL DO TRABALHADOR (CURITIBA) 

AMBULATORIO DE SANTA CASA (CURITIBA) 

HOSPITAL ANGELINA CARON (CURITIBA) 

HOSPITAL SANTA CASA (PONTA GROSSA) 

CIRUR. VASCULAR 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

HOSPITAL BOM JESUS (PONTA GROSSA) 

CLÍNICA PRÓ SAÚDE (TELÊMACO BORBA) 

CRUZ VERMELHA (CURITIBA) 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

CIRUR. OBESIDADE 
MORBIDA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

AMBULATORIO DE SANTA CASA (CURITIBA) 

HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO (CAMPO LARGO) 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

DERMATOLOGIA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

UMS SALGADO FILHO (CURITIBA) 

AMBULATORIO DE SANTA CASA (CURITIBA) 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

ENDOCRINOLOGISTA 

HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER (CAMPO LARGO) 

UMS SALGADO FILHO (CURITIBA) 

HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE (CURITIBA) 

GASTROENTEROLOGISTA 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

UMS SALGADO FILHO (CURITIBA) 

HOSPITAL SAO VICENTE 

GENETICA 
HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

HOSPITAL SANTA CASA (PONTA GROSSA) 

MASTOLOGISTA 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

CRUZ VERMELHA (CURITIBA) 

HOSPITAL CAJURU (CURITIBA) 

NEFROLOGISTA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

AMBULATORIO DE SANTA CASA (CURITIBA) 

CLÍNICA DO RIM (TELEMACO BORBA) 

HOSPITAL BOM JESUS (PONTA GROSSA) 

CENTRO DE ESPECIALIDADES SANTA FELICIDADE (CURITIBA) 

HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE (CURITIBA) 

NEUROLOGISTA UMS SALGADO FILHO (CURITIBA) 
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HOSPITAL DE CLÍNICAS 

CENTRO DE ESPECIALIDADES SANTA FELICIDADE (CURITIBA) 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

HOSPITAL BOM JESUS (PONTA GROSSA) 

NEUROCIRURGIA 

HOSPITAL CAJURU (CURITIBA) 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

HOSPITAL BOM JESUS 

HOSPITAL REGIONAL (PONTA GROSSA) 

AMBULATORIO DE SANTA CASA (CURITIBA) 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE (CURITIBA) 

OFTALMOCLÍNICA (CURITIBA) 

HOSPITAL DE OLHOS DO PARANA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO 

ONCOLOGISTA 

HOSPITAL SANTA CASA (PONTA GROSSA) 

HOSPITAL SÃO VICENTE 

HOSPITAL ERASTO GAERTNER (CURITIBA) 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

ORTESE E PROTESE APR (CURITIBA) 

ORTOPEDIA HOSPITAL DO TRABALHADOR (CURITIBA) 

TODOS OS MEMBROS 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE (CURITIBA) 

HOSPITAL CAJURU (CURITIBA) 

HOSPITAL VICENTINO 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

OTORRINO 

UMS SALGADO FILHO (CURITIBA) 

HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA SOFIA 

HOSPITAL CRUZ VERMELHA 

HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE (CURITIBA) 

HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DO EVANGELICO 

PNEUMOLOGISTA 

HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

PROCTOLOGISTA 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

UMS SALGADO FILHO (CURITIBA) 

HOSPITAL SANTA CASA 

REUMATOLOGISTA 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVANGELICO (CURITIBA) 

CRE-KENNEDY (CURITIBA) 

UMS SALGADO FILHO (CURITIBA) 
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UROLOGISTA 

HOSPITAL SAO VICENTE 

HOSPITAL VICENTINO (PONTA GROSSA) 

HOSPITAL DE CLÍNICAS (CURITIBA) 

UMS SALGADO FILHO (CURITIBA) 

 

 

3.6 Atenção Farmacêutica  

A Assistência Farmacêutica é componente fundamental para 

efetiva implementação da assistência da saúde a população e o seu principal 

objetivo é garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos 

medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso aos medicamentos 

considerados essenciais. 

A Política Nacional de Medicamentos remete e orienta para a 

prática de uma assistência farmacêutica descentralizada, pactuada entre as 

esferas de Governo e com ações centradas no usuário, comunidade e 

profissionais de saúde. 

O processo de descentralização da Assistência Farmacêutica 

Básica trouxe avanços ao nosso município, levando-o a uma melhor 

estruturação de serviços nesta área. 

A Assistência Farmacêutica Básica é programada por meio do elenco básico de 

medicamentos (Anexo I) do Plano Municipal de Assistência Farmacêutica e das 

ações e serviços do SUS, considerando um conjunto de ações inseridas no 

contexto mais amplo da atenção à saúde. O elenco é baseado em critérios 

epidemiológicos visando contemplar prioritariamente o tratamento dos 

indivíduos atendidos na atenção básica.  

A Assistência Farmacêutica é organizada em listas de medicamentos, sendo as 

listas de medicamentos essenciais (elenco básico de medicamentos) de 

fornecimento obrigatório e regular através da farmácia e das outras unidades 

dispensadoras de medicamento no município.  

Os medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades 

sanitárias da maioria da população; os medicamentos especiais, cuja 

responsabilidade de repasse ao usuário é da Secretaria de Estado da Saúde, 

são aqueles indicados nos protocolos pré-estabelecidos, definidos por critérios 
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técnicos e estudos de medicina baseada em evidências clínicas para a 

terapêutica de agravos mais prevalentes ou de maior demanda local. Os 

medicamentos estratégicos direcionados ao tratamento de um grupo de 

agravos agudos ou crônicos específicos contemplados em programas do 

Ministério da Saúde, como os tratamentos para DST/AIDS, Hepatites Virais, 

Tuberculose e Hanseníase.  

A rede de Assistência Farmacêutica é organizada pela Farmácia 

Central onde é realizado o gerenciamento dos medicamentos: coordenando, 

planejando, acompanhando, controlando e avaliando todas as etapas desde a 

seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição até a 

dispensação para garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade, bem 

como o uso racional e o acesso da população àqueles medicamentos 

considerados essenciais. 

O serviço de Assistência Farmacêutica conta com 16 Unidades 

dispensadoras de medicamentos sendo: 01 Unidade Central, onde são 

distribuídos medicamentos dos diversos programas e os medicamentos 

controlados; 14 Unidades Básicas de Saúde – Estratégia Saúde da Família, em 

diferentes bairros do município, onde são distribuídos medicamentos básicos, 

medicamentos do Programa Hiperdia e administração de medicamentos 

Injetáveis e 01 Pronto Atendimento Municipal – PAM, com distribuição de 

medicamentos básicos e administração de medicamentos injetáveis. 

O uso racional de medicamentos (URM), é estabelecido pela Organização 

Mundial de Saúde como a utilização dos medicamentos próprios para 

determinada situação clínica, em dosagens que satisfaçam as necessidades 

individuais por um período adequado e ao menor custo possível, requer a 

revisão permanente do Plano Municipal de Assistência Farmacêutica e do 

respectivo elenco de medicamentos. Portanto, foi instituída a Comissão de 

Farmácia e Terapêutica composta por profissionais de saúde de diferentes 

áreas de atuação. 

No gráfico abaixo, observamos aumento da dispensação de medicamentos, 

sugerindo o uso irracional e é relevante ressaltar a importância de promover 

ações consistentes para o uso racional de medicamentos. Portanto, 
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demonstra-se necessária a implantação de programa para instituir ações para 

o Uso Racional de Medicamentos. 

A estrutura física da Farmácia Central é inadequada para 

viabilização das ações da Assistência Farmacêutica, não há espaço apropriado 

para atenção farmacêutica, o almoxarifado não contempla a espaço físico para 

a capacidade de armazenagem necessária, assim como não há possibilidade 

de seguir as boas práticas de armazenagem, conforme a legislação vigente. 
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3.7 Vigilância em Saúde 

A Vigilância em Saúde é um conceito que se expressa no 

acompanhamento da saúde da população através de um conjunto de ações 

capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde do indivíduo, 

da coletividade e do ambiente pela intervenção nos problemas que podem 

desencadeá-los. Seguindo uma das diretrizes do SUS que é a 

descentralização, o município tem assumido gradativamente as ações de 

vigilância em saúde, permitindo assim maior agilidade na identificação de 

doenças, agravos e outros fatores que possam comprometer a saúde dos 

indivíduos e do meio-ambiente. 

Vigilância em Saúde tem como suas áreas de responsabilidade: 

Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância das Doenças 

Transmissíveis e não Transmissíveis, Vigilância Água, Vigilância Ambiental, 
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Controle de Zoonozes, Programa DST/AIDS e Vigilância da Saúde do 

Trabalhador. 

 A avaliação do risco epidemiológico e a análise do impacto de 

determinados eventos sobre a saúde da população fundamentam a 

programação das atividades da Vigilância em Saúde.  

 

 

3.7.1 Vigilância Epidemiológica 

A Vigilância Epidemiológica tem por missão conhecer o perfil 

dos agravos ocorridos no município com a monitoração e notificação 

compulsória, buscando conhecer os fatores relacionados à sua ocorrência, 

analisar as informações referentes aos eventos vitais e o perfil de morbidade 

que subsidiam o planejamento e avaliação das ações em saúde com 

informações oportunas e, também, coordena as ações necessárias à 

prevenção e controle de doenças transmissíveis, identificando mudanças de 

comportamento das doenças e atuando de forma oportuna e coordenada na 

ocorrência de surtos ou surgimento de doenças inusitadas. 

É de responsabilidade da Vigilância Epidemiológica planejar, 

acompanhar, coordenar e organizar atividades de controle de doenças agudas 

e inusitadas, a vigilância dos óbitos maternos e infantis por meio do Comitê de 

Mortalidade Materno Infantil, a operacionalização do Programa de 

Imunizações, bem como a alimentação e gestão dos sistemas de informação 

vigentes. 

Os Planos específicos para a erradicação, eliminação e/ou 

controle de doenças imunopreviníveis e de doenças de interesse a Saúde 

Pública no Estado do Paraná são elaborados pelo Governo Estadual e 

implantados por meio da Vigilância Epidemiológica no município, que deve 

articular com os vários setores para efetivação do plano. 

É imprescindível para o planejamento de ações na assistência o 

conhecimento do perfil epidemiológico, assim se faz necessária à criação de 

mecanismo de comunicação com os profissionais de saúde e gestores para 

nortear as ações e serviços de saúde do município. 
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O Comitê de Prevenção a Mortalidade Materno Infantil visa a 

identificação dos óbitos e apontamento de medidas de intervenção para a 

redução da mortalidade. Tem por objetivo promover a avaliação contínua das 

mudanças nos índices de mortalidade perinatal e infantil e dos fatores que as 

provocam, apresentando propostas de medidas de intervenção estimulando a 

criação de estratégias para redução da mortalidade materna infantil. 

As investigações dos óbitos são realizadas a partir da Vigilância 

Epidemiológica, utilizando como metodologia a busca ativa dos mesmos. Os 

dados são levantados por meio dos prontuários, da Unidade Básica de Saúde, 

Carteira de Pré-Natal, prontuário hospitalar onde ocorreu o nascimento e o 

óbito nos casos neonatais e ambulatorial quando houver, visita domiciliar, 

declaração de óbito, declaração de nascido vivo, informações de Agentes 

Comunitários de Saúde. 

O Comitê cria um espaço importante de reflexão sobre a 

qualidade da assistência materno-infantil subsidiando o planejamento das 

ações e medidas concretas de intervenção diretamente articulada à realidade 

local. 

 

 

3.7.2 Vigilância Sanitária 

Os objetos de interesse da Vigilância Sanitária – VISA são os 

riscos sanitários decorrentes da produção, distribuição, comercialização e uso 

de bens de capital e de consumo e da prestação de serviços de interesse da 

saúde. A Vigilância Sanitária deve exercer também a fiscalização e o controle 

sobre o meio ambiente e os fatores que interferem na sua qualidade, 

abrangendo os processos e ambientes de trabalho, habitação e de lazer. 

A Vigilância Sanitária Municipal é dividida por área de atuação 

e está organizada administrativamente da seguinte forma: Área de Serviços e 

Produtos, Alimentos, Meio Ambiente, Controle de Zoonoses, Controle de 

Vetores e Saúde do Trabalhador. 

Na área de vigilância ambiental em saúde, a atuação está 

voltada para agravos em que o meio ambiente representa fator de risco para a 
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saúde, incluindo as zoonoses (em especial as transmitidas por vetores); 

intoxicações e acidentes por animais peçonhentos e, também, para a vigilância 

de fatores ambientais que podem representar risco à saúde pública, como a 

água para consumo humano, ar, solo, contaminantes ambientais e produtos 

perigosos. 

A responsabilidade do controle e monitoramento da qualidade 

da água é compartilhada entre o município e o estado, sendo que o município 

realiza coleta de 24 amostras mês e o estado realiza a análise da amostra 

coletada. Na ocorrência de amostras insatisfatórias a VISA realiza ações 

corretivas necessárias para adequação do sistema de distribuição de água de 

acordo com legislação vigente. 

O planejamento das ações é realizado anualmente por meio da 

PAP-VS (Pactuação de Ações Prioritárias em Vigilância à Saúde) conforme as 

diretrizes Nacionais e Estaduais e o critério de risco dos estabelecimentos, 

sendo que os considerados de risco são realizados inspeções em 100% dos 

estabelecimentos. 
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Atualmente são cadastrados 1.088 (mil e oitenta e oito) 

estabelecimentos de interesse a saúde, com o aumento significativo do 

número de estabelecimentos inspecionados pela equipe da Vigilância Sanitária, 

pode-se dizer que as ações são insuficientes para garantir a ausência de risco 

devido ao consumo de produtos ou serviços de interesse a saúde. Esta 

insuficiência é decorrente da grande demanda e da diversidade dos ramos de 

atividade de interesse sanitário.  

Em relação ao controle de zoonose da espécie canina, 

observamos grande número de animais em locais públicos e o aumento do 

número de reclamações em decorrência destes animais. As ações de controle 

da população canina são realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos que custeia as castrações e da Associação do Melhor 

Amigo do Homem nas ações de proteção e tratamento. 

Percebe-se que as ações são insuficientes e que há 

necessidade de efetivação das ações do controle de zoonoses. 

Visando o controle das doenças transmitidas pelo meio 

ambiente e por vetores como: insetos, ratos, morcegos, animais peçonhentos, 

entre outros, realizam-se ações de inspeções nos imóveis, terrenos e 

estabelecimentos de risco ambiental, com o objetivo de diagnosticar situações 

de risco e eliminá-los, estas inspeções são realizadas pela Equipe de Controle 

de endemias. Considerando que o município é infestado pelo mosquito Aedes 

Aegypti (Mosquito da Dengue) são priorizadas as ações de orientação, controle 

e eliminação do mosquito transmissor. Para o controle adequado destas ações 

são necessárias visitas bimestrais nos imóveis existentes. 

O consumo de medicamentos anorexígenos, e a 

comercialização de cola de sapateiro e solventes, são controlados pela 

vigilância, por meio de registro interno, autorização para aquisição, avaliação 

e controle de balanço apresentado pelos fornecedores. Este serviço é de 

grande importância, tendo em vista o controle da comercialização de produtos 

entorpecentes como inalantes, visando impedir o uso indiscriminado destes 

produtos. 

São realizadas ações esporádicas de educação para a 

população visando à higiene ambiental e a orientação quanto ao consumo de 
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bens e serviços. Assim como são orientados os proprietários e responsáveis 

técnicos para adequação dos estabelecimentos a legislação vigente.  

Portanto torna-se necessário a realização de ações educativas 

para a população, para que esta reconheça riscos e não consuma produtos, 

bens ou serviços que coloquem sua saúde em risco, assim como mantenham 

hábitos que comprometam o meio ambiente e favoreçam a proliferação de 

vetores e controle de doenças, desenvolvendo na população uma consciência 

sanitária. 

 

 

3.7.3 Programa Municipal DST/AIDS 

O Programa Municipal tem a missão de reduzir a incidência e 

melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com DST/HIV/AIDS, 

apresentando como principais estratégias para conter a epidemia a promoção, 

ampliação e melhoria do diagnóstico e tratamento dos portadores de HIV e 

AIDS, promover ações que promovam a pratica sexual segura e fortalecer as 

instituições para realização de trabalho de prevenção. 

Para atendimentos aos Pacientes HIV /AIDS e Hepatites Virais, 

o município conta com um Serviço de Assistência Especializa (SAE), este 

serviço é mantido com recursos municipais, e iniciou suas atividades em julho 

de 2000.  

A dispensação dos medicamentos antiretrovirais e para as 

infecções oportunistas é realizada pela Unidade Dispensadora de 

Medicamentos - UDM na 21ª Regional de Saúde, e os medicamentos para 

tratamento das Doenças Sexualmente Transmissíveis são dispensados na 

Farmácia Municipal, UBS, Clínica da Mulher e AMOA, conforme disponibilização 

pactuada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB/PR).  

A incidência de casos de AIDS em outubro de 2012 é de 

7,2/100.000. Sendo em sua maioria pessoas heterossexuais e usuários de 

drogas não injetáveis, também houve aumento de casos em mulheres. A faixa 

etária prevalente é de 20 (vinte) a 49 (quarenta e nove) anos de idade. Em 

geral os portadores tem baixo desenvolvimento sócio econômico. 
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Nos últimos anos houve um aumento no número de detecção 

de pacientes soropositivos, isto se deu principalmente pela acessibilidade ao 

exame para diagnóstico por meio do teste rápido.  

Também consideramos fator relevante da mobilização 

envolvimento da Atenção Básica fazendo com que os profissionais 

despertassem para uma visão mais sensível e crítica com relação à 

vulnerabilidade, saído da visão de grupos de risco, acarretando em um maior 

encaminhamento de usuários para a testagem rápida.  

A Vigilância Epidemiológica do município realiza registro de 

ocorrência de DST, foram notificadas no SINAN em 2005 - 564 casos de DST, 

em 2006 - 699 casos de DST, em 2007 - 594 casos de DST e 528 em 2008, a 

maioria dos registros é do sexo feminino, sendo que a coleta de dados se dá 

principalmente a partir dos resultados dos exames preventivos de Colo de 

Útero deste município. 

 

 

4 GESTÃO 

O Contrato Organizativo de Ação Pública – COAP (Anexo III), 

definido no Decreto 7.508/11 regulamenta a Lei Orgânica da Saúde 

(8.080/90). O Decreto é um marco no aprimoramento das relações 

interfederativas no SUS e no fortalecimento da participação social. Por meio 

do COAP será oficializado os compromissos entre os gestores, nas três esferas 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

52 

de governo, a partir da delimitação das atribuições no âmbito das regiões de 

saúde visando a consolidação do SUS e maior equidade social, buscando 

superar a fragmentação das políticas e programas de saúde por meio da 

qualificação da organização de uma rede regionalizada e hierarquizada de 

ações e serviços de saúde, fazendo cumprir o princípio da assistência integral 

à saúde, ou seja, ao dividir as responsabilidades do atendimento, levando em 

conta as necessidades locais, tem-se maior resolutividade dos casos, além do 

planejamento e da redução do percurso de pacientes. Também será possível 

planejar e acompanhar a execução das metas pactuadas. 

