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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

 

Estado: Paraná 
Município:Guarapuava  
Código do IBGE:410940 
Prefeito Municipal:Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 
Endereço da Prefeitura: Rua Brigadeiro Rocha, 2777, 
Centro 
Telefone: (42)3621-3000  
Fax: (42)3621-3006 
Site: http://www.guarapuava.pr.gov.br 
E-mail: silvestrifilho@gmail.com 
 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde – SMS 
Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ do fundo: 09.121.814/0001-59 
Secretário Municipal da Saúde: Celso Fernando Góes 
Endereço da SMS: Avenida das Dálias, 200, Trianon 
Telefone:(42)3621-3700 
Fax: (42)3621-3702 
Site: http://www.guarapuava.pr.gov.br 
E-mail: saude@guarapuava.pr.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

MISSÃO 

Formular, desenvolver e garantir políticas de saúde com 

qualidade à população de Guarapuava. 

 

VISÃO 

Ser um município com excelência em saúde até o ano de 

2020. 

 

VALORES 

Comprometimento, ética, respeito, humanização, 

comunicação, educação, resolutividade, compromisso, 

confiança, competência, igualdade, reconhecimento, 

solidariedade, transparência. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A Programação Anual de Saúde 2020 deve ser compreendida como 

instrumento de referência para a atuação da Secretaria Municipal de Saúde de 

Guarapuava, objetivando o contínuo aperfeiçoamento e a concretização do 

SUS, fundamentado nas suas diretrizes: universalização, integralidade e a 

equidade da atenção à saúde no município. 

Para elaboração deste instrumento, foram observadas a legislação 

pertinente e vigente, ou seja, esta PAS esta em conformidade com a Portaria 

3.332 de 28/12/06 que aprova as orientações gerais relativas aos instrumentos 

de planejamento do SUS; a Portaria GM/MS nº 3.176 de 24/12/08 – que aprova 

orientações acerca da elaboração, da aplicação e do fluxo do Relatório Anual 

de Gestão; e da Lei Complementar nº 141 de 13/01/12 – que dispõe sobre os 

valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os 

critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de 

governo; e revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

e 8.689, de 27 de julho de 1993. 

Sobretudo, para a construção deste instrumento, foram observados 

também a Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO, o Plano Plurianual do 

Município – PPA e o Plano Municipal de Saúde 2018 – 2020. 

Em suma, a Programação Anual de Saúde é o instrumento que 

operacionaliza o Plano Municipal de Saúde, onde as ações e metas foram 

definidas a partir dos eixos, diretrizes e objetivos do Plano Municipal de Saúde 

2018 – 2021. A gestão participativa e o controle social são fundamentais nesse 

contexto, uma vez que permite o planejamento horizontal e ascendente e a 

garantia de transparência na gestão e desenvolvimento de ações e serviços.  
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Ressaltamos ainda que esse instrumento foi elaborado pela equipe 

técnica representativa das diretorias e comissão de conselheiros municipais de 

saúde, bem como por todos os membros do Conselho Municipal de Saúde de 

Guarapuava. O desenvolvimento, acompanhamento e monitoramento da 

Programação de Saúde – PAS 2020 deverá ser contínuo, com avaliações 

periódicas, objetivando a efetiva participação e responsabilização pelas ações 

programadas. 
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3. DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA PAS 2020 

 

Diretriz 1: Atenção Primária a Saúde 

 

O objetivo principal dessa diretriz é garantir o 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, bem como ampliar e qualificar a Rede de Atenção à Saúde, articulando 

os diferentes níveis de atenção, incentivando a integração das ações e dos 

serviços de saúde, fortalecendo a prevenção e a promoção a partir da atenção 

primária. 

 

1.1 – Atenção Primária 

 

Ação Indicador 
Meta (2018-

2021) 
Meta Anual 

2020 

1. 

Manter protocolo 
unificado de 
atendimento em 
todas as UBS, 
visando um 
atendimento e 
promoção da 
equidade em saúde. 

Nº de equipes 
monitoradas e 
qualificadas/ total 
de equipes 
existentes) * 100 

100% 100% 

2. 

Estratificação de 
risco dos idosos nas 
UBS 

Total de idosos 
estratificados 
/Total de idosos 
cadastrados 

100% 80% 

3. 

Estratificação de 
risco em Saúde 
Mental nas UBS 

Total de 
pacientes 
estratificados 
/Total de 
pacientes 
cadastrados 

100% 80% 

4. 
Ampliar o número de 
equipes do NASF-AB 

Porcentagem de 
unidades por 

 100% 
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nas unidades de 
saúde. 

equipe NASF-AB 

5. 

