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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Programação Anual de Saúde contém de forma sistematizada as metas específicas para o exercício em questão e estão 
dispostas em Diretrizes e Ações com respectivos indicadores que irão garantir o seu monitoramento. 

 Sua elaboração inicia no ano em curso, para execução no ano subsequente, conforme Plano Municipal de Saúde 2022-
2025, o qual foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária realizada em 31 de agosto de 2021, 
Resolução15/2021. 

As ações serão executadas conforme previsão orçamentária para o exercício correspondente de 2022, conforme 
Planejamento Plurianual -  PPA 2022-2025,  seguindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 

Previsão orçamentária para o ano de 2022:  R$ 33.879.143,50 
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INTRODUÇÃO 
A Secretaria de Municipal de Saúde de União da Vitória, sob a gestão do Secretário Municipal de Saúde, Sr. 

FernandoFerencz, apresenta a Programação Anual de Saúde – PAS 2022, em cumprimento à legislação vigente do SUS, a Lei 
Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012 e a Portaria 3.992 de 28/12/2017, que trata do financiamento e da transferência dos 
recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde. 

A PAS é um importante instrumento do Sistema de Planejamento do SUS, tem como propósito determinar o conjunto de 
ações que permitam concretizar os objetivos definidos no Plano de Saúde, assim sendo, descreve o detalhamento das ações e metas 
a serem executadas no período específico. Esse instrumento foi elaborado conforme o Título IV, Capítulo I, da Portaria de 
Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017 (que substitui a Portaria MS/GM nº 2.135, de setembro de 2013), que estabelece 
diretrizes para o planejamento e define como instrumentos do planejamento em saúde o Plano Municipal de Saúde (PMS), a 
Programação Anual da Saúde (PAS), o Relatório Anual de Gestão (RAG) e o 
Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA). 

Os recursos financeiros destinados à execução das ações do SUS em União da Vitória são movimentados através do 
Fundo Municipal de Saúde (FMS), por meio de transferências municipais, estaduais e federais. A previsão orçamentária do FMS por 
programa, ações e subfunção foi definida no Plano Plurianual (PPA) de 2022-2025.  

A PAS de 2022 será monitorada quadrimestralmente fazendo parte do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 
(RDQA) conforme DIGISUS/MS e a avaliação final ocorrerá no início de 2023 e integrará o Relatório Anual de Gestão. 

Este documento visa demonstrar as ações programadas desta SMS para o exercício de 2022 com suas respectivas metas 
para deliberação do Conselho Municipal de Saúde. 
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DIRETRIZES e OBJETIVOS 
 

DIRETRIZES OBJETIVOS 

Diretriz 01 – Qualificação da Gestão em Saúde 

 

Objetivo 1.1: Qualificar o processo de gestão do financiamento 
em saúde 

 
 

Diretriz 02 – Fortalecimento da Rede de Atenção à 

Saúde do Paraná 

 

Objetivo 2.1: Fortalecer as ações de promoção da saúde com 
foco nos temas prioritários da Política Nacional de Promoção 
da Saúde (PNPS) 

 

Objetivo 2.2: Fortalecer a Atenção Primária à Saúde como 
coordenadora do cuidado e ordenadora da Rede de Atenção à 
Saúde 
 

Objetivo 2.3: Fortalecer a linha de cuidado em Saúde Bucal 

 
Objetivo 2.4: Ampliar o acesso das mulheres às ações de 
prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo 
de útero 
 

Objetivo 2.5: Qualificar e ampliar a linha de cuidado à Saúde 
da Mulher e Atenção Materno-Infantil 

 

Objetivo 2.6: Implementar a linha de cuidado em Saúde Mental 
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na Rede de Atenção à Saúde 

 

Objetivo 2.7: Promover o cuidado integral e humanizado às 
pessoas em situação de violência, com foco na atenção, 
promoção e cuidado em saúde 
 

Objetivo 2.8: Proporcionar acesso e assistência qualificada em 
tempo oportuno às pessoas em situação de urgência em todo 
o território do Paraná 
 
Objetivo 2.9: Fortalecer a Assistência Farmacêutica no 
Município de União da Vitória 
 
Objetivo 2.10: Qualificar os ambulatórios multiprofissionais 
especializados, contribuindo para a regionalização das ações 
e serviços de saúde 

 
Objetivo 2.11:Garantir o acesso da população em tempo 
oportuno aos serviços de saúde 
 

Diretriz 03 – Qualificação da Vigilância em Saúde 

 

Objetivo 3.1: Qualificar as ações de Atenção e Vigilância em 
Saúde 
 

Objetivo 3.2: Identificar e monitorar, com base na análise de 
situação de saúde e na avaliação de risco, os determinantes e 
condicionantes de doenças e agravos 
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Objetivo 3.3: Monitorar os agravos de interesse em saúde 
pública que sofrem influência do meio ambiente e os fatores 
ambientais, propondo medidas de intervenção para prevenção 
e controle 
 