As ações de planejamento possuem especial importância neste 

processo de consolidação, nas quais as necessidades de saúde da população 

devem ser adotas como critério para o processo de planejamento, 

monitoramento e a avaliação, sendo o Plano Municipal de Saúde o Relatório 

Anual de Gestão e a Programação Anual os instrumentos referenciais básicos 

para nortear e prestar contas das politicas públicas de saúde.  

Entretanto, o planejamento ainda ocorre de modo incipiente, 

destacando-se a necessidade de instituição do planejamento situacional 

participativo e da consonância das ações e o plano estabelecido. 

 

 

4.1 Financiamento 

São princípios gerais do financiamento para o Sistema Único de 

Saúde são: Repasse Fundo a Fundo e Responsabilidade das três esferas de 

gestão – União, Estados e Municípios pelo financiamento do Sistema Único de 

Saúde. 

Os blocos de financiamento para o custeio são: 

- Atenção Básica; 

- Atenção de Média e Alta Complexidade; 

- Vigilância em Saúde; 

- Assistência Farmacêutica; 

- Gestão do SUS. 
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4.1.1 Bloco de Atenção Básica 

O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade das 

três esferas de gestão do SUS, os federais comporão o Bloco Financeiro da 

Atenção Básica dividido em dois componentes: Piso da Atenção Básica e Piso 

da Atenção Básica Variável e seus valores são estabelecidos em Portaria 

específica. 

O Piso de Atenção Básica - PAB consiste em um montante de 

recursos financeiros, que agregam as estratégias destinadas ao custeio de 

ações de atenção básica à saúde. 

Os recursos financeiros do PAB serão transferidos 

mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde 

aos Fundos de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal. 

O Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável consiste em 

um montante financeiro destinado ao custeio de estratégias específicas 

desenvolvidas no âmbito da Atenção Básica em Saúde. 

O PAB Variável passa a ser composto pelo financiamento das 

seguintes estratégias: Saúde da Família; Agentes Comunitários de Saúde; 

Saúde Bucal; Compensação de Especificidades Regionais, PMAQ. 

 

 

4.1.2 Bloco de Vigilância em Saúde 

Os recursos financeiros correspondentes às ações de Vigilância 

em Saúde comporão o Limite Financeiro de Vigilância e representam o 

agrupamento das ações da Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Sanitária. 

O Limite Financeiro da Vigilância em Saúde é composto por 

dois componentes: da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde e o 

componente da Vigilância Sanitária em Saúde. 

O financiamento para as ações de vigilância sanitária consolida 

a reversão do modelo de pagamento por procedimento, oferecendo cobertura 

para o custeio de ações coletivas visando garantir o controle de riscos 

sanitários inerentes ao objeto de ação, avançando em ações de regulação, 
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controle e avaliação de produtos e serviços associados ao conjunto das 

atividades. 

O Limite Financeiro de Vigilância em Saúde será transferido em 

parcelas mensais e o valor da transferência mensal para cada um dos Estados, 

Municípios e Distrito Federal, bem como o Limite Financeiro respectivo será 

estabelecido em Portaria específica e detalhará os diferentes componentes que 

o formam, com memórias de cálculo. 

Também, o bloco de financiamento da Vigilância em Saúde – 

sub bloco Vigilância Epidemiológica, os recursos que se destinam às seguintes 

finalidades, com repasses específicos: 

 Fortalecimento da Gestão da Vigilância em Saúde em 

Estados e Municípios; 

 Campanhas de Vacinação e; 

 Incentivo do Programa DST/AIDS. 

 

 

4.1.3 Bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica 

A Assistência Farmacêutica será financiada pelos três gestores 

do SUS devendo agregar a aquisição de medicamentos e insumos e a 

organização das ações de assistência farmacêutica necessárias, de acordo com 

a organização de serviços de saúde.  

O Bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica se 

organiza em três componentes: Básico, Estratégico e Medicamentos de 

Dispensação Excepcional. 

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica consiste em 

financiamento para ações de assistência farmacêutica na atenção básica em 

saúde e para agravos e programas de saúde específicos, inseridos na rede de 

cuidados da atenção básica, sendo de responsabilidade dos três gestores do 

SUS.  

O Componente Básico é composto de uma Parte Fixa e de uma 

Parte Variável, sendo: 
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Parte Fixa: valor com base per capita para ações de assistência 

farmacêutica para a Atenção Básica, transferido Municípios, Distrito Federal e 

Estados, conforme Pactuação nas CIB e com contrapartida financeira dos 

estados e dos municípios.  

Parte Variável: valor com base per capita para ações de 

Assistência Farmacêutica dos Programas de Hipertensão e Diabetes, Asma e 

Rinite; Saúde Mental; Saúde da Mulher; Alimentação e Nutrição exceto 

insulina; e Combate ao Tabagismo.  

A parte variável do Componente Básico será transferida ao 

município ou estado, conforme Pactuação na CIB, à medida que este 

implementa e organiza os serviços previstos pelos programas específicos. O 

recurso repassado diretamente do Fundo Nacional de Saúde - FNS ao 

Consórcio Paraná Medicamento, conforme Pactuação em CIB. 

O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 

consiste em financiamento para ações de Assistência Farmacêutica de 

Programas Estratégicos. 

O financiamento e o fornecimento de medicamentos, produtos 

e insumos para os Programas Estratégicos são de responsabilidade do 

Ministério da Saúde e reúne: 

 Controle de Endemias: Tuberculose, Hanseníase, Malária e 

Leischmaniose;  

 Chagas e outras doenças endêmicas de abrangência 

nacional ou regional; 

 Programa de DST/AIDS (anti-retrovirais); 

 Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados; 

 Imunobiológicos e; 

 Insulina. 

O Ministério da Saúde repassará aos Estados, mensalmente, 

valores financeiros apurados em encontro de contas trimestrais, de acordo 

com as informações encaminhadas pelos Estados, com base nas emissões das 

Autorizações para Pagamento de Alto Custo – APAC.  

O Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional 

será readequado através de Pactuação entre os gestores do SUS, das 
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diretrizes para definição de política para medicamentos de dispensação 

excepcional. 

 

 

4.1.4 Financiamento para Investimentos 

Os recursos financeiros de investimento devem ser alocados 

com vistas à superação das desigualdades de acesso e à garantia da 

integralidade da atenção à saúde.  

Os investimentos deverão priorizar a recuperação, a 

readequação e a expansão da rede física de saúde e a constituição dos 

espaços de regulação.  

Os projetos de investimento apresentados para o Ministério da 

Saúde deverão ser aprovados nos respectivos Conselhos de Saúde e na CIB, 

devendo refletir uma prioridade regional. 

São eixos prioritários para aplicação de recursos de 

investimentos: 

Estímulo à Regionalização - Deverão ser priorizados 

projetos de investimentos que fortaleçam a regionalização do SUS, com base 

nas estratégicas nacionais e estaduais, considerando os PDI (Plano de 

Desenvolvimento Integrado) atualizados, o mapeamento atualizado da 

distribuição e oferta de serviços de saúde em cada espaço regional e 

parâmetros de incorporação tecnológica que compatibilizem economia de 

escala e de escopo com equidade no acesso. 

Investimentos para a Atenção Básica - recursos para 

investimentos na rede básica de serviços, destinados conforme disponibilidade 

orçamentária, transferidos fundo a fundo para municípios que apresentarem 

projetos selecionados de acordo com critérios pactuados na Comissão 

Intergestores Tripartite. 

O Município foi contemplado pelo Programa Requalifica SUS e 

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, com a construção de duas 

Unidades Básicas de Saúde, uma Academia da Saúde e reforma de onze 

Unidades Básicas de Saúde da Família. As duas novas Unidades já foram 
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concluídas e a previsão de conclusão das reformas e da Academia da Saúde é 

junho de 2014.  

 

 

4.1.5 Recurso Próprio 

A Emenda Constitucional nº. 029/2000 preconiza a aplicação mínima na saúde 

de 15% dos recursos oriundos da transferência de impostos Municipais, 

Estaduais e da União. A Tabela abaixo demonstra a evolução do percentual do 

repasse municipal, que tem se mantido acima do mínimo exigido legalmente. 

Para 2012, foi previsto o repasse de 15% para aplicação em saúde, visando 

atender a programação orçamentário-financeira anual definida nas Leis de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, leis que 

estão calcadas nas responsabilidades decorrentes do preceito constitucional e 

da missão institucional. Porém o município investiu 15,94% dos recursos de 

impostos e transferências constitucionais e legais, este incremento é 

significativo e reflete o compromisso da gestão com as ações e serviços a 

serem realizados frente às responsabilidades assumidas. 

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) é 

um sistema de coleta e consolidação de informações sobre as receitas totais e 

despesas com ações e serviços públicos de saúde das três esferas de governo, 

proporcionando à sociedade o conhecimento sobre a aplicação dos recursos 

públicos nesta área através de um instrumento de acompanhamento do 

cumprimento da Emenda Constitucional nº. 29/2000. As informações dos 

gestores são transmitidas eletronicamente para o banco de dados da 

DATASUS/MS, gerando indicadores, conforme apresentado na tabela abaixo. 

 

Tabela 24 - Indicadores de Execução Orçamentária Financeira, comparativo 

2008 a 2012.  

INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 

Receita de Impostos 
Diretamente Arrecadados por 
Habitante. 

R$ 201,78 R$ 161,13 R$ 168,73 R$ 214,32 R$ 197,56 

Receita de Transferência do FPM 
e do ICMS por Habitante 

R$ 801,60 R$ 653,91 R$ 667,75 R$ 795,17 R$ 854,49 

Percentual das Transferências 
para a saúde em relação à 

16,64% 18,79% 17,40% 20,60% 20,91% 
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Despesa Total do Município com 
saúde. 

Participação Percentual de 
Despesa com Pessoal na 
Despesa Total com Saúde. 

71,35% 72,74% 71,80% 67,62% 54,68% 

Participação Percentual da 
Despesa com Serviços de 
Terceiros- Pessoa Jurídica na 
Despesa Total com Saúde. 

16,25% 15,26% 16,18% 19,07% 25,78% 

Participação Percentual dos 
Investimentos na Despesa Total 
com Saúde. 

2,02% 2,04% 0,88% 2,51% 6,82% 

Percentual de Recursos Próprios, 
Provenientes de Impostos e 
Transferências Aplicados em 
Saúde. 

16,13% 19,13% 16,61% 17,48% 15,94% 

Despesa Total com Saúde por 
Habitante. 

R$ 223,82 R$ 227,31 R$ 215,05 R$ 238,14 R$ 309,71 

Percentual de Recursos Próprios 
Orçados, Provenientes de 
Impostos e Transferência 
Destinados para a Saúde. 

15% 15% 15% 15% 15% 

 

Contudo, para que o município possa realizar a contento todas 

as ações e serviços de saúde de sua responsabilidade, é imprescindível que o 

recurso para investimento nas ações de saúde seja maior, sendo que o 

financiamento seja efetivamente compartilhado entre as três esferas de 

gestão, havendo necessidade de maior participação de outras esferas de 

governo no financiamento da saúde. 

 

 

4.2 Planejamento no SUS 

O processo de planejamento no âmbito do SUS deve ser 

desenvolvido de forma articulada, integrada e solidária entre as três esferas 

de gestão. Essa forma de atuação representará o Sistema de Planejamento do 

Sistema Único de Saúde baseado nas responsabilidades de cada esfera de 

gestão, com definição de objetivos e conferindo direcionalidade ao processo de 

gestão do SUS, compreendendo nesse sistema o monitoramento e avaliação. 

Este sistema de planejamento pressupõe que cada esfera de 

gestão realize o seu planejamento, articulando-se de forma a fortalecer e 

consolidar os objetivos e diretrizes do SUS, contemplando as peculiaridades, 

necessidades e realidades de saúde loco regionais. 
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No cumprimento da responsabilidade de coordenar o processo 

de planejamento se levará em conta as diversidades existentes nas três 

esferas de governo, de modo a contribuir para a consolidação do SUS e para a 

resolubilidade e qualidade, tanto da sua gestão, quanto das ações e serviços 

prestados à população brasileira.  

 

 

4.3 Estrutura 

Refere-se à disponibilidade de recursos humanos, físicos, 

financeiros e organizacionais para operacionalização das ações de Saúde. 

 

Tabela 25 - Estabelecimentos do Município de Telêmaco Borba cadastrado no 

CNES.  

Tipo de Estabelecimento Dupla Estadual Municipal Total 

Centro de Atenção Psicossocial 0 0 1 1 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 1 0 1 2 

Clínica Especializada/Ambulatório 
Especializado 

0 5 3 8 

Consultório Isolado 0 19 22 41 

Farmácia Médica Excepcional e Programa 
Farmácia Popular 

0 1 0 1 

Hospital Dia 1 0 0 1 

Hospital Geral 1 0 0 1 

Policlínica 0 4 1 5 

Posto de Saúde 0 0 14 14 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e 
Terapia 

0 5 2 7 

Total 3 34 44 81 

Fonte: DATASUS 2012 

 

Tabela 26 - Leitos por Especialidade (SUS) 

Clínica Cirúrgica ................................................................ 35 Leitos 

Obstetrícia e Ginecologia .................................................... 15 Leitos 

Clínica Médica ................................................................... 61 Leitos 

Pediatria ........................................................................... 25 Leitos 

Unidade de Terapia Intensiva .............................................. 10 Leitos 

Total de Leitos Ofertados .................................................. 146 Leitos 

Fonte: 21ª Regional de Saúde 
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4.4 Controle Social 

A promulgação da Constituição Federal de 1988, e da Lei 

Federal 8.080 de 1990 e a Lei 8.142 de 1990 conferiu ao SUS uma de suas 

principais características: o controle social, institucionalizando a participação 

da população nas políticas de saúde nas três esferas governamentais, através 

da participação dos Conselhos de Saúde, que são formados nas Conferências 

de Saúde por 25% de gestores, 25% de trabalhadores do SUS e por 50% de 

usuários do sistema. Dessa maneira, a comunidade, através de seus 

representantes pode opinar, definir, acompanhar a execução e fiscalizar as 

ações de saúde. A participação popular é entendida como uma das formas 

mais avançadas de democracia contemporânea. Com a participação da 

comunidade na gestão do SUS se estabelece uma nova relação entre Estado e 

Sociedade. A Secretaria Municipal de Saúde deve identificar o usuário como 

membro da comunidade, com direitos e deveres, e não como recebedor 

passivo de benefícios. O Conselho Municipal de Saúde foi criado em 1996 e 

Legalmente instituído em 2010 por meio da lei 1774/2010, formado 

paritariamente por 16 conselheiros titulares e 16 suplentes, sendo quatro 

gestores, quatro de trabalhadores e oito usuários do sistema, eleitos na 

Conferência Municipal de Saúde. As Conferências de Saúde ocorrem a cada 

dois anos, em 2013 aconteceu a 11ª Conferencia Municipal de Saúde que 

discutiu a situação de saúde do município e elaborou propostas a serem 

implementadas, conforme relatório (anexo). O Conselho Municipal de Saúde 

reúne-se mensalmente ordinariamente e extraordinariamente quando 

necessário. 

Verifica-se que a comunidade ainda não conhece o Controle 

Social executado pelos Conselhos e também que temos pouca participação 

popular, há necessidade de investimento na educação permanente da 

população e dos conselheiros para exercício do controle social sobre as ações 

do governo. 
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5 PROPOSTAS OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS DO PLANO 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Em junho de 2011, foi publicado o Decreto Presidencial nº 

7.508, que dispõe em seu Capítulo V, Seção II, sobre o Contrato Organizativo 

da Ação Pública da Saúde (COAP). O contrato é um acordo de colaboração 

firmado entre entes federativos, cujo objetivo é a organização e a integração 

das ações e dos serviços, em uma Região de Saúde, com a finalidade de 

garantir a integralidade da assistência aos usuários. 

O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde define as 

responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação às 

ações e serviços de saúde, os indicadores e as metas de saúde, os critérios de 

avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, 

a forma de controle e fiscalização da sua execução e demais elementos 

necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

Com a assinatura do COAP foram contempladas as cinco Redes 

de Atenção à Saúde prioritárias, as diretrizes, metas e ações do Plano 

Municipal de Saúde serão norteadas pelas Redes de Atenção. 

 

 

5.1 Objetivo 

O presente Plano tem como objetivo de melhorar a assistência 

Integral a Saúde da População, levando a Saúde mais perto por meio da 

Implantação das REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE. 

Considerando os principais problemas apontados na análise 

situacional e contextualização, as diretrizes definidas, ou seja, as linhas pelas 

quais serão traçadas um conjunto de ações e as metas para alcançar o que 

propõe o objetivo. 
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5.2 Diretrizes 

Diretriz 1 - Garantia do acesso da população a serviços de 

qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das 

necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e a atenção 

especializada. 

Diretriz 2 – Promoção da atenção integral à saúde da 

população por meio das atividades realizadas pelas Equipes da APS, Saúde da 

Família e NASF para todos os segmentos populacionais, priorizando as ações 

para a população mais vulnerável (criança, mulher, adolescentes e jovens, 

saúde do homem e idosos), seguido da promoção da atenção integral à Saúde 

Bucal e da adesão à assistência em Redes de Atenção à Saúde a serem 

implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde.  

Diretriz 3 – Promoção da Atenção à Saúde Mental, com ênfase 

no enfrentamento da dependência de Crack e outras drogas, por meio da 

implantação da Rede de Atenção à Saúde Mental. 

Diretriz 4 – Garantir acesso da população aos Medicamentos 

da Atenção Básica conforme a RENAME.  

Diretriz 5 – Assegurar a execução das ações de Vigilância em 

Saúde, meio ambiente e as ações da Saúde do Trabalhador; integração das 

equipes de Vigilância Epidemiológica e Sanitária com as equipes de Saúde da 

Família na atenção a vigilância, prevenção e controle de doenças 

transmissíveis, das não transmissíveis e das imunopreviníveis, bem como as 

emergenciais; 

Diretriz 6 – Garantir acesso aos serviços de média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar e implantar processo de 

monitoramento e avaliação dos encaminhamentos conforme classificação de 

risco dos pacientes. 