Equipar ACS 
(agentes 
comunitários de 
saúde) com 
dispositivos 
eletrônicos para 
registro e 
monitoramento na 
atenção primária 

Número de 
tablets por ACS 
(agente 
comunitário de 
saúde) 100% 100% 

6. 

Ampliar o percentual 
de cobertura de 
acompanhamento 
das 
condicionalidades de 
saúde do Programa 
Bolsa Família acima 
de 80%  

Número de 
beneficiários do 
Programa Bolsa 
Família 
acompanhados/ 
Total de 
beneficiários do 
Programa Bolsa 
Família 
acompanhados. 

80% 80% 

7. 

Análise e 
implantação do 
protocolo clínico de 
enfermagem 

Protocolo 
implantado 

100% 100% 

8. 

Manutenção dos 
protocolos clínicos da 
Remume – Relação 
Municipal de 
Medicamentos 
Essenciais, mediante 
atualizações, com 
capacitação de 
educação 
permanentes com as 
equipes 

Protocolo 
atualizado 

100% 100% 

9. 

Fortalecimento do 
Programa Saúde na 
Escola, através de 
educação 
permanente. 

Número de 
escolas 
participantes do 
programa 

100% 100% 

10. 
Manter o protocolo de 
suplementos 
alimentares para 

Total de 
beneficiários do 
Programa Dietas 

100% 100% 
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nortear a liberação 
dos mesmos; com 
aquisição de 
suplementos 
alimentares em 
quantidade suficiente 
para atender as 
necessidades. 

especiais 
cadastrados 

11. 

Apoiar os 
profissionais através 
da capacitação 
técnica para 
estruturar o processo 
de trabalho e fluxo de 
informações, como 
conjunto de dados 
produzidos nas ações 
de vigilância 
alimentar e 
nutricional. 

Capacitação 
profissional para 
os profissionais 
da Atenção 
Primária sobre 
ações de 
Vigilância 
alimentar e 
nutricional 

100% 100% 

12. 

Reduzir as 
internações por 
causas sensíveis a 
Atenção Primária. 

Número de 
ICSAB 

85% 85% 

13. 

Manter atualizada a 
assistência 
farmacêutica no que 
diz respeito a 
medicamentos, 
prescrição, fluxos, e 
distribuição com a 
finalidade de 
melhorar a qualidade 
da assistência e 
otimização dos 
recursos. 

Relação 
Municipal de 
Medicamentos 
revisada e 
atualizada 

Ao menos 1 
revisão anual 

1 

14. 

Aquisição e 
manutenção de 
equipamentos para 
armazenamento/ 
dispensação de 
insulina. 

Aquisição 
efetuada que 
comporte a 
demanda 

 100% 

15. 
Fortalecimento da 
Assistência 

Fortalecimento 
da Farmácia 

 50% 
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Farmacêutica do 
município e 
Programa da 
Farmácia Popular. 

Popular 

16. 

Realizar ações para 
conscientização para 
o uso racional de 
medicamentos e 
devolução destes 
medicamentos para o 
descarte adequado. 

Realização das 
ações para toda 
a rede 

Minimamente 
12 ações de 
matriciament
o realizada 12 

17. 

Concluir obra de 
construção da UBS 
São Cristóvão 

Conclusão da 
obra de 
construção de 
UBS São 
Cristóvão 

1 UBS porte I 
– São 
Cristóvão – 
100%  

100% 

18. 

Concluir obra de 
ampliação e reforma 
da UBS Paz e Bem. 

Conclusão da 
obra de 
ampliação e 
reforma da UBS 
Paz e Bem, área 
inicial 83m². 

Área final 
111,64m². 
 

100% 

19. 

Concluir obra de 
construção do 
Ambulatório de 
Curativos 

Conclusão da 
obra de 
construção do 
Ambulatório de 
Curativos 

Ambulatório 
de Curativos 
– 100%  

100% 

20. 

Ampliar a razão do 
indicador de exames 
citopatológicos do 
colo do útero em 
mulheres de 25 a 64 
anos e a população 
da mesma faixa 
etária de 0,47 para 
0,66. 

Razão de 
exames 
citopatológicos 
do colo do útero 

0,66% 
 

0,66% 
 

21. 

Discutir com os 
níveis competentes 
(esfera estadual) 
para a ampliação das 
cotas de 
mamografias 
mediante a 
demanda. 

Aumento de 
cotas de 
mamografias 
(dependendo no 
nível estadual) 

0,40% 
 

0,40% 
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22. 

