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1 INTRODUÇÃO 
 

O Plano Municipal de Saúde é referência para processos de planejamento e 

formulação de programações e projetos. É instrumento básico que norteia as ações e 

serviços de saúde prestados, bem como a gestão do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Apresentamos o Plano Municipal de Saúde 2018 – 2021, com dados do nosso 

município, e a partir destes dados foram traçados diretrizes, objetivos, ações, metas, 

indicadores, fontes de recursos e os responsáveis pela execução das políticas públicas 

prioritárias da nossa comunidade de Guarujá do Sul.  

Os dados elencados no presente plano tem por finalidade o cidadão, a pessoa 

humana. Pois, é através de serviços respaldados em programas e projetos que tem seu 

fundamento nas reais necessidades das famílias e das pessoas que se consegue melhorar 

a qualidade de vida de todos os usuários do Sistema de Saúde do município. 

Somente através de ações conjuntas, é possível conseguir um diagnóstico das 

reais necessidades da população do Município e viabilizar soluções que realmente 

aumentem a qualidade de vida de toda a população. 

O Presente Plano estabelece uma programação de ações a serem alcançadas na 

área da saúde para os próximos quatro anos, com base de estudos, levantamentos de 

indicadores, discussão e debate da comissão de elaboração do instrumento de 

Planejamento, valorização da participação popular através da realização de Conferência 

Municipal com levantamentos de prioridade dos eixos temáticos, análise do perfil situacional 

de indicadores socioeconômicos, demográficos estruturais, financeiros e epidemiológicos.  

E para consolidar o processo de deliberação/aprovação deste Instrumento de 

Gestão, o mesmo foi submetido para análise e aprovação junto ao Conselho Municipal de 

Saúde, conforme previstos nas seguintes legislações a considerar:   

A LEI FEDERAL DE 8. 142/90 e a RESOLUÇÃO Nº 453, DE 10 DE MAIO DE 2012, 

estabelece na 5º Diretriz que os Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais, Municipais e do 

Distrito Federal, têm competências definidas nas leis federais, bem como em indicações 

advindas das Conferências de Saúde, compete: 

I - fortalecer a participação e o Controle Social no SUS, mobilizar e articular a 

sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam 

o SUS; 

V - definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre o seu 

conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional 

dos serviços; 
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XIX - estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as Conferências de 

Saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão 

organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho de Saúde 

correspondente, convocar a sociedade para a participação nas pré-conferências e 

conferências de saúde.  

Já no contexto da LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012, 

estabelece normas sobre o processo planejamento orçamentário que se refere às receitas e 

do custeio da saúde pública dos entes federados em seus artigos a destacar:  

Art. 2º Para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos 

nesta Lei Complementar considerar-se-ão como despesas com ações e serviços públicos de 

saúde, aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam, 

simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7º da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 

1990, e às seguintes diretrizes:  

I - sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, 

igualitário e gratuito;  

II - estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de 

Saúde de cada ente da Federação; e  

Art. 30.  Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias, as leis 

orçamentárias e os planos de aplicação dos recursos dos fundos de saúde da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão elaborados de modo a dar cumprimento 

ao disposto nesta Lei Complementar.  

§ 1o O processo de planejamento e orçamento será ascendente e deverá partir das 

necessidades de saúde da população em cada região, com base no perfil epidemiológico, 

demográfico e socioeconômico, para definir as metas anuais de atenção integral à saúde e 

estimar os respectivos custos.  

Parágrafo único.  A transparência e a visibilidade serão asseguradas mediante 

incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo de 

elaboração e discussão do plano de saúde.  

Art. 38.  O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, 

do sistema de auditoria do SUS, do órgão de controle interno e do Conselho de Saúde de 

cada ente da Federação, sem prejuízo do que dispõe esta Lei Complementar, fiscalizará o 

cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que diz respeito:  

I - à elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual; 

Com base nos princípios legais e norteadores das Políticas do SUS este 

Instrumento de Planejamento para o quatro anos, não é fechado e absoluto sendo 

necessário que se faça as revisões periódicas para ajustar o mesmo conforme 

necessidades que possam aparecer em circunstâncias de adversidades ocasionais. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