Diretriz 7 – Redução dos riscos e agravos à saúde da 

população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 

1ª Diretriz – Garantia do acesso da população a serviços 

de saúde de qualidade, mediante estruturação e investimentos na Rede 
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de Serviços da Saúde – Atenção Primária à Saúde e nos serviços da 

Rede de Urgência e Emergência. 

Objetivo da diretriz: Garantir a infra-estrutura necessária ao 

funcionamento da Atenção Básica, disponibilizando recursos materiais e 

humanos, equipamentos, insumos e infra-estrutura física suficientes para o 

conjunto de ações propostas. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador 

Reformar as UBS: Centro, Alto das 
Oliveiras, Socomim, Jardim Alegre, 
Jardim Bandeirantes, Vila Izabel, 
Vila Esperança, Marinha, Cem 
Casas, BNH e Área II. 

100% - - - Concluir a reforma de 11 
Unidades Básicas de Saúde até 
2014. 

Reformar o Centro Odontológico. 20% 80% - - Conclusão da Reforma do 
Centro Odontológico.  

Construir a Academia da Saúde. 100% - - - Conclusão da Construção da 
Academia da Saúde. 

Ampliar e Reformar a Farmácia 
Central.  

100% - - - Conclusão da Reforma e 
Ampliação da Farmácia Central. 

Reformar o CME/TB/HA/AIDS e 
Hepatites Virais. 

100% - - - Conclusão da Reforma do CME/ 
TB/HA/AIDS e Hepatites Virais. 

Construir a Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA. 

100% - - - Conclusão da Construção da 
Unidade de Pronto Atendimento 
– UPA. 

Construir a UBS Bela Vista - - 100% - Conclusão da Construção da 
UBS Bela Vista. 

Construir o CAPS I. - - 100% - Conclusão da Construção do 
CAPS I. 

Adquirir os equipamentos para 
UPA. 

100% - - - Aquisição de Equipamentos 
suficiente para Suprir a 
necessidade de atendimento em 
UPA I. 

Adquirir equipamentos e materiais 
permanentes para garantia da 
atenção á saúde.  

100% 100% 100% 100% Aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes que 
garantam o atendimento dos 
Usuários. 

Construir a UBS Jardim São 
Silvestre e Jardim São Francisco 

- - 60% 40% Conclusão da Construção da 
UBS Jardim São Silvestre e 
Jardim São Francisco. 

Construir a UBS Área 3 - - - 100% Conclusão da Construção da 
UBS Área 3. 

 

Diretriz 2 – Promoção da atenção integral à saúde da 

população por meio das atividades realizadas pelas Equipes da APS, Saúde da 

Família e NASF para todos os segmentos populacionais, priorizando as ações 

para a população mais vulnerável (criança, mulher, adolescentes e jovens, 

saúde do homem e idosos), seguido da promoção da Atenção Integral à Saúde 

Bucal e da adesão à assistência em Redes de Atenção à Saúde a serem 

implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde.  
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Objetivo: Disponibilizar assistência integral a saúde, 

oferecendo atenção qualificada e resolutiva a população de Telêmaco Borba, 

organizada por meio de sistema qualificado, regulado e hierarquizado a partir 

da Atenção Primária em Saúde, das Redes de Atenção à Saúde, superando a 

fragmentação das ações e serviços de saúde e desenvolvendo medidas de 

Prevenção e Promoção da Saúde. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador 

Garantir a realização de 2 
consultas por habitante/ano, 
nos anos de 2014 a 2017. 

2 2 2 2 Consultas por 
habitante ano. 

Ampliar a cobertura da 
Estratégia Saúde da Família 
68% para 80% até ano de 
2017. 

75% 75% 80% 80% Cobertura da 
Estratégia Saúde da 
Família. 

Implantar a Academia da 
Saúde. 

- 100% - - Academia da Saúde 
Implantada. 

Implantar o Centro de 
Especialidades Odontológicas 
(CEO) até 2017. 

- - 1 - Implantação do 
Centro de 
Especialidade 
Odontológica CEO. 

Aumentar a cobertura da 
Estratégia saúde da Família 
Bucal ate 2017. 

28% 33% 38% 43% Cobertura da ESF 
Bucal. 

Implantar até 2017, serviço 
de atendimento à Saúde da 
Pessoa Idosa em 100% das 
UBS/ESF, de acordo com a 
Política Nacional, nas 
Unidades Básicas de Saúde 
do Município. 

25% 50% 75% 100% Unidades com 
desenvolvimento da 
Politica Nacional de 
Atendimento à 
Pessoa Idosa. 

Ampliar a razão de exames 
citopatológico, chegando a 
0,5 em 2017. A cada 3 anos. 

0,48 0,52 0,54 0,58 Razão de exames 
citopatológico em 
mulheres de 25 a 59 
anos, a cada 3 anos.  

Aumentar o percentual de 
ação coletiva de escovação 
dental supervisionada. 

0,50 0,75 1,00 1,25 Percentual de 
escovação coletiva 
Supervisionada. 

Ampliar a cobertura de Pré-
Natal com 7 ou mais 
consultas. 

82% 83% 84% 85% Cobertura de 7 ou 
mais consultas 
durante o pré-natal. 

Reduzir o coeficiente de 
Mortalidade Infantil para 
10/1000 até 2017. 

14/1000 13/1000 12/1000 11/10000 Coeficiente de 
Mortalidade Infantil. 

Disponibilizar atendimento de 
acordo com a estratificação 
de risco, para gestantes e 
crianças, conforme linha guia 
Mãe Paranaense. 

100% 100% 100% 100% Disponibilizar 
atendimento 
conforme 
estratificação de 
risco. 

Reduzir as internações por 
causas sensíveis a Atenção 
Básica. 

41 40 39 38 Internações 
sensíveis a Atenção 
Primária. 

Reduzir o número absoluto de 
mortalidade prematura por 
doenças Crônicas não 
Transmissíveis - DANT. 

100 98 96 94 Número absoluto de 
óbitos prematuros 
por DANT. 

Descentralizar para 100% 
das UBS o Teste Rápido de 

57% 62% 80% 100% Percentual de UBS 
realizando teste 
Rápido em 
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HIV, Sífilis, Hepatite B e C. Gestantes. 

Vincular as Gestantes ao 
Hospital para realização do 
parto, conforme Estratificação 
de Rico. 

80% 85% 90% 95% Percentual de 
Gestante vinculada 
ao Parto, conforme 
estratificação de 
risco. 

Reduzir a Sífilis congênita.  1 0 0 0 Número absoluto de 
casos de Sífilis 
congênita. 

Ampliar e qualificar a 
realização da Puericultura em 
menores de 5 ano. 

6000 6350 6700 7000 Número de 
Puericultura 
realizada. 

Qualificação da Atenção 
Primária a Saúde.  

95% 95% 95% 95% Percentual de 
participação em 
Capacitações para 
atenção primária 
ofertada. 

Instituir o Programa de 
Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica- 
PMAQ em todas as UBS. 

100% 100% 100% 100% Percentual de 
UBS/ESF 
participante do 
PMAQ. 

Apoiar tecnicamente todas as 
ESF do NASF. 

100% 100% 100% 100% Percentual de 
Equipes com apoio 
efetivo do NASF. 

Implantar o Programa Saúde 
Melhor em Casa. 

- - 100% - Implantação do 
Programa Saúde 
Melhor em Casa. 

 

Diretriz 3 – Promoção da Atenção à Saúde Mental, com ênfase 

no enfrentamento da dependência de Crack e outras drogas, por meio da 

implantação da Rede de Atenção à Saúde Mental. 

Objetivo: Fazer parte da Rede de Atenção à Saúde Mental, 

proporcionando promoção, proteção, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e manutenção da Saúde Mental. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador 

Garantir a infra-estrutura 
necessária ao funcionamento do 
CAPS, disponibilizando recursos 
materiais e humanos, 
equipamentos, insumos e infra-
estrutura física suficientes para o 
conjunto de ações propostas deste 
serviço, nos anos de 2014 a 2017. 

100% 100% 100% 100% Equipe Completa. 

Apoiar e participar da Implantação 
do CAPS AD III na região de forma 
consorciada. 

- - 20% 80% CAPS AD III implantado 
de forma consorciada. 

Capacitar profissionais da Saúde na 
área de Saúde Mental. 

20% 40% 60% 80% Percentual de 
Profissionais da Saúde 
Capacitados. 

Disponibilizar atendimento 
ambulatorial de Psiquiatria para a 
População.  

1000 
consult

as 

1200 
consult

as 

1400 
consult

as 

1600 
consult

as 

Número de consultas 
psiquiátricas 
disponibilizadas.  

Disponibilizar atendimento clínico 
de Psicologia. 

7000 7350 7700 8000 Consultas de Psicologia. 
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Diretriz 4– Garantir acesso da população aos Medicamentos 

da Atenção Básica conforme a RENAME. 

Objetivo: Estruturar a Assistência Farmacêutica, qualificar a 

dispensação de medicamentos contribuindo para o uso racional de 

medicamentos. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador 

Atualização anual da Relação 
Municipal de Medicamentos 

1 1 1 1 Relação Municipal de 
Medicamentos Atualizada. 

Capacitar profissionais da Saúde 
para desenvolvimento de ações 
para o Uso Racional de 
Medicamentos. 

20% 40% 60% 80¨% Percentual de Profissionais 
capacitados. 

Adquirir, armazenar e distribuir 
para 100% da rede assistencial 
os medicamentos da REMUME, 
mantendo a regularidade do 
atendimento. 

100% 100% 100% 100% Percentual de Unidades 
Dispensadoras atendidas. 

 

Diretriz 5 – Assegurar a execução das ações de Vigilância em 

Saúde, meio ambiente e as ações da Saúde do trabalhador; integração das 

equipes de Vigilância Epidemiológica e Sanitária com as equipes de Saúde da 

Família na atenção a vigilância, prevenção e controle de doenças 

transmissíveis, das não transmissíveis e das imunupreviníveis, bem como as 

emergenciais. 

Objetivo: Monitorar e gerenciar os riscos à saúde decorrentes 

de ambientes, processos de trabalho, produtos e serviços de interesse da 

saúde pública, riscos à saúde decorrentes de eventos adversos, doenças e 

agravos inusitados, surtos, epidemias e emergências em saúde pública. 

Implementar ações da vigilância epidemiológica e epidemiologia das doenças 

infecciosas, transmissíveis, não transmissíveis e agravos à saúde mediante o 

monitoramento, análise de dados e informações, prevenção, promoção e 

proteção da saúde. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador 

Investigar Óbitos infantis. 95% 95% 95% 95% Percentual de Óbitos Infantis 
investigados. 

Investigar Óbitos de Mulher 
em Idade Fértil. 

95% 95% 95% 95% Percentual de Óbitos de Mulher 
em Idade fértil investigado. 

Manter 95% de cobertura 
vacinal de em menores de 
1 ano, nos anos de 2014 a 
2017. 

95% 95% 95% 95% Cobertura Vacinal em menor 
de 1 ano. 

Investigar Óbitos Maternos. 100% 100% 100% 100% Percentual de Óbitos Maternos 
Investigados. 

Proporção de cura de casos 85% 85% 85% 85% Proporção de cura de casos 
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novos de tuberculose 
pulmonar bacilífera de 
85%. 

novos de tuberculose pulmonar 
bacilífera. 

Realizar exames anti-HIV 
nos casos novos de 
tuberculose. 

90% 90% 90% 90% Percentual de pacientes com 
Tuberculose com exame anti-
HIV realizado. 

Encerrar 80% ou mais das 
doenças compulsórias 
imediatas registradas no 
Sinan, em até 60 dias a 
partir da data de 
notificação. 

80% 80% 80% 80% Percentual de Doenças 
compulsórias imediatas 
registradas no Sinan, em até 
60 dias a partir da data de 
notificação. 

Aumentar a proporção de 
cura nas coortes de casos 
novos de hanseníase. 

85% 87% 88% 90% Proporção de cura nas coortes 
de casos novos de hanseníase. 

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

25% 30% 35% 40% Proporção de análises 
realizadas em amostras de 
água para consumo humano, 
quanto aos parâmetros 
coliformes totais, cloro residual 
livre e turbidez. 

Reduzir a Transmissão 
Vertical de HIV. 

0 0 0 0 Número absoluto de 
transmissão vertical do HIV. 

Reduzir o Diagnóstico 
Tardio de HIV. 

35% 32% 31% 30% Proporção de Pacientes HIV 
reagente com 1º CD4 inferior a 
350cl/mm³ registrado no 
SISCEL. 

Inspecionar 40% os 
estabelecimentos de 
interesse a Saúde ao ano. 

40% 40% 40% 40% Proporção de Estabelecimentos 
de interesse à Saúde 
inspecionados. 

Inspecionar 100% dos 
Estabelecimentos 
considerados de maior 
risco a Saúde. 

100% 100% 100% 100% Proporção de Estabelecimentos 
de Maior Risco a Saúde 
Inspecionados. 

Investigar 90% dos 
acidentes de Trabalho 
graves. 

90% 90% 90% 90% Proporção de Acidentes Graves 
investigados. 

Notificar acidentes de 
trabalho e doenças 
ocupacionais. 

18 18 18 18 Número de estabelecimentos 
de saúde notificantes. 

Participar e fortalecer a 
Rede de Enfrentamento da 
Violência. 

1 1 1 1 Participação e fortalecimento 
da rede de Enfrentamento a 
Violência. 

Implantar Vigilância 
Epidemiológica das 
Doenças não 
Transmissíveis. 

- - 1 - Vigilância Epidemiológica das 
doenças não transmissíveis 
implantada. 

 

Diretriz 6 – Garantir acesso aos serviços de média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar e implantar processo de 

monitoramento e avaliação dos encaminhamentos conforme classificação de 

risco dos pacientes 

Objetivo: Qualificar, disponibilizar atenção à Saúde 

Secundária, contribuído para o estabelecimento e organização das redes de 
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Atenção à Saúde, fortalecendo o Centro Regional de Especialidades e o Centro 

Mãe Paranaense. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador 

Transportar pacientes para 
tratamento fora do domicílio. 

30.000 31.000 32.000 33.000 Número absoluto de 
Pacientes 
Transportados. 

Manter o Centro Regional de 
Especialidades em funcionamento 
de 2014 a 2017. 

1 1 1 1 Centro Regional de 
Especialidades em 
funcionamento. 

Garantir acesso a Atenção 
secundária ambulatorial das 
Gestantes, estratificadas como de 
risco. 

100% 100% 100% 100% Disponibilização de 
atendimento 
ambulatorial para 
gestantes estratificadas 
como de Risco. 

Garantir acesso aos serviços 
ambulatoriais de média e alta 
complexidade, por meio da 
regionalização e do Centro 
Municipal de Especialidades. 

1 1 1 1 Estabelecimento de 
referencias para 
especialidades. 

Ampliar o acesso a exames 
laboratoriais e de apoio 
diagnóstico. 

10% 20% 30% 40% Percentual de aumento 
do valor do contrato em 
relação a 2013. 

 

Diretriz 7 - Aprimoramento da rede de urgência, com 

expansão e adequação de UPAs, SAMU, Pronto Socorro e Centrais de 

Regulação, articulando-a com outras redes de atenção. 

Objetivo: Oferecer atenção a Urgência e Emergência 

qualificada, resolutiva em tempo oportuno, organizada por meio da regulação 

e hierarquização dos serviços assistenciais, superando as fragmentações das 

ações e serviços de Saúde. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador 

Capacitar a Equipe de Saúde para 
Classificação de Riscos, utilizando 
a metodologia de Manchester.  

25% 50% 75% 95% Percentual da equipe de Saúde 
Capacitada na metodologia de 
Manchester. 

Estabelecer e Implantar Protocolos 
de Atendimento nas principais 
linhas de Cuidados Prioritários – 
Cardiovasculares, 
Cerebrovasculares e 
Traumatismos. 

- 50% 75% 100% Protocolos estabelecidos e 
Implantados, contemplando as 
linhas de cuidados prioritários - 
Cardiovasculares, 
Cerebrovasculares e 
Traumatismos. 

Implantar a Unidade de Pronto 
Atendimento Municipal - UPA. 

100% - - - UPA Implantada. 

Definir os pontos de Atenção 
secundários e Terciários.  

50% 100% - - Pontos de Atenção Estabelecidos. 

Implantar Programa de Educação 
Permanente para equipes de 
Saúde de Atenção a Urgência e 
Emergência. 

- 100% - - Programa de Educação 
Permanente para equipes de 
Saúde de Atenção a Urgência e 
Emergência. 

Implantar o Serviço Móvel de 
Urgências SAMU. 

- 100% - - Cobertura da população assistida 
pelo SAMU. 

Regular as Internações de 
Urgência e Emergências, por meio 
das Centrais de Regulação. 

- 50% 75% 95% Proporção dos internamentos de 
Urgência e Emergência 
regulados. 
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Manter equipe suficiente para o 
atendimento na UPA. 

100% 100% 100% 100% Percentual da equipe completa 
disponível. 

Manter equipe e equipamentos 
suficientes para o atendimento no 
SAMU. 

- 80% 100% 100% Percentual da equipe e 
equipamentos suficientes para o 
atendimento no SAMU. 

 

Diretriz 8 – Aperfeiçoamento e Fortalecimento da Gestão 

Descentralizada e Regionalizada, gestão do Planejamento e da informação em 

Saúde, Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, aperfeiçoamento e 

fortalecimento da gestão participativa e do controle social. 

Objetivo: Fortalecer o SUS, garantindo a equidade, acesso 

universal, integralidade e controle social nos serviços prestados. 

Meta 2014 2015 2016 2017 Indicador 

Cumprir a Lei Complementar 
Federal nº 141, de 13 de 
Janeiro de 2012. 

100% 100% 100% 100% Prestação das contas 
ao CMS. 

Apresentar em tempo 
oportuno os instrumentos de 
Gestão do SUS. 

100% 100% 100% 100% Instrumentos de 
Gestão apresentados 
em tempo oportuno. 

Garantir a manutenção das 
atividades de gabinete. 

100% 100% 100% 100% Participação em 
reuniões, eventos. 

Garantir o financiamento do 
Conselho Municipal de Saúde 
e Conselho Municipal 
Antidrogas. 

100% 100% 100% 100% Financiamento dos 
conselhos conforme 
previsto na LOA. 

Implantar sistema de 
gerenciamento informatizado. 

70% 30% - - Sistema de 
informatização 
implantado. 

Articular com os municípios da 
21ª Regional de Saúde a 
criação do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde. 