Objetivo 3.4: Implementar ações de gerenciamento do risco 
sanitário e agravos à saúde decorrentes da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de saúde e de 
interesse à saúde 

Diretriz 04 – Fortalecimento da Gestão do Trabalho e 

Educação Permanente em Saúde 

 

 

Objetivo 4.4: Qualificar a gestão de pessoas da Secretaria 
Municipal de Saúde 

Diretriz 05 – Fortalecimento do Controle Social no SUS 

 

Objetivo 5.1: Deliberar e fiscalizar os instrumentos de gestão 
orçamentária e de gestão do SUS 

 

Objetivo 5.2: Fortalecer e melhorar a qualificação dos 
conselheiros de saúde 

 

Objetivo 5.3: Fortalecer as ouvidorias do SUS e desenvolver 
estratégias para que se efetivem como um instrumento de 
gestão e cidadania 
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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2022 
 

DIRETRIZ 1 - Qualificação da Gestão em Saúde 

Objetivo 1 : Qualificar o processo de gestão do financiamento em saúde 
 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Realizar concurso 
público para diversas 

categorias 
profissionais da SMS, 

para reposição dos 
déficits 

Número absoluto de 
Concurso Público 

realizado 1 2019 Número - 1 Número 

301 
302 
304 
305 

Ações: 
-  Realizar o levantamento de deficts de pessoal,  e a quantidade necessária de profissionais para abertura de vagas em Concurso Público com o objetivo de manter e ampliar o 
processo de trabalho das equipes da SMS,  promovendo o acesso da população, com participação do controle social; 
-  Readequar o plano de cargos e salários, para previsão de profissionais e quantitativos; 
-  Aprovar no poder legislativo nova proposta de plano de cargos e salários; 
-  Prever recurso financeiro para realização do concurso: previsão orcamentária; 

-  Realizar estudo de impacto financeiro referente ao índice prudencial. 
 
 
Adequar à estrutura 
física dos Postos de 
Saúde, através de 

ampliação e/ou 
reforma 

 
Número de Postos de Saúde 
reformados ou ampliados por 

ano 

 
- 
 

 
- 

 
Número 

 
- 

 

 
9 

Número 301 

- Realizar levantamento das necessidades para adequação das UBS e demais estruturas dos serviços de saúde; 
- Realização de projetos para a viabilização e solicitação de recursos junto ao Governo Federal e Estadual para a realização de ampliação e/ou reformas dos serviços de saúde. 
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Construir Unidades 
Básicas de Saúde 

Número de UBS construída 
em substituição às unidades 
que estão fora do padrão do 

MS 

 
- 

 
- 

 
Número 

 
- 

 
2 Número 301 

- Realizar Projeto para a viabilização de recursos junto aos Governos Federal e Estadual para a Construção de novas UBS; 
- Definir junto a Administração Municipal local para a construção de novas UBS, conforme necessidade de reestruturação dos serviços. 

Adquirir os 
equipamentos 
solicitados e 

necessários para o 
funcionamento dos 

estabelecimentos de 
Saúde 

Percentual de equipamentos 
adquiridos 

 
- 

 
- 

 
Percentual 

 
30% 

 
60% 

Porcenta
gem 

301 
302 
303 
304 
305 

-Realizar a programação para a compra de equipamentos e insumos necessários ao funcionamento dos serviços de saúde conforme realidade financeira; 
- Realizar projetos e pactuações em  Programas Federais e Estaduais para a viabilização de verbas para a manutenção das ações e dos serviços de saúde,  conforme realidade 
local e financeira; 
- Adequar a cota de insumos dos equipamentos de saúde em consonância com a realidade local; 
- Realizar monitoramento dos indicadores do Previne Brasil  para garantia de verbas federais necessárias à manutenção dos serviços de Saúde; 
- Alimentar os Sistemas de Informação do Ministério da Saúde. 
Aquisição de carros e 
ou ambulâncias para 

a APS 

Número de carros de 
transporte adquiridos 

conforme necessidade 

 
- 

 
- 

 
Número 

 
7 

 
9 Número 

301 
 

- Realizar solicitação de recursos financeiros  Estaduais e Federais para aquisição de carros e ambulâncias para a APS 
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DIRETRIZ 2 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Paraná 

 Objetivo 1 : Fortalecer as ações de promoção da saúde com foco nos temas prioritários da Política Nacional de Promoção da 
Saúde (PNPS) 

 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Aumentar a cobertura 
de acompanhamento 
das condicionalidades 

do Programa Bolsa 
Família 

Cobertura de 
acompanhamento das 
condicionalidades de 
saúde do programa 

bolsa família 

80% 2020 Percentual 80% 80% 
Percentu

al 
301 

- Realizar busca ativa de pacientes para realização das ações de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família; 
- Realizar divulgação em mídia local para conscientização dos beneficiários sobre a importância e a obrigatoriedade do acompanhamentos das condicionalidades conforme 
Programa.                         