Oportunizar o atendimento de Saúde do SUS aos habitantes de Guarujá do Sul, 

seguindo as Leis que norteiam o SUS, respeitando seus princípios, diretrizes, metas e 

normas visando à promoção, proteção e recuperação em saúde. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

� Estabelecer metas na área de saúde, através de levantamento de fatores que 

interferem direta e/ou indiretamente na situação de bem estar e saúde da população; 

� Realizar ações individuais e coletivas, visando a promoção, prevenção, assistência e 

reabilitação em saúde, ampliando o acesso aos serviços de saúde pública; 

� Traçar metas e prioridades para o desenvolvimento de ações adequadas às 

necessidades reais diagnosticadas no levantamento de fatores que interferem saúde 

da população do município, objetivando a prestação de serviços de prevenção e 

recuperação de saúde;  

� Fornecer aos órgãos Estaduais e Federais de Saúde informações solicitadas através 

na alimentação da base de dados nos sistemas nos instrumentos de gestão, 

referentes aos projetos, programas e atividades desenvolvidas no Município. 

� Planejar, programar, coordenar, fiscalizar, acompanhar e avaliar as ações de saúde 

desenvolvidas no município, de acordo com as Leis e Normas estabelecidas e em 

vigor. 

� Identificar os problemas de saúde existentes no município, com base na situação 

socioeconômica e o perfil epidemiológico da população; 

� Proporcionar assistência à saúde, de acordo com o previsto na Constituição Federal; 

� Demarcar estratégias e pontos prioritários na área da saúde; 

� Promover acesso aos serviços de saúde, iniciando-se sempre no nível primário para 

posteriormente ser referenciado aos serviços de maior complexidade, conforme 

necessidade; 

� Priorizar ações de promoção, prevenção e assistência à saúde; 

� Incentivar a implantação e implementação de programas que gerem indicadores 

importantes à saúde pública; 

� Contribuir na elaboração Orçamentária para o Município na gestão em saúde para os 

anos de 2018/2021; 

� Melhorar a infraestrutura da rede básica de atendimento com a finalidade de 

aumentar o acesso da população nos procedimentos de saúde; 
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� Fazer acontecer os programas ora implantados e os que irão surgindo; 

� Sensibilizar gestores e equipes quanto à necessidade e importância de se trabalhar 

numa perspectiva de humanização tanto nas relações de trabalho,  quanto  nos 

serviços e ações de saúde, capacitando-os para promover uma mudança de cultura 

da assistência à  saúde; 

� Incentivar e apoiar as ações em vigilância da saúde; 

� Garantir a implantação das ações conforme Compromisso de Gestão, estabelecidos 

neste instrumento de planejamento; 

� Possibilitar um trabalho integrado entre a gestão da Secretaria Municipal de Saúde e 

Conselho Municipal de Saúde num processo de fiscalização e deliberação das 

políticas em saúde.   
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3 ANÁLISE SITUACIONAL DO MUNICÍPIO 

 

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E GEOGRÁFICOS 

 

Guarujá do Sul era distrito e pertencia ao município de Dionísio Cerqueira, porém, 

era uma imensa área, cheio de problemas e dificuldades para governar. O prefeito eleito 

Hélio Wassum e os vereadores da primeira legislatura (1954 – 1958) e outras lideranças 

resolveram dividir o município em distritos, o primeiro na sede municipal, Guarujá, 

Pessegueiro, Cedro, e Palma Sola; Com a lei nº 210 que foi homologada na Assembleia 

legislativa dia 22 de julho de 1957, instalou-se os distritos pelo juiz de Direito de Mondai 

Exmo Sr. Dr Jovelino Lavi, aos 30 dias do mês de agosto de 1958. 

O Distrito de Guarujá e Pessegueiro sentiam-se abandonados e alienados a 

administração cerqueirense, ocupada pelo prefeito Sr Hercy  Brambilla de Oliveira, auxiliado 

pelos vereadores da segunda  legislatura ,Normélio  José Arnoldo ,Nestor Emanuel Grimm , 

Adelino João Crestani, Dalilo Quintino Pereira,Heitor Luiz Angel, Luiz Carlos Barreto, Mario 

Claudio Turra, eleitos em 15.11.1959. 