Ampliação do 
número de 
solicitações de 
mamografia entre 50 
a 69 anos. 

Aumento das 
solicitações 

0,40% 
 

0,40% 
 

 

 

1.2 – Saúde Bucal 

 

Ação Indicador 
Meta (2018-

2021) 
Meta Anual 

2020 

23. 

Manter cobertura 
municipal de Saúde 
Bucal dentro dos 
parâmetros 
assistenciais 
preconizados 

Cobertura 
populacional 
pelas equipes 
básicas de Saúde 
Bucal 

70% 70% 

24. 

Aumentar a média da 
ação coletiva de 
escovação dental 
supervisionada em 
2020 de acordo com 
o parâmetro nacional 
estabelecido 

Media da ação 
coletiva de 
escovação dental 
supervisionada. 80% 60% 

25. 
Manter o número de 
Próteses entregues 

Manter o numero 
de próteses 
entregues  

100% 100% 

26. 

Reestruturação do 
novo Centro de 
especialidades 
Odontológicas 

Reestruturação 
Concluída 

100% 100% 

27. 

Aquisição de um 
consultório 
odontológico móvel 
para atendimento em 
localidades de difícil 
acesso. 

Aquisição 
efetuada 

 100% 
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1.3 – Atenção Especializada 

 

Ação Indicador 
Meta (2018-

2021) 
Meta Anual 

2020 

28. 

Manutenção e 
fortalecimento do 
comitê de Saúde 
Mental, sendo um 
espaço de 
articulação, 
discussão e reflexão 
sobre a área da 
Saúde Mental a partir 
da realidade local. 

Manutenção do 
Comitê de Saúde 
Mental 

100% 100% 

29. 

Fortalecimento da 
rede de saúde mental 
no município, através 
da promoção de 
ações que propiciem 
a atenção adequada 
aos usuários do 
sistema acometidos 
por transtornos 
mentais e ao uso de 
álcool e outras 
drogas. 

Matriciamento de 
todas as UBS 

100% 100% 

30. 

Regular o 
encaminhamento e 
fazer 
acompanhamento de 
pacientes usuários 
de álcool ou outras 
drogas, 
encaminhados ao 
serviço do SIM-PR. 

Número de 
usuários adultos 
ou infanto-juvenil 
encaminhados 
aos serviços 
CAPS AD III e às 
Unidades de 
acolhimento. 

100% dos 
usuários 

encaminhado
s 

100% 

31. 

Apoiar os 
profissionais de 
Saúde Mental através 
de capacitação 
técnica para 
estruturar o processo 
de trabalho e fluxo de 
informações. 

Capacitação 
profissional 

100% 100% 



 

 
 
 

14 
 

32. 

Manter fluxo de 
atendimentos dos 
pacientes 
psiquiátricos que 
aguardam 
internamentos 
através da central de 
leitos. 

Manutenção do 
fluxo  

100% 100% 

33. 

Ampliar a oferta de 
consultas 
multiprofissionais na 
rede própria ou 
credenciada 

Aumento da 
oferta de 
consultas 
multiprofissionais 
atendida 

 50% 

34. 
Reorganizar os 
atendimentos e fluxo 
do SAE 

Reorganização  
 100% 

 

 

1.4 – Atenção as Doenças Crônicas 

 

Ação Indicador 
Meta (2018-

2021) 
Meta Anual 

2020 

35. 

Traçar linhas de 
cuidados voltados 
aos portadores de 
doenças crônicas, 
que contribuam para 
o monitoramento da 
mortalidade por 
doenças crônicas não 
transmissíveis 
(DCNT). 

Numero de óbitos 
(de 30 a 69 anos) 
por DCNT 
registrados em 
determinado ano 
e local X 100.000 
/ População 
residente (de 30 
a 69 anos), em 
determinado ano 
e local. 

Incidência até 
70% do total 

de óbitos 
70% 

36. 

Manter ações do 
Programa de 
Controle ao 
Tabagismo 

Número de ciclos 
realizados Mínimo 4 

ciclos ao ano 
4 

37. 
Manter as ações do 
Programa de 
Oxigenoterapia 

Número de 
pacientes 
atendidos 

 100% 
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1.5 – Rede de Atenção Materno-Infantil 

 

Ação Indicador 
Meta (2018-

2021) 
Meta Anual 

2020 

38. 

Promoção de ações 
que propiciem a 
manutenção 
permanente da 
queda do indicador 
de mortalidade 
materna, com 
execução da linha 
guia de atenção ao 
pré-natal e 
monitoramento do 
pós-parto. 