Ampliar o número de 
unidades   que ofertem 

o Programa de 
Controle do Tabagismo 

à população 

Número de UBS com o 
Programa de Controle do 

Tabagismo implantado/ano 

 
4 

 
2019 

 
Número 

 
4 

 
8 

Número 
301 
303 

- Realizar capacitação das equipes  para o atendimento no Programa do Tabagismo; 
- Realizar divulgação em mídia local sobre a disponibilidade e a importância do Ambulatório de Combate ao Tabagismo; 
- Ofertar em algumas unidades a opção do atendimento em horário noturno para a participação no Ambulatório de Combate ao Tabagismo. 
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DIRETRIZ 2 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Paraná 

Objetivo 2: Fortalecer a Atenção Primária à Saúde como coordenadora do cuidado e ordenadora da Rede de Atenção à Saúde 
 
 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Ampliar a Cobertura de 
Estratégia de Saúde 

da Família 

Número de equipes 
implantadas e 

homologadas pelo MS 

14 2021 Número - 1 Número 301 

-Realizar territorialização para o planejamento da ampliação do Programa Saúde da Família conforme necessidade local e disponibilidade financeira. 
Consolidar a 

implantação das linhas 
de cuidado de atenção 
às condições crônicas 

(diabéticos, 
hipertensos, idosos, 

saúde mental) 

Percentual de Unidade de 
Saúde com processo de 

trabalho reorganizado, com 
agenda implantada para 

idosos, gestantes e crônicos 
conforme classificação de 

risco 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

Percentual 

 
 
 

40% 

 
 
 

70% Percentual 301 

-Realizar capacitação junto a Regional de Saúde e Consórcio Intermunicipal de Saúde  aos profissionais para a continuidade da estratificação de risco e estruturação das Linhas 
de Cuidado; 
-Reorganizar a atenção aos portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) de acordo com os estratos de risco; 
- Reorganizar a atenção aos portadores de Diabete de acordo com os estratos de risco; 
- Reorganizar a atenção aos Idosos de acordo com os estratos de risco; 
- Manter a atenção especializada via Consórcio ou Contratos para apoiar a atenção à saúde dos pacientes estratificados como alto risco, pertencentes as Linhas de Cuidado; 
- Fortalecer Equipe Multiprofissional para atendimentos aos pacientes estratificados e no trabalho de promoção e prevenção da Saúde; 
- Implantação e atualização dos protocolos à todos os profissionais participantes da Rede.  
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DIRETRIZ 2 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Paraná 
Objetivo3: Fortalecer a linha de cuidado em Saúde Bucal 
 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Ampliar o número de 
equipes de Saúde 

Bucal 

Cobertura populacional 
estimada de Saúde 
Bucal na Atenção 

Básica 

2 ESB 
32,89% 

2021 Número - 2 Número 301 

- Realizar levantamento da necessidade de profissionais para realização de Concurso Público, conforme realidade local e financeira; 
- Implantar e manter a rede de Saúde Bucal com foco especial nos grupos de risco; 
- Manter as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca na Atenção Primaria em Saúde – APS. 
 
 

DIRETRIZ 2 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Paraná 
Objetivo 4: Ampliar o acesso das mulheres às ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero 
 
 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Intensificar a coleta de 
preventivo de câncer 
de colo uterino nas 

mulheres cadastradas 
nas Unidades de 

Saúde, de 25 anos a 
64 anos 

Razão de exame de 
citopatológico do colo 
do útero em mulheres 
de 25 a 64 anos  na 
população residente 

de determinado local e 
a população da 

mesma faixa etária 

0,39 2020 Razão 0,50 0,65 Razão 301 
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- Realização de dia D ou horários alternativos para agendamento de preventivo; 
- Realizar busca ativa de mulheres de 25 a 64 anos que não realizaram o exame nos últimos 3 anos; 

- Divulgação em mídia local sobre a importância da realização dos exames preventivos; 

- Manter o Sistema de Informações do Câncer – SISCAN nos Postos de Saúde; 

- Realizar monitoramento quadrimestral do relatório  de mulheres na faixa etária preconizada, que realizaram exame citopatológico colo de útero atraves do E-
Gestor; 
- Ampliar, diante da necessidade, a agenda de atendimentos e horários disponíveis nas unidades de saúde; 
- Promover a distribuição da realização dos exames de forma quadrimestral, com intuito de atingir o indicador do Previne Brasil. 