No momento os separatistas tinham o maior número na câmara de vereadores, isto 

os encorajou, para iniciar um movimento emancipatório, encabeçado pelos vereadores 

Normélio J. Arnoldo representante de Pessegueiro e Adelino João Crestani de Palma Sola, 

pela resolução nº10 de 12 de novembro de 1960, criou-se os município de Guarujá doo Sul 

e Palma Sola, homologada pela assembleia  legislativa do Estado, conforme Lei nº 787 de 

18 de dezembro de 1961,sendo que Pessegueiro passou a ser Distrito do novo município  

de Guarujá do Sul . 

A colonização de Guarujá do Sul iniciou no final da década de 1940, com a chegada 

dos primeiros imigrantes vindos do estado do Rio Grande do Sul, a maioria de origem 

italiana, alemã e cabocla que transpuseram o Rio Uruguai rumo à Santa Catarina em busca 

da obtenção de terras; desenvolvendo assim a vocação agrícola. 

Dentre as famílias pioneiras podemos citar: Panegas, (João Panegas primeiro 

morador de Pessegueiro) Coroneti, Possato, Kaiber e Reinisch, Armindo Rohenkohl ( 

primeiro colonizador de Guarujá), Bender e Alcides Volweis.Na década de 1950, as famílias 

Grimm, Lermem, Stalter, Johann, Schimid, Irineu,Olavo e Nolar volkveis, chegou também 

Sebastião da Silva, de origem cabocla, que veio ajudar na medição das terras. Está foi uma 

colonização planejada e bem-sucedida  

            Um dos motivos que levaram as pessoas a adquirir terras nesta localidade foi devido 

aos “corredores” que saiam desta região e seguiam até o Rio grande do Sul vender estas 

terras, povoando rapidamente está região. Os colonizadores que aqui chegaram se 
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estabeleceram por aqui em virtude das terras férteis, dos vastos pinhais e pelo excelente 

clima, típico do continente Europeu.   

               Em 23 de dezembro de 1943, chegou no Distríto de Pessegueiro o primeiro 

morador, Sr. João Panegas, vindo de Caxias do Sul - RS; ele era serrador e trabalhava na 

serrraria da firma Santo Antônio, de Romeu Granzotto e Alcides Volkveis, proprietários da 

maioria das terras da região; mais tarde esta serraria foi comprada pelo Sr. Arnoldo. Após 

chegaram os Irmãos Izidro e Astrolino Possato, compradores de terras, tinham como 

objetivo cultivar e plantar este pedaço de chão. 

            O nome do distrito de Pessegueiro originou-se de duas robustas árvores de 

Pessegueiro que lá existia, no inicio da colonização, no centro onde a vila estava se 

formando, chamando muita atenção. 

      Com a notícia que o DER (Departamento de Estradas e Rodagens) trouxe, onde 

planejava mudar o traçado da estrada geral entre São José do Cedro e Guarujá do Sul, 

devido as estradas serem péssimas para chegar no Distrito de Pessegueiro que era para ser 

a sede municipal, como estava difícil o acesso surgiu a ideia de construir uma nova sede 

próximo ao lado Direito do Rio das Flores. 

Alcides Volkveis e José Germano Link adquiriram diversas colônias, escolheram uma 

parte que oferecia melhores condições para a formação da Vila Nova, mediram e 

demarcaram de 289 terrenos, com ruas largas, bem ordenadas, estrada geral, Avenida João 

Pessoa, atravessaria o loteamento com 20 metros de largura, as demais com 15 metros. A 

intenção da abertura da nova estrada foi para facilitar a exportação da madeira para o 

vizinho país da Argentina. 

Doaram três quadras inteiras, para a construção da igreja católica, praça da matriz e 

a escola. A venda dos terrenos e chácaras teve boa aceitação, com compradores de Santa 

Rosa, Cerro Largo, Palmeiras, ou seja, inúmeras famílias oriundas do Rio Grande do Sul. 

