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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2022 a 2025 (PMS 2022-2025), 

é o instrumento central de planejamento para definição e implementação das 

prioridades no âmbito da saúde de cada esfera de gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS), para o período de quatro anos. O Poder Público Municipal de Ouro Verde do 

Oeste/PR tem a maior responsabilidade na saúde da população ouroverdense, e o 

Poder Público Estadual e Federal são corresponsáveis em seus níveis de 

competência ou na ausência da gestão municipal, porém, não excluem o papel da 

família e comunidade na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 

Vale salientar que a opção metodológica, além de privilegiar um processo de 

construção participativo e coletivo, visou instituir um planejamento conceitualmente 

alinhado com os instrumentos de gestão do SUS. Em sua perspectiva ascendente, a 

elaboração do plano incorporou as agendas estratégicas definidas pelas regiões de 

saúde com a SESA por meio do processo de Planejamento Regional Integrado (PRI). 

Também foram observadas as diretrizes que orientam o planejamento no âmbito do 

SUS, particularmente aquelas dispostas na Portaria MS/GM nº 2.135/2013 

(BRASIL,2013). 

Sendo assim, o município passa a ser o primeiro responsável pelo atendimento 

das necessidades e demandas da saúde, bem como das exigências de intervenções 

saneadoras em seu território. A realidade objetiva do poder público nos municípios 

brasileiros é muito diferenciada, caracterizando diferentes modelos de organização, 

diversificação de atividades, disponibilidade de recursos e de capacitação gerencial, 

o que necessariamente, configura modelos distintos de gestão (SUS - Legislação). 

Gestão são as atividades e as responsabilidades de dirigir um sistema de 

saúde, mediante o exercício de funções de coordenação, articulação, negociação, 

planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. O Plano Municipal 

de Saúde deve apontar as necessidades da população e as medidas a serem 

adotadas para alcançar e atender a estas necessidades, sempre amparadas aos 
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princípios e diretrizes do SUS, como universalidade, equidade, integralidade, inter e 

intrasetoralidade, além de basear-se no Plano de Governo 2021-2024. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Verde do Oeste apresenta o Plano 

Municipal de Saúde 2022-2025, em conformidade com a Lei 8.080/1990, que 

estabelece sua elaboração e atualização como prerrogativa às três esferas de 

governo, na gestão do SUS. Mais do que um instrumento básico e essencial para a 

gestão do sistema de saúde, ou mesmo, uma condicionalidade imposta por Lei aos 

gestores, em todas as esferas, ele tem a função de nortear o rumo das ações de saúde 

efetuadas pelos governos, agregando os conceitos de saúde debatidos junto às 

instâncias regulamentares de saúde. 

O presente Plano de Saúde consolida e traduz as diretrizes políticas que, no 

âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Verde do Oeste, visam colocar em 

prática o Plano de Governo Municipal e a implantação de medidas que fortaleçam o 

Sistema Único de Saúde (SUS) no município, com vistas à necessidade de articulação 

com os municípios vizinhos, com a Diretoria Regional de Saúde e com a União, para 

os próximos quatro anos. Este plano foi elaborado pela equipe técnica da Secretaria 

de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e principalmente a comunidade com suas 

sugestões consolidadas na 11ª Conferência Municipal de Saúde e o Plano de 

Governo, que contribuíram efetivamente para a construção e elaboração deste, que 

deve ser, conforme prevê a Portaria GM/MS nº 548/2001, o instrumento de referência 

à gestão municipal do SUS, criando com isso possibilidades reais para novos e 

grandes avanços na qualidade de vida dos munícipes. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Plano de Saúde estão contidos diretrizes, objetivos, estimativa de gastos e 

metas a serem atingidas, estratégias de ação e compromissos de governo para o 

setor, com a participação dos segmentos sociais representados no Conselho 

Municipal de Saúde de acordo com a perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Para uma efetiva assistência à saúde da população, enfatizou-se um conjunto 

de ações que levam à promoção a saúde e prevenção de doenças. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) “saúde não é apenas a ausência de doença, 

mas uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social”. 

A promoção à saúde visa oferecer uma melhoria nas condições de vida da 

população, objetivando o direito dos mesmos, levando em consideração os princípios 

da concepção holística da equidade, da inter e intrasetoralidade, formando assim uma 

estratégia de produção de saúde. 

A assistência à saúde do cidadão é baseada na integralidade, que segundo o 

Ministério da Saúde “é um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso atenção em 

todos os níveis de complexidade do sistema”. 

 O Município de Ouro Verde do Oeste, em busca da integralidade da assistência 

na saúde, traça metas e diretrizes para sistematizar as ações da Rede de Atenção 

Básica de Saúde. Através dessas metas e diretrizes o Plano de Saúde visa padronizar 

e melhorar a saúde individual e coletiva, pois investir na prevenção, promoção e 

recuperação da saúde, são fatores importantes para melhorar a qualidade de vida da 

população. 

 

1. ESTRUTURAÇÃO DO PLANO 

 

1.1 BASE LEGAL 
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A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre a obrigação legal de elaboração do PMS (arts. 

15 e 16) e sobre a compatibilização das necessidades da política de saúde com a 

disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do 

Distrito Federal e da União (art. 36). Além disso, observa que o Conselho de Saúde 

deve estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, 

em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços (art. 

37). Ressalta-se ainda que a Lei Complementar nº 141/2012, no artigo 30, § 4º, reforça 

que cabe ao Conselho de Saúde deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento 

de prioridades. 

A Lei nº 8.142/1990 dispõe que devem ser realizadas Conferências de Saúde, 

a cada quatro anos, a fim de propor diretrizes para a formulação da política de saúde 

em cada nível da federação. Bem como, a Portaria nº 2.135/2013 em seu art. 3º que 

coloca o Plano de Saúde como instrumento central de planejamento para definição e 

implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão 

do SUS para o período de quatro anos, explicita os compromissos do governo para o 

setor saúde e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da 

população e as peculiaridades próprias de cada esfera. 

 

1.2 RELAÇÃO COM O PLANO PLURIANUAL - PPA 

 

Em atendimento as legislações acima citadas e a Constituição Federal de 1988, 

o PMS 2022-2025 foi elaborado em consonância com Plano Plurianual 2022-2025 e 

possui compatibilidade quanto à vigência e aos objetivos definidos. Seguindo a lógica 

da figura abaixo que demonstra a relação entre os instrumentos. 
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Figura 01 – Planejamento governamental: relação entre o Plano de Saúde e o 
Plano Plurianual. 

 

Cabe destacar que o PPA apresenta um condensado das diretrizes do PMS, 

por se tratar de instrumento que define as diretrizes, objetivos e metas da 

Administração Pública como um todo.  

Foram estabelecidas as mesmas diretrizes para o PPA 2022-2025 e para o 

PMS 2022-2025 visando a convergência entre os instrumentos de planejamento. 

Segue abaixo: 
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2. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 

O Plano de Governo de Ouro Verde do Oeste/PR 2022/2025 – “SAÚDE PARA 

TODOS” – aponta que um dos grandes desafios da gestão da saúde é levá-la com 

qualidade a todos munícipes. Isso requer planejamento estratégico, eficiência e ações 

inovadoras. Um planejamento criterioso envolve programas que visam oferecer ao 

cidadão acesso aos níveis de Atenção Primária, Secundária e Terciária. Para tanto, 

deve estabelecer concentração de esforços para melhorar e ampliar o acesso aos 

atendimentos especializados, como consultas e exames, com incremento na 

utilização de recursos tecnológicos para diagnóstico e tratamento de doenças e 

fortalecimento da Atenção Primária em Saúde (APS). 

 

2.1 ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 

A Secretaria Municipal de Saúde é composta por profissionais com diversas 

áreas de conhecimento dando apoio nas articulações e no desenvolvimento das 

políticas de saúde municipal. 
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2.2 MAPA DE TERRITORIALIZAÇÃO 

 

 

 

 

3. ANÁLISE SITUACIONAL DO PMS 2022-2025 

 

Ouro Verde do Oeste é um município brasileiro localizado no Oeste do Estado 

do Paraná. A história dessas terras tem início no finalzinho de 1959 e início dos anos 

60 quando chegaram as primeiras famílias atraídas pela qualidade e pelo baixo preço 

dos lotes postos à venda, além de que nos locais de origem a propriedade estava 

ficando pequena para as famílias e seus descendentes, muitos vindos do norte do 

Paraná e dos Estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina e São 

Paulo. 

Nesta região mata nativa, diversidade de plantas e animais foram o que mais 

encontraram os pioneiros, também denominados de migrantes iniciais, que tiveram 

muito trabalho em desbravar o local e iniciar a civilização pela força de seus ofícios. 

Uma das primeiras dificuldades encontradas foi a presença de um portão, protegido 
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por homens armados, que se localizava nas proximidades da atual localidade de 

Sanga Funda e que impedia o acesso dos primeiros moradores às terras a eles 

destinadas. Algumas especulações podem ser feitas a respeito do real motivo da 

presença deste portão. Talvez a mais pertinente seja aquela que o relaciona com o 

desejo dos proprietários da gleba de impedir a entrada de pessoas que não tivessem 

firmado contrato de compra e venda com os corretores ditos oficiais. 

Com muita determinação, as Famílias Pioneiras carregaram emoções que 

permanecem neste solo. Emoção em possuir seu próprio pedacinho de chão. A 

sensação alegre em colher a produção e garantir o sustento da família. A dificuldade 

em desbravar o mato para instituir as primeiras plantações. O susto ao se depararem 

com um obstáculo logo ao chegaram nessas terras. E muitas outras emoções que 

permanecem vivas até os dias de hoje, seja através de relatos ou mesmo da memória 

da população. 

Dentre as famílias que aqui primeiramente chegaram, entre os anos de 1959 a 

1965, estão: Almeida, Ancelmo/Pereira, Azarias, Boehm, Boiko, Borges dos Reis, 

Bortolussi/Theis/Silva, Cruz, Dal Pozzo, Ferreira, Gomes, Gozzi, Gurak, Hoffmann, 

Janning, Kleinübing, Kopiecz, Lucinda, Medeiros, Montanari, Montanha, Moraes, 

Moreira, Nascimento/Viana, Pastore, Ranulfo de Souza, Rodrigues, Sallet, Souza, 

Taborda, Taraczuk, Tessaro Alves, Torqueti, Viana e Zorzo. Todo respeito à estas 

famílias que lutaram lá no passado e garantiram o desenvolvimento desta cidade, a 

qual vemos seu crescimento e progresso refletindo nos dias atuais. 

• Topônimo: não é encontrada uma relação direta da origem do nome 

Ouro Verde, mas muito se deve, através de relatos dos pioneiros deste 

Município ao cultivo do café nesta área. Muitos relacionam o nome Ouro 

Verde ao café, planta cultivada nos primórdios dessas terras e tida como 

o ouro, pelo seu valor e interesse de mercado, e verde, pela sua cor. 

• Emancipação: Ouro Verde, Distrito Administrativo de Toledo pela Lei 

Municipal nº 450/1968, veio a se emancipar no dia 12 de junho de 1989 

quando o Governador Álvaro Dias sancionou a Lei Estadual nº 9009, 

antes tido como o Projeto de Lei n° 206/1986. Ouro Verde, agora Ouro 
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Verde do Oeste, começa a fazer parte do mapa como Município. A 

Emancipação de Ouro Verde foi luta de muitas pessoas que dedicaram 

seu tempo e suas vidas, movidos pelo amor por estas terras. Dentre 

estas pessoas esteve o Deputado Sabino Campos que se mostrou 

empenhado na aprovação de seu Projeto durante toda a tramitação. 

 

3.1 MAPA DE TERRITORIALIZAÇÃO 

 

Considerando estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da 

Saúde/SVS/CGIAE (DataSus/Tabnet), para o ano de 2020, a população do município 

de Ouro Verde do Oeste/PR, apresenta uma população estimada de 6.016 pessoas, 

destas 49,31% são do sexo masculino e 50,68% do sexo feminino. As maiores 

concentrações populacionais estão entre as faixas etárias de 20 a 69 anos totalizando 

66,10% da população do município, recorte esse que indica uma população 

economicamente ativa. Salientamos o número expressivo da população de 0 a 4 anos, 

o que totaliza 6,74% da população ouroverdense. 

Para 2025, ano final do plano, a projeção estimada é de que a população 

ouroverdense será de 6.116 habitantes, considerando o percentual de crescimento da 

Estimativa Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Quadro 01. População estimada por sexo e faixa etária - 2020. 

 

 

3.1.1 TAXAS DE FECUNDIDADE TOTAL - TFT 

 

A Taxa de fecundidade total, pode ter seu decréscimo associado a vários 

fatores, de acordo com Ministério da Saúde, urbanização crescente, redução da 

mortalidade infantil, melhoria do nível educacional, ampliação do uso de métodos 

contraceptivos, maior participação da mulher na força de trabalho e instabilidade de 

emprego. No município de Ouro Verde do Oeste, em 2010 (mulheres de 15 a 39 anos 

- 1163 com 76 nascidos vivos) a Taxa de Fecundidade Total era de 6,53% e em 2019 

(mulheres de 15 a 39 anos – 1.536 com 82 nascidos vivos) passou para 5,33%. 
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Gráfico 01. Taxa de Fecundidade total – 2010 a 2019. 

 

                      FONTE: DATASUS/2019 

 

3.1.2 ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA E SEXO DA POPULAÇÃO 

 

A marcante redução na fecundidade aliada ao aumento da expectativa de vida 

tem importantes efeitos sobre a estrutura de distribuição etária da população. 
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Gráfico 02. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade, 
Ouro Verde do Oeste – 2010. 
 

 

 

3.1.3 EXPECTATIVA DE VIDA 

 

A expectativa de vida ao nascer vem aumentando ao longo dos anos. A 

expectativa de vida dos homens passou de 72,8 anos em 2018 para 73,1 anos em 

2019 e a das mulheres foi de 79,9 anos para 80,1 anos. Desde 1940, a esperança de 

vida do brasileiro aumentou em 31,1 anos. Uma pessoa nascida no Brasil em 2019 

tinha expectativa de viver, em média, até os 76,6 anos.  

Essas são algumas informações das Tábuas Completas de Mortalidade para o 

Brasil, referentes a 2019, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A expectativa de vida fornecida pelo estudo é um dos parâmetros para 

determinar o fator previdenciário, no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de 

Previdência Social. 

Segundo o IBGE, em 1940, uma pessoa ao completar 50 anos, por exemplo, 

tinha uma expectativa de viver mais 19,1 anos. Já em 2019, a esperança de vida para 
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uma pessoa nessa faixa etária seria de 30,8 anos. Atualmente vive-se, em média, 

quase 12 anos mais. 

No entanto, a expectativa de vida muda conforme a idade da pessoa e o sexo, 

sendo que a taxa de mortalidade dos homens é sempre superior à das mulheres. Aos 

20 anos, a chamada sobremortalidade masculina atinge seu pico. Em 2019, um 

homem de 20 anos tinha 4,6 vezes mais chance de não completar os 25 anos do que 

uma mulher do mesmo grupo de idade. 