- 100% 100% 100% Oferta de serviços 
complementares para 
a população da 21ª 
RS. 
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ANEXO I - RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA 

CENTRAL 

MEDICAMENTO ANTIBIÓTICO 
 AMOXICILINA 250MG / 5 ML - SUSP. 
 AMOXICILINA 500 MG - CAPS.  
 AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 500/125MG COMP.  
 AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO SUSP. ORAL 
 AZITROMICINA 200MG/5ML SUSP. 
 AZITROMICINA 500MG  
 BENZIL.PEN.BENZATINA 1.200.000 UI - FRASCO/AMPOLA 
 BENZIL.PEN.BENZATINA 600.000 UI - FRASCO/AMPOLA 
 CEFALEXINA 250 MG/ 5 ML - SUSP. 
 CEFALEXINA 500 MG - CAPS.  
 CEFTRIAXONA DISSODICA 1G AMP 
 CIPROFLOXACINO 500MG  
 COLIRIO ANESTESICO CLOR.TETRACAINA+FENILEFRINA  
 DEXAMETASONA + NEOMICINA - COLIRIO - FRASCO  
 ERITROMICINA 250MG/5ML - SUSP  
 METRONIDAZOL 100MG/G CREME  
 METRONIDAZOL 250 MG - COMP.  
 METRONIDAZOL 40 MG/ ML - SUSPENSAO ORAL 
 MICONAZOL 2 % - CREME VAGINAL - BISNAGA 
 MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 20MG/G  
 NISTATINA 100.000 U.I. - SUSPENSAO ORAL  
 NITROFURANTOINA 100 MG - COMP. 
 RIFAMPICINA (RIFOCINA) SPRAY 20ML  
 SULFADIAZINA DE PRATA CREME 
 SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETROPIN 40 MG - SUSPENSAO ORAL  
 SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIN 80 MG-COMP 
 SULFATO DE GENTAMICINA 0,5 % - COLIRIO - FRASCO 
 SULFATO DE GENTAMICINA 0,5% POMADA-BISNAGA  

 
MEDICAMENTO ANTICONCEPCIONAL 

 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 ML AMP 
 CICLO 21( etinilestradiol0,03+levonorgestrel)  
 CICLOFEME (LEVONORGESTREL 0,15MG ETINILESTRADIOL 0,03MG) 
 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMP. (POSLOV) 
 LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 015/003MG - MICROVLAR COMP. 
 NOREGYNA 50+5 MG/ML  
 NORESTIN (NORETISTERONA 0,35MG) 

 
MEDICAMENTO BÁSICO E HIPERDIA 

 ACICLOVIR 200MG 
 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMP.  
 ACIDO FOLICO 5 MG - COMP. 
 ALBENDAZOL 40MG/ ML - SUSPENSAO ORAL  
 ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.  
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 ALOPURINOL 100 OU 300 MG - COMP 
 AMIODARONA 200 MG - COMP. 
 ANLODIPINO 5 MG COMP  
 APARELHO PARA MONITORAR GLICEMIA  
 ATENOLOL 50 MG - COMP.  
 BECLOMETASONA 50MCG NASAL  
 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML-FRASCOS  
 BUDESONIDA 32MCG/DOSE FRASCO  
 CAPTOPRIL 25 MG - COMP.  
 CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D 400 COMP. 
 CARVEDILOL 12,5 MG. COMP. 
 CARVEDILOL 3,125 MG COMP.  
 CARVEDILOL 6,25 MG COMP.  
 CLORETO DE SODIO SOL. NASAL  
 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%- GELEIA  
 DEXAMETASONA 0,1 % - COLIRIO - FRASCO  
 DEXAMETASONA 1 % -CREME - BISNAGA  
 DEXAMETASONA 4MG COMP.  
 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML -XAROPE 
 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - COMP 
 DIGOXINA 0,25 MG - COMP  
 DIPRO.BECLOMETASONA 50 MCG -SPRAY INAL.- USO NASAL-C/130 

DOSES  
 DIPROP.BECLOMETASONA 250 MCG INALATORIO- USO ORAL- C/ 200 

DOSES  
 ENALAPRIL 20 MG - COMP.  
 ESPINHEIRA SANTA - COMP 
 ESPIRONOLACTONA 100 MG - COMP.  
 ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMP.  
 ESTRIOL 1 MG/G - CREME VAGINAL  
 FLUCONAZOL 150MG COMP 
 FUROSEMIDA 40 MG - COMP.  
 GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMP.  
 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP  
 IBUPROFENO 200MG COMP.  
 IBUPROFENO 50 MG/ ML - GOTAS  
 IBUPROFENO 600MG COMP. ADULTO  
 INSULINA NPH 100 HUMANA - FRASCO  
 INSULINA REGULAR HUMANA - FRASCO  
 ISOSSORBIDA 40MG - COMP  
 ISOSSORBIDA 5MG COMP SUBLINGUAL  
 IVERMECTINA 6 MG COMP.  
 LEVODOPA 250MG+CARB.25 MG- COMP.  
 LEVOTIROXINA SODICA 1OOMCG COMP. 
 LEVOTIROXINA SODICA 25 MG - COMP.  
 LEVOTIROXINA SODICA 50MG COMP  
 LORATADINA 10 MG COMP.  
 LORATADINA 1MG/ML XAROPE  
 LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP.  
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 METFORMINA 850 MG - COMP. 
 METILDOPA 250 MG - COMP.  
 METOCLOPRAMIDA 10MG COMP  
 OLEO MINERAL 100%  
 OMEPRAZOL 20 MG - COMP.  
 OXIDO DE ZINCO 25 (PASTA DAGUA)  
 PARACETAMOL 200 MG/ ML - GOTAS  
 PARACETAMOL 500 MG - COMP. 
 PERMETRINA 1% LOCAO  
 PERMETRINA 5% LOCAO 
 PREDNISONA 20 MG - COMP.  
 PREDNISONA 5 MG - COMP.  
 PROPRANOLOL 40 MG - COMP.  
 RANITIDINA 150 MG - COMP.  
 SAIS P/ REIDRATACAO ORAL - ENVELOPE  
 SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG - COMP.  
 SULFATO FERROSO 125MG/ML - GOTAS 
 SULFATO FERROSO 40MG - COMP  
 SULFATO FERROSO SUSP 12,5MG DE FE EM 2,5ML XAROPE 
 TIAMINA 300 MG COMP 
 TIMOLOL 5MG/ML SOL. OFTALMICA 
 VARFARINA SÓDICA 5 MG - COMP. 

 
MEDICAMENTO INJETÁVEL 

 AGUA PARA INJECAO - 10 ML  
 AMINOFILINA 24 MG/ML- AMPOLA  
 BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMPOLA  
 BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%-FRASCO  
 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA20 MG+DIPIRONA SODICA2,5G 

AMPOLA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG/ML-AMPOLA  
 CEDILANIDE 0,4 MG/ 2ML(DESLANOSIDO)  
 CEFTROXINA DISSSODICA 500 MG. AMP  
 CLORETO DE POTASSIO 19,1%-AMPOLA  
 CLORETO DE SODIO 20%-AMPOLA  
 CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML-AMPOLA  
 CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1MG/ML-AMPOLA  
 CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG/ML-AMPOLA  
 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/VAS.CONS-FRASCO/AMPOLA  
 COMPLEXO B-VITAMINAS-AMPOLA  
 DEXAMETASONA 4MG/ML-AMPOLA  
 DICLOFENACO DE SODIO 25MG/ML AMPOLA  
 DIMENIDRATO 50MG/ML+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA50MG/ML 

(DRAMIN)  
 DIPIRONA 500 MG/ML - AMPOLA  
 FUROSEMIDA 10MG/ML-AMPOLA  
 GLICONATO DE CALCIO 10%  
 GLICOSE 25%-AMPOLAS  
 GLICOSE 50%-AMPOLA  
 HEPARINA SODICA 5.000UI-AMPOLA  
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 HIDROCORTISONA 100MG-FRASCO/AMPOLA  
 HIDROCORTISONA 500MG-FRASCO/AMPOLA  
 MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML  
 MANITOL 20% -250ML-FRASCO  
 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - AMPOLA  
 PROMETAZINA 25 MG/ML-AMPOLA  
 PROMETAZINA 50MG/2 ML  
 RINGER COM LACTATO DE SODIO 500ML-FRASCO  
 SERINGA 1ML- INSULINA  
 SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML-AMPOLA  
 SULFATO DE MAGNESIO 50 %  
 VERAPAMIL 2,5MG/ML  
 VITAMINA C 100MG/5ML-AMPOLA  

 
MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO 

 ACIDO VALPROICO 250MG - CAPS  
 ACIDO VALPROICO 250 MG - XAROPE  
 CARBAMAZEPINA 200 MG - COMP.  
 CARBAMAZEPINA 2% SUSP. ORAL  
 CARBONATO DE LITIO 300 MG.  
 CLONAZEPAM 2.5MG/ML SOL. ORAL  
 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG - COMP.  
 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG - COMP.  
 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG - COMP.  
 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG - COMP.  
 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG - AMP.  
 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG - COMP.  
 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 4% -GOTAS - 20 ML  
 CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG - COMP.  
 CLORIDRATO DE PETIDINA OU MEPERIDINA 50MG/ML - AMPOLA  
 DIAZEPAM 10 MG/ ML - AMPOLA  
 DIAZEPAM 5 MG - COMP  
 FENITOINA 100 MG - COMP.  
 FENITOINA SODICA 5 % - 5 ML - AMPOLA 
 FENOBARBITAL 100 MG - COMP. 
 FENOBARBITAL 200 MG - 2 ML - AMPOLA 
 FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS  
 FLUOXETINA 20 MG - CAPSULAS  
 HALOPERIDOL 1 MG - COMP.  
 HALOPERIDOL 2 MG - GOTAS - 20 ML 
 HALOPERIDOL 5 MG - COMP  
 HALOPERIDOL 5 MG / ML - AMPOLA  
 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ ML - AMPOLA  
 VALPROATO DE SODIO 500 MG COMP  

 

 

Telêmaco Borba, 08 de agosto de 2013. 
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ANEXO II - 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
TEMA 

 
RESGATE DE PROPOSTAS E CONSTRUÇÃO DAS  

REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TELÊMACO BORBA  

 
Às 13:00h foi aberta a 11ª Conferência Municipal de Saúde de 

Telêmaco Borba. Foram convidados para compor a mesa o Prefeito Municipal 

Luiz Carlos Gibson; Presidente da Câmara Municipal - Pastor Raul, Secretário 

Municipal de Saúde – Claudio de Souza; Diretor da 21ª Regional de Saúde – 

Roberto Amatuzzi Franco; Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Aroldo 

Kulcheski. O Prefeito fez a abertura da Conferência, em seguida passou a 

palavra ao Pastor Raul.  

Na sequência, Roberto falou sobre o resgate a partir da 

Constituição de 1988, que as conferências municipais de saúde tem um 

comprimento legal. Elogiou o tema escolhido. Temos metas a cumprir, 

aproveitar esses momentos, para fazermos a construção do Plano Municipal de 

Saúde para discutirmos os anseios da sociedade e construirmos as Redes de 

Atenção à Saúde. 

Cláudio falou sobre a composição da Lei Federal nº 5042/90. Já 

foram realizadas pré-conferências e as propostas foram elaboradas e todas 

veem de encontro com determinações das prefeituras. E não temos 

dificuldades em passar para a comunidade as propostas aprovadas pela 

comunidade. É o momento de colocarmos propostas para a saúde. E será 

construído um conselho deliberativo. Voltaremos na base e mostraremos o 

que foi aprovado para trabalharmos as redes de Atenção à Saúde. Aroldo falou 

que as propostas serão elaboradas de acordo com as necessidades dos 

municípios.  

Na sequência foi feita a leitura do Regimento Interno e sobre 

plenária e os temas: Mãe Paranaense, Saúde do Idoso, Saúde Mental, Pessoa 

com deficiência, Urgência/Emergência. 

Neilor foi convidado para proferir a palestra sobre as Redes 

Atenção à Saúde do PR – citando Sistema de Atenção à Saúde, diferenças de 
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doenças agudas e crônicas. Falou sobre Sistema Fragmentado para as Redes 

Atenção à Saúde, citando conceito de Rede de Atenção à Saúde, evidências 

sobre as Redes de Atenção à Saúde, estrutura operacional das Redes de 

atenção à saúde, logística do modelo de atenção às condições agudas, modelo 

de atenção saúde às condições agudas, modelos de atenção às condições 

crônicas, decreto nº 7.508 – regulamento da lei. Implantação das Redes de 

Atenção à Saúde como estratégia de mudança do modelo assistência no 

Paraná como: Rede Mãe Paranaense, Rede Urgência/Emergência, Rede Saúde 

Mental, Rede de Saúde do Idoso, Rede Saúde c/ deficiência. E descreveu todas 

as redes e seu mapa estratégico. 

Foram divididos em 5 grupos para sequência dos trabalhos. E 

cada grupo ficou com um tema a ser discutido. Em seguida começou a votação 

das propostas elaboradas pelas equipes. Todas as propostas foram aprovadas. 

 

 

MÃE PARANAENSE 

- Estabelecer mecanismos para cumprimento de horário de todos os 

profissionais de saúde; 

- Fortalecer a busca ativa de gestantes antes do 1º trimestre; 

- Garantir o direito a informação e ao planejamento familiar humanizado e 

individualizado; 

- Qualificar os profissionais da atenção primária em saúde para estratificação 

de risco da gestante e criança;  

- Garantir o acesso ao atendimento médico e apoio diagnostico (especializado 

ou na atenção primária em saúde) conforme estratificação de risco 

gestacional; 

- Garantir a vinculação da gestante ao hospital de acordo à complexidade 

necessária; 

- Garantir acesso a puericultura e estratificação de risco das crianças de 0 a 24 

meses; 

- Garantir hospedagem para mãe durante o período de hospitalização em UTI 

neonatal; 
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- Garantir atendimento especializado para as crianças de risco; 

- Realizar no mínimo 07 consultas pré-natal (sendo a 1ª consulta trimestre de 

gestação); 

- Ampliar consulta do ESF;  

- Garantir transporte quando necessário; moção de apelo; inauguração e 

funcionamento de todos os leitos do Hospital regional; inauguração e 

funcionamento da unidade de coleta e transfusão de sangue e hemoderivados, 

na 21ª Regional de Saúde; leitos de UTI neonatal no Hospital Regional; 

fortalecer a ouvidoria municipal estabelecer em seis meses o prazo mínimo 

para licença maternidade, e mínimo 10 dias para os pais, mesmo em caso de 

adoção. 

 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

- Acesso a todos os serviços de saúde; 

- Garantir transporte para pessoas com dificuldades de locomoção; 

- Fortalecer o programa de órtese/prótese; 

- Redistribuição, adequada para transpor o caráter emergencial e burocrático, 

da função do profissional de serviço na SMS para assegurar o atendimento à 

demanda da pessoa física; 

- Adequação do acesso a todos os serviços de saúde norma regulamentadora 

(NR50); 

- Divulgar com banner da lei da prioridade (cobrar que seja cumprida); 

- Contratação de equipe multi-disciplinar para atendimento; 

- Melhorar a disponibilidade de transporte para atendimento em órtese 

inclusive domiciliar; 

- Verificar a demanda reprimida de órtese e prótese para pleitear aumento do 

número de consulta para regional; 

- Propor ao setor de transporte da prefeitura disponibilidade de carro adaptado 

para transporte de pessoa com deficiência; 
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URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

- Adequação da atenção básica; 

- Trabalho com as equipes dos postos para o devido atendimento evitando a 

sobrecarga no pronto atendimento municipal; 

- Conscientização da população em usar corretamente; 

- Médicos em todos os postos; 

- Equipe técnica e, aparelhos disponível como raios-X, endoscopia para 

emergência ultrassom, etc. 

- Atendimento médico a todos que vão até o pronto atendimento municipal, os 

enfermeiros fazem a triagem apenas para diferenciar; 

- Implementação da rede PR urgência, SAMU, UPA, lembrando médicos como 

profissionais; 

- UTI neonatal para realizar o transporte até o hospital; 

- Tercerização da rede PR urgência e PAM (não foi aprovada); 

  Moção de apoio; inauguração e funcionamento efetivo de todos os leitos do 

Hospital Regional; inauguração e funcionamento efetivo da Unidade de coleta 

e transfusão de sangue e hemo derivados; leitos de UTI neonatal do Hospital 

Regional. 

 

 

SAÚDE DO IDOSO 

- Linha guia do idoso/protocolo seguido por todas as UBS’s/listagem básicas 

de exames anuais; 

- Capacitação de um familiar que irá cuidar do idoso (cuidador); 

- Consulta odontológica ao idoso/assegura pelo menos 1 ano; 

- Assegurar a prioridade do atendimento aos idosos; 

- Trabalhar a auto cuidado com o idoso; 

- Melhorar o agendamento de transporte; 

- Capacitação para detecção de negligência e violência; 

- Visita domiciliar médica; 

- Capacitação para as equipes das UBS’s, abordar a temática da sexualidade, 

DST com a população idoso; 
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- Priorizar, estimular o acesso ou aumentar o número de centros de 

convivência do idoso e  

  ampliar descentralizar  os serviços; 

- Ampliar a divulgação do trabalho, com o idoso; 

- Assegurar que os serviços credenciados tenham condições mínimas de 

comodidade e acesso ao idoso; 

- Estabelecer parceria para o atendimento dentro do asilo, com acesso a 

médico, medicação e exames, atendimento prioritário a este público; 

- Identificação através de placas amplamente visíveis identificando locais de 

atendimento à saúde. 

 

 

 SAÚDE MENTAL 

- Contratar médico psiquiatra, de forma de fortalecimento do serviço; 

- Criação de equipe de matriciamento (psiquiatra, psicólogo, enfermeiro e 

ACS); 

- Fortalecer a equipe ambulatorial de saúde mental; 

- Formar parceria com a secretaria de educação para trabalhar a prevenção da 

DO; 

- Articulação das entidades para promover melhores resultados no tratamento 

e prevenção da DO; 

- Aumentar os investimentos e recursos para melhorar a qualidade do serviço 

prestado; 

- Fortalecimento da rede de saúde mental; 

- Investimento em projetos de geração de renda; 

- Implantação de CAPS III em Telêmaco Borba; 

- Maior e melhor atendimento aos familiares dos usuários; 

- Maior número de médicos na atenção básica e incorporação do profissional. 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

80 

DISPOSIÇÃO DAS VAGAS e ELEITOS 

  Associações 

- Associação de Moradores de Bairro BNH  

- Associação de Moradores do Bairro Socomim  

 

Sindicatos 

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Telêmaco Borba 

- Sindicato do Papel 

 

Defesa dos Direitos Sociais 

- AMAHTEB – Associação dos Amigos do Melhor Amigo do Homem para o Bem 

Animal de Telêmaco Borba 

 

Comunidade de Assistência Social 

- Maanaim Comunidade Assistencial 

 

Segmento de Órgãos Públicos/Gestores 

- Secretaria Municipal de Saúde 

- 21ª Regional de Saúde 

 

Segmento dos Trabalhadores da Saúde Pública 

- Agentes Comunitário de saúde 

- Saúde Mental  

- Enfermeiros 

 

Segmento Prestadores de Serviço da Saúde Pública 

- SI2M – Sistema Integrado de Imagem em Medicina  

- Hospital Dia Dr. Moura.   
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ANEXO III - CONTRATO ORGANIZATIVO DA AÇÃO PÚBLICA DA SAÚDE 

2012-2015 

 

 

 

 

Contrato Organizativo 
da Ação Pública da 

Saúde 
2012-2015 

 
 
 

Estado do Paraná 
21ª Regional de Saúde 
Telêmaco Borba - 2014 
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DAS DIRETRIZES ESTADUAIS 

17.3. As diretrizes estaduais aqui previstas são de cumprimento obrigatório 

para o Estado signatário e para os municípios, cabendo ao estado definir em 

comum acordo com os demais signatários como se dará a sua participação.  