 Numa reunião realizada em São José do Cedro em 1953, no escritório de José 

Germano Link com José Alberto Gasper,Jacob Fredolino Zimmer, Alcides Volkveis, Romeu 

e Rineu Granzotto, sugeriram que deveria trocar o nome de Sedia Nova, por ser um nome 

muito usado em diversas comunidades, Vila Nova ou Sedia Nova não era adequado para a 

nova comunidade que estava se formando. Sugeriu-se o nome de Guarujá por Rineu 

Granzotto, por ele conhecer a famosa praia de Guarujá em São Paulo, segundo ele, muito 

bela e por estar em evidência no momento, do Sul pra evitar confusão, tendo uma grande 

influência do Padre Aurélio Canzi que contribuiu para a escolha do nome do nosso 

município ficando definitivamente Guarujá do Sul, que teve um crescimento surpreendente e 

vertiginoso. 
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Sua fundação oficial foi dia 25 de julho de 1951 , com o nome de Vila Nova, porém 

a data extensiva à emancipação político-administrativa é dia 18 de dez embro de 1961. 

Na época o transporte era feito com Carroças, cavalos, alguns carros particulares e 

também com o ônibus Faixa Azul (dia sim, dia não). 

            Por volta do ano de 1963 o Sr. Beno Blau instalou uma turbina Hidráulica, que 

passou a fornecer energia elétrica à localidade, isso fez com que Guarujá do Sul 

desenvolvesse-se mais que Pessegueiro, além da estrada que também favoreceu para este 

desenvolvimento. Pelo fornecimento da Luz era cobrada uma taxa única por Proprietário. 

Guarujá do Sul possui como símbolo municipal:  Bandeira, Brasão e Hino. As cores 

símbolos do município são  Vermelho - amor, bravura e união do povo, Verde - Exuberante 

vegetação, flores e matas e o Amarelo – riquezas. 

       Nos aspectos geográficos Guarujá do Sul tem seu território situado no Hemisfério 

Ocidental, ao Sul do Trópico de Capricórnio, continente Americano, Sul do Brasil, estado de 

Santa Catarina na região do Extremo- oeste, na Microrregião da AMEOSC (Associação dos 

Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina). Possui uma área territorial de 100,5 km². 

        Além da Sede administrativa, engloba mais 13 comunidades; Linha Alto Arara, 

Coronel, Baixo Arara, Cembrani, Treze de Maio, Barro Preto, Maidana, Pessegueiro, 

Taquaraçú, Bela Vista, Caravaggio, Possatto Baixo, Pinheirinho em mais tarde o Prefeito 

Norberto Lawles criou a Linha São Francisco, Linha Esperança e Linha Gaúcha. 

      Guarujá do Sul encontra-se há 707 metros de altitude do nível do mar, sendo o ponto 

mais alto a Linha Maidana. Limita-se ao Norte com o município de Dionísio Cerqueira, Sul 

com São José do Cedro, Leste com Palma Sola e Oeste com Princesa, sendo um dos 295 

municípios que formam o Estado de Santa Catarina. Pertence a 30ª Agência 

Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira. ( ADR) 

        Segundo o IBGE a População estimada para 2017 é de 5.139 habitantes, da 

contagem do último censo (2010) 4.908 hab. 

         O clima é mesotérmico, subtropical   úmido, com temperaturas que variam de 0ºC 

(ultrapassando no inverno) a 38ºC, sendo a média em torno de 18,8ºC. Podendo ocorrer 

geadas nos meses de maio a setembro. A precipitação pluviométricas anual é em torno de 

18.872 mm/ano. A umidade relativa do ar é em torno de 75%. 

        Vegetação Mata Atlântica com predominância da mata da Araucária, também fazem 

parte da mata reflorestada, plantas como; eucalipto, erva-mate, frutíferas e plantas 

ornamentais e uma grande exposição das árvores nativas.  

         O seu relevo é formado predominantemente por planaltos. As planícies são 

encontradas próximas aos leitos de alguns rios. O município é banhado pelos rios Rio das 

Flores, Maria Preta, Lajeado Pessegueiro e Tracutinga. Geologicamente, o município é 

formado por rochas de origem vulcânica, onde predomina a rocha do tipo basáltico. 
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     Quanto as Rodovias que perpassam nossa região são a BR 163 que corta a cidade 

sendo a principal, BR 282 e a BR 280. A BR 163 é a que liga o município aos estados do 

Paraná, Rio Grande do Sul ao Porto Seco de Dionísio Cerqueira e República Argentina. 

Base econômica Agricultura, Indústrias e comércio. 