Taxa de 
Mortalidade 
Materna 

0 óbitos 
 

0 óbitos 

39. 

Manutenção de 
ações que propiciem 
a redução de óbitos 
infantis/ fetais em 
relação ao ano 
anterior  

Total de óbito 
infantis/ fetais em 
determinando 
ano/ total de 
óbito infantis/ 
fetais do ano 
anterior 

Reduzir 5% 
em relação 

ao ano 
anterior 

5% 

40. 

Capitação precoce 
de gestante para 
inicio do pré-natal, 
propiciando o 
monitoramento dos 
casos de sífilis em 
gestantes. 

Número de 
casos de sífilis 
neo-natal 0 casos de 

sífilis 
neonatal 

0 

41. 

Manutenção de 
ações que fortaleçam 
a atuação do Comitê 
Municipal de 
Investigação da 
Mortalidade 
Materna/Infantil. 

Total de óbitos 
materno/ infantis, 
ocorridos em 
determinado 
período e local 
de residência 
analisados/ Total 
óbitos materno/ 
infantis, 
ocorridos em 
determinado 

100% de 
óbitos 

infantis/ 
maternos 

investigados 

100% 
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período e local 
de residência. 

42. 

Estratificação das 
gestantes com 
relação ao grau de 
risco de Saúde Bucal 

Estratificação 
das gestantes 
em Saúde Bucal 

100% 100% 

 

 

 

Diretriz 2: Rede de Urgência e Emergência 

 

O objetivo principal dessa diretriz é o aprimoramento e fortalecimento da Rede 

de Atenção às Urgências, com as adequações pertinentes às Unidades de 

Pronto Atendimento, de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e 

Programa de Atenção Domiciliar (Programa Melhor em Casa). 

 

Ação Indicador 
Meta (2018-

2021) 
Meta Anual 

2020 

43. 

Realizar 
capacitações 
previamente 
definidas e 
continuadas para 
100% dos 
servidores atuantes 
nas Unidades de 
Urgência/Emergênc
ia. 

Número de 
Unidades 
capacitadas Capacitar os 

servidores 
atuantes em 
Unidade de 

Urgência/Em
ergência. 

100% 

44. 

Fortalecimento do 
Núcleo de 
Segurança do 
Paciente nas 
Unidades de 
Urgência e 
Emergência a nível 
municipal. 

População 
atendida pelo 
serviço de 
Urgência que 
possa ser 
acometido por 
agravos evitáveis 
durante o 
atendimento. 

Implantação 
do Núcleo de 
Segurança 
do Paciente 

100% 

45. 
Atualização/análise 
e fortalecimento de 

Atualização do 
Protocolo. 

Protocolos de 
atendimentos 

100% 
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Protocolo de 
Atendimento nas 
Unidades de 
Urgência e 
Emergência. 

padronizados
. 

46. 

Manter o 
funcionamento 
regular do SAMU- 
192. 

Serviço 
estruturado e 
funcionamento 
regular. 

Ação 
contínua. 

 
100% 

47. 

Fortalecer a 
segunda equipe do 
Programa Melhor 
em Casa, bem 
como o 
matriciamento para 
toda a rede de 
atenção. 

Fortalecimento do 
Programa de 
Atenção 
Domiciliar. 

 100% 

48. 

Capacitação para 
fisioterapeutas, 
segundo 
regulamentação 
(Resolução 
509/2019, de 
25/07/2019) do 
COFFITO para 
atuação na rede de 
Urgência e 
Emergência. 

Capacitação 
realizada para os 
profissionais desta 
área. 

 100% 

49. 

Inserção de equipe 
de Saúde Bucal nas 
equipes de 
atendimentos de 
Urgência e 
Emergência, nos 
fins de 
semana/feriados e 
recessos. 

Inserção da equipe 
de Saúde Bucal no 
serviço de 
Urgência e 
Emergência  100% 
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Diretriz 3: Vigilância em Saúde 

 

O objetivo principal dessa diretriz visa reduzir os riscos e agravos à saúde da 

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

reorganização dos processos de trabalho da Vigilância em Saúde em 

conformidade com os Protocolos e Linhas de Cuidado do município, 

objetivando a descentralização dos serviços e integração gradativa desses, 

articuladas aos Distritos sanitários. 

 

 

Ação Indicador 
Meta (2018-

2021) 
Meta Anual 

2020 

50. 

Realizar ações de 
controle do vetor 
Aedes aegypti para 
manter a infestação 
menor que 1%. 