17.4. São as seguintes as diretrizes estaduais:  

Diretriz 1  –  Organização da Atenção Materno-Infantil, por meio da 

Rede Mãe Paranaense. 

Diretriz 2 –  Implantação dos Componentes da Rede de Atenção às 

Urgências e Emergências. 

Diretriz 3 – Implantação da Rede de Atenção à Saúde  das Pessoas com 

Deficiências (PcD). 

Diretriz 4 – Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde Mental, para 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas.  

Diretriz 5 – Implantação da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa. 

Diretriz 6 – Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde do 

SUS no Paraná (APSUS). 

Diretriz 7 – Melhoria do acesso e do Cuidado das Comunidades 

Vulneráveis (população negra, indígena, populações privadas de 

liberdade). 

Diretriz 8 – Fortalecimento do Desenvolvimento Regional na Atenção  à 

Saúde (COMSUS). 

Diretriz 9 – Estruturação dos Serviços Próprios. 

Diretriz 10 – Promoção do Acesso da População a Medicamentos 

Seguros, Eficazes e de Qualidade, garantindo sua Adequada Dispensação. 

Diretriz 11 – Promoção do Acesso da População a Serviços de 

Qualidade, com Equidade e em Tempo adequado às necessidades de 

Saúde, por meio do Complexo Regular. 

Diretriz 12 – Implementação da Política de Vigilância e Promoção em 

Saúde coordenando e regulando as Ações de forma Articulada e 

Integrada intra e intersetorial e com a Sociedade Civil em Âmbito 

Estadual e Regional.   

Diretriz 13 – Democratização da Gestão do Trabalho. 
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Diretriz 14 – Desenvolvimento da Política Estadual de Educação 

Permanente.  

Diretriz 15 – Ampliação e Fortalecimento os Espaços de Participação da 

Sociedade e do Controle Social.  

Diretriz 16 – Qualificação dos Gastos e Ampliação de Recursos no 

Financiamento do SUS. 

DOS OBJETIVOS, METAS REGIONAIS E RESPONSABILIDADES 

SOLIDÁRIAS 

Os Objetivos, Metas Regionais e Responsabilidades Solidárias deste contrato 

para sua execução são as seguintes: 

Obs.: Na definição da linha de base, o princípio geral, é a 
utilização como referência o ano anterior (2012). 

Diretriz (1): Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, 

com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades 

de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da 

atenção especializada. 

Objetivo (1.1.): Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do 

acesso a atenção básica. 

Indicador (1.1.1.) Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção 

Básica. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                      

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Aumentar a 
Cobertura 

populacional 
estimada pelas 

equipes de 
Atenção Básica 

 
(PES-PR- Diretriz 

6) 

1U 

Telêmaco Borba 63,27% 63,27% 

[ meta ]   

 Fortalecer a 
capacidade de 
gestão e 
qualificar o 
cuidado, por 
meio de 
estratégias de 
capacitação das 
equipes, 
melhoria da 
estrutura das 
unidades de 
atenção primária 
e custeio das 
ações de atenção 
primária à saúde.  
______________ 
 
60% de 
cobertura 
populacional 
estimada pelas 
equipes da 
Atenção Básica 

 Promover aumento 
progressivo do 
financiamento da 
atenção básica, 
ofertar ações de 
apoio institucional 
às gestões 
estaduais e 
municipais para a 
ampliação da 
cobertura de 
atenção básica. 
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Indicador (1.1.2.) Proporção de internações por condições sensíveis à atenção 

básica (ICSAB). 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Redução de 
internações por 
causas sensíveis 
à atenção básica 

 
(PES-PR- Diretriz 

6) 

2U 

Telêmaco Borba  40% 40% 

[ meta ]   

 Fortalecer a 
capacidade de 
gestão e 
qualificar o 
cuidado, por 
meio de 
estratégias de 
capacitação das 
equipes, 
melhoria da 
estrutura das 
unidades de 
atenção primária 
e custeio das 
ações de atenção 
primária à saúde 
 
______________ 
 
21,90% das 
internações por 
causas sensíveis 
da Atenção 
Primária 

 Monitorar as 
internações por 
causas sensíveis à 
atenção básica e 
apoiar ações para 
melhoria da 
resolutividade da 
atenção básica de 
modo a prevenir 
essas 
hospitalizações 

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Indicador (1.1.3.) Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de 

saúde do Programa Bolsa Família 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual de 

Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 

Aumentar o 
percentual de 
cobertura de 

acompanhamento 
das 

condicionalidades 
de saúde do 

programa Bolsa 
Família 

 
 

(PES-PR- Diretriz 
6) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3U 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba 85% 85% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[meta] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fortalecer a 
capacidade de 
gestão e 
qualificar o 
cuidado, por 
meio de 
estratégias de 
capacitação das 
equipes, melhoria 
da estrutura das 
unidades de 
atenção primária 
e custeio das 
ações de atenção 
primária à saúde 
 
 
______________ 
 
85% de 
acompanhamento 
das 
condicionalidades 
do Programa 
Bolsa Família 
 

  
 
No que se refere às 
responsabilidades 
da união devem ser 
observadas as 
competências 
dispostas na 
PORTARIA 
INTERMINISTERIAL 
Nº 2.509, DE 18 DE 
NOVEMBRO DE 
2004.  
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Indicador (1.1.4.) Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de 

saúde bucal. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Aumentar a 
Cobertura 

populacional 
estimada pelas 

equipes de 
Saúde Bucal 

 
 
 
 

(PES-PR- Diretriz 
6) 

4U 

Telêmaco Borba 24% 25% 

[ meta ]   

 Fortalecer a 
capacidade de 
gestão e 
qualificar o 
cuidado, por 
meio de 
estratégias de 
capacitação das 
equipes, 
melhoria da 
estrutura das 
unidades de 
atenção primária 
e custeio das 
ações de 
atenção primária 
à saúde 
 
 

 
45% de 
cobertura 
populacional 
estimada pelas 
equipes de 
saúde bucal 

Promover aumento 
progressivo do 
financiamento da 
atenção básica e 
das ações de saúde 
bucal na atenção 
básica, ofertar 
ações de apoio 
institucional às 
gestões estaduais e 
municipais para a 
ampliação da 
cobertura da saúde 
bucal  
  

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Indicador (1.1.5.) Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
Aumentar o 

percentual de 
ação coletiva de 
escovação dental 
supervisionada 

 
 

(PES-PR- Diretriz 
6) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba 0,50% 1% 

 
 
 
 
 
 
 

[ meta ]  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fortalecer a 
capacidade de 
gestão e 
qualificar o 
cuidado, por 
meio de 
estratégias de 
capacitação das 
equipes, 
melhoria da 
estrutura das 
unidades de 
atenção primária 
e custeio das 
ações de 
atenção primária 
à saúde 
 

 
4,75% de ação 
coletiva de 
escovação dental 
supervisionada 

  
Prestar apoio no 
planejamento, 
acompanhar e 
monitorar o 
desenvolvimento 
da ação. Induzir a 
inclusão de 
procedimentos 
preventivos e 
referência a 
procedimentos 
especializados em 
odontologia para 
evitar a extração 
dentária. Garantir 
incentivos 
financeiros para o 
custeio das equipes 
de saúde bucal da 
atenção básica  
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Indicador (1.1.6.) Proporção de exodontia em relação aos procedimentos. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                 

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Reduzir o 
percentual de 
exodontia em 
relação aos 

procedimentos 
preventivos e 

curativos 
 

6E 

Telêmaco Borba N/A N/A 

[ meta ]   

    

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Objetivo (1.2.): Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 

mediante aprimoramento a política de atenção básica e da atenção 

especializada. 

Indicador (1.2.1.) Razão de procedimentos ambulatoriais de média 

complexidade e população residente. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Aumentar o 
número de 

procedimentos 
ambulatoriais de 

média 
complexidade 
selecionados 

para população 
residente  

 
 
 

 
 
 
 

7U 
 
 
 
 

Telêmaco Borba 0,95% 0,95% 

 
 
 
 

[ meta ]   
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Indicador (1.2.2.) Razão de internações clínico-cirúrgicas de média 

complexidade e população residente. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                            

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Aumentar o 
número de 
internações 

clinico-cirúrgicas 
de média 

complexidade na 
população 
residente 

 

8U 
 

Telêmaco Borba 5,45% 5,45% 

[ meta ] 
   

 
Aguardando 
SGS 
 

  
       

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

   

   

   

   

   

   

   

 

Indicador (1.2.3.) Razão de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade 

e população residente. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                               

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Aumentar o 
número de 

procedimentos 
ambulatoriais de 

alta 
complexidade 
selecionados 

para população 
residente  

 

 
 
 
 

9E 
 
 
 
 

Telêmaco Borba N/A N/A 

 
 
 
 

[ meta ]   
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Indicador (1.2.4.) Razão de internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade 

na população residente. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Aumentar o 
número de 
internações 

clinico-cirúrgicas 
de alta 

complexidade na 
população 
residente 

 

10E 

 N/A N/A 

[ meta ]   

    
    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Indicador (1.2.5.) Proporção de serviços hospitalares com contrato de metas 

firmado. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 
 

Ampliar os 
serviços 

hospitalares com 
contrato de 

metas firmado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11E 
 
 
 
 
 
 

 N/A  N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

[ meta ]   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aguardando 
SGS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rever 
instrumentos de 
contratualização, 
solução jurídica 
para 
contratualização 
de prestadores 
sem 
documentação 
em dia (certidão 
negativa etc). 
Induzir 
celebração de 
contrato  
 
 

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

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. 
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Objetivo (2.1.): Implementação da Rede de Atenção às Urgências. 

Indicador (2.1.1.) Número de unidades de saúde com serviço de notificação de 

violência doméstica, sexual e outras violências implantado. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                    

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Ampliar o 
número de 
unidades de 
saúde com 
serviço de 
notificação 
contínua da 

violência 
doméstica, 

sexual e outras 
violências 

 
PES- PR- Diretriz 
2 

 
 
 
 
 

12U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba 20% 20% 

 
 
 
 
 

[ meta ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Implantar a 
rede de atenção 
às urgências e 
emergências em 
todas as regiões 
de saúde do 
Paraná, 
estabelecendo 
uma atenção 
integrada e 
eficaz, com a 
utilização de um 
Sistema de 
Regulação 
Assistencial 
 

 
Ampliar em 3% 
o número das 
unidades de 
saúde com 
serviço de 
notificação da 
violência 
doméstica, 
sexual e outras 
formas de  
violências 

  
Propor políticas 
públicas voltadas 
para a prevenção 
de violências e de 
promoção da 
saúde. Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para o 
desenvolvimento 
das ações de 
prevenção das 
violências.  
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
de ações de 
prevenção das 
violências.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, ações 
de prevenção das 
violências.  
Realizar estudos 
sobre a ocorrência 
de violências na 
região. Gerenciar 
sistemas de 
informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde. 
Disponibilizar 
informações sobre 
a ocorrência de 
violências no país.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde  
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Indicador (2.1.2.) Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por acidente. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                           

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Ampliar o 
número de 

pessoas 
assistidas em 

hospitais quando 
acidentadas 

 

 
 
 

13E 
 
 
 

 N/A  N/A 

 
 
 

[ meta ]   
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Indicador (2.1.3.) Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do 

miocárdio (IAM). 

 
Meta  

Código 
Indicador 

Municípios 
Linha 

de 
Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                  

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Reduzir em x% 
os óbitos nas 

internações por 
infarto agudo do 
miocárdio (IAM) 
 

14E 
 

 N/A  N/A 

[ meta ]   
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Indicador (2.1.4.) Proporção de óbitos, em menores de 15 anos, nas Unidades 

de Terapia Intensiva (UTI). 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                         

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 
 

Reduzir óbitos 
em menores de 

15 anos em 
Unidade de 

Terapia 
Intensiva 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

15E 
 
 
 
 
 
 
 
 

  N/A N/A 

 
 
 
 
 
 

[ meta ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Indicador (2.1.5.) Cobertura do serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU 192). 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Aumentar a 
cobertura do 
serviço de 

Atendimento 
Móvel de 

Urgência (SAMU 
192)  

 
 

PES-PR Diretriz 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16E 
 
 
 
 
 
 

 N/A  N/A 

[ meta ]   

 Implantar a 
rede de atenção 
às urgências e 
emergências em 
todas as regiões 
de saúde do 
Paraná, 
estabelecendo 
uma atenção 
integrada e 
eficaz, com a 
utilização de um 
Sistema de 
Regulação 
Assistencial 
 

 
 

  
Propor políticas 
públicas voltadas 
para a prevenção 
de violências e de 
promoção da 
saúde. Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para o 
desenvolvimento 
das ações de 
prevenção das 
violências.  
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
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100% da 
população 
coberta pelo 
SAMU 

desenvolvimento 
de ações de 
prevenção das 
violências.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, ações 
de prevenção das 
violências.  
Realizar estudos 
sobre a ocorrência 
de violências na 
região. Gerenciar 
sistemas de 
informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde. 
Disponibilizar 
informações sobre 
a ocorrência de 
violências no país.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde  

 

Objetivo (2.2.): Fortalecimento de mecanismos de programação e regulação 

nas redes de atenção à saúde do SUS. 

 Indicador (2.2.1.) Proporção das internações de urgência e emergência 

reguladas. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                          

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 

Aumentar o 
percentual de 
Internações de 

urgência e 
emergência 

reguladas pelo 
complexo 
regulador 

 
 

PES-PR- Diretriz 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

17E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N/A  N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ meta ]   
 
 
 
 
 
 
 

 Implantar a 
rede de atenção 
às urgências e 
emergências em 
todas as regiões 
de saúde do 
Paraná, 
estabelecendo 
uma atenção 
integrada e 
eficaz, com a 
utilização de um 
Sistema de 
Regulação 
Assistencial 
 

 
50% das 
internações de 
urgência e 
emergência 
reguladas pela 
central de 
regulação 

  
Disponibilizar o 
Sistema – SISREG 
para os gestores e 
monitorar as 
informações sobre 
as solicitações de 
vagas para 
internação de 
urgência, com base 
no sistema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

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. 
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Objetivo (3.1.): Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção 

precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama e do Colo de Útero 

Indicador (3.1.1.) Razão de exames citopatológicos do colo do útero em 

mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                   

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Ampliar a razão 
de mulheres na 
faixa etária de 
25 a 64 anos 

com um exame 
citopatológico a 

cada 3 anos 
 

PES-PR- Diretriz 
6 
 

18U 

Telêmaco Borba 0,48% 0,66% 

[ meta ]   

 Fortalecer a 
capacidade de 
gestão e 
qualificar o 
cuidado, por 
meio de 
estratégias de 
capacitação das 
equipes, 
melhoria da 
estrutura das 
unidades de 
atenção primária 
e custeio das 
ações de 
atenção primária 
à saúde 
 

 
0,75 exames 
citopatológicos 
do colo do útero 
na faixa etária 
de 25 a 64 anos 

  
Apoiar estados e 
municípios na 
implantação da 
Política Nacional de 
Prevenção e 
Controle do Câncer 
e no 
monitoramento e 
avaliação das ações 
desenvolvidas  
 

     

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Indicador (3.1.2.) Razão de exames de mamografia de rastreamento 

realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                      

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Ampliar a razão 
de exames de 

mamografia em 
mulheres de 50 
a 69 anos de 

idade 
 

PES-PR Diretriz 6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19U 
 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba 0,50% 0,90% 

[ meta ]   
 

Fortalecer a 
capacidade de 
gestão e 
qualificar o 
cuidado, por 
meio de 
estratégias de 
capacitação das 
equipes, 
melhoria da 
estrutura das 
unidades de 
atenção primária 
e custeio das 
ações de 
atenção primária 
à saúde 
 

  
Apoiar estados e 
municípios na 
implantação da 
Política Nacional de 
Prevenção e 
Controle do Câncer 
e no 
monitoramento e 
avaliação das ações 
desenvolvidas  
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Manter o 
alcançado em 
2012 – Razão de 
0,36 
mamografias 
realizadas na 
população alvo 
(preliminar) 

 

Objetivo (3.2.): Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil 

para garantir acesso, acolhimento e resolutividade. 