Intensificar a 
realização de 

mamografia de 
rastreamento bienal 
nas mulheres de 50 

anos a 69 anos 
cadastradas nas 

Unidades de Saúde 

Razão de exames de 
mamografia de 

rastreamento realizados 
em mulheres de 50 a 69 

anos na população 
residente de determinado 

local e a população da 
mesca faixa etária  

 
 

0,22 

 
 

2020 

 
 

Razão 

 
 

0,30 

 
 

0,40 

Razão 301 

- Realização de dia D para solicitação de Mamografias de Rastreamento para mulheres acima de 50 anos; 
- Divulgação em mídia local sobre a importância da realização do exame de mamografia de rastreamento para mulheres acima de 50 anos; 

-Ampliar, diante da necessidade, a agenda de atendimentos e horários disponíveis nas unidades de saúde; 
- Promover a distribuição da realização dos exames de forma quadrimestral, com intuito de atingir o indicador do Previne Brasil. 
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DIRETRIZ 2 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Paraná  
Objetivo 5: Qualificar e ampliar a linha de cuidado à Saúde da Mulher e Atenção Materno-Infantil 
 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Realizar nas consultas 
de pré natal e o 

incentivo ao parto 
normal 

Proporção de parto 
normal no Sistema 

Único de Saúde e na 
Saúde suplementar 

42,36 2020 Proporção 43,00 46,00 Proporção 301 

-Orientar os profissionais de saúde para intensificarem nas consultas de pré natal o incentivo ao parto normal 
Reduzir a proporção 

de gravidez na 
adolescência 

Proporção de gravidez na 
adolescência entre as faixa 

etárias 10 a 19 anos 

16,99 2020 Proporção 16,80% 16,50 
Proporção 301 

- Realizar junto à Secretaria de Educação ações de Promoção de Saúde  através do PSE,  sobre a prevenção da gravidez na adolescência; 
- Ofertar métodos contraceptivos nas UBS, através do planejamento familiar. 

Reduzir a Taxa de 
Mortalidade Infantil 

(TMI) 

Taxa de mortalidade infantil 5 2020 Número 5 4 
Número 301 

- Ofertar as consultas de pré natal conforme protocolo da Rede Materno Infantil; 
- Monitorar e realizar busca ativa de recém nascidos com fatores de risco de morbimortalidade, através da análise das Declarações de Nascidos Vivos; 

Manter a taxa da 
Mortalidade Materna 

(RMM) 

Número de óbitos maternos 
em determinado período e 

local de residência 

0 2020 Número 0 0 
Número 

301 
305 

- Ofertar as consultas de pré natal conforme protocolo da Rede Materno Infantil; 
- Manter Comitê de Mortalidade Materno Infantil. 
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DIRETRIZ 2 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Paraná  
Objetivo 6:Implementar a linha de cuidado em Saúde Mental na Rede de Atenção à Saúde 
 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Construção ou 
readequação da área 

física do Centro de 
Atenção Psicossocial – 

CAPS 

Número de construção 
ou readequação 
realizada para o 

funcionamento do caps 
no município 

1 2020 Número - 1 Número 302 

- Viabilização de verbas para  construção ou readequação da área física do Centro de Atenção Psicossocial CAPS; 
-Aquisição de terreno para construção do CAPS I; 
- Realização de Projeto para construção da sede própria do CAPS I. 

Implantar a Linha de 
Cuidado em Saúde 

Mental nas unidades 
de  Atenção Básica 

Número de UBS com a 
Linha de Saúde Mental 

implantada  

 
0 

 
2020 

 
Número 

 
04 

 
12 

Número 
 301 

 

-Integração dos profissionais do CAPS nas reuniões de equipe para sensibilização dos profissionais sobre a importância da implantação das Linhas de cuidado em Saúde Mental; 
-Identificação da população de saúde mental:  realizar o cadastro a partir do levantamento da população que utiliza psicotrópico, população atendida e reconhecido pela unidade 
de saúde; 
- Realizar o processo de territorialização: conhecimento do território através dos pontos de atenção à saúde, mapa inteligente; 
- Estratificar a população cadastrada; 
- Organizar os fluxos de atendimentos conforme território, incluíndo na agenda de consultas e atendimentos da unidade de saúde; 
- Elaboração plano de cuidados para os pacientes atendidos na rede; 
- Realizar o acompanhamento e monitoramento dos planos de cuidados. 