Percentual de 
infestação do 
Aedes aegypti no 
município 

Infestação 
menor que 

1%. 
<1% 

51. 

Inserir as 
Declarações de 
Nascidos Vivos 
(DNV) e as 
Declarações de Óbito 
(DO) e em seus 
respectivos bancos 
de informação 
nacionais (SINASC e 
SIM).  

Percentual das 
Declarações de 
óbitos (DO) e 
Declarações de 
Nascidos Vivos 
(DNV) ocorridos 
em Guarapuava 
inseridas nos 
Bancos de 
informações 
nacional.  

100% das 
DNV e DO 

inseridas nos 
bancos de 

informações 

100% 

52. 

Monitorar os 
registros dos 
sintomáticos 
respiratórios das 
Unidades de Saúde 
em conjunto com a 
Atenção Primária. 

Percentual dos 
livros de registros 
dos Postos de 
Saúde 
monitorados/ano 

100% dos de 
registros dos 

Postos de 
Saúde 

monitorados 

25% 

53. 

Realizar o 
monitoramento da 
qualidade da água 
para consumo 

Proporção de 
análises 
realizadas em 
amostras de 

90% das 
amostras 

preconizadas 
no plano 

90% 
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humano conforme a 
Diretriz Nacional do 
Programa de 
Vigilância da Água 
de Consumo 
Humano - 
VIGIAGUA.  

água para 
consumo humano 
quanto aos 
parâmetros 
coliformes totais, 
cloro residual 
livre e turbidez. 

amostral 
mínimo da 

Diretriz 
Nacional 

54. 

Realizar inspeções 
sanitárias anuais nas 
Estações de 
Tratamento de Água 
(ETA)  

Número de 
inspeções 
realizadas  

Inspeções 
em 100% das 
Estações de 
Tratamento 

de Água 

100% 

55. 

Investigar os agravos 
notificados referentes 
à saúde do 
trabalhador. 

Percentual de 
agravos 
notificados e 
investigados.  

100% dos 
acidentes 

graves 
investigados 

100% 

56. 

Realizar a busca 
ativa e vigilância dos 
contatos 
intradomiciliares dos 
casos novos de 
hanseníase.  

Percentual de 
contatos 
intradomiciliares 
dos casos novos 
de hanseníase 
investigados.  

100% de 
contatos  

100% 

57. 

Manter coberturas 
vacinais do 
calendário básico de 
vacinação de 
crianças menores de 
1 ano 

Percentual de 
cobertura vacinal 
Alcançada, de 
acordo com a 
meta 
estabelecida pelo 
Ministério da 
Saúde. 

100% da 
meta 

estabelecida 
pelo MS. 

100% 

58. 

Realizar manutenção 
preventiva e corretiva 
em todas as 
geladeiras/câmaras/a
r condicionado de 
armazenamento 
imunobiológicos das 
Salas de Vacina do 
município, conforme 
protocolo do 
ministério da saúde. 

Manter 
manutenção 
preventiva e 
corretiva das 
câmaras de 
armazenamento 
de 
imunobiológicos,
e das geladeiras 
convencionais e 
câmaras de 
armazenamento 
de vacinas 
existentes no 

Manutenção 
de 100% das 

salas do 
município 

100% 



 

 
 
 

20 
 

município, uma 
vez ao mês. 
 

59. 

Realizar vacinação 
de rotina e em 
campanhas de 
vacinação conforme 
preconiza o 
Ministério da Saúde 

Cobertura vacinal 
de 100% da meta 
estabelecida pelo 
MS. 

100% da 
meta 

estabelecida 
pelo MS. 

100% 

60. 

Desenvolver ações 
de promoção e 
prevenção em 
vigilância 
epidemiológica, 
sanitária, ambiental e 
saúde do trabalhador, 
para redução dos 
riscos e agravos à 
saúde da população, 
intervindo nos 
problemas 
decorrentes do meio 
ambiente, da 
produção e 
circulação de bens e 
serviços de interesse 
da saúde. 

Percentual metas 
cumpridas de 
indicadores 
SISPACTO, 
VigiaSUS, e 
Ministério da 
Saúde. 