De acordo com o demógrafo do IBGE, Fernando Albuquerque, na faixa entre 

15 e 34 anos, existe maior disparidade entre a taxa de mortalidade da população 

masculina em relação à feminina. “Isso ocorre devido à maior incidência de óbitos por 

causas externas ou não naturais, como homicídios e acidentes, que atingem com 

maior intensidade a população masculina jovem. A expectativa de vida masculina no 

país poderia ser superior à que se estima atualmente, se não fosse o efeito das mortes 

prematuras de jovens por causas não naturais”. 

Entretanto, de forma geral, em todas as faixas houve declínio da mortalidade 

ao longo do tempo. Para o IBGE, o fato de que, em 1940, a população de 65 anos ou 

mais representava 2,4% do total e, em 2019, o percentual passou para 9,5% é um 

indicativo de que os brasileiros estão vivendo por mais tempo. 

Segundo o instituto, um modo de se perceber esse movimento de maior 

longevidade é observar a probabilidade de uma pessoa que atingiu os 60 anos chegar 

aos 80 no país. “A diminuição da mortalidade nas idades mais avançadas fez com que 

as probabilidades de sobrevivência entre 60 e os 80 anos de idade tivessem aumentos 

consideráveis entre 1980 e 2019 em todas as unidades da federação, chegando a 

alguns casos a mais que dobrarem as chances de sobrevivência entre estas duas 

idades”, disse Albuquerque. 

Em 1980, de cada mil pessoas que chegavam aos 60 anos, 344 atingiam os 80 

anos de idade. Em 2019, esse número passou para 604 indivíduos na média do Brasil. 
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3.2 MORBIDADE E MORTALIDADE 

 

O perfil de morbi-mortalidade de uma população é um processo dinâmico, 

sensível às condições de vida e ao desenvolvimento dessa população, determinado 

pelo resultado da interação de variáveis interdependentes, como fatores de 

desenvolvimento econômico, ambientais, socioculturais, demográficos e históricos e 

resultante da urbanização, e da melhoria das condições de vida, impactando no 

declínio da mortalidade. 

 

3.2.1 MORBIDADE 

 

Morbidade é uma variável característica das comunidades de seres vivos e 

refere-se ao conjunto de indivíduos, dentro da mesma população, que adquirem 

doenças (ou uma doença específica) num dado intervalo de tempo. A morbidade serve 

para mostrar o comportamento das doenças e dos agravos à saúde na população. No 

caso do município de Ouro Verde do Oeste, considerando o período de 2017 a agosto 

de 2021, as principais causas de internamento foram:  Gravidez, parto e puerpério 

com 178 internamentos, Neoplasias (tumores) com 143 internamentos, algumas 

doenças infecciosas e parasitarias com 100 internamentos e doenças do aparelho 

circulatório com 96 internamentos. 

 

Tabela 01- Morbidade Hospitalar do SUS, Período de 2017 a agosto de 2021. 

CAPÍTULO CID-10 2017 2018 2019 2020 2021 

I. Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 

14 9 13 13 51 

II. Neoplasias (tumores) 33 24 28 28 30 
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt 
imunitár 

1 2 3 2 2 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas 

- 1 1 3 - 

V. Transtornos mentais e comportamentais - 2 1 2 - 
VI. Doenças do sistema nervoso 3 15 6 2 - 
VII. Doenças do olho e anexos - 2 1 1 1 
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VIII.Doenças do ouvido e da apófise 
mastóide 

1 - 3 - 1 

IX. Doenças do aparelho circulatório 22 27 14 20 13 
X. Doenças do aparelho respiratório 19 13 23 14 10 
XI. Doenças do aparelho digestivo 23 9 13 18 7 
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo - 2 4 3 2 
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec 
conjuntivo 

3 10 8 7 - 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 7 17 15 10 13 
XV. Gravidez parto e puerpério 27 41 37 41 32 
XVI. Algumas afec originadas no período 
perinatal 

8 4 3 1 2 

XVII.Malf cong deformid e anomalias 
cromossômicas 

1 1 1 1 2 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e 
laborat 

4 6 6 5 3 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas 
externas 

18 35 32 21 29 

XX. Causas externas de morbidade e 
mortalidade 

- - - - - 

XXI. Contatos com serviços de saúde 7 2 17 1 9 
CID 10ª Revisão não disponível ou não 
preenchido 

- - - - - 

Total 191 222 229 193 207 
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), data da consulta: 13/09/2021. 

 

3.2.2 DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 

 

3.2.2.1 COVID-19 

 

Doença transmissível: é qualquer doença causada por um agente infeccioso 

específico ou seus produtos tóxicos, que se manifesta pela transmissão deste agente 

ou de seus produtos, de um reservatório a um hospedeiro suscetível, seja diretamente 

de uma pessoa ou animal infectado, ou indiretamente por meio de um hospedeiro. 

Cita-se, neste momento, a pandemia em que nos encontramos desde 2019, na luta 

contra o SARS-CoV-2 (Covid-19). 
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Gráfico 03. Números de casos de COVID – 19 de 2020 e 2021. 

 

Fonte: SINAN/2020/2021 

 

3.2.2.2 TUBERCULOSE 

 

A tuberculose (TB) é a doença infecciosa por agente único que mais mata no 

mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que, em 2018, 10 milhões de 

pessoas adoeceram com TB e 1,5 milhão de homens, mulheres e crianças morreram 

de tuberculose (WHO, 2019a). No Brasil, foram notificados 72.788 casos novos de TB 

em 2018. Em Ouro Verde do Oeste de acordo com dados do Ministério da Saúde a 

série histórica de 2010 a 2019 foram notificados 14 casos de tuberculose, conforme 

tabela abaixo.  

Tabela 02 – Coeficiente de incidência de tuberculose por todas as formas em Ouro Verde do 
Oeste- 2010 a 2019. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Casos 
novos 

1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 

Incidência 17,7 52,5 17,5 16,9 16,8 16,7 16,7 0,0 0,0 0,0 
Fonte: SES/MS/SINAN/IBGE 
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Para esses casos, de 2010 a 2019 todos foram confirmados por critério laboratorial 

conforme gráfico a seguir, com 100% dos pacientes tratados. 

 

Figura 02 – Dados de Tuberculose em Ouro Verde do Oeste – 2010 a 2019. 

 

 

 

 

3.2.2.3 HANSENÍASE 

 

A hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa, de evolução crônica, 

causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Atinge principalmente a pele, as 

mucosas e os nervos periféricos, com capacidade de ocasionar lesões neurais, 

podendo acarretar danos irreversíveis, inclusive exclusão social, caso o diagnóstico 

seja tardio ou o tratamento inadequado. As lesões neurais decorrentes conferem à 
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doença um alto poder incapacitante, principal responsável pelo estigma e 

discriminação às pessoas acometidas pela doença. 

 O Brasil ocupa a 2ª posição do mundo entre os países que registram casos 

novos. Em razão de sua elevada carga, a doença permanece como um importante 

problema de saúde pública, sendo de notificação compulsória e investigação 

obrigatória. O município de Ouro Verde do Oeste no período de 2009 a 2020 teve 07 

casos notificados, sendo a maior incidência em 2011 com 02 casos. 

Figura 03 – Número de casos novos de hanseníase na população geral e em 
menores de quinze anos. 

C. 
Novos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

Men. 
15 
anos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FONTE: MS/SVS/SINAN 

 

Figuras 04 – Dados de Hanseníase em Ouro Verde do Oeste. 
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3.2.2.4 HEPATITES VIRAIS 

 

  As hepatites virais representam um grande desafio para a saúde pública no 

Brasil e no mundo, gerando impacto de morbidade e mortalidade, principalmente, 

pelas consequências de suas formas agudas graves ou das formas crônicas que 

podem evoluir para doença hepática avançada, levando à cirrose e ao 

hepatocarcinoma (BRASIL, 2018). Os dados disponíveis nos sistemas de informação 

são da vigência de 2018-2020, no município de Ouro Verde do Oeste foram 03 casos 

notificados de hepatite B, e 03 casos de Hepatite C, sem casos notificados de Hepatite 

A nesse período. Segue gráficos com série histórica ampliada de taxa de incidência 

de Hepatites virais. 

Figura 05 – Dados de Hepatites Virais em Ouro Verde do Oeste 

 

A hepatite C é responsável pela maior parte dos óbitos por hepatites virais no Brasil e 

representa a terceira maior causa de transplantes hepáticos. No entanto, a 
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incorporação, pelo SUS, das novas terapias para o tratamento da hepatite C vem 

modificando o panorama epidemiológico dessa doença no Brasil. Os altos índices de 

cura, a facilidade posológica e o perfil de segurança observados com a utilização dos 

novos medicamentos possibilitaram a proposição de estratégias eficazes no combate 

à doença (BRASIL, 2018). 

 

3.2.2.5 DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS 

 

 Após 20 anos sem a confirmação de casos de sarampo, o Paraná volta a 

enfrentar um surto da doença a partir de agosto de 2019, com a ocorrência de casos 

confirmados laboratorialmente por meio de técnicas sorológicas, realizadas pelo 

Lacen/PR, e de técnicas moleculares, realizadas pela Fiocruz/RJ, os quais estão 

sendo monitorados e atualizados no Informe Semanal do Sarampo. Não há ocorrência 

de casos de rubéola desde 2008, por isso, é imprescindível a vigilância por meio da 

notificação e da investigação oportunas, do Boletim de Notificação Semanal e da 

avaliação laboratorial dos casos suspeitos, assim como a manutenção de altas 

coberturas vacinais e bloqueios dos contatos em tempo oportuno (72 horas), para a 

manutenção do controle dessas doenças (Paraná, 2019). 

 

3.2.2.6 PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) 

 

 O Programa Nacional de Imunização (PNI) Entre as atividades de 

responsabilidade do Programa Nacional de Imunizações está o monitoramento das 

coberturas vacinais, sendo essa competência estendida às Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, e a avaliação deve ser feita de forma contínua e regular, o 

município de Ouro Verde do Oeste  para a proporção de vacinas selecionadas do 

Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - 

Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e 
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Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada o município no período de 

2018 a 2020 atingiu 100% da proporção de vacinação com população vacinada acima 

do preconizado. 

 

3.2.2.7 INFECÇOES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS 

 

 As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são as infecções causadas 

por vírus, bactérias ou outros microrganismos. São transmitidas, principalmente, por 

meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha masculina ou 

feminina, com uma pessoa que esteja infectada. Nesse plano trataremos de 

HIV/AIDS, Sífilis Adquirida, Sífilis em Gestante e Sífilis Congênita 

 

3.2.2.8 HIV/AIDS 

 

 De acordo com dados dos indicadores aids do Ministério da Saúde, de 2012-

2020, Ouro Verde do Oeste teve 04 caso de HIV, sendo notificado 01 no ano de 2017 

e 3 casos em 2020. A série histórica do município evidencia a baixa notificação e/ou 

infecção.  

 

Figura 06 – Casos de AIDS notificados em Ouro Verde do Oeste 
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Figura 07 – Casos de AIDS notificados por cor/raça em Ouro Verde do Oeste. 

 

 

3.2.2.9 SÍFILIS ADQUIRIDA, SÍFILIS EM GESTANTE E SÍFILIS CONGENITA 

 

 Em relação a Sífilis Adquirida o município de Ouro Verde do Oeste, no período 

de 2010 a 2021, teve um total de 06 casos, o ano de maior registro foi 2016 com 02 

casos. 

 

Figura 08- Casos de sífilis adquirida em Ouro Verde do Oeste. 

Sífilis Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Casos 6 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 

Taxa de 

Detecção 

- 0,0 0,0 0,0 12,9 13,0 0,0 26,3 0,0 13,3 13,4 0,0 - 

Fonte: MS/SVS/Departamento de Doenças de Condições e IST. 

Os casos de sífilis em gestante no mesmo período foi 01 caso, no qual o mesmo foi 

diagnosticado no 1º trimestre de gestação, evidenciando a qualidade do pré natal no 

município. 

 

Figura 09 - Casos de sífilis em gestante em Ouro Verde do Oeste – 2011 a 2021 

Sífilis Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Casos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Taxa de 

Detecção 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Fonte: MS/SVS/Departamento de Doenças de Condições e IST. 
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3.2.2.10 VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOVADA 

 

A violência interpessoal e autoprovocada em geral vem diminuindo ao longo 

dos anos. Para a elaboração desse perfil, foram utilizadas as informações contidas no 

banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan no 

período compreendido entre os anos de 2014 e 2021. Os dados revelam, para o 

período analisado, um total de 86 notificações de violência no município de Ouro 

Verde do Oeste, sendo maior a incidência no ano de 2017 com 19 casos. 



 
 
 

44 
Plano Municipal de Saúde de Ouro Verde do Oeste/PR para o quadriênio 2022 a 2025 (PMS 2022-2025) 

Figura 10 – Violência Interpessoal/autoprovocada, em Ouro Verde do Oeste 

2014-2021. 

ANO DA NOTIFICAÇÃO FREQUENCIA 

TOTAL 86 

2014 10 

2015 18 

2016 12 

2017 19 

2018 04 

2019 11 

2020 10 

2021 02 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS/SINAN-NET 

 

3.2.3 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 

Os quatro principais grupos de DCNT (circulatórias, câncer, respiratórias crônicas e 

gravidez) e seus fatores de risco em comum modificáveis (tabagismo, álcool, 

inatividade física, alimentação não saudável e obesidade).  

Em relação aos internamentos do município de Ouro Verde do Oeste de 2017 a 2020 

causados pelas DCNT, pode-se observar um número elevado de internamentos por 

Gravidez, parto e puerpério, Cap. 15 com 220 internamentos, seguido de Neoplasias 

Cap. 02 com 166 casos, Doenças do aparelho circulatório, Cap. 09 com 117 casos e 

Doenças do aparelho respiratório Cap. 10 com 85 internamentos, do total de 

internamentos 1.242 por todas as causas do Código Internacional de Doenças CID-

10. 
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Figura 11. Internações por capitulo CID 10 segundo ano de atendimento – 2017 
a 2021. 

 

 

3.2.4 CAUSAS EXTERNAS 

 

Os agravos provocados por causas externas de morbidade e mortalidade são 

responsáveis por expressiva parcela dos problemas de saúde. Podem ocasionar 

consequências orgânicas, psicológicas, sociais, econômicas e culturais, trazendo 

prejuízos consideráveis às populações afetadas. No município de Ouro Verde do 

Oeste o número de internamentos por causas externas, no período de 2018 a 2020, 

foi de 158 casos, sendo equivalente a 12,72% das internações por todas as causas 

dos residentes. 

 

Figura 12 – Morbidade por causas externas, no município de Ouro Verde do 
Oeste de 2017 a 2021. 

ANO DE ATENDIMENTO CAP 19 

TOTAL 158 

2017 10 

2018 51 

2019 42 

2020 31 

2021 24 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS. 
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3.2.5 MORTALIDADE 

 

3.2.5.1 MORTALIDADE GERAL 

 

 As principais causas de mortalidade no municipio de Ouro Verde do Oeste, de 

2017 a 2020 referem-se a doenças do aparelho circulatório 28.88%, neoplasias 

representam 14,44% e causas externan que equivalem a 11,66% de causas de óbito. 

 

Tabela 03: série histórica de mortalidade de Ouro Verde do Oeste de 2017 a 2020. 