Realizar ações de 
matriciamento 

sistemático no  CAPS 
com Equipes de 
Atenção Básica 

Ações de matriciamento 
sistemáticos realizadas por 

CAPS com Equipes de 
Atenção Básica 

 
12 

 
2020 

 
Número 

 
12 

 
12 

Número 
301 
302 

- Construção compartilhada de diretrizes clínicas entre equipe Multiprofissional e UBS; 
- Desenvolver e compartilhar propostas de intervenção terapêutica de casos conjuntos. 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  

 
 

17 
 

DIRETRIZ 2 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Paraná  
Objetivo 7: Promover o cuidado integral e humanizado às pessoas em situação de violência, com foco na atenção, promoção 
e cuidado em saúde 
 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Implantar e adaptar a 
minuta Regional do 

Protocolo Intersetorial 
de Atendimento às 

pessoas em situação 
de Violência Sexual 

Protocolo implantado e 
adaptado à realidade 

municipal 0 2020 Número 1 1 Número 
301 
305 

- Capacitar as equipes para a elaboração e implantação do Protocolo Intersetorial de Atendimento às pessoas em situação de Violência Sexual 
 
 
DIRETRIZ 2 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Paraná  
Objetivo 8: Proporcionar acesso e assistência qualificada em tempo oportuno às pessoas em situação de urgência em todo o 
território do Paraná 
 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Manter a Rede de 
Urgência e 

Emergência em 
funcionamento no 

município 

Rede de Urgência e 
Emergência 
implantada 

1 2020 Nùmero 1 1 Número 302 

-Estruturar a Rede de Urgência e Emergência no Município; 
- Realizar ações de educação permanente e continuada em Saúde para fortalecimento e qualificação dos profissionais da Rede de Atenção às Urgências; 
- Capacitar os profissionais de UBS para  atender as pequenas urgências, sendo a APS a porta de entrada na Rede; 
- Manter  contrato com hospitais locais para retaguarda de leitos, além da pactuação estadual  para casos de urgência e emergência; 
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- Garantir o custeio e funcionamento das responsabilidades do município para manutenção das bases do SAMU no  município; 
- Divulgar no site oficial da Prefeitura, no Conselho de Saúde, nos Postos de Saúde e em outros meios de comunicação em quais situações as pessoas devem procurar a Unidade 
de Pronto Atendimento – UPA; 
-Implantação da classificação de risco em todos os setores da Rede; 
- Manutenção e conservação de carros e ambulâncias; 
- Compra e manutenção de equipamentos de Urgência e emergência; 
- Contratação de profissionais  necessários ao funcionamento dos serviços de urgência e emergência; 
-Compra e gerenciamento de insumos necessários aos Serviços de Saúde. 
 
Implantação de Gestão 

Compartilhada para 
gerenciamento dos 

serviços da UPA 

Gestão Compartilhada 
implantada 

 
0 

 
2020 

 
Número 

 
1 

 
1 

Número 302 

- Contratação de OS para gerenciamento dos Serviços da UPA; 
- Fiscalização e monitoramento das ações e dos serviços realizados pela OS, em conformidade às especificações solicitadas no edital de contratação. 
- Monitorar e avaliar os resultados da implantação/implementação da Gestão compartilhada. 
 

 
DIRETRIZ 2 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Paraná  
Objetivo 9: Fortalecer a Assistência Farmacêutica no Município de União da Vitória 
 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Readequação do 
espaço físico e/ou 

descentralização da 
Farmácia Municipal de 

União da Vitória e 
Central de 

Abastecimento 
Farmacêutico 

Readequação ou 
descentralização da 
Farmácia Municipal 

realizada 1 2020 Número 1 1 Número 
301 
303 

- Realizar o planejamento de local estratégico para readequação do local e/ou descentralização da Farmácia Municipal; 
- Realizar o planejamento para contratação de profissional farmacêutico para atender a necessidade da SMS até viabilização de Concurso Público; 
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- Realizar a compra de equipamentos e insumos necessários para a Farmácia Municipal e/ou sua descentralização conforme a necessidade local e disponibilidade financeira. 
Realizar a atualização 
anual da Remume e a 

disponibilização 
permanente  dos 
medicamentos 
padronizados  

Remume atualizada e 
medicamentos  

disponibilizados 

 
 

1 

 
 

2020 

 
 

Número 

 
 

1 

 
 

1 
Número 

301 
303 

- Programação de recursos e previsão para licitação e aquisição de medicamentos; 
-Quantificação e licitação de todos itens da REMUME, e aquisições através do Consórcio Paraná Saúde; 
- Manter estoques com margem  pra evitar desabastecimento (cuidando das validades); 
- Manter atualizada a Farmácia no que diz respeito a relação dos medicamentos, prescrição, fluxos e distribuição com a finalidade de melhorar a qualidade da assistência e 
otimização dos recursos e do Ciclo da Assistência Farmacêutica. 
 