100% da 
meta 

estabelecida 
100% 

 

 

 

Diretriz 4: Perspectiva da Gestão 

 

Objetivos: Garantir e aprimorar a Gestão do funcionamento do sistema de 

saúde, segundo as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, em harmonia 

com a missão, visão e valores da Secretaria Municipal de Saúde de 

Guarapuava, cumprindo com as responsabilidades do Gestor do SUS, no 

âmbito municipal, conforme Lei Complementar 141/2012; Aprimorar o sistema 

municipal de informações em saúde com a implementação da regulação, 

controle, avaliação e auditoria; Implementar a Política de Humanização e de 
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Educação Permanente; Aprimorar a Gestão do Trabalho e aprimorar a 

Educação em Saúde, para valorizar e qualificar os profissionais; Articular e 

integrar os processos de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos 

à Política de Educação Permanente, no âmbito da gestão municipal; Fortalecer 

a participação da comunidade e do controle social através do fortalecimento 

dos vínculos do Conselho Municipal de Saúde com a gestão/ SUS e 

aperfeiçoamento do sistema de Ouvidoria no SUS como instrumento 

estratégico de gestão municipal. 

 

 

Ação Indicador 
Meta (2018-

2021) 
Meta Anual 

2020 

61. 

Planejar e monitorar 
a execução 
financeira do Fundo 
Municipal de Saúde, 
em conformidade 
com a Lei 
Complementar nº 
141/2012 

 

Percentual de 
investimento 
anual aplicado 
em serviços de 
saúde conforme 
LC 141/2012 

Investir 
minimamente 
15% do 
orçamento 
municipal. 

≥15% 

62. 

Realizar estratégias 
de captação de 
recursos, junto a 
outras esferas 
governamentais e 
não governamentais; 

Sistemas 
monitorados e 
alimentados 
oportunamente 

Monitorar e 
alimentar os 
sistemas de 
captação de 
recursos 
financeiros 
para a saúde 
junto ao FNS 
e/ou outros 
que se 
fizerem 
necessários 

 

63. 

Alimentar 
periodicamente e/ou 
fornecer subsídios 
para alimentação das 
informações, 
conforme 

Sistemas de 
informações com 
alimentação 
correspondente 
realizada 

Sistemas em 
conformidade 
com os 
prazos e 
informações 
devidas. 
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cronograma 
estabelecido pelo 
Ministério da Saúde, 
sistemas de 
informações de 
auxílio a gestão 
(DIGISUS/ 
SISPACTO/ SIOPS) 

64. 

Planejar e 
acompanhar a 
execução 
orçamentária 

Quadrimestre 
1 audiência 
pública no 
quadrimestre 

3 

65. 

Garantir e apoiar a 
participação dos 
Conselheiros de 
Saúde em atividades 
que estejam 
relacionadas ao 
Controle Social 
promovidas por 
Conselhos de Saúde 
(Local, Distrital, 
Municipal, Estadual e 
Nacional) e outras 
entidades que 
contribuam para 
formação e exercício 
das funções de 
conselheiro. 

Apoio realizado 

Apoio 
realizado de 
acordo com 
disponibilidad
e financeira 

100% 

66. 

Realizar Fórum 
Interinstitucional de 
Metodologias Ativas 

Realização do 
Fórum 

Para 
Instituições 
de Ensino- 
COAPES 

100% 

67. 

Realizar Encontro de 
Fortalecimento da 
Atenção Primária 

Realização do 
Encontro de 
Fortalecimento 
da Atenção 
Primária 

Todas as 
equipes das 
UBS e DAS 

100% 

68. 

Realizar Encontro 
para Rede de 
Urgência e 
Emergência 

Realização do 
Encontro para 
Rede de 
Urgência e 
Emergência 

Todas as 
equipes de 
Urgência e 
Emergência 

100% 

69. Realizar Encontro de Realização do SMS 100% 
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Saúde do 
Trabalhador 

Encontro de 
Saúde do 
Trabalhador 

70. 

Planejar e 
acompanhar os 
períodos de férias, 
licenças e atestados 
dos servidores 

Programação 
anual de férias Todos os 

servidores da 
SMS 

100% 

71. 

Diagnosticar 
principais causas de 
absenteísmo e baixa 
produtividade. 

Mapear e 
acompanhar 70% 
dos casos. 

Avaliar 
absenteísmo 

70% 

72. 

Promover ações de 
apoio em relação a 
diminuição do 
absenteísmo e 
intervenção dentro 
das possibilidades da 
SMS 

Reuniões 
individuais ou 
intervenções nas 
equipes 

80% dos 
casos 
identificados. 

80% 

73. 

Promover 
capacitação sobre 
direção defensiva em 
transportes sanitários 

01 oficina anual 
(rotina) 

100% da 
categoria 
motoristas 

100% 

74. 

Promover 
capacitação para 
servidores novos 
(concursos) 

Reunião 
admissional; tour 
pela Rede; 
programas do 
MS; atenção 
especializada; 
atenção terciaria. 