Indicador (3.2.1.) Proporção de parto normal. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual de 

Saúde 
 Meta até 2015 

Aumentar o 
percentual de 
parto normal 

 
PES- PR- Diretriz 

1 
 

20U 

 46% 40% 

[ meta ]   

 Garantir o 
acesso e a 
atenção materno-
infantil, 
promovendo o 
cuidado seguro e 
de qualidade na 
gestação, parto e 
puerpério, e às 
crianças menores 
de um ano de 
idade, por meio 
de uma rede de 
atenção 
organizada em 
todo o Estado do 
Paraná a qual 
fará a vinculação 
das gestantes 
aos hospitais de 
referência para o 
parto, conforme 
classificação de 
risco, e 
estabelecerá a 
referência nos 
serviços de 
atenção 
especializada 
para o 
acompanhamento 
das gestantes, 
puérperas e 
crianças de risco 
menores de um 
ano. Com a 
organização da 
atenção materno-
infantil visa 
reduzir a 
Mortalidade 
Materna e Infantil 
em todo o Estado 
do Paraná 
 

 
 
Aumentar em 2% 
ao ano o parto 
normal no Estado 
 
 

  
Apoiar técnico e 
financeiramente os 
Estados e 
municípios na 
formação dos 
profissionais para 
boas práticas, 
realização de 
campanhas de 
sensibilização e 
elaboração de atos 
normativos  
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Indicador (3.2.2.) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais 

consultas de pré-natal. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual de 

Saúde 
 Meta até 2015 

Aumentar a 
proporção de 
nascidos vivos 

de mães com no 
mínimo 7 

consultas de 
pré-natal  

 
PES-PR-Diretriz 

1 

21U 

Telêmaco Borba 85% 85% 

[ meta ]   

 Garantir o 
acesso e a 
atenção materno-
infantil, 
promovendo o 
cuidado seguro e 
de qualidade na 
gestação, parto e 
puerpério, e às 
crianças menores 
de um ano de 
idade, por meio 
de uma rede de 
atenção 
organizada em 
todo o Estado do 
Paraná a qual 
fará a vinculação 
das gestantes 
aos hospitais de 
referência para o 
parto, conforme 
classificação de 
risco, e 
estabelecerá a 
referência nos 
serviços de 
atenção 
especializada 
para o 
acompanhamento 
das gestantes, 
puérperas e 
crianças de risco 
menores de um 
ano. Com a 
organização da 
atenção materno-
infantil visa 
reduzir a 
Mortalidade 
Materna e Infantil 
em todo o Estado 
do Paraná 
 

 
80% de 
gestantes SUS 
com 7 ou mais 
consultas no pré-
natal 

  
Apoiar técnica e 
financeiramente os 
Estados e 
municípios na 
adesão à Rede 
Cegonha incluído 
seu componente 
pré-natal  
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Indicador (3.2.3.) Proporção de gestantes usuárias do SUS que realizaram 

teste rápido para a sífilis. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual de 

Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar o 
acesso ao teste 
rápido de sífilis 
das gestantes 
usuárias do 

SUS  
 

PES-PR- Diretriz 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba 0,90% 0,90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ meta ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Garantir o 
acesso e a 
atenção materno-
infantil, 
promovendo o 
cuidado seguro e 
de qualidade na 
gestação, parto e 
puerpério, e às 
crianças menores 
de um ano de 
idade, por meio 
de uma rede de 
atenção 
organizada em 
todo o Estado do 
Paraná a qual 
fará a vinculação 
das gestantes 
aos hospitais de 
referência para o 
parto, conforme 
classificação de 
risco, e 
estabelecerá a 
referência nos 
serviços de 
atenção 
especializada 
para o 
acompanhamento 
das gestantes, 
puérperas e 
crianças de risco 
menores de um 
ano. Com a 
organização da 
atenção materno-
infantil visa 
reduzir a 
Mortalidade 
Materna e Infantil 
em todo o Estado 
do Paraná 
 

 
Aumentar em 
50% o número 
de gestantes com 
teste rápido para 
sífilis de acordo 
com o protocolo 
 
 

  
Propor políticas 
públicas voltadas 
para a saúde das 
gestantes e da 
criança. Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para o 
desenvolvimento 
das ações de saúde 
voltadas para as 
gestantes e 
crianças.  
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
de ações de saúde 
voltadas para as 
gestantes e 
crianças.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, ações 
de Vigilância em 
Saúde voltadas  
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Indicador (3.2.4.) Número de óbitos maternos em determinado período e local 

de residência. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual de 

Saúde 
 Meta até 2015 

Reduzir o 
número de 

óbitos maternos 
 

PES-PR-Diretriz 
1 
 

23U 

Telêmaco Borba 00% 00% 

[ meta ]   

 Garantir o 
acesso e a 
atenção materno-
infantil, 
promovendo o 
cuidado seguro e 
de qualidade na 
gestação, parto e 
puerpério, e às 
crianças menores 
de um ano de 
idade, por meio 
de uma rede de 
atenção 
organizada em 
todo o Estado do 
Paraná a qual 
fará a vinculação 
das gestantes 
aos hospitais de 
referência para o 
parto, conforme 
classificação de 
risco, e 
estabelecerá a 
referência nos 
serviços de 
atenção 
especializada 
para o 
acompanhamento 
das gestantes, 
puérperas e 
crianças de risco 
menores de um 
ano. Com a 
organização da 
atenção materno-
infantil visa 
reduzir a 
Mortalidade 
Materna e Infantil 
em todo o Estado 
do Paraná 
 

 
Reduzir a 
Mortalidade 
Materna em 5%, 
números 
absolutos, em 
relação a 2010 

  
Apoiar técnica e 
financeiramente os 
Estados e 
municípios na 
adesão à Rede 
Cegonha incluindo 
a formação dos 
profissionais para 
boas práticas e 
segurança na 
atenção à gravidez, 
parto e 
nascimento. 
Monitorar a 
vigilância dos 
óbitos maternos e 
padronizar 
instrumentos de 
investigação junto 
à Estados e 
município  
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Indicador (3.2.5.) Taxa de mortalidade infantil. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha de 
Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual de 

Saúde 
 Meta até 2015 

Reduzir a 
mortalidade 

infantil 
 

PES-PR-Diretriz 
1 
 

24U 

Telêmaco Borba 15/1000 12/1000 

[ meta 
]   

 Garantir o 
acesso e a 
atenção materno-
infantil, 
promovendo o 
cuidado seguro e 
de qualidade na 
gestação, parto e 
puerpério, e às 
crianças menores 
de um ano de 
idade, por meio 
de uma rede de 
atenção 
organizada em 
todo o Estado do 
Paraná a qual 
fará a vinculação 
das gestantes 
aos hospitais de 
referência para o 
parto, conforme 
classificação de 
risco, e 
estabelecerá a 
referência nos 
serviços de 
atenção 
especializada 
para o 
acompanhamento 
das gestantes, 
puérperas e 
crianças de risco 
menores de um 
ano. Com a 
organização da 
atenção materno-
infantil visa 
reduzir a 
Mortalidade 
Materna e Infantil 
em todo o Estado 
do Paraná 
 
 

 
Reduzir o 
Coeficiente/Taxa 
de Mortalidade 
Infantil, até 
2015, em 15% 
em relação à 
2010 

  
Apoiar técnica e 
financeiramente os 
Estados e 
municípios na 
adesão à Rede 
Cegonha com boas 
práticas e 
segurança na 
atenção à gravidez, 
parto e nascimento 
e atenção à saúde 
de crianças 
menores de um 
ano com qualidade 
e resolutividade. 
Monitorar a 
vigilância dos 
óbitos infantis e 
padronizar 
instrumentos de 
investigação junto 
à Estados e 
municípios  
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Indicador (3.2.6.) Proporção de óbitos infantis e fetais investigados. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                            

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Investigar os 
óbitos infantis e 

fetais 
 

PES-PR- Diretriz 
12 
 

25U 

Telêmaco Borba 95% 100% 

[ meta ]   

 Reestruturar, 
reorganizar e 
fortalecer a 
vigilância em 
saúde no Estado 
 

 
Investigar 70% 
dos óbitos 
infantis (menor 
01 ano) e  60% 
dos óbitos fetais 
com mais de 
2.500 gramas;  

  
  
Propor políticas 
públicas voltadas 
para a redução de 
óbitos infantis e 
fetais.  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para o 
desenvolvimento 
das investigações 
de óbitos infantis e 
fetais.  
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
de ações de 
investigação de 
óbitos infantis e 
fetais.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações voltadas para 
a investigação de 
óbitos infantis e 
fetais.  
Realizar estudos 
sobre as 
mortalidades 
infantil e fetal. 
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde.  
Disponibilizar os 
formulários 
necessários ao 
registro das 
informações da 
investigação de 
óbitos infantis e 
fetais.  
Disponibilizar 
informações sobre 
as mortalidades 
infantil e fetal.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde  
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Indicador (3.2.7.) Proporção de óbitos maternos investigados. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual de 

Saúde 
 Meta até 2015 

Investigar os 
óbitos maternos 

 
PES-PR-Diretriz 

1 
 
 
 

26U 

Telêmaco Borba 100% 100% 

[ meta ]   

 Garantir o 
acesso e a 
atenção materno-
infantil, 
promovendo o 
cuidado seguro e 
de qualidade na 
gestação, parto e 
puerpério, e às 
crianças menores 
de um ano de 
idade, por meio 
de uma rede de 
atenção 
organizada em 
todo o Estado do 
Paraná a qual 
fará a vinculação 
das gestantes 
aos hospitais de 
referência para o 
parto, conforme 
classificação de 
risco, e 
estabelecerá a 
referência nos 
serviços de 
atenção 
especializada 
para o 
acompanhamento 
das gestantes, 
puérperas e 
crianças de risco 
menores de um 
ano. Com a 
organização da 
atenção materno-
infantil visa 
reduzir a 
Mortalidade 
Materna e Infantil 
em todo o Estado 
do Paraná 
 

 
Aguardando 
SVS. 
 
 

  
Propor políticas 
públicas voltadas 
para a redução de 
óbitos maternos.  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para o 
desenvolvimento 
das investigações 
de óbitos 
maternos.  
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
de ações de  
investigação de 
óbitos maternos.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações voltadas 
para a investigação 
de óbitos 
maternos.  
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde.  
Disponibilizar os 
formulários 
necessários ao 
registro das 
informações da 
investigação de 
óbitos maternos.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde  
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Indicador (3.2.8.) Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) 

investigados. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

Investigar os 
óbitos em 

mulheres em 
idade fértil (MIF) 

 
PES-PR- Diretriz 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27U 

Telêmaco Borba 95% 100% 

[ meta ]   

 Reestruturar, 
reorganizar e 
fortalecer a 
vigilância em 
saúde no Estado 
 

 
95% dos óbitos 
de mulheres em 
idade fértil 

Propor políticas 
públicas voltadas 
para a redução de 
óbitos de mulheres 
em idade fértil 
(MIF).  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para o 
desenvolvimento 
das investigações 
de óbitos de 
mulheres em idade 
fértil (MIF). Prestar 
apoio técnico a 
estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
de ações de 
investigação de 
óbitos de mulheres 
em idade fértil 
(MIF).  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações voltadas para 
a investigação de 
óbitos de mulheres 
em idade fértil 
(MIF).  
Realizar estudos 
sobre a 
mortalidade de 
mulheres em idade 
fértil.  
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde.  
Disponibilizar os 
formulários 
necessários ao 
registro das 
informações da 
investigação de 
óbitos de mulheres 
em idade fértil 
(MIF).  
Disponibilizar 
informações sobre 
a mortalidade de 
mulheres em idade 
fértil.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde   
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Indicador (3.2.9.) Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 

um ano de idade. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 

Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 
 
 

Reduzir a 
incidência de 

sífilis congênita 
 

PES-PR-Diretriz 
12 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28U 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba 1% 00% 

 
 
 
 
 
 
 

[ meta ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reestruturar, 
reorganizar e 
fortalecer a 
vigilância em 
saúde no Estado 
 

 
 
Reduzir em 5% 
ao ano a 
transmissão 
vertical de sífilis 
congênita em 
crianças 
 
 
 
 
 
 

Propor políticas 
públicas voltadas 
para a redução de 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para o 
desenvolvimento 
das ações voltadas 
para a redução de 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis. 
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
de ações voltadas 
para a redução de 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações de Vigilância 
em Saúde voltadas 
para a redução das 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis. 
Realizar estudos 
sobre as doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde.  
Disponibilizar os 
insumos 
necessários à 
prevenção, 
diagnóstico e 
tratamento das 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis para 
as Secretarias 
Estaduais de 
Saúde.  
Disponibilizar 
informações sobre 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde  
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Diretriz (4): Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no 

enfrentamento da dependência de crack e outras drogas. 

Objetivo (4.1.): Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em 

geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e 

outros pontos intersetoriais. 

Indicador (4.1.1.) Cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 
Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual de 

Saúde 
 Meta até 2015 

Aumentar a 
cobertura dos 

Centros de 
Atenção 

Psicossocial 
 

PES-PR-Diretriz 
4 
 
 
 
 

 
 
 
 

29E 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba N/A N/A 

 
 
 
 

[ meta ]   
 
 
 
 
 

 Estruturar uma 
Rede de Atenção 
em Saúde 
organizada a 
partir da Atenção 
Primária em 
Saúde, 
caracterizada por 
um conjunto de 
ações de 
promoção e 
proteção da 
saúde, prevenção 
de agravos, 
diagnóstico, 
tratamento, 
reabilitação e 
manutenção da 
saúde, 
desenvolvida no 
individual e nos 
coletivos, por 
meio de práticas 
gerenciais e 
sanitárias 
democráticas e 
participativas 
 
 

 
Ampliar a 
cobertura 
populacional 
atendida em 
CAPS, para 0,76 
CAPS/100.000hab 
 
 

  
Incentivar a 
implantação e co-
financiar, 
normatizar o 
funcionamento; 
oferecer suporte 
técnico, monitorar, 
avaliar e gerar 
informação  
 

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Diretriz (5): Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e 

dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento 

ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção. 

Objetivo (5.1.): Melhoria das condições de Saúde do Idoso e portadores de 

doenças crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de atenção. 

Indicador (5.1.1.)  

 Para município/região com menos de 100 mil habitantes: Número de 

óbitos prematuros (<70 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT 

(Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 

respiratórias crônicas) 
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 Para município/região com 100 mil ou mais habitantes, estados e DF: 

Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto das 4 

principais DCNT (Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e 

doenças respiratórias crônicas) 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha de 
Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Reduzir a taxa 
de mortalidade 
prematura (<70 

anos) por 
Doenças 

Crônicas Não 
Transmissíveis – 
DCNT (Doenças 

do aparelho 
circulatório, 

câncer, diabetes 
e doenças 

respiratórias 
crônicas) 

 
PES-PR- Diretriz 

5 
 

 
 
 

30U 
 
 
 
 

Telêmaco Borba 
 101 

Número 
Absoluto 

74 

 
 

[meta]  
 
 
 

 Estruturar a 
atenção integral 
e integrada à 
saúde da pessoa 
idosa, a partir da 
identificação dos 
fatores de risco 
de doenças e 
agravos, com o 
envolvimento da 
família e da 
comunidade no 
processo do 
cuidado e com a 
promoção de 
formação e 
educação 
permanente para 
os profissionais 
de saúde que 
trabalham com 
esta população 
 

 
Reduzir em 1% 
a taxa de 
mortalidade 
prematura (< 70 
anos) 

  
Propor políticas 
públicas voltadas 
para a prevenção 
de fatores de risco 
e promoção da 
saúde.  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas 
técnico-científicas 
orientadoras para o 
desenvolvimento 
de ações de 
prevenção e 
promoção da 
saúde.  
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
de ações de 
prevenção e 
promoção da 
saúde.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações voltadas 
para a prevenção e 
promoção da 
saúde.  
Realizar estudos, 
análises, pesquisas 
sobre fatores de 
risco à saúde.  
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde.  
Disponibilizar 
informações sobre 
fatores de risco e 
promoção da 
saúde.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde  

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Diretriz (6): Implementação do subsistema de atenção à saúde 

indígena, articulado com o SUS, baseado no cuidado integral, com 

observância às práticas de saúde e às medicinas tradicionais, com 

controle social, e garantia do respeito às especificidades culturais. 
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Objetivo (6.1.): Articular o SUS com o Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena, com observância as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, 

com controle social, garantindo o respeito às especificidades culturais. 

Indicador (6.1.1.) Percentual de crianças indígenas < 7 anos de idade com 

esquema vacinal completo 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Alcançar, no 
mínimo, 75% de 

crianças 
indígenas < 7 
anos de idade 
com esquema 

vacinal completo 
 

 
 
 

31E 
 
 
 
 

 N/A N/A 

 
 
 

[ meta ]   
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Indicador (6.1.2.) Proporção de óbitos infantis e fetais indígenas investigados. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Investigar óbitos 
infantis e fetais 

indígenas  
 

32E 

 N/A N/A 

[ meta ]   
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Indicador (6.1.3.) Proporção de óbitos maternos em mulheres indígenas 

investigados. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                         

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 

Investigar os 
óbitos maternos 

em mulheres 
indígenas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

33E 
 
 
 
 

 N/A N/A 

 
 
 
 
 
 

[ meta ]   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Indicador (6.1.4.) Proporção de óbitos de mulheres indígenas em idade fértil 

(MIF) investigados. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                        

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Investigar os 
óbitos de mulher 

indígena em 
idade fértil 

(MIF)  
 

34E 

 N/A N/A 

[ meta ]   

    

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Diretriz (7): Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por 

meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 

Objetivo (7.1.): Articular o SUS com o Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena, com observância as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, 

com controle social, garantindo o respeito às especificidades culturais. 
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Indicador (7.1.1.) Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da 

Criança com coberturas vacinais alcançadas. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta     

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Alcançar, em 
pelo menos 70% 
dos municípios, 
as coberturas 
vacinais (CV) 
adequadas do 

Calendário 
Básico de 

Vacinação da 
Criança 

 
 

PES-PR- Diretriz 
12 

 
35U 

 
 
 

Telêmaco Borba 90% 90% 

 
[ meta ]   

 
 

 Reestruturar, 
reorganizar e 
fortalecer a 
vigilância em 
saúde no Estado 
 

 
 
Atingir as 
coberturas 
vacinais e a 
homogeneidade 
vacinal 
preconizadas 
pelo Ministério 
da Saúde 
 

  
Propor políticas 
públicas voltadas 
para a redução de 
doenças 
imunopreveníveis.  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para o 
desenvolvimento 
das ações de 
vacinação.  
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
de ações voltadas 
para a redução de 
doenças 
imunopreveníveis.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações de Vigilância 
em Saúde voltadas 
para a redução das 
doenças 
imunopreveníveis.  
Realizar estudos 
sobre as doenças 
imunopreveníveis.  
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde.  
Disponibilizar os 
imunobiológicos 
constantes do 
Programa Nacional 
de Imunizações.  
Disponibilizar 
informações sobre 
doenças 
imunopreveníveis.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde  
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Indicador (7.1.2.) Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar 

bacilífera. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 
Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                       

Meta Anual 
Plano Estadual de 

Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 

Aumentar a 
proporção de 
cura de casos 

novos de 
tuberculose 
pulmonar 
bacilífera  

 
PES-PR- Diretriz 

12 
 
 

 
 
 
 
 
 

36U 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba 85% 85% 

 
 
 
 
 
 
 

[ meta 
]   
 
 
 
 
 

  Reestruturar, 
reorganizar e 
fortalecer a 
vigilância em 
saúde no Estado 
 
_______________ 
Curar 76% dos 
casos 
diagnosticados de 
tuberculose 
 
 
 
 

  
Propor políticas 
públicas voltadas 
para o controle da 
tuberculose.  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas 
técnico-científicas 
orientadoras para o 
desenvolvimento 
das ações de 
controle da 
tuberculose.  
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
de ações de 
controle da 
tuberculose.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações de Vigilância 
em Saúde voltadas 
para o controle da 
tuberculose.  
Realizar estudos 
sobre a tuberculose 
e seu controle.  
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde.  
Disponibilizar 
informações sobre 
a tuberculose e as 
ações de controle.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde  
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Indicador (7.1.3.) Proporção de exame anti-HIV realizados entre os casos 

novos de tuberculose. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 
 

Garantir a 
realização de 

exames anti-HIV 
nos casos novos 
de tuberculose 

 
PES-PR- Diretriz 

12 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

37U 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba 90% 90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ meta ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reestruturar, 
reorganizar e 
fortalecer a 
vigilância em 
saúde no Estado 
 