      Guarujá do Sul possui uma distancia-se 697 km de Florianópolis a capital de Santa 

Catarina, 43 km à São Miguel do Oeste, 190 km à Chapecó, 85 km à Francisco Beltrão, 41 

km à Anchieta, 22 à Dionísio Cerqueira, 18 km à Princesa, 31 km à Guaraciaba e até 9 km 

de São José do Cedro. 

       O município guarda lembranças dos pioneiros que acreditaram em seu potencial, 

preservando os traços da cidade desde seu início.                                        

Fonte: Profª Claudete Trevisol de Mattos (2017). 

 

3.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

A população de Guarujá do Sul é basicamente formada por alemães, italianos e 

negros. Baseado no senso populacional (IBGE) de 2010, Guarujá do Sul possui uma 

população de 4.908 pessoas e uma densidade de 48,97 hab/Km2. Destes, 54,1% residem 

na área urbana e 45,9% na área rural. A estimativa populacional em 31 de julho de 2017 é 

5.139 habitantes.  

 

Gráfico 1 – Taxa de Crescimento

 

 

 A população de Guarujá do Sul apresentou no ano de 2010 um crescimento de 

4,51% desde o censo demográfico realizado em 2000. De acordo com o Instituto Brasileiro 
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de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 a população do município alcançou 4.908 

habitantes o equivalente a 0,08% da população do estado. O comparativo dos dados dos 

censos demográficos do IBGE demonstrou que Guarujá do Sul apresentou, entre 2000 e 

2010, uma taxa média de crescimento populacional da ordem de 0,44% ao ano. 

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população urbana 

em 2000 representava 48,37% e em 2010 a passou a representar 54,1% do total.  

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e 

2010 foi verificada ampliação da população idosa que, em termos anuais, cresceu 3,0% em 

média. Em 2000, este grupo representava 11,6% da população, já em 2010 detinha 15,0% 

do total da população municipal. 

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010 

(-3,5% ao ano). Crianças e jovens detinham 29,0% do contingente populacional em 2000, o 

que correspondia a 1.361 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo reduziu para 

19,5% da população, totalizando 956 habitantes. 

 

Gráfico 2 – População Residente 

 

 

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu 

crescimento populacional (em média 1,44% ao ano), passando de 2.789 habitantes em 2000 

para 3.217 em 2010. Em 2010, este grupo representava 65,5% da população do município. 

A distribuição populacional por gênero, segundo dados do IBGE extraídos do senso 

populacional 2010, apontou que, no município, os homens representam 48,92% da 

população e as mulheres, 51,08%.  
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Tabela 1 – População Residente por Faixa Etária e Gênero 

Faixa Etária  Masculino  Feminino  Total  

0 a 4 anos 114 134 248 

5 a 9 anos 139 169 308 

10 a 14 anos 213 185 398 

15 a 19 anos 223 234 457 

20 a 24 anos 210 210 420 

25 a 29 anos 175 152 327 

30 a 39 anos 310 342 652 

40 a 49 anos 385 377 762 

50 a 59 anos 290 309 599 

60 a 69 anos 182 201 383 

70 anos + 160 194 354 

 2.401 2.507 4.908 

Fonte: IBGE (2010) 

 

A população economicamente ativa se caracteriza por abranger todos os indivíduos 

de um lugar que estariam aptos ao trabalho, ou seja, todos os indivíduos ocupados e 

desempregados. Conforme dados do IBGE de 2000 e 2010 ocorreu uma evolução positiva 

de 7,1% no percentual da população economicamente ativa, passando de 53,0% no ano de 

2000, para 60,2% em 2010. 

 

3.3 ASPECTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 

 

O IDH segundo o programa das nações unidas para o desenvolvimento (PNUD) é 

uma medida resumida do progresso em longo prazo, em três dimensões básicas do 

desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. Em 2010, o IDH-M alcançou 0,730 

colocando o município na 69ª posição estadual.  

Numa escala que vai de 0,000 a 1,000; o índice de desenvolvimento humano (IDH) 

de Guarujá do Sul é 0,730 ficando igual ao IDH Brasileiro 0,730 e abaixo ao IDH de Santa 

Catarina 0,774. Comparando o Índice de Desenvolvimento Humano – Médio de Guarujá do 

Sul percebemos um aumento de 46% nos últimos vinte dois anos.  