 

100% dos 
novos 
servidores 

100% 

75. 
 

Apoiar e incentivar 
processos de 
educação continuada 
aos servidores da 
Secretaria de Saúde 

Número de RH 
participantes/ 
Número de horas 
aulas concluídas 

30% de 
RH/Deptº 
participando 
de processos 
de educação 
continuada 
ao ano 

30% 

76. 

Promover 
capacitação para os 
Conselheiros 
Municipais e Locais 
de Saúde. 

Capacitação 
efetuada. 

 100% 
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77. 

Implantação de uma 
comissão para 
acompanhamento 
adicional de 
insalubridade 
realizado pela 
empresa contratada. 

Comissão 
implantada 

 1 

78. 

Fortalecer a 
Ouvidoria para o 
desempenho do seu 
papel, por meio de 
capacitação 
profissional para 
entendimento do seu 
real papel. 

Realizar pelo 
menos 01 
capacitação 
anual 

 100% 

79. 

Regulamentar a 
Ouvidoria da SMS, 
com base na 
legislação vigente, 
mediante 
instrumento 
normativo. 

Instituir 
instrumento 
normativo para 
regulamentação 
da Ouvidoria 

Ouvidoria 
Regulamenta
da 

100% 

80. 

Elaborar relatórios da 
Ouvidoria da SMS 
com disponibilização 
de informações 
quantitativas e 
qualitativas para 
gestão. 

Produzir 
relatórios 
gerenciais com 
informações 
estratégicas 
elaboradas. 

12 meses 100% 

81. 

Acolher as 
manifestações 
demandadas na 
Ouvidoria e 
encaminhar aos 
departamentos 
responsáveis 
conforme demanda 
apresentada, 
garantindo o retorno 
da resposta dentro 
do prazo 
estabelecido. 

Percentual de 
respostas dentro 
do prazo 
estabelecido/ano. 

Responder 
no mínimo 
95% das 
manifestaçõe
s. 

95% 

82. 
Revisar e efetivar o 
Protocolo de acesso 

Protocolo 
implantado 

 100% 
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as Consultas 
Especializadas 
eletivas do município  

83. 

Reordenar o 
Processo de 
Trabalho do TFD, 
com alinhamento do 
serviço. 

Processo de 
Trabalho 

 Contínuo 

84. 

Implementar a rotina 
de 
auditoria/regulação 
aos serviços sob 
gestão municipal 

Número de 
auditorias 
realizadas/ 
número de 
relatórios 
(impressões) 
emitidos 

1 relatório por 
quadrimestre 

3 

85. 

Dialogar sobre a 
oferta de cirurgias 
eletivas 

Interlocução com 
Governo do 
Estado 
/Demanda 

 12 meses 

86. 

Manter auditorias 
operativas e 
analíticas em contas 
hospitalares. 

Nº de auditorias 
realizadas 

 
Mínimo 02 
auditorias 

/mês 

87. 
Manter auditorias 
analíticas em contas 
ambulatoriais 

Nº de auditorias 
realizadas   

Mínimo 03 
auditorias 

/mês 

88. 

Elaborar relatório de 
monitoramento da 
Produção 
ambulatorial/hospital
ar dos 
estabelecimentos de 
saúde Contratados 
e/ou Conveniados. 

Relatórios 
apresentados  

 
Mínimo 
03/ano 
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89.  

Reterritorialização da 
Saúde (Atenção 
Básica e Urgência e 
Emergência); 
Monitorar a 
estratificação das 
consultas dos 
serviços de urgência; 
Reavaliar a 
capacidades de 
atendimento do ESF 
pelo total de usuários 
cadastrados.  

Número de 
consultas 
estratificadas nos 
serviços de 
Urgência e 
Emergência 
como POUCO 
URGENTE e 
NÃO URGENTE 
por unidade de 
referência; 
Número de 
consultas 
atendidas pela 
UBS’s de 
referência; 
Número de 
cadastros 
completos. 

 100% 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O planejamento em saúde tem se tornado cada vez mais necessário, 

porque direciona os caminhos, elenca as possibilidades e acima de tudo, 

orienta a tomada de decisão, portanto configura-se como um mecanismo de 

gestão, que contribui para a consolidação do SUS. O Sistema Único de Saúde 

é construído com base nos princípios de seguridade social, que assegura a 

participação da população, a universalidade do acesso, a equidade e a 

integralidade da atenção, e tem como princípios garantir o acesso, a qualidade 

e a humanização dos serviços de saúde. 