 

3.2.5.2 MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS 

 As causas externas são o terceiro motivo recorrente de óbito no município de 

Ouro Verde do Oeste, neste grupo, incluem-se as lesões provocadas por eventos no 

transporte, homicídios, agressões, quedas, afogamentos, envenenamentos, suicídios, 

queimaduras, lesões por deslizamento ou enchente, e outras ocorrências provocadas 

por circunstâncias ambientais (mecânica, química, térmica, energia elétrica e/ou 

radiação), que estão definidas no CID 10, V-01 a Y98. 
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Tabela 04 - Principais causas externas de mortalidade, Ouro Verde do Oeste, 

2015-2019 

 

Conforme a tabela acima, as causas externas de maior mortalidade em Ouro Verde 

do Oeste são respectivamente 21,73% relacionadas a quedras do mesmo nível 

seguido de 13,4% agressão com arma de fogo. 

3.2.5.3 MORTALIDADE MATERNA 

 A mortalidade materna, definida como a morte durante a gravidez ou no prazo 

de 42 dias após o final da gestação, é um problema de saúde pública global. Este é 

um indicador importante para analisar a saúde das mulheres, o desenvolvimento 

econômico e as desigualdades sociais em uma população. No município de Ouro 

Verde do Oeste nos últimos 18 anos aconteceu 1 óbito materno. 

Tabela 05 – Mortalidade Materna, Ouro Verde do Oeste, 2002-2020. 

Causa (Cap. CID 18) Total 

TOTAL 1 

XV. Gravidez parto e puerpério 1 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade/DVIEP/CEPI/SVS/SESA/PR. 

 

3.2.5.4 MORTALIDADE INFANTIL E FETAL 

 A mortalidade infantil, interpretada como o risco de um nascido vivo (NV) morrer 

antes de completar um ano de vida, é um importante indicador de saúde da população. 

Ela pode ser impactada por fatores genéticos, pela qualidade da assistência no pré-
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natal e no parto, e pelo acesso a serviços de saúde que disponham de infra-estrutura 

de maior complexidade. Intervenções no tempo oportuno, em áreas e populações sob 

risco, podem contribuir para a redução da mortalidade infantil (LOURENÇO et al, 

2013). No município de Ouro Verde do Oeste a mortalidade infantil nos últimos três 

anos foi de 4 óbitos. 

 

Tabela 06 – Mortalidade Infantil, Ouro Verde do Oeste, 2018-2020. 

Ano do Óbito Total 

TOTAL 4 

2018 1 

2019 1 

2020 2 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade/DVIEP/CEPI/SVS/SESA/PR. 

3.2.5.5 MORTALIDADE PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO 

DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO 

CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS 

RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS). 

 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT) levam a óbito cerca de 38 milhões de indivíduos a cada 

ano, sendo responsáveis por 70% das mortes no mundo. As doenças do aparelho 

circulatório (DAC), câncer, doenças respiratórias crônicas (DRC) e diabetes são 

responsáveis por 80% destas mortes por DCNT. Embora pessoas de todas as idades 

sejam afetadas por estas doenças, o risco de morte prematura naqueles entre 30 e 

69 anos foi de 22%, em 2000, e 18%, em 2016. Apesar da redução, o risco de 

mortalidade ainda é elevado, principalmente em países de renda média e baixa. 
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Tabela 07 – Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 
principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 
respiratórias crônicas), Ouro Verde do Oeste, 2018-2020. 
 

Causa (Cap CID – 10) 2018 2019 2020 TOTAL 

Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo 

conjunto das 4 principais DCNT (doenças do 

aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 

respiratórias crônicas) 

23 21 22 66 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)/Divisão de Informações Epidemiológicas (DVIEP)/Centro de 

Epidemiologia(CEPI)/Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS)/Secretaria de Estado da Saúde do 

Paraná(SESA/PR). 

 

 A avaliação do risco de mortalidade prematura é uma ferramenta importante no 

acompanhamento de DCNT. Seus indicadores contribuem para o planejamento e 

monitoramento de ações de prevenção e tratamento dessas doenças, bem como para 

a avaliação do impacto de políticas de promoção da saúde e controle dos fatores de 

risco.  

3.3 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - AF 

 

É um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da 

saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e 

visando ao acesso e uso racional. Esse conjunto envolve a seleção, programação, 

aquisição, distribuição, prescrição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos 

e serviços prestados, acompanhamento e avaliação desta utilização, na perspectiva 

da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida de toda 

população. 
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Gráfico 04. Número de medicamentos dispensados. 

 

Fonte: SMS/Farmácia 

 

3.3.1 FISIOTERAPIA 

 

Os objetivos principais da Fisioterapia na reabilitação de pacientes com 

sequelas da COVID-19 devem ser: promover alívio de sintomas, tratar e prevenir 

complicações respiratórias, cardiovasculares, musculoesqueléticas e neurológicas, 

proporcionar restabelecimento da qualidade de vida e retorno às atividades laborais, 

sociais e esportivas. Embora as sequelas pós-COVID-19 sejam mais comuns em 

pacientes que desenvolveram a forma grave, indivíduos que apresentaram a forma 

moderada da doença e que não necessitaram de hospitalização também podem ter 

algum grau de comprometimento funcional. O SARS-COV2 pode afetar múltiplos 

órgãos e sistemas do corpo e as sequelas são variadas. Portanto, é fundamental uma 

avaliação individualizada que contemple aspectos físicos, funcionais e emocionais 

para definição do plano terapêutico. 

As principais sequelas da COVID-19 são: 
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• Função pulmonar prejudicada (capacidade pulmonar diminuída, dor torácica, 

dispneia no repouso e aos esforços, presença de secreção nos brônquios ou 

vias aéreas superiores e tosse); 

• Fadiga;  

• Fraqueza muscular;   

• Dores musculares; 

• Limitação da mobilidade e da capacidade de realizar atividades diárias;  

• Delírio e alterações cognitivas;  

• Ansiedade, fobia e depressão. 

O paciente pode iniciar a reabilitação quando estiver 7 dias sem a presença de 

todos os sintomas iniciais da COVID-19 e se apresentar frequência cardíaca, 

frequência respiratória, pressão arterial e saturação periférica de oxigênio dentro dos 

limites de normalidade.  

O propósito do tratamento fisioterapêutico é melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes, por meio da prevenção e de reabilitação física. Ele atua na promoção da 

saúde, ajudando a diminuir, as dores crônicas e agudas do indivíduo, além de 

restaurar a integridade dos órgãos, sistemas ou funções.  

 

Gráfico 05. Atendimento de Fisioterapia – 2021. 
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4. DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE 

 

De acordo com a Lei nº 8080/1990, os fatores determinantes e condicionantes 

de saúde são: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o aceso aos bens e serviços 

essenciais para a saúde, ou seja, são fatores que podem determinar o processo 

saúde-doença. 

Em 2019, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 14.0%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 159 de 399 e 300 de 399, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 1530 

de 5570 e 2461 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos 

mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 32.3% da população nessas 

condições, o que o colocava na posição 234 de 399 dentre as cidades do estado e na 

posição 4212 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

 

Taxa de escolarização de 
6 a 14 anos de 

idade [2010] 
98,8 %  

 
IDEB – Anos iniciais do 
ensino fundamental (Rede 
pública) [2019] 

6,3  

 
IDEB – Anos finais do ensino 
fundamental (Rede 
pública) [2019] 

4,9  

 
Matrículas no ensino 
fundamental [2020] 

754 matrículas  
 

Matrículas no ensino 
médio [2020] 

212 matrículas  
 

Docentes no ensino 
fundamental [2020] 

53 docentes  
 

Docentes no ensino 
médio [2020] 

19 docentes  
 

Número de estabelecimentos 
de ensino fundamental [2020] 

4 escolas  
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Número de estabelecimentos 
de ensino médio [2020] 

1 escolas  

 

Economia 
 

 
PIB per capita [2018] 29.575,62 R$   
Percentual das receitas 
oriundas de fontes 
externas [2015] 

85,7 %  

 
Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal 
(IDHM) [2010] 

0,709  

 
Total de receitas 
realizadas [2017] 

25.096,64 R$ 
(×1000)   

Total de despesas 
empenhadas [2017] 

20.476,71 R$ 
(×1000)  

 

Apresenta 25.6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 85.7% 

de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 49.2% de domicílios 

urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, 

fica na posição 203 de 399, 241 de 399 e 101 de 399, respectivamente. Já quando 

comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 3318 de 5570, 1919 de 5570 e 

458 de 5570, respectivamente. 

 

4.1 PERFIL ASSISTENCIAL 

 

Os serviços que prestam assistência à saúde no âmbito do SUS no município 

de Ouro Verde do Oeste são Unidade Básica de saúde, Serviço de Apoio diagnóstico 

para a realização de exames Laboratório Anchieta e Clinicas de Fisioterapias, 

conforme quadro abaixo: 
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Quadro 02. Serviços que prestam assistência à saúde no âmbito do SUS no 
município. 
 

SERVIÇOS DE SAÚDE CNPJ TELEFONE ENDEREÇO 

Unidade Básica de Saúde 
09.292656/0001-

08 

45 3251 

1360 

45 3251 

8030 

Rua Colômbia 

nº221 

Laboratório Anchieta 
06.068.694/0004-

28 

45 99121 

0150 
Belo Horizonte 55 

Paula Emanuelly 

Schneider LTDA 

37.361.155/0001-

63 

45 99832 

4706 
Rua Filadélfia 

Flores Wikoski- Clinica de 

Fisioterapia LTDA 

08.948.739/0001-

97 

45 3251 

1503 

Rua Rio de 

Janeiro 

 

 

4.2 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e 

se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente 

na situação de saúde das coletividades.  

Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação com 

toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da 

atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade. Isso significa dizer 

que a APS funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes 

de saúde, dos mais simples aos mais complexos. No Brasil, a Atenção Primária é 
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desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no 

local mais próximo da vida das pessoas.  

Ouro Verde do Oeste possui uma Unidade Básica de Saúde onde a população 

vem procurar atendimento, tanto com problemas de saúde mais simples como casos 

emergenciais os quais são encaminhados a Unidade de Pronto Atendimento – UPA e 

Associação Beneficente de Saúde – HOESP – Hospital Bom Jesus, ambos localizado 

na cidade vizinha Toledo/PR, conta com 65 profissionais dos mais diferentes 

seguimentos. A estrutura apresenta corresponde aos seguintes dados de cobertura: 

 

Tabela 08 – Cobertura da Atenção Primária em Ouro Verde do Oeste, 

competência 2020. 

Competência População N. ESF 

Cob. 

N. ESF 

Equiv. 

Estim. Pop. 

Cob. ESF 

Cobertura 

ESF 

Estim. 

Popul. 

Cob. AB 

DEZ/2020 6.016 01 01 3450 57,54% 5.996 100% 

Fonte:  egestorab.saude.gov.br 

 

Gráfico 06. Atendimentos na Unidade Básica de Saúde – SUS 

 

Fonte: SMS – 2021 
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Estratégia Saúde da Família realizou no período 11.444 (onze mil quatrocentos 

e quarenta e quatro) dos mais diversos atendimentos, entre os agentes comunitário 

de saúde e enfermeira, tendo alguns do atendimentos disposto abaixo. 

 

Gráfico 07. Atendimento ESF-ACS/Enfermeira 

 

Fonte: SMS - 2021 

 

A equipe de saúde bucal no ano base de 2020, atingiu somente 3,50% da 

população devido a pandemia do novo coronavírus e aposentadoria de uma 

odontóloga. 

No gráfico abaixo, segue os encaminhamentos realizados neste ano, nas 

diversas especialidades.  
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Gráfico 08. Encaminhamentos de pacientes para CEO/CENOR – 2021. 

 

 FONTE: CISCOPAR – 2021 

 

4.3 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 

 

A Atenção Especializada compreende um conjunto de ações e serviços de 

saúde realizados em ambiente ambulatorial, que incorporam a utilização de 

equipamentos médico-hospitalares e profissionais especializados para a produção do 

cuidado em média e alta complexidade, além dessas, outros atendimentos são 

realizados. 

Gráfico 09. Consultas, Exames e Transportes.  
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Quadro 03. Produção de Urgência e Emergência por grupo de Procedimento. 
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4.4 ATENÇÃO HOSPITALAR 

 

Quadro 04. AIH aprovadas no Sistema Ambulatorial e Hospitalar 

 

 

4.5 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e 

promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de 

doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes 

temas, tais como política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo 

saúde-doença, condições de vida e situação de saúde das populações, ambiente e 

saúde e processo de trabalho. A partir daí, a vigilância se distribui entre: 

epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. 
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4.5.1  VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

As ações de vigilância sanitária dirigem-se, geralmente, ao controle de bens, 

produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população, como alimentos, 

produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos. Realizam também a fiscalização 

de serviços de interesse da saúde, como escolas, hospitais, clubes, academias, 

parques e centros comerciais, e ainda inspecionam os processos produtivos que 

podem pôr em riscos e causar danos ao trabalhador e ao meio ambiente. (FioCruz, 

2021) No município de Ouro Verde do Oeste o ano de 2020 foi bem atípico, no setor, 

as denúncias e reclamações foram as que mais se destacaram, primeiro devido aos 

crescentes casos de COVID no município o que fez o poder público emitir alertas 

através de decretos, coibindo certas atividades, tendo sido registrado em torno de 

quarenta (40) reclamações diversas, além de 63 reclamações sobre covid, contra 

pessoas e 37 reclamações pertinente a empresas ou estabelecimentos. 2021 

começou a voltar à normalidade, contudo ainda com algumas restrições, este setor de 

Vigilância também volta a normalidade, contudo mantendo o grupo das 6 ações de 

vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios * (i) Cadastro de 

Estabelecimentos Sujeitos à Vigilância Sanitária; (ii) Inspeção dos Estabelecimentos 

Sujeitos à Vigilância Sanitária; (iii) Atividade Educativa para a população; (iv) Atividade 

Educativa para o setor regulado; (v) Recebimento de Denúncias/Reclamações; 

(vi)Atendimento a Denúncia/Reclamações, como segue: 

Gráfico 10 – Procedimentos da Vigilância Sanitária frente ao grupo das seis 

ações consideradas necessárias a todos os municípios. – 2020 a 2021. 

Fonte: SIASUS/PAB/2021 
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4.5.2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS 

O objetivo é garantir a qualidade dos serviços de alimentos. As ações da divisão 

são válidas para todos os tipos de alimentos, matérias-primas, coadjuvantes de 

tecnologia, processos tecnológicos, aditivos, embalagens, equipamentos, utensílios e 

também aos aspectos nutricionais. A fiscalização e inspeção dos serviços ficam a 

cargo das Secretarias Municipais de Saúde e pode ser complementado pela VISA 

Estadual. 

 

4.5.3 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS 

Controlar, monitorar, fiscalizar e regulamentar a produção, distribuição, 

transporte e comercialização de medicamentos, correlatos, saneantes 

domissanitários, cosméticos, produtos de higiene, perfumes e agrotóxicos, 

coordenando as ações de Vigilância Sanitária e Farmacovigilância. 

 

4.5.4 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS 

Uma das principais atividades da vigilância é a fiscalização de laboratórios, 

clínicas médicas, estéticas e odontológicas, visando a qualidade dos serviços 

prestados. Estes lugares devem estar sempre higienizados, pois tem um risco maior 

de transmissão de doenças e infecções. 