______________ 
 
 

  
 
Propor políticas 
públicas voltadas 
para o controle da 
tuberculose.  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para o 
desenvolvimento 
das ações voltadas 
para o controle da 
tuberculose.  
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
de ações voltadas 
para o controle da 
tuberculose.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações de Vigilância 
em Saúde voltadas 
para o controle da 
tuberculose.  
Realizar estudos 
sobre a tuberculose 
e seu controle. 
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde. 
Disponibilizar 
medicamentos para 
as Secretarias 
Estaduais de 
Saúde.  
Disponibilizar 
informações sobre 
a tuberculoses e as 
ações de controle.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde.  
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Indicador (7.1.4.) Proporção de registro de óbitos com causa básica definida. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                    

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Aumentar a 
proporção de 
registro de 
óbitos com 

causa básica 
definida 

 
 

PES-PR- Diretriz 
12 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38U 
 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba 95% 94,40% 

 
 
 
 
 
 
 
 

[ meta ]   
 
 
 
 
 
 

 Reestruturar, 
reorganizar e 
fortalecer a 
vigilância em 
saúde no Estado 
 

 
 
 
 
 
 

  
Propor políticas 
públicas voltadas 
para a redução da 
mortalidade.  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para o 
registro de óbitos e 
definição da causa 
básica.  
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
de ações de 
vigilância dos 
óbitos.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações voltadas para 
a vigilância dos 
óbitos.  
Realizar estudos 
sobre mortalidade.  
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde.  
Disponibilizar os 
formulários 
necessários ao 
registro das 
informações 
referentes a óbitos.  
Disponibilizar 
informações sobre 
mortalidade.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde  
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Indicador (7.1.5.) Proporção de casos de doenças de notificação compulsória 

imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias após notificação. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Encerrar 80% ou 
mais das 
doenças 

compulsórias 
imediatas 

registradas no 
Sinan, em até 60 
dias a partir da 

data de 
notificação  

 

39U 

Telêmaco Borba 80% 97% 

[ meta ]   

  
 

  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para a 
notificação de 
doenças e agravos 
no Sistema de 
Informação de 
Agravos de 
Notificação (Sinan).  
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios para o 
desenvolvimento 
de ações de 
notificação.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações voltadas para 
a notificação de 
doenças e agravos.  
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde.  
Disponibilizar 
informações sobre 
a notificação de 
doenças e agravos.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde  
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Indicador (7.1.6.) Proporção de municípios que notificam doenças ou agravos 

relacionados ao trabalho da população residente. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                       

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Ampliar o 
número de 

municípios com 
serviço de saúde 

notificando 
doenças ou 

agravos 
relacionados ao 

trabalho 
 
 

PES-PR- Diretriz 
12 
 

40U 

Telêmaco Borba 1 1 

[ meta ]   

 Reestruturar, 
reorganizar e 
fortalecer a 
vigilância em 
saúde no Estado 
 

 
Ampliar as 
notificações de 
agravos e 
doenças em 
saúde do 
trabalhador em 
10% em 
conformidade 
com a Portaria 
MS 104/2011. 
Meta 
VIGIASUS é 
100% dos 
municípios 
notificando 
agravos 
relacionados 
ao trabalho. 

  
Propor políticas 
públicas voltadas 
para a saúde do 
trabalhador.  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para 
as ações 
relacionadas à 
saúde do 
trabalhador, 
incluindo a 
notificação de 
doenças e  
agravos 
relacionados ao 
trabalho.  
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios em 
saúde do 
trabalhador.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações de Vigilância 
em Saúde voltadas 
para a saúde do 
trabalhador.  
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde.  
Realizar estudos 
sobre saúde do 
trabalhador.  
Disponibilizar 
informações sobre 
a saúde do 
trabalhador.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde  
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Indicador (7.1.7.) Percentual de municípios que executam as ações de 

vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Meta Regional e 
Estadual: 100% 
dos municípios 

executando 
todas ações de 

Vigilância 
Sanitária, 

consideradas 
necessárias 

 
Meta Municipal e 

DF: realizar 
100% das ações 

de vigilância 
sanitária no 

município ou DF 

41U 

Telêmaco Borba 100% 100% 

[ meta ]   

 
Reestruturar, 
reorganizar e 
fortalecer a 
vigilância em 
saúde no Estado. 
 
Meta no PES é 
“100% dos 
municípios 
desenvolvendo 
ações de 
vigilância em 
saúde”. 
 
 

  
Apoio técnico e 
financeiro para 
execução das ações 
de vigilância 
sanitária  
 

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Indicador (7.1.8.) Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                         

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reduzir a 
incidência de 

AIDS em 
menores de 5 

anos 
 

PES-PR- Diretriz 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba 1 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ meta ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reestruturar, 
reorganizar e 
fortalecer a 
vigilância em 
saúde no Estado 
 

 
Reduzir em 5% 
ao ano a 
transmissão 
vertical do 
HIV/AIDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Propor políticas 
públicas voltadas 
para a redução de 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para 
prevenção, 
diagnóstico e 
tratamento das 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
de ações voltadas 
para a redução de 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações de Vigilância 
em Saúde voltadas 
para a redução das 
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 doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Realizar estudos 
sobre as doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde.  
Disponibilizar os 
insumos 
necessários à 
prevenção, 
diagnóstico e 
tratamento das 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis para 
as Secretarias 
Estaduais de 
Saúde.  
Disponibilizar 
informações sobre 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador (7.1.9.) Proporção de pacientes HIV+ com 1º CD4 inferior a 

200cel/mm3. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reduzir o 
diagnóstico 
tardio de 

infecção pelo 
HIV 

 
 

PES-PR- Diretriz 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N/A N/A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ meta ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reestruturar, 
reorganizar e 
fortalecer a 
vigilância em 
saúde no Estado 
 

 
Reduzir em 5% 
ao ano o 
diagnóstico 
tardio da 
infecção por HIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propor políticas 
públicas voltadas 
para a redução de 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para 
prevenção, 
diagnóstico e 
tratamento das 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis. 
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
de ações voltadas 
para a redução de 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Financiar, junto 
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com estados e 
municípios, as 
ações de Vigilância 
em Saúde voltadas 
para a redução das 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Realizar estudos 
sobre as doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde.  
Disponibilizar os 
insumos 
necessários à 
prevenção, 
diagnóstico e 
tratamento das 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis para 
as Secretarias 
Estaduais de 
Saúde.  
Disponibilizar 
informações sobre 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador (7.1.10.) Número de testes sorológicos anti-HCV realizados. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Aumentar o 
acesso ao 

diagnóstico da 
hepatite C 

 
 

PES-PR- Diretriz 
12 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44E 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N/A N/A  
 
 
 
 
 
 
 
 

[ meta ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reestruturar, 
reorganizar e 
fortalecer a 
vigilância em 
saúde no Estado 
 

 
Detectar uma 
taxa de 
8,83/100.000 
hab., de 
portadores de 
hepatite C 
crônica 
 
 
 
 
 
 
 

Propor políticas 
públicas voltadas 
para a redução de 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para 
prevenção, 
diagnóstico e 
tratamento das 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis. 
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
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de ações voltadas 
para a redução de 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações de Vigilância 
em Saúde voltadas 
para a redução das 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Realizar estudos 
sobre as doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde.  
Disponibilizar os 
insumos 
necessários à 
prevenção, 
diagnóstico e 
tratamento das 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Disponibilizar 
informações sobre 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde  
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Indicador (7.1.11.) Proporção de cura de casos novos de hanseníase 

diagnosticados nos anos das coortes. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                                      

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 

Aumentar a 
proporção de 

cura nas coortes 
de casos novos 
de hanseníase 

 
PES-PR- Diretriz 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

45E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba 90% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ meta ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reestruturar, 
reorganizar e 
fortalecer a 
vigilância em 
saúde no Estado 
 

 
Curar 90% dos 
casos 
diagnosticados 
de hanseníase 
entre os casos 
novos 
diagnosticados 
no ano da coorte 
 
 
 
 

Propor políticas 
públicas voltadas 
para a eliminação 
da hanseníase.  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para o 
desenvolvimento 
das ações voltadas 
para a eliminação 
da hanseníase.  
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
de ações voltadas 
para a eliminação 
da hanseníase.  
 Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações de Vigilância 
em Saúde voltadas 
para a eliminação 
da hanseníase.  
Realizar estudos 
sobre hanseníase e 
sua eliminação.  
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde.  
Disponibilizar 
informações sobre 
a hanseníase e as 
ações voltadas para 
a sua eliminação.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde.  
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Indicador (7.1.12.) Proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de 

hanseníase examinados. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                           

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Garantir exames 
dos contatos 

intradomiciliares 
de casos novos 
de hanseníase 

 
 
 
 
 

46E 

Telêmaco Borba N/A N/A 

[ meta ]   

  
 

  

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Indicador (7.1.13.)  

 Para município/região/estado com menos de 30 casos de leishmaniose 

visceral no último ano: Número absoluto de óbitos por leishmaniose 

visceral. 

 Para município/região/estado com 30 casos ou mais de leishmaniose 

visceral no último ano: Taxa de letalidade por leishmaniose visceral. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Reduzir a 
letalidade da 
Leishmaniose 
Visceral (LV) 

 
 
 

47E 

 N/A N/A 

[ meta ]   
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Indicador (7.1.14.) Proporção de cães vacinados na campanha de vacinação 

antirrábica canina. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Garantir a 
vacinação 

antirrábica dos 
cães na 

campanha  
 
 
 

48E 

 N/A N/A 

[ meta ]   

    

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Indicador (7.1.15.) Proporção de escolares examinados para o tracoma nos 

municípios prioritários. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta    

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Realizar busca 
ativa de casos 
de tracoma em 

10% da 
população de 
escolares da 

rede pública do 
1º ao 5º ano do 

ensino 
fundamental dos 

municípios 
prioritários 

integrantes da 
região 

 
49E 

 
 

 N/A N/A 

 
[ meta ] 
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Indicador (7.1.16.) Incidência Parasitária Anual (IPA) de malária. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Reduzir a 
Incidência 

Parasitária Anual 
(IPA) de malária 

na Região 
Amazônica 

 
 

50E 

 N/A N/A 

[ meta ]   

    

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Indicador (7.1.17.) Número absoluto de óbitos por dengue. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                       

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reduzir o 
número absoluto 

de óbitos por 
dengue 

 
PES-PR- Diretriz 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N/A N/A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ meta ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reestruturar, 
reorganizar e 
fortalecer a 
vigilância em 
saúde no Estado 
 

 
Desenvolver o 
Programa 
Estadual de 
Controle da 
Dengue - 
Reduzir em 80% 
o número 
absoluto de 
óbitos por 
dengue no 
Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Propor políticas 
públicas voltadas 
para a redução de 
doenças de 
transmissão 
vetorial.  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para a 
prevenção, 
diagnóstico e 
tratamento das 
doenças de 
transmissão 
vetorial.  
Prestar apoio  
técnico a estados e 
municípios  no 
 desenvolvimento 
de ações  
voltadas para a 
redução de  
doenças de 
transmissão 
vetorial.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações de  
Vigilância em 
Saúde voltadas 
para a redução das 
 doenças de 
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 transmissão 
vetorial.  
Realizar estudos 
sobre as doenças 
de transmissão  
vetorial.  
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à  
Vigilância em 
Saúde.  
Disponibilizar os 
insumos 
necessários à 
prevenção e 
controle das 
 doenças de 
transmissão 
vetorial para as 
Secretarias 
Estaduais de 
Saúde.  
Disponibilizar 
informações sobre 
doenças de 
transmissão 
vetorial.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador (7.1.18.) Proporção de imóveis visitados em pelo menos 4 ciclos de 

visitas domiciliares para controle da dengue. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 
 

Realizar visitas 
domiciliares para 

controle da 
dengue  

 
PES-PR- Diretriz 

12 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

52E 
 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba N/A N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

[ meta ]   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Objetivo (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. 
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Indicador (7.2.1.) Proporção de análises realizadas em amostras de água para 

consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre 

e turbidez. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Ampliar a 

proporção de 

análises 

realizadas em 

amostras de 

água para 

consumo 

humano, quanto 

aos parâmetros 

coliformes totais, 

cloro residual 

livre e turbidez 

 

PES-PR- Diretriz 

12 

53U 

Telêmaco Borba 25% 70% 

[ meta ]   

 Reestruturar, 
reorganizar e 
fortalecer a 
vigilância em 
saúde no Estado 
 

 
Ampliar em 5% 
ao ano, a 
proporção de 
amostras de 
água 
examinadas para 
os parâmetros 
coliformes totais, 
cloro residual e 
turbidez, tendo 
como referência 
40% da Diretriz 
Nacional do 
Plano de 
Amostragem 

  
Propor políticas 
públicas voltadas 
para a melhoria da 
qualidade da água.  
Elaborar e 
disponibilizar 
normativas técnico-
científicas 
orientadoras para 
as ações 
relacionadas à 
qualidade da água.  
Prestar apoio 
técnico a estados e 
municípios no 
desenvolvimento 
de ações de 
vigilância da 
qualidade da água.  
Financiar, junto 
com estados e 
municípios, as 
ações voltadas para 
a vigilância da 
qualidade da água.  
Realizar estudos 
sobre a qualidade 
da água e seu 
controle.  
Gerenciar sistemas 
de informação 
voltados à 
Vigilância em 
Saúde.  
Disponibilizar 
informações sobre 
a qualidade da 
água.  
Promover ações de 
educação 
permanente no 
âmbito da 
Vigilância em 
Saúde  
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Diretriz (8): Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

Objetivo (8.1.): Ampliar a implantação do Sistema Nacional de Gestão da Assistência 

Farmacêutica – HORUS como estratégia de qualificação da gestão da Assistência 

Farmacêutica no SUS. 

Indicador (8.1.1.) Percentual de municípios com o Sistema HORUS implantado. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Meta Regional 
e Estadual: 
Implantar o 

Sistema Nacional 
de Gestão da 
Assistência 

Farmacêutica – 
HÓRUS, em X% 
dos municípios 

 
Meta Municipal 
e DF: Implantar 

o Sistema 
Nacional de 
Gestão da 
Assistência 

Farmacêutica – 
HÓRUS, em X% 

dos serviços 
farmacêuticos da 
Atenção Básica 

54E 

N/A N/A N/A 

[ meta ]   

    

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Objetivo (8.2.): Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica nos municípios 

com população em extrema pobreza. 

Indicador (8.2.1.) Proporção de municípios da extrema pobreza com farmácias da 

Atenção Básica e centrais de abastecimento farmacêutico estruturados. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Meta Regional 
e Estadual: x% 
dos municípios 
com população 

em extrema 
pobreza, 

constantes no 
Plano Brasil Sem 

Miséria, com 
farmácias da 

Atenção Básica e 
centrais de 

abastecimento 
farmacêutico 

estruturados na 
região de saúde 

ou estado 
 

Meta 
Municipal: x% 

de serviços 
farmacêuticos 

estruturados no 
município 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

55E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N/A N/A 

 
 
 
 
 
 

[ meta ]   
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Objetivo (8.3.): Fortalecer a assistência farmacêutica por meio da inspeção 

nas linhas de fabricação de medicamentos, que inclui todas as operações 

envolvidas no preparo de determinado medicamento desde a aquisição de 

materiais, produção, controle de qualidade, liberação, estocagem, expedição 

de produtos terminados e os controles relacionados, instalações físicas e 

equipamentos, procedimentos, sistema da garantia da qualidade. 

Indicador (8.3.1.) Percentual de indústrias de medicamentos inspecionadas 

pela Vigilância Sanitária, no ano. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Meta Regional: 

100% das 

indústrias de 

medicamentos 

da região 

inspecionadas no 

ano 

Meta 

Municipal: 

100% das 

indústrias de 

medicamentos 

do município 

inspecionadas no 

ano 

56E 

 N/A N/A 

[ meta ]   

    

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Diretriz (11): Contribuição à adequada formação, alocação, 

qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho 

dos trabalhadores do SUS. 

Objetivo (11.1.): Investir em qualificação e fixação de profissionais para o 

SUS. 

Indicador (11.1.1.) Proporção de ações de educação permanente 

implementadas e/ou realizadas pelos municípios. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual de 

Saúde 
 Meta até 2015 

 
 

Implementar 
ações de 
educação 

permanente 
para 

qualificação das 
redes de 
Atenção, 

pactuadas na 

 
 
 
 
 
 
 

57U 
 
 
 

Telêmaco Borba 100% 100%  
 
 
 
 
 
 

[ meta ] 
 
 
 

Fortalecer e 
aperfeiçoar os 
processos 
educacionais em 
saúde no Paraná, 
atuando na 
perspectiva da 
educação 
permanente que 
traz em sua 
essência a 

 Apoiar o 
funcionamento das 
Comissões de 
Integração Ensino 
Serviço (CIES);  
Apoiar na 
elaboração do Plano 
Regional e Plano 
Estadual de 
Educação 
Permanente na 
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CIR e 
aprovadas na 

CIB 
 
 

 
 
 

       
 
 
 
 

valorização e o 
reconhecimento 
dos espaços de 
trabalho como 
locais 
privilegiados de 
formação. 