O Abastecimento de Água é feito pela Casan, com a captação no rio das Flores. 

Cerca de 80% dos domicílios são atendidos com rede pública de água. Na Zona Rural as 

comunidades se abastecem com água de poços e fontes. 
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Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que o fornecimento de energia 

elétrica estava presente praticamente em todos os domicílios. A coleta de lixo atendia 74,5% 

dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água o acesso estava em 

80,7% dos domicílios particulares permanentes e 35,9% das residências dispunham de 

esgotamento sanitário adequado. 

 

Gráfico 3 – Proporção de Domicílios de Saneamento Básico  

 

 

A base da economia é a agropecuária, com destaque à bovinocultura de leite, 

suinocultura, cultivo de milho, fumo e dos mais variados produtos agrícolas. A base da 

geração de empregos está no comercio na indústria de transformação, que compreende a 

agroindústria, indústrias de móveis, estofados e marcenarias. 

 

Gráfico 4 – Participação Econômica por Setores 
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Guarujá do Sul conta com mais de 300 estabelecimentos comerciais, incluindo 

indústria, comércio e profissionais autônomos. A ACEGS é uma entidade que tem como 

missão representar os segmentos econômicos, buscando atender com eficiência as 

necessidades dos seus associados. 

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor de 

Serviços, o qual responde por 44,1% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário ou 

industrial, cuja participação no PIB era de 32,6% em 2009 contra 18,4% em 2005. No 

mesmo sentido ao verificado no Estado, em que a participação industrial cresceu de 18,4% 

em 2005 para 28,7% em 2009. 

Guarujá do Sul em 2014 demostrava um PIB total de 93.789 e PIB per capita de 

18.981,85 (Fonte IBGE 2014) 

 

Gráfico 5 – Taxa do Produto Interno Bruto 

 

 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal 

em 2010 totalizava 746 postos, 10,0% a mais em relação a 2004. O desempenho do 

município ficou abaixo da média verificada para o Estado, que cresceu 40,1% no mesmo 

período.  

Em 2015, o salário médio mensal era de 2.0 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 22.5%. Na comparação com os 

outros municípios do estado, ocupava as posições 184 de 295 e 172 de 295, 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa, tinha 29.3% da população nessas condições, o que o colocava na 

posição 121 de 295 dentre as cidades do estado e na posição 4819 de 5570 dentre as 

cidades do Brasil. 
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3.4 ASPECTOS EDUCACIONAIS 

 

Atualmente, o município de Guarujá do Sul atende na rede educacional pública 

desde as séries iniciais até o ensino médio. Em 2015 a rede estava organizada conforme 

dados abaixo: 

Quadro 1 - Situação Estrutural de Ensino 

Escolas  Matriculas  Docentes  Escolas  

Ensino pré-escolar 129 09 02 

Escola pública municipal 129 09 02 

Escola pública estadual - - - 

Escola privada - - - 

Ensino fundamental 539 42 02 

Escola pública municipal 308 28 01 

Escola pública estadual 231 14 01 

Escola privada - - - 

Ensino médio 163 16 01 

Escola pública municipal - - - 

Escola pública estadual 163 16 01 

Escola privada - - - 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro Geografia e Estatística 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador de 

desempenho da educação brasileira divulgado a cada dois anos pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do Ministério da 

Educação (MEC). O Ideb relaciona duas dimensões: o desempenho dos estudantes em 

avaliações de larga escala e a taxa aprovação. O desempenho é calculado a partir da Prova 

Brasil/Saeb, quando os estudantes do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série 

do Ensino médio são avaliados em Leitura e Matemática. Os dados de aprovação são 

verificados a partir do Censo Escolar da educação Básico, realizado anualmente. O Ideb é 

calculado para escolas e para sistemas de ensino que monitoram o seu desempenho em 

relação a metas individuais pactuadas com o governo federal. O índice varia de 0 a 10: 

quanto maior for o desempenho dos alunos e o número de alunos promovidos, maior será o 

Ideb. 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média 

de 6.4 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 5.6. Na comparação com 

cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na 
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posição 73 de 295. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 18 

de 295. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.2 em 2010. Isso 

posicionava o município na posição 162 de 295 dentre as cidades do estado e na posição 

1768 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 
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4 ANÁLISE SITUACIONAL EM RELAÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍP IO  

 
4.1  ESTRUTURA FÍSICA INSTALADA E RECURSOS HUMANOS 

 

 O município de Guarujá do Sul dispõe de 01 Unidade Básica de Saúde Central na 

qual funcionam a Secretaria Municipal, duas Estratégias de Saúde da Família - ESF e 01 

Núcleo de Apoio de Saúde da Família - NASF, setor administrativo, vigilância em saúde, 

Farmácia Básica, Tratamento Fora de Domicílio – TFD. Possui também uma extensão de 

atendimento médico no Baixo Arara no interior do município uma vez por semana.  