 

4.5.5 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO: 

A VISA foi criada pela Lei Municipal nº 024, de 16 de novembro de 1990. Onde 

foram contratados profissionais de nível médio e nível superior. O setor de vigilância 

deste município exerce as atividades de Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, 

Saúde do Trabalhador, Zoonoses, Abatedouro e Aterro Sanitário. A Vigilância 

Sanitária possui uma sala de 55 metros quadrados, localizada dentro do Centro 

Municipal de Saúde, localizado a Rua Colômbia nº 221 centro, município de Ouro 

Verde do Oeste/PR, CEP: 85.933-000, Fone: 045 3251 8030. 

 

 



 
 
 

62 
Plano Municipal de Saúde de Ouro Verde do Oeste/PR para o quadriênio 2022 a 2025 (PMS 2022-2025) 

4.5.6 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – IMUNIZAÇÃO 

A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação 

compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos. Além disso, 

age no controle dessas doenças específicas (FioCruz, 2021). A equipe é composta 

por 02 profissionais que realizaram uma cobertura vacinal no ano de 2020, conforme 

tabela a seguir. 

Tabela 09- Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de 
Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª 
dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral 
(1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada, em Ouro verde do Oeste, 2020. 

 

Fonte: SISPACTO - 2020 

 

Outras ações executadas pelo setor de Epidemiologia/Imunização é a 

realização dos testes do pezinho para as crianças recém-nascidas. O objetivo do 

exame é detectar, de maneira mais efetiva, doenças genéticas e metabólicas que 

podem desencadear a deficiência intelectual comprometendo a saúde da criança. 

Ainda como forma de contribuir para a saúde das crianças, a sala de vacina faz 

uma abordagem com vistas a captação de leite materno junto mamães com excesso 

de produção de leite materno, ajudando bebês prematuros internado na UTI NEO. A 

mamãe aceitando, é orientada como proceder com a higiene, coleta, armazenamento 

e recolhimento para posterior encaminhamento ao banco de leite humano junto ao 

Hosp. Bom Jesus na cidade de Toledo/PR. 
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4.5.7 VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

A implantação da Vigilância Ambiental em Saúde tem se apresentado como um 

novo modelo de atenção, capaz de programar avanços nas ações de promoção e de 

proteção à saúde da população, através do monitoramento e do controle de problemas 

decorrentes do desequilíbrio do Meio Ambiente, relacionando-os de forma que se 

busque o planejamento e o desenvolvimento de ações para eliminar ou reduzir a 

exposição humana a esses fatores prejudiciais à saúde. 

A principal missão é avaliar as questões relacionadas ao Meio Ambiente 

visando associar as alterações negativas que podem repercutir direta ou 

indiretamente sobre a Saúde Humana. Desta forma é importante a busca pelo correto 

gerenciamento dos fatores de risco relacionados à saúde como parte integrante das 

ações de Vigilância em Saúde. 

A Instrução Normativa nº 1, de 7 de março de 2005 regulamentou o Subsistema 

Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental – SINVSA que atribui ao SUS a 

coordenação, avaliação, planejamento, acompanhamento, inspeção e supervisão das 

ações de Vigilância relacionadas às doenças e agravos à saúde no que se refere a: 

• ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (VIGIAGUA); 

• CONTAMINAÇÕES DO SOLO (VIGISOLO); 

• DESASTRES NATURAIS (ENCHENTES); 

• ACIDENTES COM PRODUTOS PERIGOSOS (VIGIAPP); 

• EFEITOS DOS FATORES FÍSICOS (VIGIFIS); 

• CONDIÇÕES SAUDÁVEIS NO AMBIENTE DE TRABALHO (SAÚDE 

DO TRABALHADOR), tendo os seguintes desafios: 

o Realizar inspeção na área de Vigilância Ambiental, em caráter 

complementar no nível Regional e/ou Municipal; 

o Promover análise conjunta de outros indicadores de saúde 

(Monitoramento de Doenças Diarreicas Agudas-MDDA, HEPATITES 

VIRAIS, DENGUE), de forma a identificar fatores de risco para o 

desenvolvimento de estratégias de ações de prevenção e controle na 

área de Vigilância Ambiental;  
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o Promover a divulgação de informações da área de Vigilância Ambiental, 

no que diz respeito aos Indicadores de Saneamento, junto à sociedade 

civil, instituições de ensino e órgãos públicos; 

o Promover integração junto à sociedade civil, instituições e órgãos 

públicos, buscando participação efetiva na proposição que visem 

harmonização das atividades de prevenção e resposta em situações de 

desastres, acidentes e situações de emergência (acidentes com 

produtos perigosos, enchentes, poluição das águas, preservação do 

Meio Ambiente); 

o Participar de Conselhos/Comissões/Comitês/Grupo Técnico. 

A Vigilância Ambiental é realizada pelos mesmos técnicos da Sanitária, sendo 

o serviço dividido entre ambos, destaca-se neste quadro o Programa Municipal de 

Controle da Dengue PMCD, que conta com 3 (três) funcionários, para atender 

exclusivamente o programa, realizando as ações necessárias para o controle da 

dengue no município, ano de 2021 o índice esteve a baixo de 1% que é o preconizado 

pelo MS e a meta cumprida de 6 ciclos de tratamento com 04 acima de 80% de imóveis 

visitados, assim com 7 ciclos de Levantamento de índice – LIA. Como suporte deste 

trabalho o programa tem o Plano de Contingência da Dengue que consolida e traduz 

as diretrizes políticas da Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Verde do Oeste, 

visando colocá-la em prática em um eventual momento epidêmico como ocorreu em 

2020 e a implantação de medidas que fortaleçam o Sistema Único de Saúde – SUS 

no município, com vistas à necessidade de articulação com todos os setores públicos 

a população e o município como um todo.  
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Gráfico 11. Números de casos notificados, confirmados e descartados de 

dengue (2020 a 2021). 

 

  Fonte: PMCD/2021. 

 

 

4.5.8 PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DE ACIDENTES POR 

ANIMAIS PEÇONHENTOS - SINAP 

 

A Divisão de Zoonoses e Intoxicações do Departamento de Vigilância 

Ambiental da Superintendência de Vigilância em Saúde realiza a vigilância dos 

acidentes causados por animais peçonhentos e vem implementando ações com o 

objetivo de melhorar o conjunto de práticas da vigilância.  

A identificação correta das espécies de animais peçonhentos causadores de 

acidentes pode auxiliar na avaliação da qualidade do diagnóstico e do tratamento. 

O SINAP é uma ferramenta utilizada em Ouro Verde do Oeste, pela Vigilância 

Ambiental e tem como dever facilitar o fluxo e o registro de exemplares a serem 

encaminhados para identificação taxonômica. Desta forma, também será prático para 

os fornecedores (Secretarias Municipais de Saúde, Centros de Controle de Zoonoses 

e demais parceiros do programa) terem acesso aos laudos de identificação 

taxonômica dos animais enviados e principalmente o acesso ao banco dos registros 

de dados pertinentes aos seus municípios, ou área de abrangência (RS). 

Todo este serviço só será concluído quando a entrega do “Laudo de 

identificação de animais peçonhentos” e as orientações sobre as medidas de 
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prevenção de acidentes e controle de infestação forem informadas aos proprietários 

dos imóveis onde os animais foram coletados. 

 

4.5.9 POSTO DE INFORMAÇÃO DE TRIATOMÍNEOS – PIT 

O PIT contém informações destinadas às equipes de vigilância ambiental em 

saúde, com o objetivo de orientar a implantação e execução das atividades de 

vigilância entomológica da Doença de Chagas. Atem-se ao fluxo E rotina de 

funcionamento dos Postos de Informação de Triatomíneos (PITs), uma estratégia 

importante de vigilância do Programa de Controle da Doença de Chagas, descreve as 

ações e procedimentos de captura, envio de insetos e os materiais necessários para 

sua estruturação.  

Atualmente somos auxiliados por uma rede de laboratórios de Entomologia com 

23 Laboratórios Municipais, 20 Regionais, além do laboratório de referência estadual 

localizado no IPB-LACEN/FEPPS denominado Seção de Reservatórios e Vetores. 

Este realiza capacitações com o objetivo de orientar a organização laboratorial e a 

identificação taxonômica de vetores, entre eles, os triatomíneos. Ouro Verde do Oeste 

conta com uma unidade do PIT, que recebe os insetos encaminha-os para 

classificação, uma vez positivando as medidas necessárias são tomadas em conjunto 

com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, neste período foram encaminhados 

para o setor de Entomologia da 20º Regional de Saúde. 

 

4.5.10 VIGILANCIA DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

A vigilância ambiental se dedica às interferências dos ambientes físico, 

psicológico e social na saúde. As ações neste contexto têm privilegiado, por exemplo, 

o controle da água de consumo humano, realizados na área urbana do município, 

assim como nas áreas rurais, nos poços de Sistema de Abastecimento Coletivos – 

SACs. 
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Tabela 10-  Indicadores alcançados nas coletas de amostras de água para 

consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre 

e turbidez, em Ouro Verde do Oeste de 2017 a 2020. 

ANO % 

2017 

2018 

2019 

2020 

104 

97,05 

86 

93,8 

 

 

4.5.11 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

4.5.11.1 DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO 

 

A notificação de doenças e agravos relacionados ao trabalho é compulsória e 

obrigatória para os médicos e outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos 

serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente, em 

conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. A notificação 

compulsória será realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo. 

Portanto é necessário, implementar, na Rede de Atenção à Saúde do SUS, e na rede 

privada, a notificação compulsória dos agravos à saúde relacionados com o trabalho. 

Mesmo não possuindo um técnico em segurança do trabalho especifico para o setor 

de Vigilância em Saúde, o que agilizaria o processo de investigação e fiscalização de 

locais insalubre. Devido à pandemia que vivenciamos do Coronavírus SARS-CoV-2, 

não teve muitos casos notificados. 

O avanço gradual, quantitativo e qualitativo da institucionalização das práticas 

de Saúde do Trabalhador, no setor de saúde em todo o Brasil, reflete a consolidação 

da área como objeto indiscutível da saúde pública. E, por assim dizer objeto, também, 

das políticas públicas direcionadas, em todos os níveis do Sistema Único de Saúde 

(SUS), para a prevenção de agravos a saúde da população trabalhadora, tendo como 



 
 
 

68 
Plano Municipal de Saúde de Ouro Verde do Oeste/PR para o quadriênio 2022 a 2025 (PMS 2022-2025) 

conjunto de elementos deflagradores do avanço institucional, em relação a questão 

da Saúde do trabalhador no SUS, compõe-se do aspecto legislativo, calçado na Lei 

nº 8080, de 19 de setembro de 1990, e em diversas Constituições Estaduais e 

Municipais, na luta pela saúde desenvolvida pelos trabalhadores e suas organizações 

sindicais, passando pelo crescente comprometimento dos técnicos, ao nível dos 

serviços e universidades. 

 

4.5.11.2 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR EM 

INVESTIGAÇÕES DE ACIDENTES GRAVES E FATAIS 

O objetivo da Investigação do Acidente de Trabalho é tentar recompor, 

compreender e descrever a situação de trabalho no momento do acidente para 

explicar o sentido de suas ações até o momento do acidente. Buscando a 

compreensão da atividade real desenvolvida pelos operadores de modo a não se 

limitar ao estudo da atividade supostamente desenvolvida por ele. 

Centrar a investigação nas causas imediatas reforça o paradigma da culpa do 

trabalhador pelo acidente do qual ele pode ter sido vítima, encerrando as 

possibilidades de avançar na prevenção. O processo de investigação não pode 

reforçar a lógica da culpa do trabalhador. Ela deve identificar as circunstâncias que 

envolvem o trabalho e as intervenções necessárias para romper a cadeia de eventos 

que favoreceram a ocorrência do acidente.  

 O primeiro passo para entender os acidentes é compreender o trabalho sem o 

acidente. Desta maneira o técnico da VISA pode compreender quais foram às 

mudanças ocorridas no processo de trabalho que levaram ao acidente. 

Comportamento aparentemente irracional ou inseguro, frequentemente tem suas 

origens em demandas relacionadas às variabilidades do trabalho. 

  O quadro abaixo mostra os acidentes de trabalho por grupo de ocupação, 

sendo bastante diversificado os grupos envolvidos, contudo se destaca na área da 

agricultura com 25% dos acometidos, seguidos pelos auxiliares de produção com 

17,85%, ficando em terceiro lugar a atividade de pedreiro com 10,71%. 
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Quadro 05 – Agravos relacionados ao trabalho distribuídos por ocupação – 

2017 a setembro de 2021. 

OCUPAÇÃO Nº DE TRABALHADORES PERCENTUAL 

MECANICO 01 3,57% 

GUARDA ESCOLAR 01 3,57% 

AUX. PRODUÇÃO 05 17,85% 

GARI 02 7,14% 

TRATORISTA 01 3,57% 

OP. MAQUNA 02 7,14% 

AGRICULTOR 07 25% 

AUX. MECANICO 01 3,57% 

SERVIÇOS GERAIS 01 3,57% 

OP. CALDEIRA 01 3,57% 

PEDREIRO 03 10,71% 

AUX. AÇOUGUE 01 3,57% 

MOTORISTA 01 3,57% 

CARREGADOR 01 3,57% 

Fone: SINAN/Vigilância em Saúde do Trabalhador/2021 

Ao dividirmos os grupos atendidos, por faixa etária verificamos que os 

acidentes que os casos se diferem muito dos anos anteriores perfazendo a idade mais 

acometida dos 50 a 59 anos com 28,57% dos atendimentos, seguido dos 30 a 49 anos 

com 21,4% e também a faixa etária que se mostra em evidencia foi dos 20 a 24 anos 

com 10,71% dos atendimentos.  

Quadro 06 – Agravos relacionados ao trabalho distribuídos por faixa etária – 

2017 a setembro de 2021. 

IDADE Nº DE TRABALHADORES PERCENTUAL 

10 a 14 anos  01 3,57% 

20 a 24 anos 03 10,71% 

25 a 29 anos 02 7,14% 

30 a 39 anos 06 21,4% 

40 a 49 anos 06 21,4% 

50 a 59 anos 08 28,57% 

60 anos ou mais 02 7,14% 

Fone: SINAN/Vigilância em Saúde do Trabalhador/2021 
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O quadro abaixo demonstra as partes do corpo mais acometidas pelas 

enfermidades ocasionadas pelos acidentes de trabalho, onde percebe-se que a região 

dos dedos - falanges foram os mais acometidos com 25% dos casos, seguido do 

tronco com 21,4% e em terceiro lugar a mão com 17,85%. 

 

Quadro 07– Partes do corpo atingidas relacionadas ao trabalho no período de 

– 2017 a setembro de 2021. 