 
DIRETRIZ 2 - Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Paraná  
Objetivo 10: Qualificar os ambulatórios multiprofissionais especializados, contribuindo para a regionalização das ações e 
serviços de saúde 
 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Realizar 
pactuações 

intermunicipais e 
contratos com 
Consórcio e/ou 
empresas para 
aquisição de 

exames e 
consultas 

especializadas, 
garantindo os 

encaminhamen 

Contratos e/ou 
pactuações realizadas 

1 2020 Número 1 1 Número 302 
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tos às 
especialidades 
no município ou 
através do setor 

de TFD -
Tratamento Fora 

de Domicílio 
- Viabilização de verbas para compra de exames e consultas especializadas; 
-Realização de licitações e credenciamentos para aquisição de exames e consultas especializadas; 
-Implantação dos protocolos clínicos para encaminhamento de pacientes para Atenção Especializada; 
- Capacitação da equipe médica para implentação dos protocolos clínicos e estratificação de risco dos pacientes; 
- Realizar auditoria e monitoramento dos encaminhamentos às especialidades; 

Garantir o 
encaminhame

nto de 
pacientes que 

necessitam 
acompanhame

nto via TFD 

Transporte e 
acomodação garantida 

para pacientes SUS 

1 2020 Número 1 1 Número 302 

-Garantir transporte e acomodação para pacientes em Tratamento Fora de Domicílio, dentro dos protocolos do SUS. 

 

Diretriz 03 – Qualificação da Vigilância em Saúde 

Objetivo 1: Qualificar as ações de Atenção e Vigilância em Saúde 
 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Manter atualizado o 
Plano de 

Contingência em 

Plano de 
Contingência 

1 2020 Número 1 1 Número 
301 
304 
305 
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combate às 
Pandemias, com 
ações e metas 

anualizadas, assim 
como fiscalização e 
implementação de 

suas ações 

realizado e 
atualizado 

- Desenvolver estratégias para cuidado com idosos durante a situação de emergência em saúde pública em decorrência da infecção humana pelo novo 
Coronavírus. Protocolo de cuidado nas Instituições do Longa Permanência; 
- Capacitar profissionais das Unidades de Saúde, através de treinamentos presenciais ou a distância, quanto ao enfrentamento da COVID-19; 
- Reorganizar a Atenção Primária para o enfrentamento da COVID-19, priorizando a segurança dos usuários na organização de fluxos de atendimento; 
- Realizar contratação temporária para profissionais da saúde, através de Processo Seletivo Simplificado (PSS) conforme necessidade do serviço; 
- Adquirir e disponibilizar equipamentos, insumos e equipamentos de proteção individual imprescindíveis ao enfrentamento da COVID-19. 

 

 

Diretriz 03 – Qualificação da Vigilância em Saúde 

Objetivo 2: Identificar e monitorar, com base na análise de situação de saúde e na avaliação de risco, os determinantes e 
condicionantes de doenças e agravos 
 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Notificar, 
acompanhar e 

monitorar os casos 
suspeitos e 

Proporção de 
contatos de casos 

confirmados da 
COVID-19 

90 % 2020 percentual 90% 90% 
Percentu

al 

301 
302 
304 
305 
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confirmados pela 
COVID-19 

monitorados e 
encerradas 

oportunamente 
- Capacitar profissionais para realização de notificação e monitoramento de casos suspeitos de Covid -19; 
- Estabelecer e manter protocolos atualizados para atendimento de pacientes suspeitos de Covid-19. 

 
Manter o Comitê de 

Mortalidade e 
investigar os óbitos 

de mulheres em 
idade fértil, óbitos 

maternos e infantis 

Percentual de óbitos 
de mulheres em 

idade fértil, óbitos 
maternos e óbitos 

infantis investigados 

100% 2020 Percentual 100% 100% 
Percentu

al 
301 
305 

-Realizar vigilância, investigação e análise dos óbitos infantis, fetais, maternos e de mulheres em idade fértil. 
Reduzir o 

número/taxa  de 
registros de óbitos 

prematuros (30 a 69 
anos) em relação as 

DCNT (doenças 
crônicas não 

transmissíveis) 

Número/taxa de 
óbitos prematuros 
(de 30 a 69 anos) 

108 2020 Número 106 100 Número 
301 
305 

-Implantar nos serviços novo modelo de atendimento multiprofissional para o cuidado do paciente em condição crônica referenciado pela Atenção Primária à Saúde após a 
estratificação de risco e com critérios de encaminhamento; 
-  Monitorar informações de absenteísmo nos serviços ambulatoriais especializados através de relatório específico, divulgando-as junto aos Conselhos de Saúde em relação aos 
pacientes crônicos; 
- Implantar os protocolos das linhas de cuidados na APS com a realização da estratificação de risco; 
-Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para realização de referência e contra referência e transferência do cuidado, através da 
implantação de fluxo de comunicação entre a atenção primária e especializada; 
- Realizar ações e campanhas de promoção e prevenção da saúde. 

Manter no mínimo 
96% a proporção de 
registros de óbitos 
com causa básica 

Proporção de 
registro de óbitos 
com causa básica 

definida 

96% 2020 Percentual 96% 96% Número 
301 
305 
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definida 
- Realizar capacitação aos profissionais quanto ao preenchimento da Declaração de Óbito. 