 
 
 

definição de 
estratégias para 
atender as 
demandas de 
qualificação das 
redes de atenção;  
Definição 
metodológica da 
coleta de dados 
para 
dimensionamento 
da força de trabalho 
no SUS;  
Dinanciamento das 
ações definidas nos 
planos de educação 
permanente  

      

      

      

      

      

      

      

 

Indicador (11.1.2.) Proporção de novos e/ou ampliação de Programas de 

Residência em de Medicina de Família e Comunidade e da Residência 

Multiprofissional em Atenção Básica/ Saúde da Família/Saúde Coletiva. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

X % de Expansão 
dos Programas 
de Residências 
em Medicina de 

Família e 
Comunidade e da 

Residência 
Multiprofissional 

em Atenção 
Básica/Saúde da 
Família/Saúde 

Coletiva  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

58E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N/A N/A 

 
 
 
 
 
 
 

[ meta ] 
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Indicador (11.1.3.) Proporção de novos e/ou ampliação de Programas de 

Residência médica em psiquiatria e multiprofissional em saúde mental. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

X% de expansão 
dos programas 
de residência 
médica em 
psiquiatria e 

multiprofissional 
em saúde 
mental  

 

59E 

 N/A N/A 

[ meta ]   

    

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Indicador (11.1.4.) Número de pontos do Telessaúde Brasil Redes 

implantados. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Ampliar o 
número de 
pontos do 
Telessaúde 
Brasil Redes 

 
PES-PR- Diretriz 

14 
 

60E 

 N/A N/A 

[ meta ]   

 Fortalecer e 
aperfeiçoar os 
processos 
educacionais em 
saúde no 
Paraná, atuando 
na perspectiva 
da educação 
permanente que 
traz em sua 
essência a 
valorização e o 
reconhecimento 
dos espaços de 
trabalho como 
locais 
privilegiados de 
formação 
 

 
Implantar o 
Telessaúde no 
Paraná 

  
Disponibilizar 
recursos financeiros 
para o Núcleo 
Estadual de 
Telessaúde, 
oferecer apoio 
técnico e monitorar 
a implementação e 
o funcionamento 
dos Pontos.  
Promover em 
parceria com os 
Estados, 
Municípios, 
Universidades a 
implantação de 
Núcleos de 
Telessaúde Redes 
para aumentar a 
resolutividade das 
Equipes de Atenção 
Básica  

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Objetivo (11.2.): Investir em qualificação e fixação de profissionais para o 

SUS. Desprecarizar o trabalho em saúde nos serviços do SUS da esfera pública 

na Região de Saúde. 
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Indicador (11.2.1.) Proporção de trabalhadores que atendem ao SUS, na 

esfera pública, com vínculos protegidos. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                         

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Ampliar o 
percentual de 
trabalhadores 

que atendem ao 
SUS, com 
vínculos 

protegidos 
 

61U 

Telêmaco Borba 80% 80% 

[ meta ]   

 Democratizar a 
Gestão do 
Trabalho no 
âmbito da SESA, 
por meio da 
consolidação do 
chamamento e 
nomeação de 
novos 
servidores, dos 
trabalhos da 
Mesa Estadual 
de Negociação 
Permanente - 
MENPSUSPR, do 
QPSS – Quadro 
Próprio dos  
Servidores da 
Saúde e do 
Projeto Técnico 
de Saúde 
Ocupacional. 

  
Promover e apoiar 
ações nas três 
esferas para 
aumentar a 
proporção de 
vínculos de 
trabalho protegido 
no SUS, e auxiliar 
na realização do 
diagnóstico da 
força de trabalho 
em Saúde  
 

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Objetivo (11.3.): Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. 

Estabelecer espaços de negociação permanente entre trabalhadores e gestores da 

saúde na Região de Saúde. 

Indicador (11.3.1.) Número de Mesas ou espaços formais municipais e estaduais de 

negociação permanente do SUS, implantados e/ou mantidos em funcionamento na 

Região de Saúde. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 
Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                    

Meta Anual 
Plano Estadual de 

Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 
 

X Mesas (ou 
espaços formais) 

Municipais ou 
Estaduais de 

Negociação do 
SUS, 

implantados e 
em 

funcionamento 
 

PES-PR- Diretriz 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N/A N/A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ meta ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Democratizar a 
Gestão do Trabalho 
no âmbito da SESA, 
por meio da 
consolidação do 
chamamento e 
nomeação de novos 
servidores, dos 
trabalhos da Mesa 
Estadual de 
Negociação 
Permanente - 
MENPSUSPR, do 
QPSS – Quadro 
Próprio dos  
Servidores da 
Saúde e do Projeto 
Técnico de Saúde 
 
Meta no PES: 
Mesa Estadual de 
Negociação 
Permanente do 
SUS em 
funcionamento. 
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Diretriz (12): Implementação de novo modelo de gestão e 

instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do 

acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação 

social e financiamento estável. 

Objetivo (12.1.): Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, 

lideranças de movimentos sociais, agentes comunitários de saúde, agentes de 

combate às endemias, educadores populares com o SUS. 

Indicador (12.1.1.) Proporção de Plano de Saúde enviado ao Conselho de 

Saúde. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 Responsabilidade do 
Estado para o Alcance da 

Meta 
 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta            

Meta Anual 
Plano Estadual de Saúde 

 Meta até 2015 

 
 
 
 

X% de Plano 
de Saúde 

enviado ao 
Conselho de 

Saúde 
 

PES-PR-
Diretriz 15 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

63U 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba 1 1 

 
 
 
 
 
 
 

[ meta 
]   
 
 
 
 
 
 

 
Fortalecer a participação da 
sociedade e o controle 
social, por meio do apoio 
aos Conselhos de Saúde no 
exercício de seu papel e 
estímulo à participação e à 
avaliação dos cidadãos nos 
serviços e à 
implantação/implementação 
de ouvidorias da saúde 
______________ 
 
 Proporção de Plano de 
Saúde enviado ao Conselho 
de Saúde 
 
O indicador constante do 
PES é Percentual de 
cumprimento do PES. 

  
Fomentar a 
cultura do 
planejamento em 
saúde e apoiar a 
elaboração dos 
Planos de Saúde 
pelos entes da 
federação, 
através de 
capacitação e 
disponibilização 
de normas 
técnicas que 
subsidiem o 
processo.  
 

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Indicador (12.1.2.) Proporção Conselhos de Saúde cadastrados no Sistema de 

Acompanhamento dos Conselhos de Saúde – SIACS. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 
Responsabilidade da União para 

o Alcance da Meta                                                                                                            

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

 
 
 
 
 
 

Ampliar o 
percentual 

dos 
Conselhos 
de Saúde 

cadastrados 
no SIACS  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

64U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco 
Borba 

1 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ meta ] 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instituir a Comissão Nacional 
de acompanhamento do SIACS 
(Força Tarefa composta pelo 
MS, CONASS, CONASEMS e 
Conselho Nacional de Saúde), 
com o objetivo de mobilizar os 
gestores e conselheiros no 
sentido de que seja efetivada a 
criação ou a revisão da efetiva 
paridade e de 
acompanhamento sistemático 
do cadastramento dos 
conselhos de saúde no SIACS.  
Efetivar Plano de ação com foco 
na implementação do SIACS, 
mobilização dos conselhos de 
saúde e mobilização dos 
gestores do SUS.  
Implementar Plano de 
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Comunicação do SIACS: 
Informativos, Site, Twitter, 
Cartilha, Cartaz, Revista do 
CNS e vídeo com orientação do 
Ministro 
(http://conselho.saude.gov.br/) 
e divulgação no Blog da Saúde.  

 

Diretriz (13): Qualificação de instrumentos de execução direta, com 

geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 

Objetivo (13.1.): Qualificação de instrumentos de execução direta, com 

geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 

Indicador (13.1.1.) Proporção de municípios com Ouvidoria Implantada. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 Responsabilidade do 
Estado para o Alcance da 

Meta 
 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                                  

Meta Anual 
Plano Estadual de Saúde 

 Meta até 2015 

Meta 
Regional e 
Estadual: 
100% de 

municípios 
com serviço 
de ouvidoria 
implantado 

 
Meta 

Municipal e 
DF: 

Implantação 
de 01 serviço 
de Ouvidoria 

 
 

PES-PR-
Diretriz 15 

 
 

65E 
 
 

Telêmaco Borba N/A N/A 

 
 

[ meta 
]   
 
 
 

 Fortalecer a participação 
da sociedade e o controle 
social, por meio do apoio 
aos Conselhos de Saúde no 
exercício de seu papel e 
estímulo à participação e à 
avaliação dos cidadãos nos 
serviços e à 
implantação/implementação 
de ouvidorias da saúde 
 

 
Implantar Ouvidorias 
Municipais  nos municípios 
que receberam recursos do 
PARTICIPA (SUS) e em 
municípios acima de 50.000 
habs. -  municípios que 
ainda não tem Ouvidoria 

  
Disponibilizar o 
sistema 
informatizado 
OuvidorSUS, 
capacitações e 
cooperação 
técnica.  
 

      

      

      

      

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Indicador (13.1.2.) Componente do SNA estruturado. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Meta Regional: 

Estruturação de, 

no mínimo um, 

componente 

municipal do SNA 

na região de 

saúde 

Meta Municipal, 
Estadual e DF: 
Estruturação do 

componente 
municipal/estadual 

do SNA 
 

66E 

 N/A N/A 

[ meta ] 
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Indicador (13.1.3.) Proporção de entes com pelo menos uma alimentação por 

ano no Banco de Preço em Saúde. 

Meta  
Código 

Indicador 
Municípios 

Linha 
de 

Base¹ 

Responsabilidade 
Municipal 

Meta 
Regional 

Anual 
(2013) 

 
Responsabilidade 
do Estado para o 
Alcance da Meta 

 

Responsabilidade 
da União para o 
Alcance da Meta                                                                                                              

Meta Anual 
Plano Estadual 

de Saúde 
 Meta até 2015 

Meta Regional 
e Estadual: X% 

de entes da 
região com pelo 

menos uma 
alimentação por 
ano no Banco de 
Preços em Saúde 

 
Meta 

Municipal, 
Estadual e DF: 

Realizar pelo 
menos uma 

alimentação por 
ano no Banco de 
Preços em Saúde 

 

 
 

67E 
 
 

 N/A N/A 

 
 

[ meta ]   
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ANEXO IV – PLANO DE INVESTIMENTOS 

AÇÃO RECURSO RESULTADO ESPERADO 

Manutenção Das Atividades 
do Gabinete do Secretário 

2014 2015 2016 2017 Manter as despesas de pessoal e encargos sociais 
e despesas de custeio, visando o 
aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão 
descentralizada e regionalizada, Gestão do 
Planejamento e da informação em saúde, gestão 
do trabalho e da educação em saúde. 

150.000,00 157.000,00 164.000,00 170.000,00 

Funcionamento do Conselho 
Municipal de Saúde 

6.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 

Manter as despesas de custeio necessárias ao 
funcionamento das atividades do Conselho 
Municipal de Saúde, visando o aperfeiçoamento e 
fortalecimento da gestão descentralizada e 
regionalizada, Gestão de planejamento e da 
informação em saúde, gestão do trabalho e da 
educação na saúde e aperfeiçoamento e 
fortalecimento da Gestão Participativa e Controle 
Social 

Manutenção das Atividades 
da Divisão de Saúde Pública 

2.554.000,00 2.562.000,00 2.675.000,00 2.792.000,00 

Manter as despesas de pessoal e encargos sociais 
e despesas de custeio da Divisão de Saúde 
Pública, visando a garantia da infraestrutura 
necessária ao funcionamento da Atenção Básica 
disponibilizando recursos materiais, humanos, 
equipamentos e insumos. 

Manutenção das Atividades 
da Divisão de Administração 

e Programação 
2.554.000,00 2.666.000,00 2.784.000,00 2.906.000,00 

Manter as despesas de pessoal e encargos sociais 
e despesas de custeio da Divisão Administração e 
Programação, visando a garantia da 
infraestrutura necessária ao funcionamento da 
Divisão, disponibilizando recursos materiais, 
humanos, equipamentos e insumos. Visando o 
aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão 
descentralizada e regionalizada, Gestão do 
Planejamento e da informação em saúde, Gestão 
do Trabalho e da educação na saúde e, 
aperfeiçoamento e fortalecimento da Gestão 
Participativa. 

Manutenção das Atividades 
da Rede de Urgência e 

Emergência 
4.235.000,00 4.422.000,00 4.617.000,00 4.820.000,00 

Garantir o acesso da população aos serviços de 
urgência e Emergência, conforme a estrutura da 
Rede de Urgência e Emergência. 
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Manutenção do Centro 
Regional da Mãe 

Paranaense 
800.000,00 835.000,00 872.000,00 911.000,00 

Manter o Centro Regional da Mãe Paranaense, 
visando promover a atenção integral à saúde da 
gestante e da criança, através do apoio da 
Atenção Primária de Saúde, Saúde da Família e 
Núcleo de Atenção Saúde da Família e Saúde 
Bucal priorizando a organização das redes 
prioritárias de saúde. 

Manutenção e 
Aperfeiçoamento dos 

Serviços de Saúde Bucal 
800.000,00 835.000,00 872.000,00 910.000,00 

Promover a atenção integral à saúde da 
população através das Equipes de Saúde da 
Família e da Saúde Bucal priorizando a 
organização das redes prioritárias de saúde. 

Manutenção e 
Aperfeiçoamento dos 

Serviços de Saúde Mental – 
CAPS 

450.000,00 470.000,00 491.000,00 512.000,00 

Promover a saúde mental, ações para o 
enfrentamento dos usuários de álcool e outras 
drogas, seguido da adesão à Assistência em 
redes de Atenção a serem implantadas pela 
Secretaria Estadual e pelo Ministério da Saúde. 

Manutenção das Atividades 
do Centro Diluidor 

48.000,00 50.000,00 52.000,00 55.000,00 
Manter o funcionamento das atividades do centro 
Diluidor, visando a produção de produtos de 
limpeza para utilização na SMS. 

Manutenção das Atividades 
de Atenção Básica 

3.615.000,00 3.830.000,00 4.610.000,00 4.486.000,00 

Aumentar a cobertura populacional estimada 
pelas equipes de Atenção Básica, visando 
promover a atenção integral à saúde da 
população através da Atenção Primária de Saúde, 
Saúde da Família, Saúde do Idoso, Saúde da 
Criança e Adolescente, Saúde dos Portadores 
com Deficiência, Saúde Bucal com apoio do 
Núcleo Atenção Saúde da Família e Saúde Bucal 
priorizando a organização das redes prioritárias 
de saúde. Garantir efetiva implantação a Atenção 
Farmacêutica. 

Manutenção da Estratégia 
Saúde da Família 

4.000.000,00 4.176.000,00 4.360.000,00 4.553.000,00 

Aumentar a cobertura populacional estimada 
pelas equipes de Atenção Básica, visando 
promover a atenção integral à saúde da 
população através da Atenção Primária de Saúde, 
Saúde da Família e Saúde Bucal priorizando a 
organização das redes prioritárias de saúde. 

Manutenção   das 
Atividades do  Núcleo 
de  Apoio  a Saúde da 

Família – NASF 

240.000,00 251.000,00 262.000,00 273.000,00 

Manter as atividades do Núcleo de Apoio a Saúde 
da Família, com a equipe multidisciplinar, visando 
promover a atenção integral à saúde da 
população através das Equipes da Atenção 
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primária de Saúde, Saúde da Família e Saúde 
Bucal priorizando a organização das redes de 
saúde. 

Participação do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde 

800.000,00 835.000,00 872.000,00 910.000,00 
Fortalecer o Consórcio Intermunicipal de Saúde, 
visando a atenção a saúde da população através 
do Centro Regional de Especialidades. 

Construção e Ampliação das 
Unidades Básicas de Saúde 

800.000,00 835.000,00 872.000,00 910.000,00 

Construir ou ampliar Unidades Básicas de Saúde 
para garantir o acesso da população a serviços 
de saúde de qualidade, mediante estruturação e 
investimentos na Rede de Serviços da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Manutenção da Estrutura 
Física da Secretaria 
Municipal de Saúde 

200.000,00 209.000,00 218.000,00 228.000,00 

Manter as condições de funcionamento da 
estrutura da SMS para garantir o acesso da 
população a serviços de saúde de qualidade, 
mediante estruturação e investimentos na Rede 
de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde. 

Manutenção das Atividades 
do Fundo Municipal 

Antidrogas 
40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 

Manter o funcionamento das atividades do Fundo 
Municipal Antidrogas, visando promover a 
atenção  à saúde mental, álcool, e outras drogas, 
com ênfase no enfrentamento da dependência 
química. 

Aquisição de equipamentos 
e material permanente para 
os estabelecimentos da SMS 

320.000,00 336.000,00 353.000,00 370.000,00 

Manter os locais da Secretaria Municipal de 
Saúde equipadas, suprindo as necessidades com 
a aquisição de veículos leves, equipamentos, e 
material permanente. 

Aquisição de Veículos leves 
para o Programa Saúde da 

Família 
120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

Aquisição de veículos leves para o Programa 
Saúde da Família, visando a melhoria do 
atendimento prestado à população e equipe da 
Estratégia Saúde da Família. 

Aquisição de Ambulâncias 200.000 200.000,00 - - 
Aquisição de ambulâncias para o transporte de 
pacientes no município e intermunicipal. 

Aquisição de ônibus 355.000,00 355.000,00 - - 

Aquisição de duas Unidades de micro-ônibus 
destinados ao tratamento Fora Domicílio (TFD) 
para transporte dos pacientes visando a 
segurança e melhoria no serviço ofertado. 

Manutenção dos Serviços de 
Vigilância Sanitária 

125.000,00 130.000,00 136.000,00 142.000,00 

Assegurar a execução das ações de vigilância em 
saúde e a integração das equipes da Vigilância 
Sanitária, Epidemiológica e as equipes da 
Estratégia Saúde da Família na atenção a 
vigilância, prevenção e controle das doenças 
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transmissíveis, das não transmissíveis e das 
imunopreveníveis, bem como às emergenciais, 
fortalecendo a promoção à saúde, a Vigilância em 
Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. 
Realizar inspeção de estabelecimentos de 
interesse a saúde. Controle de Zoonoses. 

Aquisição de Equipamento e 
Material Permanente para 
os serviços de Vigilância 

Sanitária 

100.000,00 105.000,00 110.000,00 116.000,00 

Manter a infraestrutura dos Serviços de Vigilância 
Sanitária, suprindo as necessidades com 
aquisição de veículos leves, equipamentos e 
material permanente. 

Manutenção dos Serviços de 
Vigilância Epidemiológica 

300.000,00 313.000,00 327.000,00 341.000,00 

Manter as despesas de custeio dos Serviços de 
Vigilância Epidemiológica para assegurar a 
execução das ações de Vigilância em Saúde, e a 
integração da equipe da Vigilância 
Epidemiológica, Sanitária e as equipes da 
Estratégia Saúde da Família na atenção a 
vigilância. Coordena as ações necessárias à 
prevenção e controle de doenças transmissíveis, 
identificando mudanças de comportamento das 
doenças e atuando de forma oportuna e 
coordenada na ocorrência de surtos ou 
surgimento de doenças inusitadas. 
Operacionalizar o programa de imunizações. 
Promover a avaliação contínua das mudanças nos 
índices de mortalidade perinatal e infantil, e 
promover ações para redução da mortalidade 
infantil. 

Aquisição de Equipamento e 
Material Permanente para 
os serviços de Vigilância 

Epidemiológica 

40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 

Manter a infraestrutura dos Serviços de Vigilância 
Epidemiológica, suprindo as necessidades com 
aquisição de veículos leves, equipamentos e 
materiais permanentes. 

Manutenção do Programa 
DST/Aids 

100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 

Manter o Programa Municipal DST/AIDS. Realizar 
campanhas destinadas à prevenção. Reduzir a 
incidência e melhorar a qualidade de vida das 
pessoas que vivem com DST/HIV/AIDS. 
Proporcionar ações que promovam a prática 
sexual segura. 

 
 