PARTE DO CORPO 
ATINGIDA 

Nº DE TRABALHADORES PERCENTUAL 

PÉ 02 7,14% 

DEDO - falanges 07 25% 

BRAÇO 02 7,14% 

JOELHO 01 3,57% 

MÃO 05 17,85% 

TORÁX 01 3,57% 

COXA 01 3,57% 

PUNHO 01 3,57% 

PERNA 01 3,57% 

TRONCO 06 21,4% 

TORNOZELO 01 3,57% 
Fone: SINAN/Vigilância em Saúde do Trabalhador/2021 

 

Acidente de Trabalho Fatal: Aquele que leva a óbito imediatamente após sua 

ocorrência ou que venha a ocorrer posteriormente, a qualquer momento, em ambiente 

hospitalar ou, desde que a causa básica, intermediária ou imediata da morte seja 

decorrente de acidente. 

Acidente de trabalho grave: Aquele que acarreta mutilação, física ou funcional, 

e o que leva a lesão cuja natureza implique em comprometimento extremamente sério, 

preocupante; que pode ter consequências nefastas ou fatais. 

No mesmo período alguns trabalhadores necessitaram ficar afastados do 

trabalho, devido ao grau de acometimento das lesões provocadas pelo acidente 

segundo registro do SINAN.  
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Quadro 08 - Número de trabalhadores acometidos por acidentes graves, que 

gerou afastamento do trabalho até recuperação absoluta – 2019 a 2021.  

ANO DO ACIDENTE Nº DE TRABALHADORES AFASTADOS 

2019 04 

2020 03 

2021 06 

Fonte: SINAN/2021 

 

4.6 SAÚDE MENTAL 

 

O serviço público municipal oferece tratamento de psicoterapia a população, 

tendo um profissional da área de psicologia para realizar os atendimentos. A clínica 

está alocada dentro da Unidade Básica de Saúde, e atende em horário comercial. O 

atendimento é realizado através de encaminhamento médico, escolar, da Secretaria 

de Assistência Social do município, bem como, do Conselho Tutelar e da Vara da 

Infância e da Juventude desta cidade e Comarca de Toledo/PR.  

O(a) psicólogo(a) atua na área específica da saúde, utilizando enfoque 

preventivo ou curativo, isoladamente ou em equipe multiprofissional (médicos, 

enfermeiros, nutricionista, assistente social e agente comunitária de saúde). Realiza 

acompanhamento psicológico individual ou em grupo além de visitas domiciliares 

conforme demanda, adequado às diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, 

adultos e idosos), sendo a que o acompanhamento psicológico individual se faz 

semanalmente, com duração aproximada de 40 (quarenta) minutos. Devido à grande 

demanda, é realizado triagem para o atendimento dos pacientes encaminhados, 

sendo classificados em urgente e não urgente. Também se tem observado os 

pacientes pós covid-19, atendidos na UBS, que manifestam aumento de sintomas 

ansiosos e/ou depressivos (decorrentes direta ou indiretamente do adoecimento por 

covid-19), estes são encaminhados para atendimento pontual com escuta e 

orientações e, observada a necessidade, o paciente é encaminhado para 

acompanhamento psicológico individual. 
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Em relação ao atendimento em grupo destaca-se o Projeto de Intervenção à 

Pessoa Idosa, nomeado como Grupo “Viver Mais”, que iniciou em janeiro de 2017. 

Observou-se que a demanda psicossocial destes pacientes era cada vez maior, tendo 

em vista as condições estressoras e a deficiência de recursos sociais e pessoais. 

Portanto, o objetivo deste projeto é promover a qualidade de vida à população idosa 

do município de Ouro Verde do Oeste, a fim de proporcionar reabilitação psicossocial 

e inclusão social de acordo com suas realidades. As reuniões são realizadas 

semanalmente no Centro de Saúde, com duração de 2 (duas) horas, com a 

coordenação do psicólogo, e participação da equipe da ESF, e outros profissionais 

convidados. Além das reuniões em grupo, pretende-se desenvolver atividades 

práticas e externas, como a realização de atividades físicas, oficina de artesanato e 

culinária, jogos e horta comunitária. Em média participam do grupo entre 15 e 20 

idosos com idade acima de 60 anos.  

No ano de 2019 deu início ao grupo de crianças nomeado de “Alegria em 

Aprender”, com enfoque no desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis, o 

grupo visa atender uma demanda crescente de crianças com comportamentos tido 

como difíceis e propiciar um ambiente onde o aprendizado das relações sociais é 

mediado por brincadeiras entendendo que, o brincar com o outro é um momento de 

interação interpessoal importante para o desenvolvimento social das crianças, a 

brincadeira é um importante modo de interagir, inserir-se cultural e socialmente na 

comunidade em que vivem. As reuniões do grupo de crianças são semanais com 

duração de 2 horas, e duas vezes ao ano renui-se os pais ou responsáveis pelas 

crianças como forma de orienta-los quando ao comportamento de seus filhos. Os pais 

das crianças também podem procurar orientação com o(a) psicólogo (a) sempre que 

desejarem.  

Quanto ao atendimento a usuários de álcool e outras drogas o serviço de 

psicologia encaminha para tratamento especializado no CAPS AD III SIM-Paraná 

através do CISCOPAR. 
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Os pacientes que necessitam de avaliação psiquiátrica e tratamento 

medicamentoso são encaminhamentos através do CISCOPAR à consulta com médico 

psiquiatra.  

Semanalmente são atendidos em média 30 pacientes no atendimento 

individual de todas as faixas etárias, aproximadamente 30 pacientes nos atendimentos 

em grupo, sendo em média 20 idosos e 10 crianças. 

 

Gráfico 12. Atendimentos psicológicos semanais - 2021 

 

  Fonte: SMS/2021 

 

Dos atendimentos individuais em média aproximadamente 60% são de 

mulheres acima dos 21 anos, 05% de homens acima dos 21 anos, 10% de 

adolescentes de ambos os sexos e 15% de crianças de ambos os sexos com idade 

entre 06 a 11 anos. 
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Gráfico 13. Atendimento Psicológico Individual – 2021. 

 

    Fonte: SMS/2021 

 

Os dados dos pacientes pós covid-19 atendidos no serviço de psicologia são 

imprecisos, devido à dificuldade de discriminar as demandas já existentes antes do 

adoecimento por covid-19 e o agravamento dos sintomas como consequência da 

covid-19 de forma direta ou indireta.  

 

4.7 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

A principal diferença entre esses dois estados é que Emergência apresenta 

ameaça imediata para a vida do paciente, enquanto a Urgência é uma ameaça em um 

futuro próximo, que pode vir a se tornar uma emergência se não for solucionada. Ouro 

Verde do Oeste/PR, tem como referência para atendimentos emergenciais a Unidade 

de Pronto Atendimento – UPA e Associação Beneficente de Saúde – HOESP – 

Hospital Bom Jesus, ambos localizado na cidade vizinha Toledo/PR. 
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4.8 GESTÃO 

 

Os princípios e diretrizes do SUS, dispostos na Constituição Federal e na Lei 

nº 8.080 de 19 de setembro de1990, estabelecem que a gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) seja fundamentada na distribuição de competências entre a União, os 

estados e os municípios. 

Dessa forma, cabe às três esferas de governo, de maneira conjunta, definir 

mecanismos de controle e avaliação dos serviços de saúde, monitorar o nível de 

saúde da população, gerenciar e aplicar os recursos orçamentários e financeiros, 

definir políticas de recursos humanos, realizar o planejamento de curto e médio prazo 

e promover a articulação de políticas de saúde, entre outras ações. 

Os gestores do SUS ficam assim responsáveis por executar a política de saúde 

de maneira a garantir a toda a população o pleno usufruto do direito à saúde. Um dos 

grandes focos da gestão e a parte de financiamento do SUS e a reponsabilidade de 

gerir adequadamente os recursos do SUS, para tanto nos últimos anos, foi aplicado 

em saúde percentuais superiores ao mínimo definido na LC 141/2012 de 15%. 

 

Tabela 11 – Percentual de recursos investidos em saúde, em Ouro Verde do 
Oeste, 2019 – 2020. 

Ano Percentual de Investimento em Saúde 

2019 

2020 

21,72% 

16,34% 

 

 

4.9 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS 

 

O Conselho Municipal de Saúde foi instituído pela Lei nº 650, de 23 de 

dezembro de 2013, sendo de grande relevância aos assuntos relacionados a política 

pública da área da saúde e outras competências que são atribuídas através da 

legislação vigente. As Reuniões do Conselho são realizadas na sala de reuniões da 

Unidade Básica de Saúde (UBS), na Rua Colômbia nº 221, ou em outro local definido 
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na Convocação da Reunião. As Reuniões são realizadas ordinariamente uma vez por 

mês e extraordinariamente quando convocada pelo Presidente ou por requerimento 

da maioria de seus membros. 

 

4.10 OUVIDORIA 

 

A Ouvidoria do SUS do Município de Ouro Verde do Oeste é um canal 

estratégico e democrático de comunicação do cidadão com os gestores do Sistema 

Único de Saúde (SUS) no Município, garantindo acesso a informações e transparência 

de atos, garantindo os direitos dos usuários do SUS relativos aos serviços prestados. 

A finalidade da Ouvidoria do SUS é garantir que as demandas do cidadão sejam 

efetivamente consideradas e tratadas, cumprindo o objetivo de melhorar os serviços 

públicos de saúde para a população. 

Os canais de comunicação são presencial na Secretaria de Saúde situado na 

Rua Colômbia, 221, pelo telefone (45) 3251-8030. Atualmente um servidor 

desempenha essa atribuição. 

 

Gráfico 14. Atendimentos da Ouvidoria Municipal – 2021. 

 

FONTE: Ouvidoria Municipal – 2021 
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DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

 

Diretrizes – Expressam ideais de realização e orientam escolhas estratégicas 

e prioritárias. Devem ser definidas em função das características epidemiológicas, da 

organização dos serviços, do sistema de saúde e dos marcos da Política de Saúde.  

 

Objetivos – Expressam resultados desejados, refletindo as situações a serem 

alteradas pela implementação de estratégias e ações. Declaram e comunicam os 

aspectos da realidade que serão submetidos a intervenções diretas, permitindo a 

agregação de um conjunto de iniciativas gestoras de formulação coordenada. 

Referem-se à declaração “do que se quer” ao final do período considerado.  

 

Metas – Expressam a medida de alcance do Objetivo. Um mesmo Objetivo 

pode apresentar mais de uma meta em função da relevância destas para o seu 

alcance, ao mesmo tempo em que é recomendável estabelecer metas que expressem 

os desafios a serem enfrentados. 

  

Indicadores – Conjunto de parâmetros que permite identificar, mensurar, 

acompanhar e comunicar, de forma simples, a evolução de determinado aspecto da 

intervenção proposta. Devem ser passíveis de apuração periódica, de forma a 

possibilitar a avaliação da intervenção. 
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Diretriz 1: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS 

Objetivo: garantia de acesso da população a serviços de qualidade de atenção especializada e de urgência e emergência 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de medida 
2022 2023 2024 2025 

Garantir o acesso aos serviços 

do SAMU com a manutenção 

de 1 convênio com CONSAMU 

 Percentual de pacientes 

encaminhados 
100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Ampliar para 100% o 

acolhimento com Classificação 

de Risco nas unidades de 

pronto atendimento (UPA, PA, 

PS);  

Percentual de acolhimento com 

classificação de risco 
100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Garantir o acesso aos serviços 

do CISCOPAR com a 

manutenção de 1 convênio 

com CISCOPAR 

Percentual de Cobertura 

Populacional encaminhados 

para consultas e exames 

especializados 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Instalar base própria do 

SAMU no município 
Base do SAMU instalada 0 2020 

Nº 

absoluto 
1 

Nº 

absoluto 
 1   
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Diretriz 2: GESTÃO PARTICIPATIVA 

Objetivo: Ampliar os dispositivos de gestão participativa 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de medida 
2022 2023 2024 2025 

Realizar 01 Conferência 

Municipal de Saúde no período 

de 04 anos 

 Nº de conferência realizada 1 2019 Nº absoluto 01 Nº absoluto 0 1 0 0 

Qualificar e realizar 01 reunião 

mensal do CMS 
 Nº de reuniões realizadas 12 2020 Nº absoluto 48 Nº absoluto 12 12 12 12 

Criar/implementar 01 

Colegiado de Gerentes de UBS 

Nº de colegiados 

criados/implementados 
1 2020 Nº absoluto 1 Nº absoluto 1 1 1 1 

Criar/implementar 01 

Colegiado/equipe central da 

SMS 

Nº de colegiados 

criados/implementados 
1 2020 Nº absoluto 1 Nº absoluto 1 1 1 1 

Participar de 100% das 

reuniões da CIR  
% de participação em reuniões  80% 2020 Percentual 100 Percentual 90 95 95 100 

Participar de 100% das 

reuniões do CRESEMS 
% de participação em reuniões 80% 2020 Percentual 100 Percentual 90 95 95 100 
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Implementar 1 serviço de 

ouvidoria do SUS no município 
Nº de serviço implementado 1 2020 Nº absoluto 1 Nº absoluto 1 1 1 1 

Realizar ao menos 01 pesquisa 

de satisfação dos serviços por 

ano 

Nº de pesquisa de satisfação 

realizadas 
0 2020 Nº absoluto 4 Nº absoluto 1 1 1 1 

 

Diretriz 3: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Objetivo: Organizar e qualificar a atenção primária 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de medida 
2022 2023 2024 2025 

Manter/aumentar 95% da 

Cobertura Populacional da 

Atenção Básica 

Percentual de Cobertura 

Populacional da Atenção Básica  
95 2020 % 95 % 95 95 95 95 

Implantar/implementar/manter 

100% de territorialização da 

APS no município. 

Percentual de territorialização da 

Atenção Básica no município. 
75 2020 % 90 % 90 90 90 90 

Implantar/implementar/manter 

cadastrados ao menos 90% da 

população 

Percentual de cadastros da 

população pela Atenção Básica 
75 2020 % 90 % 90 90 90 90 
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Manter/implementar 10 % da 

Cobertura de Saúde Bucal 

Percentual de Cobertura de 

Saúde Bucal 
3,50 2020 % 40 % 10 10 10 10 

Manter/Implementar /Implantar 

80% de cobertura das 

condicionalidades de saúde 

bolsa família 

Percentual de acompanhamento 

beneficiários bolsa família 
81,70 2020 % 

80 

 
% 80 80 80 80 

Acompanhamento de 95% 

Pacientes com doenças 

crônicas não transmissíveis 

Percentual de pacientes 

acompanhados 
90 2020 % 95 % 95 95 95 95 

Notificar e monitorar 100% dos 

casos suspeitos das 

Síndromes Gripais e COVID-19 

Percentual de casos notificados 

e monitorados das síndromes 

gripais e COVID-19 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Manter/Implementar o fluxo de 
Triagem respiratória de 
enfermagem e consulta 
médica, vistas a casos 
suspeitos e confirmados pelo 
novo Coronavírus SARS-CoV-
2, Bem como a coleta de RT-
PCR para todos os casos 
suspeitos para confirmação ou 
descarte do caso. 

Percentual de demanda 

espontânea a triagem 

respiratória e encaminhamento 

de coleta de RT-PCR ao Lacen 

 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Atingir 80% de  
Percentual de consultas 

programadas 
7 2020 % 70 % 70 70 70 70 
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Consultas programadas para 

acompanhamento do paciente 

com HAS e DM 

Acompanhar 80 % de 

pacientes com HAS e DM na 

aferição de pressão arterial e 

realização de hemoglicoteste 

Percentual de pacientes com 

aferição de pressão arterial e 

realização de hemoglicoteste 

realizados 

1 2020 % 70 % 70 70 70 70 

Estratificar 100% dos paciente 

diagnosticados com HAS e DM 

conforme linha de cuidados 

Percentual de pacientes 

estratificados 
50 2020 % 50 % 50 50 50 50 

Encaminhar 90% dos 

pacientes com diagnóstico de 

HAS e DM estratificados como 

alto risco para atendimento 

especializado. 