O sistema de planejamento do SUS concretiza-se em seus instrumentos 

básicos - Plano de Saúde, Programações Anuais e Relatórios Anuais de 

Gestão - em estreita articulação e interdependência, sendo partes consecutivas 

e contínuas de um mesmo processo que pretende contribuir para a melhoria e 

aperfeiçoamento da gestão e das ações e serviços prestados à população.  

Como parte integrante do processo cíclico de planejamento do SUS, a 

Programação operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde, em 

ações concretas, a fim de garantir o alcance dos objetivos e do cumprimento 

das metas do Plano de Saúde. Os resultados alcançados com a execução da 

Programação Anual de Saúde são parte integrante do Relatório Anual de 

Gestão, assim como orientam eventuais redirecionamentos para o Plano e para 

as programações anuais sucessivas.  

A Programação Anual de Saúde (PAS) de Guarapuava para o ano de 

2020, na concepção do planejamento, contém de forma sistematizada: ações e 

metas anuais e previsão de recursos orçamentários necessários ao 

cumprimento da programação. 

Essa realidade é compartilhada por muitos gestores municipais, 

entretanto, apenas o reconhecimento desses fatores não é suficiente para 

transpor essas barreiras, sendo assim, o planejamento das ações é o 
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mecanismo mais assertivo para o apoio, o direcionamento e a eficiência na 

condução das ações.  

A Programação Anual de Saúde - PAS 2020 é o instrumento que 

operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde, tendo como 

objetivo anualizar as metas, detalhar as ações e serviços a ser realizado, 

definir diretrizes, estabelecer indicadores e prever a alocação de recursos 

orçamentários. 

Por fim, a Programação Anual de Saúde (PAS) 2020 foi construída 

conjuntamente entre a equipe técnica da gestão da Secretaria Municipal de 

Saúde e os membros da comissão de análise de documentos do Conselho 

Municipal de Saúde de Guarapuava. Essa junção de esforços somados a todos 

os atores envolvidos resultaram numa Programação Anual de Saúde factível e 

realista. 



 

 
 
 

29 
 

Referências Bibliográficas 

 
BRASIL, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. A Gestão do SUS. 
Brasília: CONASS, 2015. 
 
BRASIL, Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 2012. Lei Complementar 
141. Brasília, 2012. 
 
BRASIL, Diário Oficial da União de 25 de setembro de 2013. Portaria 
nº2135,Brasília, 2013. 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. Caderno: Metas e Indicadores para 
Composição da Parte II do Contrato Organizativo de Ação Pública. 
Brasília, 2012. 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa.  
Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores – 2013/2015: 
Orientações para o processo de pactuação. Brasília, 2013. 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Subsecretaria de 
Planejamento e Orçamento. Sistema de planejamento do SUS : uma 
construção coletiva : instrumentos básicos / Ministério da Saúde, 
Secretaria-Executiva, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. – 2. ed., 56 
p. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
 
BRASIL, Presidência da República. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 
2011. Brasília, 2011. 
 
PARANÁ, Secretaria Estadual de Saúde. Apostila Oficina IV: Monitoramento e 
Avaliação na Atenção Primária em Saúde, Curitiba, 2012. 
 
SANTOS, L. TERRAZAS, F. Judicialização da Saúde no Brasil Campinas, SP: 
Saberes Editora, 2014. 
 
TEIXEIRA, H. V.; TEIXEIRA, M. G. Financiamento da saúde pública no Brasil: a 
experiência do Siops. Ciência &. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 
379- 391, 2003. 
 



 

 
 
 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 



 

 
 
 

31 
 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

Blocos de Financiamento Recursos da União Recursos do Estado 
Recursos do 

Município 
Total 

Atenção Básica R$ 13.000.000,00   R$ 13.000.000,00 

Atenção de Média e Alta complexidade 
Ambulatorial 

R$ 7.000.000,00   R$ 7.000.000,00 

APSUS  R$ 500.000,00  R$ 500.000,00 

SAMU  R$ 1.500.000,00  R$ 1.500.000,00 

Vigilância em Saúde R$ 900.000,00 R$ 100.000,00 
(Conforme plano de 
trabalho) 

 R$ 1.000.000,00 

Investimento na Rede de Saúde Conforme emendas   Conforme emendas 

Fonte 303 (15%)   R$ 39.000.000,00 R$ 39.000.000,00 

Fonte 0 (Recursos Livres)   R$ 41.000.000,00 R$ 41.000.000,00 

TOTAL 20.900.000,00 2.100.000,00 80.000.000,00 R$ 103.000.000,00 