Alcançar 75% de 
homogeneidade das 
coberturas vacinais 

do Calendário 
Básico das Crianças 
menores de  2  anos 

de idade 

Proporção de 
vacinas 

selecionadas do 
calendário básico de 

vacinação para 
crianças menores de 

2 anos de idade 

75% 2020 Proporção 75% 75% 
Proporçã

o 
301 
305 

- Realizar campanhas de vacinação; 
- Realizar busca ativa de crianças para vacinação; 
- Realizar na puericultura o monitoramento da carteirinha de vacinação; 
- Realizar parceria junto a Secretaria de Educação e Ação Social para conscientização dos pais em manter atualizada a carteirinha de vacinação de crianças 
menores de 2 anos. 
 

Encerrar a 
investigação de 90% 

dos casos de 
doenças de 
notificação 

compulsória 
imediata (DNCI), 

registradas no 
SINAN em até 60 

dias após a 
notificação 

Proporção de casos 
de doenças de 

notificação 
compulsória 

imediata (DNCI) 
encerradas em até 

60 dias após 
notificação 

90% 2020 Proporção 90% 90% 
Proporçã

o 
301 
305 

-Manter equipe treinada na Vigilância em Saúde para investigação de doenças de notificação compulsória imediata; 
- Capacitar as Equipes de APS sobre as doenças de notificação compulsória imediata. 

Aumentar  a cura 
dos casos novos de 

hanseníase 
diagnosticados nos 

Proporção de cura 
de casos novos de 

hanseníase 
diagnósticados nos 

100% 2020 Proporção 95% 100% Proporçã
o 

301 
305 
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anos das coortes anos das coortes 
- Realizar a busca ativa e vigilância dos contatos intra-domiciliares dos casos novos de hanseníase. 
Manter reduzido os 

casos de 
transmissão vertical 
da sífilis congênita 
em menores de um 

ano de idade 

Número de casos 
novos de sífilis 
congênita em 

menores de um ano 
de idade 

5 2020 Número 5 3 Número 
301 
305 

- Aumentar a oferta de testes rápidos para diagnóstico precoce de sífilis; 
- Realizar no mínimo 3 testes rápidos no pré natal para diagnóstico precoce de sífilis na gestação; 
- Realizar busca ativa de gestantes, parceiros e crianças menores de 1 ano de idade cadastradas na UBS para prevenção e tratamento de sífilis; 
- Capacitar as equipes da APS sobre o protocolo de tratamento de Sífilis. 
Reduzir o número de 
casos de AIDS em 
menores de 5 anos 

Número de casos 
novos de AIDS em 
menores de 5 anos 

0 2020 Número 0 0 Numero 
301 
305 

 - Realizar no mínimo 3 testes de HIV no pré natal para diagnóstico precoce conforme protocolo Rede Materno Infantil; 
- Realizar o acompanhamento de gestantes e recém nascidos de  mães portadoras de HIV; 
- Realizar tratamento antirretroviral as pessoas com diagnóstico de HIV; 
- Manter ações contínuas de prevenção as IST/HIV/AIDS para população em geral; 
 

Diretriz 03 – Qualificação da Vigilância em Saúde 

Objetivo 3: Monitorar os agravos de interesse em saúde pública que sofrem influência do meio ambiente e os fatores 
ambientais, propondo medidas de intervenção para prevenção e controle 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Aumentar o número 
de análises 

realizadas em 

Pactuação da 
proporção de 

análises realizadas 

34,62 2020 Proporção 80% 80% 
Proporçã

o 
304 
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amostras de água 
para consumo 

humanos quanto aos 
parâmetros 

coliformes totais, 
cloro residual livre e 

turbidez 

em amostras de 
água para consumo 

humanos quanto 
aos parâmetros 

coliformes totais, 
cloro residual livre e 

turbidez 
- Realizar o monitoramento da qualidade da água para consumo humano conforme a Diretriz Nacional do Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano – VIGIAGUA; 
- Realizar inspeções sanitárias anuais nas Estações de Tratamento de Água. 
 
 

 

 

 

 

Diretriz 03 – Qualificação da Vigilância em Saúde 

Objetivo 4: Implementar ações de gerenciamento do risco sanitário e agravos à saúde decorrentes da produção e circulação 
de bens e da prestação de serviços de saúde e de interesse à saúde 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Aumentar o número 
Número de ciclos 0 2020 Percentual 80% 80% 

Percentu
al 

304 
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de ciclos que 
atingiram mínimo de 
80% de cobertura de 

imóveis visitados 
para controle vetorial 

da Dengue     

que atingiram 
mínimo de 80% de 

cobertura de imóveis 
visitados para 

controle vetorial da 
Dengue     

- Realizar ações de controle do vetor Aedes aegypti para manter a infestação menor que 1%; 
- Realizar contratação de ACE suficientes para aumentar a cobertura da visitação de imóveis. 