Percentual de pacientes 

encaminhados 
90 2020 % 90 % 90 90 90 90 

Manter/Implantar/Ampliar para 

100% as unidades básicas de 

saúde com ações 

desenvolvidas por equipes 

multidisciplinares da APS 

Percentual de unidades básicas 

de saúde com ações das 

equipes multidisciplinares da 

APS 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 
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Ampliar o número de Equipes 

da Estratégia Saúde da Família 

– ESF 

Número de equipes da 

Estratégia Saúde da Família – 

ESF 

1 2020 Nº absoluto 1 Nº absoluto 1 - - - 

Manter e/ou ampliar horas com 

médico disponível na UBS 

Número de horas com médicos 

na UBS 
6.432 2020 Nº absoluto 33.408 Nº absoluto 7392 7872 8832 9312 

Manter e/ou ampliar consultas 

médicas disponibilizadas na 

UBS 

Número de consultas médicas 

disponibilizadas na UBS 
1.608 2020 Nº absoluto 8.352 Nº absoluto 1848 1968 2208 2328 

Implantar um Programa de 

ginástica laboral, para equipe 

de saúde pelo menos uma vez 

ao dia, para melhorar a 

qualidade de vida dos 

servidores. 

Programa de Ginástica Laboral 

implantado 
0 2020 Nº absoluto 1 Nº absoluto 1 - - - 

Reabilitar pacientes com 

lesões ortopédicas, problemas 

respiratórios e sequelas 

neurológicas.  

Número de atendimentos 

realizados em pacientes 

ortopédicos, neurológicos e pós 

COVID-19. 

335 2020 Nº absoluto 6000 Nº absoluto 1500 1500 1500 1500 
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Desenvolver ações que visam 

a reeducação postural e a 

melhora da qualidade de vida.  

Número de ações realizadas 

referentes a reeducação 

postural. 

120 2020 Nº absoluto 400 Nº absoluto 100 100 100 100 

Promover campanhas de 

orientação e sensibilização aos 

munícipes, para que quando 

trazem pacientes de outras 

cidades para consultas e/ou 

exames, os mesmos ocupam a 

vaga do próprio munícipe. 

Número de campanhas 

realizadas 
0 2020 Nº absoluto 2 Nº absoluto 1 - 1 - 

Promover Educação 

Continuada em Saúde Mental a 

todos os Profissionais de 

Saúde 

Nº de Eventos Realizados pelo 

Município e/ou SESA. 
0 2020 Nº absoluto 8 Nº absoluto 2 2 2 2 

Contratação de um profissional 

Assistente Social, para a 

Atenção Básica. 

Profissional Contratado 0 2020 Nº absoluto 1 Nº absoluto - 1 - - 

Buscar/ofertar cursos de 

capacitação para os 

profissionais da saúde 

(horas/aula) 

Número de capacitações 

realizadas 
0 2020 Nº absoluto 72 Nº absoluto 12 16 20 24 
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Aumentar o número de 

equipamentos de informática, 

para suprir a necessidade da 

Secretaria de Saúde 

Número de equipamentos de 

informática disponíveis na 

Secretaria de Saúde. 

52 2020 Nº absoluto 13 Nº absoluto 57 60 63 65 

Aumentar o número de 

equipamentos médicos. 

Número de equipamentos 

médicos adquiridos 
5 2020 Nº absoluto 4 Nº absoluto 6 7 8 9 

Manter e/ou ampliar a frota de 

veículos da Secretaria de 

Saúde 

Número de veículos na frota  11 2020 Nº absoluto 4 Nº absoluto 12 13 14 15 

Reformar e adequar o prédio 

do Posto de Saúde do Distrito 

de São Sebastião. 

Prédio do Posto de Saúde do 

Distrito de São Sebastião 

reformado. 

0 2020 Nº absoluto 1 Nº absoluto - 1 - - 

 

Diretriz 4: ATENÇÃO PRIMÁRIA - Implantar/Implementar todas as Linhas de Cuidado vigentes pela SESA 

Objetivo: Organizar e qualificar a linha de cuidado à Saúde da Mulher e da Gestante  

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de medida 
2022 2023 2024 2025 
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Implantar/implementar a linha 

guia materna em 100% da 

unidade básica de saúde 

Percentual de unidade básica de 

saúde com linha guia materna 

implantada 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Estratificar conforme linha guia 

materna 100% das gestantes 

Percentual de gestantes 

estratificadas 
100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Encaminhar 100% gestantes 

de risco intermediário e alto 

risco ao serviço especializado 

conforme estratificação de 

risco 

Percentual de gestantes 

encaminhadas 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Realizar 95% pré-natal do 

parceiro conforme protocolo da 

rede materno – infantil 

Percentual de pré natal do 

parceiro realizado 95 2020 % 95 % 95 95 95 95 

Realizar mínimo de 6 consultas 

de pré natal em 95% das 

gestantes  

Percentual de gestantes com no 

mínimo 6 consultas 80 2020 % 95 % 95 95 95 95 

Realizar visita da puérpera até 

o 5° dia pós parto em 90% 

Percentual de visitas realizadas 
70 2020 % 90 % 90 90 90 90 

Realizar planejamento 

reprodutivo pós parto em 100% 

das puérperas  

Percentual de puérperas com 

planejamento familiar 100 2020 % 100 % 100 100 100 100 
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Atingir 0,70 de razão na 

realização de exames 

citopatológico em mulheres de 

25 – 64 anos 

Razão de citopatológico 

0,21 2020 Razão 0,70 Razão 0,70 0,70 0,70 0,70 

Seguimento de 100% mulheres 

com citopatologico alterado 

Percentual de seguimento 
100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Atingir 0,40 de razão na 

realização de mamografias em 

mulheres de 50-69 anos 

Razão de mamografia 

0,24 2020 Razão 0,40 Razão 0,40 0,40 0,40 0,40 

100% Encaminhamento de 

achados mamográficos 

(clínicos ou de imagem) para 

centro especializado 

Percentual de encaminhamentos  

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

 

Diretriz 5: ATENÇÃO PRIMÁRIA - Implantar/Implementar todas as Linhas de Cuidado vigentes pela SESA 

Objetivo: Organizar e qualificar a linha de cuidado à Saúde da Criança e Adolescente  

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de medida 
2022 2023 2024 2025 
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Implantar/implementar a linha 

guia da saúde da Criança em 

100% das unidades básicas de 

saúde 

Percentual de unidades básicas 

de saúde com linha guia da 

Saúde da Criança implantada 
100 2020 % 70 % 70 70 70 70 

Realizar consulta do recém-

nascido até o 10º dia em 85% 

das crianças 

Percentual de crianças com 

consulta realizada 85 2020 % 85 % 85 85 85 85 

Realizar estratificação de risco 

em 100% do recém-nascido 

conforme linha guia  

Percentual de recém nascidos 

estratificados 100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Realizar 7 consultas de 

puericultura no primeiro ano de 

vida em 95% das crianças 

Percentual de crianças com 7 

consultas de puericultura 

realizadas 

95 2020 % 80 % 80 80 80 80 

Realizar aprazamento e 

planejamento para aplicação 

de vacinas de 100% das 

crianças  

Percentual de crianças com 

aprazamento 
100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Encaminhar 100% crianças 

com alteração no 

desenvolvimento psicomotor 

para serviço especializado 

Percentual de crianças 

encaminhadas 
100 2020 % 100 % 100 100 100 10 
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Reduzir em 85% proporção de 

gravidez na adolescência 

Proporção de gravidez na 

adolescência 
9,46 2020 % 85 % 85 85 85 85 

Realizar a adesão ao PSE nos 

4 anos de vigência deste Plano 

Municipal de Saúde 

Adesão ao PSE em todos os 

anos 100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

 

Diretriz 6: ATENÇÃO PRIMÁRIA - Implantar/Implementar todas as Linhas de Cuidado vigentes pela SESA 

Objetivo: Organizar e qualificar a linha de cuidado à Saúde do Idoso 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de medida 
2022 2023 2024 2025 

Implantar/implementar a linha 

guia da saúde do idoso em 

100% das unidades básicas de 

saúde 

Percentual de unidades básicas 

de saúde com linha guia da 

saúde do idoso implantada. 
100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Estratificar 100% população 

idosa conforme linha guia do 

Idoso 

Percentual de unidades básicas 

de saúde com a estratificação de 

risco  

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Implementar plano de cuidados 

para 100% da população idosa 

domiciliada 

Percentual de idosos 

domiciliados acompanhados  100 2020 % 100 % 100 100 100 100 
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Diretriz 7: ATENÇÃO PRIMÁRIA - Implantar/Implementar todas as Linhas de Cuidado vigentes pela SESA 

Objetivo: Organizar e qualificar a linha de cuidado à Saúde Mental 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de medida 
2022 2023 2024 2025 

Implantar a linha guia de Saúde 

Mental em 100% as unidades 

básicas de saúde e serviços 

especializados de Saúde 

Mental 

Percentual de unidades básicas 

de saúde e serviços 

especializados em SM com linha 

guia de saúde Mental implantado 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Implantar/implementar a 

estratificação de risco e plano 

de cuidados conforme Linha 

Guia de Saúde Mental – SESA 

PR em 100% das unidades 

básicas de saúde 

Percentual de unidades básicas 

de saúde com estratificação de 

risco e plano de cuidados 

conforme Linha Guia de Saúde 

Mental– SESA PR 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Realizar ao menos 10 

ações/ano de matriciamento 

por cada serviço especializado 

Percentual de matricialmente em 

saúde mental com as equipes da 

APS 

100 2020 % 10 % 10 10 10 10 
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em saúde mental ou com as 

equipes da APS 

Reduzir a 10% (ideal 0%) as 

inconsistências nos 

encaminhamentos para os 

serviços especializados de 

Saúde Mental (pacientes não 

estratificados/estratificados 

incorretamente e /ou sem plano 

de cuidados já iniciados na 

APS) 

Percentual de encaminhamentos 

inconsistentes para os serviços 

especializados em Saúde Mental 

0 2020 % 0 % 0 0 0 0 

Implantar / Implementar 

Protocolo de Manejo de 

Urgência e Emergência 

Psiquiátricas em 100% dos 

serviços de saúde do município 

Percentual de serviços de saúde 

com o protocolo implantado 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Implantar / Implementar 

Protocolo de Prevenção e 

Manejo do Comportamento 

Suicida em 100% dos serviços 

de saúde do município 

Percentual de serviços de saúde 

com o protocolo implantado 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 
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Manter/Implantar/implementar 

o fluxo para as internações em 

saúde mental, conforme Norma 

Geral de Regulação do Fluxo 

Assistencial Hospitalar em 

Saúde Mental – SESA PR em 

100% dos serviços com acesso 

a central de leitos 

Percentual de serviços com 

acesso a central de leitos que 

utilizam corretamente a referida 

norma 
100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Manter as reuniões semanais 

com os grupos de idosos e 

crianças. 

Quantidade de Reuniões 

Semanais 02 2020 Nº abs 44 Nº abs 11 11 11 11 

Manter/Implementar o fluxo de 

encaminhamentos para 

tratamento de usuário de álcool 

e outras drogas para o CAPS 

AD III SIM Paraná em Toledo-

Pr. 

Percentual de encaminhamentos 

para o serviço especializado em 

Saúde Mental a usuários de 

álcool e outras drogas, conforme 

demanda 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Oferecer encaminhamentos 

através do CISCOPAR a 100% 

dos pacientes atendidos e que 

necessitam de avaliação 

Percentual de encaminhamentos 

efetuados 
100 2020 % 100 % 100 100 100 100 
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psiquiátrica e tratamento 

medicamentoso. 

 

Diretriz 8: ATENÇÃO PRIMÁRIA - Implantar/Implementar todas as Linhas de Cuidado vigentes pela SESA 

Objetivo: Organizar e qualificar a linha de cuidado em Saúde Bucal 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de medida 
2022 2023 2024 2025 

Implantar/Implementar a linha 

guia de saúde bucal em 100% 

das unidades básicas de saúde 

Percentual de unidades básicas 

de saúde com linha guia de 

saúde bucal implantado 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Implantar/implementar a 

estratificação de risco e plano 

de cuidados conforme Linha 

Guia de Saúde Bucal – SESA 

PR em 100% das unidades 

básicas de saúde 

Percentual de unidades básicas 

de saúde com estratificação de 

risco e plano de cuidados 

conforme Linha Guia de Saúde 

Bucal – SESA PR 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Zerar os encaminhamentos 

inconsistentes para o CEO 

Percentual de encaminhamentos 

inconsistentes para o CEO 
0 2020 % 0 % 0 0 0 0 
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Aumentar em no mínimo 60 % 

da proporção de gestantes com 

atendimento odontológico 

Percentual de gestantes com 

atendimentos odontológicos 2 2020 % 60 % 60 60 60 60 

 

Diretriz 9: ATENÇÃO PRIMÁRIA - Implantar/Implementar todas as Linhas de Cuidado vigentes pela SESA 

Objetivo: Organizar e qualificar a linha de cuidado à Saúde das Pessoas com Deficiência 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de medida 
2022 2023 2024 2025 

Garantir a realização dos 

testes de triagem neonatal 

(coraçãozinho, pezinho, 

olhinho, orelhinha e linguinha) 

em tempo oportuno para 100% 

as crianças recém-nascidas 

Percentual de crianças com os 

testes realizados em tempo 

oportuno 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Monitoramento e busca ativa 

de 100% dos casos com testes 

de triagem neonatal com 

resultado alterado para 

intervenção e tratamento 

precoce 

Percentual de crianças com 

resultados alterados com 

monitoramento e tratamento em 

tempo oportuno 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 
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Manter/Implantar/Implementar 

ações de prevenção, 

diagnóstico precoce e 

reabilitação em deficiência 

auditiva em um (01) serviço de 

saúde 

Número de serviços de saúde 

que desenvolvem ações em 

saúde auditiva 

1 2020 Nº inteiro 1 Nº inteiro 1 1 1 1 

Manter/Implantar/Implementar 

ações de prevenção, 

diagnóstico precoce e 

reabilitação em deficiência 

visual em um (01) serviço de 

saúde 

Número de serviços de saúde 

que desenvolvem ações em 

saúde visual 

1 2020 Nº inteiro 1 Nº inteiro 1 1 1 1 

Manter/Implantar/Implementar 

ações de prevenção, 

diagnóstico precoce e 

reabilitação em deficiência em 

um (01) serviço de saúde 

intelectual 

Número de serviços de saúde 

que desenvolvem ações em 

saúde intelectual 

1 2020 Nº inteiro 1 Nº inteiro 1 1 1 1 

Manter/Implantar/Implementar 

ações de prevenção, 

diagnóstico precoce e 

reabilitação em deficiência 

Número de serviços de saúde 

que desenvolvem ações em 

saúde física 

1 2020 Nº inteiro 1 Nº inteiro 1 1 1 1 
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física em um (01) serviço de 

saúde 

Construir o Plano Municipal da 

Pessoa com Deficiência  

Plano Municipal construído e 

aprovado pelo CMS 
0 2020 Nº inteiro 1 Nº inteiro 1    

 

Diretriz 10: ATENÇÃO PRIMÁRIA - Implantar/Implementar todas as Linhas de Cuidado vigentes pela SESA 

Objetivo: : Organizar e qualificar a linha de cuidado à Saúde Populações Expostas aos Agrotóxicos  

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de medida 
2022 2023 2024 2025 

Implantar/Implementar a linha 

de cuidado à Saúde 

Populações Expostas aos 

Agrotóxicos em 100% das 

unidades básicas de saúde 

Percentual de unidades básicas 

de saúde com linha de cuidado à 

Saúde Populações Expostas aos 

Agrotóxicos implantado 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

 

Diretriz 11: VIGILANCIA EM SAÚDE Vigilância Ambiental 

Objetivo:  Estabelecer ações buscando a qualidade dos serviços de Vigilância Ambiental 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de medida 
2022 2023 2024 2025 
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Atendimento de 100% da 

demanda, enviando amostras 

de morcegos, cães, gatos e 

mamíferos silvestres com 

suspeita de raiva para 

diagnóstico laboratorial, 

notificando na Ficha de 

Epizootia (Sinan) e realizando 

as ações cabíveis. 

Percentual de amostras de 

animais, com suspeita de 

doença neurológica 

encaminhadas ao LACEN para a 

investigação laboratorial, de 

acordo com o Manual de Coleta 

e Envio de Amostras Biológicas 

ao Lacen/PR 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Atendimento de 100% da 

demanda, enviando ao 

laboratório amostras para a 

investigação laboratorial de 

Febre Amarela em Primata 

Não Humano, notificando na 

Ficha de Epizootia (Sinan) e 

SISS-GEO (Sistema de 

Informação em Saúde 

Silvestre) e realizando as 

ações cabíveis. 

Percentual de mortes e 

adoecimento de Primatas Não 

Humanos investigados através 

da coleta de amostras, envio ao 

laboratório para a investigação 

laboratorial de Febre Amarela, 

notificação na Ficha de Epizootia 

(Sinan) e SISS-GEO (Sistema de 

Informação em Saúde Silvestre) 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Atendimento de 100% da 

demanda, enviando ao 

Percentual de coleta de 

amostras de cães suspeitos de 
100 2020 % 100 % 

 

 
100 100 100 
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laboratório amostras de cães 

suspeitos para a Leishmaniose 

Visceral Canina (LVC). 

LVC e envio ao LACEN para a 

investigação. 

100 

Notificar na Ficha de Epizootia 

(Sinan) 100% dos casos de 

Leishmaniose Visceral Canina 

(LVC) autóctones com 

confirmação parasitológica por 

laboratório de referência e 

realização de pesquisa 

entomológica juntamente com 

a Secretaria de Estado da 

Saúde. 

Percentual de casos de LVC 

autóctones notificados na Ficha 

de Epizootia (Sinan) e realização 

de pesquisa entomológica 

juntamente com a Secretaria de 

Estado da Saúde.  
100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Realizar investigação 

entomológica em 100% das 

unidades domiciliares 

notificadas quanto à presença 

de triatomíneos 

Percentual de unidades 

domiciliares infestadas por 

triatomíneos pesquisadas 100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Atender 100% da demanda, 

realizando a coleta de 

carrapatos ou pulgas suspeitos 

de carrear bactérias do gênero 

Percentual de coleta de 

carrapatos ou pulgas suspeitos 

de carrear bactérias do gênero 

Rickettsíase e encaminhamento 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 
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Rickettsíase e encaminhando 

ao Laboratório de Referência 

Nacional em Vetores das 

Riquetsioses conforme as 

orientações da Nota Técnica 

001/2019/DVDTV/CVA/DAV/S

ESA, ou qualquer outra que 

venha a substituí-la. 

ao Laboratório de Referência 

Nacional em Vetores das 

Riquetsioses conforme as 

orientações da Nota Técnica 

001/2019/DVDTV/CVA/DAV/SE

SA, ou qualquer outra que venha 

a substituí-la. 

Atender 100% da demanda, 

realizando a coleta e envio de 

amostras de animais 

peçonhentos causadores de 

acidentes ou não para a 

Divisão de Vigilância Zoonoses 

e Intoxicações da 

Superintendência de Vigilância 

em Saúde para identificação 

taxonômica, assim como a 

realização do seu 

cadastramento no SINAP – 

Sistema de Informação de 

Percentual de coleta de 

amostras de animais 

peçonhentos causadores de 

acidentes ou não e registro no 

SINAP - Sistema de Informação 

de Notificação de Animais 

Peçonhentos. 100 2020 % 100 % 100 100 100 100 
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Notificação de Animais 

Peçonhentos. 

Cumprir 100% da meta 

determinada pela Diretriz 

Nacional do Plano de 

Amostragem da Vigilância da 

Qualidade da Água para 

Consumo Humano, para a 

análise dos parâmetros de 

coliformes totais, cloro residual 

livre e turbidez. 

Percentual de amostras de água 

analisadas conforme 

determinado pela Diretriz 

Nacional do Plano de 

Amostragem da Vigilância da 

Qualidade da Água para 

Consumo Humano, inferindo na 

qualidade da água consumida 

pela população. 

93,80 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Alimentar os dados referentes 

ao controle da qualidade da 

água para consumo humano 

no SISAGUA. 

Percentual de dados de Controle 

da qualidade da água para 

consumo humano alimentados 

no SISAGUA 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Alimentar 100% dos dados no 

SISAGUA referentes à 

vigilância da qualidade da água 

para consumo humano até o 

último dia do mês 

subsequente. Dados estes dos 

Resultados das análises 

Percentual de dados referentes à 

vigilância da qualidade da água 

para consumo humano 

alimentados no SISAGUA 100 2020 % 100 % 100 100 100 100 
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realizadas de Vigilância (Plano 

de Amostragem). 

Garantir/viabilizar 100% dos 

equipamentos, materiais e 

insumos necessários para a 

atuação da Vigilância 

Ambiental 

Percentual de equipamentos, 

materiais e insumos adquiridos 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Implantar e implementar 01 

equipe necessária para realizar 

as ações de Vigilância 

Ambiental 

Número de equipe de Vigilância 

Ambiental necessária/adequada 
1 2020 

Nº 

Absoluto 
1 

Número 

absoluto 
1 1 1 1 

Garantir e disponibilizar 

Educação Permanente em 

Saúde a 100% dos Servidores 

da Vigilância Ambiental 

Percentual de servidores 

capacitados. 
100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

 

Diretriz 12: VIGILANCIA EM SAUDE - Endemias 

Objetivo: Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para reduzir o risco de epidemia pelos agravos transmitidos pelo mosquito 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de medida 
2022 2023 2024 2025 
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Realizar no mínimo 4 (quatro) 

ciclos de visitas domiciliares 

para controle da dengue nos 

municípios infestados 

Número de ciclos que atingiram 

mínimo de 80% de cobertura de 

imóveis visitados para controle 

vetorial da dengue. 

4 2020 
Número 

absoluto 
4 

Número 

absoluto 
4 4 4 4 

Realizar 6 LIRAa 

(Levantamento Rápido do 

Índice de Infestação por Aedes 

aegypti) ao ano. 

Número de LIRAa 

(Levantamento Rápido do Índice 

de Infestação por Aedes aegypti) 

realizados ao ano. 

6 2020 
Número 

absoluto 
6 

Número 

absoluto 
6 6 6 6 

Realizar ações de controle do 

vetor Aedes aegypti para 

manter a infestação menor que 

1%. 

Percentual de infestação do 

Aedes aegypti no município 
0.75 2020 % 

Menor que 

1%. 

Número 

absoluto 
1 1 1 1 

Garantir/viabilizar 100% do 

material pedagógico, 

equipamentos de sonoplastia e 

veículos necessários para a 

atuação da Equipe de 

Educação em Saúde, do Setor 

de Controle de Endemias 

Percentual de equipamentos e 

materiais adquiridos 

100 2020 % 
100 

 
% 100 100 100 100 
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Diretriz 13: VIGILANCIA EM SAÚDE – Saúde do Trabalhador 

Objetivo: Detectar, conhecer, prevenir, fiscalizar os fatores de risco que possa ocasionar ao trabalhador. 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de medida 
2022 2023 2024 2025 

Realizar no mínimo 1 

notificação por quadrimestre, 

dos agravos: câncer 

relacionado ao trabalho, 

dermatose ocupacional, 

doença osteomuscular 

relacionado ao trabalho, perda 

auditiva induzida por ruído, 

pneumoconiose, transtorno 

mental relacionado ao trabalho. 

Número de notificações 

registradas no SINAN por 

quadrimestre. 

3 2020 
Número 

absoluto 
12 

Número 

absoluto 
3 3 3 3 

Aumentar anualmente em 10% 

o número de notificação dos 

acidentes e agravos 

Número de notificações 

registradas no SINAN ano 

anterior acrescidos de 10%.  

0 2020 % 10% % 10 10 10 10 
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relacionados ao trabalho no 

território do município. 

Investigar 100% dos acidentes 

relacionados ao trabalho que 

tenha ocorrido no território do 

município, priorizando os 

acidentes com: óbitos, 

amputações, incapacitações 

físicas e psicológicas, crianças 

e adolescentes. 

Proporção entre número total de 

notificações de acidentes de 

trabalho registrados no SINAN e 

SIM e roteiros de investigação 

enviados para a 20ª Regional de 

Saúde.  

100% 2020 % 100% % 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Preencher 100% do campo 

ocupação nas notificações de 

agravos relacionados ao 

trabalho. 

Divide-se o número de 

notificações registrados no 

SINAN, por local de notificação, 

em que houve o registro do 

Campo ocupação pelo número 

total de notificações de agravos 

e doenças relacionadas ao 

trabalho x 100. Excluem-se as 

notificações cujo campo está 

preenchido como ignorado. 

100% 2020 % 100% % 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
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Preencher 100% do campo 

acidente de trabalho nas 

declarações de óbitos. 

Divide-se o número de óbitos por 

causas externas, registrado no 

SIM, em que houve o registro do 

campo acidente de trabalho 

marcado como 

<sim> ou <não> na DO pelo 

número total de óbitos por 

causas externas x 100. Excluem-

se as notificações cujo campo 

está preenchido como ignorado. 

100% 2020 % 100% % 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Preencher 100% do campo 

ocupação nas declarações de 

óbitos. 

Divide-se o número de óbitos, 

registrado no SIM, em que houve 

o registro do campo ocupação na 

DO pelo número total de óbitos x 

100. 

Excluem-se as notificações cujo 

campo está preenchido como 

ignorado. 

100% 2020 % 100% % 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Realizar no mínimo 1 

discussão de caso de agravo 

relacionado a saúde do 

trabalhador com a participação 

Número de discussão realizado.  

1 2020 

Número 

absoluto de 

discussão 

realizada. 

4 % 1 1 1 1 
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da Atenção Primária, por 

quadrimestre. 

Realizar no mínimo 1 

discussão de caso de agravo 

relacionado a saúde do 

trabalhador com a participação 

da equipe de Atenção 

Especializada e Hospitalar, por 

quadrimestre. 

Número de discussão realizado. 

1 2020 

Número 

absoluto de 

discussão 

realizada. 

4 % 1 1 1 1 

Participar de no mínimo 1 

capacitação em saúde e 

segurança do trabalho, por 

quadrimestre. 

Número de capacitação 

realizado. 
4 2020 

Número 

absoluto de 

capacitaçã

o realizada. 

16 % 4 4 4 4 

Apresentar no mínimo 1 

relatório de inspeção em 

ambiente de trabalho, por 

trimestre 

Número de relatórios 

apresentados.  

4 2020 

Número 

absoluto de 

relatórios 

apresentad

os. 

16 % 4 4 4 4 

Realizar no mínimo 1 

notificação por quadrimestre, 

dos agravos: câncer 

relacionado ao trabalho, 

Número de notificações 

registradas no SINAN por 

quadrimestre. 
18 2020 

Número 

absoluto de 

notificações 

72 

Número 

absoluto de 

notificações 

18 18 18 18 
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dermatose ocupacional, 

doença osteomuscular 

relacionado ao trabalho, perda 

auditiva induzida por ruído, 

pneumoconiose, transtorno 

mental relacionado ao trabalho. 

por 

agravos. 

por 

agravos. 

Contratação de um Técnico em 

Saúde do Trabalhador 

 Técnico em Segurança do 

Trabalho contratado 
0 2020 Nº absoluto 1 Nº absoluto 1 - - - 

 

Diretriz 14: VIGILANCIA EM SAUDE – Vigilância Sanitária 

Objetivo: Estabelecer ações buscando a qualidade dos serviços de Vigilância Sanitária 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de medida 
2022 2023 2024 2025 

Cadastrar 100% dos 

estabelecimentos de interesse 

para Vigilância Sanitária sob a 

responsabilidade do município. 

Percentual de estabelecimentos 

de interesse para Vigilância 

Sanitária sob a responsabilidade 

do município cadastrados 

100 2020 % 100% % 100 100 100 100 

Implantar e implementar 01 

equipe necessária para realizar 

as ações de fiscalização 

Número de equipe de VISA 

necessária/adequada 1 2020 
Número 

absoluto 
1 

Número 

absoluto 
1 1 1 1 
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sanitária de acordo com a 

necessidade e grau de 

complexidade dos 

estabelecimentos sob a 

responsabilidade do município. 

Garantir/viabilizar 100% dos 

equipamentos, materiais e 

insumos necessários para a 

atuação da VISA 

Percentual de equipamentos, 

materiais e insumos adquiridos 
100 2020 % 100% % 100 100 100 100 

Inspeções sanitárias 

realizadas em 100% dos 

estabelecimentos classificados 

como de alto risco sob 

responsabilidade do município, 

conforme estabelecido em 

legislações sanitárias. 

Percentual de inspeções 

sanitárias nos estabelecimentos 

classificados como de alto risco. 

100 2020 % 100% % 100 100 100 100 

Inspeções sanitárias 

realizadas em 100% dos 

estabelecimentos classificados 

como de médio risco, ou seja, 

cujo o licenciamento sanitário 

ocorreu sem inspeção prévia 

Percentual de inspeções 

sanitárias nos estabelecimentos 

classificados como de médio 

risco. 
100 2020 % 100 % 100 100 100 100 



 
 
 

109 
Plano Municipal de Saúde de Ouro Verde do Oeste/PR para o quadriênio 2022 a 2025 (PMS 2022-2025) 

e/ou análise documental por 

parte da VISA. 

Pelo menos 3 ações 

educativas em Vigilância 

Sanitária para a população. 

Número de atividades e ações 

educativas em Vigilância 

Sanitária para a população 

realizadas. 

4 2020 
Número 

absoluto 
3 

Número 

absoluto 
3 3 3 3 

Pelo menos 3 ações 

educativas em Vigilância 

Sanitária para o setor regulado. 

Número de atividades e ações 

educativas em Vigilância 

Sanitária para o setor regulado 

realizadas. 