 
 

Diretriz 04 – Fortalecimento da Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde 

Objetivo 1: Qualificar a gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Saúde 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Capacitação das 
equipes municipais 
para desenvolver 

ações e nos 
processos de 
construção e 

disseminação do 
conhecimento 

voltados às 
necessidades do 

SUS 

Número de 
capacitações 

realizadas 

32 2020 Número 8 32 Número 301 

- Implantar programa de capacitação continuada para as equipes da Rede Municipal de Saúde em diferentes temas/desempenhos, com vistas a melhoria da resolutividade e 
qualidade do cuidado em saúde. 
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Diretriz 05 –Fortalecimento do Controle Social no SUS 

Objetivo 1: Deliberar e fiscalizar os instrumentos de gestão orçamentária e de gestão do SUS 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Garantir a realização 
de no mínimo 10 

reuniões no ano do 
CMS 

Número de reuniões 
realizadas 12 2019 Número 10 40 Número 301 

- Manter a estrutura de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde (CMS); 
- Apoiar a realização das Conferências de Saúde (Locais e Municipal); 
- Garantir e apoiar a participação dos Conselheiros de Saúde em atividades que estejam relacionadas ao Controle Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diretriz 05 – Fortalecimento do Controle Social no SUS 

Objetivo 2: Fortalecer e melhorar a qualificação dos conselheiros de saúde 

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Realização de 
capacitação aos 

Conselheiros 
Municipais de Saúde 

Número de 
Capacitações 

realizadas 
1 2019 Número 0 1 número 301 
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-Oferecer cursos e capacitações aos Conselheiros de Saúde. 
 

Diretriz 05 – Fortalecimento do Controle Social no SUS 

Objetivo 3: Fortalecer as ouvidorias do SUS e desenvolver estratégias para que se efetivem como um instrumento de gestão e 
cidadania  

Descrição Metas 
2020 

Indicador para  
Monitoramento e 

Avaliação da Meta 

Indicador (Linha –Base) 
Meta Prevista 2022 Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 
de 

Medida 
 Subfunção 

Valor Ano Unidade de 
Medida 

Acolher, analisar e 
responder as 

manifestações 
demandadas da 

Ouvidoria dentro do 
prazo estabelecido 

Percentual de 
respostas dentro do 

prazo 
estabelecido/ano 

95% 2020 Percentual 95% 95% 
Percentu

al 
301 

- Manter a Ouvidoria Ativa para a Atenção Primária à Saúde- APS. 
 
 

O alcance dos objetivos assumidos está relacionado ao planejamento e ao desenvolvimento de ações, que estão materializados no Plano 

Plurianual de Governo e no Plano Municipal de Saúde 2022-2025. 

 

DEMOSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO, NATUREZA E FONTE 
Subfunções da 

Saúde 
Naturez

a da 
despesa 

 
 

Fonte Livre 

Receita de 
impostos e de 
transferência 
de impostos 

(receita 
própria - R$) 

Transferências 
de fundos à 
Fundo de 

Recursos do 
SUS, 

provenientes do 
Governo Federal 

(R$) 

Transferências 
de fundos ao 

Fundo de 
Recursos do 

SUS, 
provenientes do 

Governo 
Estadual (R$) 

Transferências 
de convênios 
destinados à 
Saúde (R$) 

Operações 
de Crédito 

vinculadas à 
Saúde (R$) 

Royalties 
do petróleo 
destinados 

à Saúde 
(R$) 

 

Outros 
recursos 
destinado
s à Saúde 

(R$) 

Total(R$) 

0 -Informações Corrente          
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Complementares Capital          

122 - Administração 
Geral 

Corrente          

Capital          

301 - Atenção Básica Corrente 2.257.000,00 13.591.943,50 6.489.500,00 284.700,00     22.623.143,50 

Capital 20.000,00 50.000,00 500.000,00 757.000,00     1.327.000,00 

302 - Assistência 
Hospitalar e 
Ambulatorial 

Corrente 2600.000,00 3.970.000,00 1.012.500,00      7.582.500,00 

Capital 500,00 50.000,00       50.500,00 

303 - Suporte 
Profilático e 
Terapêutico 

Corrente 50.000,00        50.000,00 

Capital -        - 

304 - Vigilância 
Sanitária 

Corrente 1.140.000,00  476.000,00      1.616.000,00 

Capital 50.000,00        50.000,00 

305 - Vigilância 
Epidemiológica 

Corrente   530.000,00      530.000,00 

Capital          

306 - Alimentação e 
Nutrição 

Corrente 50.000,00        50.000,00 

Capital          

TOTAL  6.167.500,00 17.661.943,50 9.008.000,00 1.041.700,00 - - - - 33.879.143,50 

 
 
 
 