0 2020 
Número 

absoluto 
3 

Número 

absoluto 
3 3 3 3 

100% de atendimento das 

denúncias, reclamações e 

solicitações recebidas através 

da realização de inspeção, 

encaminhamentos para órgãos 

competentes, adoção de 

medidas e retorno ao 

denunciante. 

Percentual do atendimento das 

denúncias, reclamações e 

solicitações recebidas através 

da realização de inspeção, 

encaminhamentos para órgãos 

competentes, adoção de 

medidas e retorno ao 

denunciante. 

100 2020 % 100% % 100 100 100 100 

Atendimento de 100% da 

demanda por coleta de 

amostras de produtos de 

interesse à saúde para o 

Percentual de amostras de 

produtos de interesse à saúde 

coletadas, de acordo com a 

demanda ou investigação em 

100 2020 % 100% % 100 100 100 100 
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atendimento de Programas de 

Monitoramento de Qualidade e 

para investigações. 

curso, encaminhadas para 

análise no Lacen/PR, 

laboratórios conveniados ou 

contratados. 

Lavratura de 100% de medidas 

administrativo-sanitárias em 

decorrência das não 

conformidades e 

irregularidades constatadas. 

Percentual de lavratura de 

medidas administrativo-

sanitárias em decorrência das 

não conformidades e 

irregularidades constatadas. 

100 2020 % 100% % 100 100 100 100 

Instauração de 100% de 

Processos Administrativos 

Sanitários, decorrentes dos 

Autos de Infração lavrados. 

Percentual de instauração de 

Processos Administrativos 

Sanitários, decorrentes dos 

Autos de Infração lavrados. 

100 2020 % 100% % 100 100 100 100 

100% dos Processos 

Administrativos Sanitários 

julgados na instância onde se 

encontra. 

Percentual de Processos 

Administrativos Sanitários 

julgados na instância onde se 

encontra. 

100 2020 % 100% % 100 100 100 100 

Alimentação de 100% das 

ações de Vigilância Sanitária 

no SIEVISA ou Sistema 

Próprio. 

Percentual da alimentação das 

ações do quadrimestre no 

SIEVISA ou Sistema Próprio. 
50 2020 % 100% % 100 100 100 100 
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Investigações realizadas em 

100% dos locais da produção 

e/ou armazenamento dos 

alimentos onde ocorreu o surto 

por Doenças Transmitidas por 

Alimentos – DTA’s. 

Percentual de investigações 

realizadas nos locais da 

produção e/ou armazenamento 

dos alimentos onde ocorreu o 

surto. 

A/C 2020 % 100% % 100 100 100 100 

Garantir e disponibilizar 

Educação Permanente em 

Saúde a 100% dos Servidores 

da VISA 

Percentual de servidores 

capacitados. 
100 2020 % 100% % 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

Diretriz 15: VIGILANCIA EM SAUDE – Vigilância Epidemiológica 

Objetivo: O objetivo principal é fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução 
de ações de controle de doenças e agravos. 

Descrição da Meta Indicador (Linha-Base) Meta Prevista 
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Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 
Valor Ano 

Unidade 

de medida 

Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 
2022 2023 2024 2025 

Coletar dados e informações 
referente a: Dados 
demográficos, ambientais e 
socioeconômicos; Dados de 
morbidade; Dados de 
mortalidade; Dados de 
nascidos vivos; Notificações 
de surtos, epidemias e 
pandemias; 

Percentual de dados, com 

busca nos mais variados 

sistemas de informação. 

 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Reconhecer as principais 
doenças de notificação 
compulsória e investigar 
epidemias e pandemias que 
ocorrem em territórios 
específicos. 

Percentual de notificação 

compulsória nos sistemas de 

informação (Sinan Net e Sinan 

Online, SIM, SINASC, 

NotificaCovid 

 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Notificar e monitorar casos 
suspeitos e confirmados da 
Covid-19 

Percentual de notificação 
compulsória (NotificaCovid) de 
casos suspeitos ou confirmados 
para Covid-19; Percentual de 
monitoramento de pacientes e 
seus contatos isolamento 
domiciliar e hospitalar. 

 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Notificar e monitorar casos 
suspeitos e confirmados de 
Dengue e outras arboviroses 

Percentual de notificação 

compulsória para suspeita de 

Dengue (Sinan) e coleta de 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 



 
 
 

113 
Plano Municipal de Saúde de Ouro Verde do Oeste/PR para o quadriênio 2022 a 2025 (PMS 2022-2025) 

(Febre Amarela, Zika e 
Chikungunya). 

exames (sorologia) e 

encaminhamento ao Lacen; 

Notificar e monitorar doenças 
infectos parasitárias, bem 
como seus encaminhamentos 
aos serviços de referência CTA 
e outras especialidades, a citar: 
HIV, Hep. Virais, Sífilis, 
Tuberculose, Hanseníase, 
toxoplasmose, .... 

Percentual de notificação 

compulsória no SINAN. 

 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Monitorar doenças 
exantemáticas (sarampo e 
rubéola), bem como tétano e 
leptospirose + PFA (suspeita 
de poliomielite) 

Percentual de notificação 

compulsória imediata as 

autoridades sanitárias 20º RS e 

SINAN (ligação telefônica) do 

caso suspeito. 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Monitorar surtos de Diarreias 

Percentual de notificação 

compulsória de surtos (SINAN) e 

informe semanal (segunda-

feira), de acordo com semana 

epidemiológica através do 

sistema informação SIVEP-DDA. 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Participar nos comitês de 
GTARO (avaliação e 
investigação de mortalidade 
materna e infantil), organizados 
pela 20º RS 

Percentual -SIM (sistema de 

informação mortalidade); 

 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 

Realizar Testes Rápido (HIV, 
HEP. B e C e sífilis) a demanda 
espontânea, pedido médico, 

Número de relatório SISLOG. 

 
12 2020 Nº absoluto 48 Nº absoluto 12 12 12 12 
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acidentes com exposição 
material biológico, vítima de 
abuso sexual e campanhas 
(outubro rosa e novembro azul) 

Garantir cobertura vacinal da 
população em seus mais 
variados grupos (crianças, 
adolescentes, adultos, 
gestantes e idosos) e 
campanhas (Pólio, Covid-19...) 

Percentual de cobertura vacinal 

 
96,24 2020 % 90 % 90 90 90 90 

Realizar Teste pezinho 
(2ºcoleta) para mãe de parto 
natural.Prevenção das 
seguintes doenças: 
Fenilcetonúria, Hipotireoidismo 
Congênito, Fibrose Cística, 
Doença Falciforme e outras 
Hemoglobinopatias, 
Deficiência de Biotinidase; 
Hiperplasia Adrenal 
Condesidrogenase acetil CoA 
de cadeia curta (SCAD), 
Deficiência da desidrogenase 
acetil CoA de cadeia média 
(MCAD), Deficiência da 
desidrogenase acetil CoA de 
cadeia longa (LCHAD), 
Deficiência da desidrogenase 
acetil CoA de cadeia muito 
longa (VLCAD) e Deficiência 
do transporte da carnitina 
primária (CTD) 

Percentual de 2º Coleta de teste 

Pezinho; 

 

100 2020 % 100 % 100 100 100 100 
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Diretriz 16: ASSITENCIA FARMACEUTICA  

Objetivo: Realizar atenção farmacêutica humanizada, para minimizar os efeitos colaterais dos medicamentos e abandonos de tratamento, pela falta de 

informação e acompanhamento. 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da meta 

Indicador (Linha-Base) 
Meta Plano 

(2022-2025) 

Unidade 

de Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de medida 
2022 2023 2024 2025 

Farmácia na UBS para 

atendimento qualificado à 

população 

 

Número de farmácia na UBS 1 2020 
NÚMERO 

ABSOLUTO 
1 

NÚMERO 

ABSOLUTO 
1 1 1 1 

Aperfeiçoar 100% o ciclo de 

AF no município, através da 

qualificação das compras, do 

almoxarifado, abastecimento e 

dispensação 

Percentual do uso racional de 

medicamentos 
85% 2020 PERCENTUAL 90% PERCENTUAL 90 90 90 90 

Garantir 100% a regularidade 

do fornecimento dos 

medicamentos  

 

Percentual de medicamentos 

dispensados 
70% 2020 PERCENTUAL 90% PERCENTUAL 90 90 90 90 
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Implantar/atualizar a cada três 

anos a REMUME 

 

Número de atualizações da 

REMUME 
0 2020 

NÚMERO 

ABSOLUTO 
1 

NÚMERO 

ABSOLUTO 
1 1 1 1 

Desenvolver 2 atividades para 

adesão de prescritores a 

REMUME  

Número de reuniões com 

prescritores 
0 2020 

NÚMERO 

ABSOLUTO 
1 

NÚMERO 

ABSOLUTO 
1 1 1 1 

Informatizar 100% a 

dispensação de medicamentos 

nas unidades  

Percentual de farmácia 

informatizada para dispensação 

de medicamentos 

100% 2020 % 100 PERCENTUAL 100 100 100 100 

Garantir 100% da regularidade 

do fornecimento dos 

Medicamentos Especializados 

mediante articulação com 

Regional  

Percentual de medicamentos 

dispensados 
90% 2020 % 90% PERCENTUAL 90 90 90 90 

Implementar o serviço de 

Cuidado Farmacêutico com 

foco na avaliação do resultado 

do tratamento para 100% dos 

pacientes que necessitam. 

Percentual de pacientes 

atendidos 
80% 2020 % 90% % 90 90 90 90 
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Há um relativo consenso de que monitorar consiste em realizar análises 

longitudinais, que buscam produzir informações para revelar o curso ou 

desenvolvimento de algo no tempo. Consiste em acompanhar o monitorado de forma 

mais frequente, por meio de observações, pareceres, coleta de dados, medições, 

indicadores, tabulações e compilações. O monitoramento verifica se o desenrolar das 

ações de uma dada estratégia aponta para o alcance de metas e objetivos. 

As diferentes concepções em avaliação têm em comum a noção de que a 

avaliação expande os conteúdos de mensuração e da verificação do monitoramento 

para determinar valores e méritos de programas e políticas. 

A avaliação que se inscreve para além de um julgamento, leva em conta os 

sujeitos sociais envolvidos em uma determinada situação e seus interesses, assim 

como o objeto avaliado: sua especificidade, particularidade, generalidade e seu grau 

de maturação ou desenvolvimento. Avaliar, nesse sentido, é um constante descobrir 

e deve compreender um permanente diálogo entre os sujeitos envolvidos ou entre 

quem avalia (a equipe de avaliação), o objeto da avaliação (o avaliado) e a realidade 

em que ambos se inscrevem (o contexto). Essa perspectiva traz a necessidade de 

diversificar os instrumentos de avaliação. 

Pode-se afirmar que o monitoramento e avaliação são faces, complementares 

entre si, de um mesmo processo. O monitoramento acompanha no tempo o 

desenvolvimento de determinadas atividades e formula hipóteses a respeito. A 

avaliação aprofunda a compreensão sobre esse desenvolvimento, investigando as 

hipóteses geradas pelo monitoramento. O monitoramento verifica. A avaliação amplia 

a compreensão sobre o avaliado, por meio de instrumental qualitativo ou quantitativo, 

dependendo da questão levantada. É importante ressaltar que avaliações também 

podem e devem ser monitoradas e avaliadas e esse processo é denominado meta 

avaliação. 

Os artigos 15 e 17 da Lei 8.080/1990 estabelecem que a União, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as 
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atribuições de avaliação e controle de serviços de saúde, além da avaliação e 

divulgação das condições ambientais e da saúde da população; e que é 

responsabilidade dos estados e dos municípios participar das ações de controle e 

avaliação das condições e dos ambientes de trabalho. 

O Capítulo IV da LC 141/2012, que trata da transparência, visibilidade, 

fiscalização, avaliação e controle menciona que os resultados do monitoramento e 

avaliação de cada ente, serão apresentados de forma objetiva, inclusive por meio de 

indicadores, e integrarão o Relatório de Gestão de cada ente federado. 

O Decreto 7.508/2011 estabelece entre as disposições essenciais do Contrato 

Organizativo de Ações e Serviços de Saúde – COAP a necessidade de que sejam 

definidos critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente 

e o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário das ações 

e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria. 
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PROPOSTAS REALIZADAS QUE FORAM ELENCADAS NA 11ª CONFERENCIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – 2019. 

 

01 Contratação de um médico clinico 20 horas, para cobrir horário intermediário 

das (11 horas as 15 horas), de segunda a sexta feira para atendimento na 

UBS. 

02 Implantação do setor de planejamento de compras em manutenção, para a 

Secretária de Saúde. 

03 Adequação e modernização do Layout da sala de vacina/imunização. 

04 Contratação de mais motoristas para a Secretaria de Saúde. 

05 Colocação de ramais/interfone para todas as salas da UBS. 

06 Aquisição de uma ambulância sistema elevatório para o embarque de 

cadeirantes. 

07 Capacitar equipe de profissionais da Rede, para atender as crianças e 

adolescentes vítimas de violências, sem exposição da vítima ou família. 

08 Levantamento da demanda, a fim de avaliar a necessidade da contratação de 

um (a) Psicólogo (a) exclusivo para atendimento infantil. 

09 Maior participação da comunidade nas campanhas de vacinação, participação 

que começa com a gestante e não somente nas campanhas.  

10 Garantir a acompanhamento do profissional da área de nutrição, para gestante 

de alto risco e criança com baixo peso, com a visita deste profissional a 

Pastoral da Criança pelo menos a cada três meses. 

11 Revisão na mudança de marcação de consultas. 

12 Atendimento médico no distrito de São Sebastião. 

13 Tratamento fora do município – Especializado – agilizar o atendimento. 

14 Organizar e revisar os fluxos de notificação e de encaminhamentos dos casos 

de violência. 

15 Dar continuidade ao atendimento odontológico, através de livre demanda, para 

crianças e adolescentes vinculados à Rede Pública Estadual de Educação. 
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16 Adequar a logística dos serviços prestados (viagens, transporte, consultas e 

exames) concentrando exames ou consultas em outros municípios, 

priorizando o deslocamento em ambulâncias para pessoas com restrições 

físicas, idosos, problemas clínicos, tratamentos contínuos (hemodiálise, 

quimioterapia), entre outros casos clínicos em que as pessoas necessitam de 

apoio.  

17 Melhorar o atendimento dos serviços prestados pelo centro de saúde. 

18 Melhorar a articulação entre os serviços de psicologia do município (saúde, 

educação e assistência social), de modo a ampliar a participação dos pais e 

escola nas demandas de saúde mental da criança e adolescente, visto que, os 

problemas psicológicos se manifestam na aprendizagem e na convivência 

coletiva. 

19 Mais apoio por parte da Secretaria de Saúde a entidade dos Alcoólicos 

Anônimos. 

20 A Secretaria Municipal de Saúde poderia contratar um profissional de 

fonoaudiologia ou solicitar através do CISCOPAR – Consorcio Intermunicipal 

de Saúde do Oeste do PR, o credenciamento de mais profissionais para 

tentarmos aumentar as vagas disponibilizadas ao município. 

21 Solicitar através do CISCOPAR – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste 

do PR, o credenciamento da especialidade em Neuropediatria. 
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