 

4.1.1  Unidade Básica de Saúde Central 

 

Esta Unidade está localizada na Rua Governador Jorge Lacerda, 484, Centro. Se 

encontra instalado em prédio próprio, em bom estado de conservação, no qual são 

atendidas as demandas gerais da atenção básica em saúde pública. O horário de 

atendimento é das 07:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00 horas. Também são dados 

encaminhamentos para os serviços de média e alta complexidade através do setor de 

Tratamento Fora de Domicílio. 

A unidade de saúde possui dois consultórios odontológicos, três consultórios 

médicos, salas de enfermagem, sala para exames, sala de vacinação, sala de coleta, 

farmácia básica, ambulatório, sala de fisioterapia, salas de serviços administrativos, sala de 

espera para pacientes, espaço para o setor da vigilância sanitária, sala para o NASF e outas 

estruturas complementares. 

 

4.1.2 Recursos Humanos na Gestão da Saúde  

 

Recursos humanos é o conjunto dos empregados ou colaboradores de uma 

organização. Mas o mais frequente deve chamar-se assim à função que ocupa para adquirir, 

desenvolver, usar e reter os colaboradores da organização. O objetivo básico que persegue 

a função é alinhar as políticas de Recursos Humanos com a estratégia da organização.

 A composição do quadro de recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde de 

Guarujá do Sul se divide em funções administrativas e técnicas profissionais. A carga 

horária e o vínculo empregatício estão de acordo à legislação vigente para cada função 

específica do setor, divido em cargos comissionados, estatutários/efetivos, temporários e 

por emprego público, conforme expresso no quadro abaixo.   
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Quadro 2 – Recursos Humanos vinculados junto a SMS 
 

Itens  Quanti -

dade 

Profissionais  Carga 

horária 

semanal 

Vínculo empregatício  

01 01 Secretário Municipal de 

Saúde e Saneamento 

40 horas Comissionado 

02 03 Médico 40 horas 02 Efetivos e 01 Mais Médico 

03 02 Enfermeiro  40 horas Efetivo  

04 02 Odontólogo  40 horas  01 Efetivo e 01 CLT 

05 08 Técnica de enfermagem 40 horas  Efetivos  

06 06 Motoristas  40 horas 06 Efetivos 

07 12 Agente Com.de Saúde  40 horas 12 Efetivos 

08 01 Recepcionista 40 horas Efetivo 

12 02 Nutricionista  20 horas 01 NASF Seletiva e 01 Efetiva 

13 02 Psicóloga  20 horas 01 NASF Seletiva e 01 Efetiva 

14 01 Fisioterapeuta  20 horas 01 NASF Seletiva 

15 01 Fisioterapeuta 30 horas  Efetiva 

16 02 Aux. de Serviços Gerais  40 horas  Efetivo  

17 01 Farmacêutico  40 horas Efetivos 

18 03 Auxiliar Administrativo  40 horas Efetivos 

19 01 Assistente Social  20 horas NASF Seletivo 

20 01 Agente de Endemias 40 horas  Seletivo 

21 01 Fiscal Sanitária 40 horas Efetiva  

Total  49    

Fonte: Departamento de RH do município de Guarujá do Sul 
 

4.1.3 Hospital Filantrópico de Guarujá do Sul  

  

Localizado na Rua Presidente Kennedy, 270, com 18 leitos: 03 cirúrgicos, 07 

clínicos, 04 obstétricos, 03 pediátricos e 01 psiquiatria. Possui um Laboratório de exames de 

análises clínicas com serviços prestados por uma profissional Biomédica.   O 

estabelecimento conta com uma de sala de parto e um centro cirúrgico bem estruturado. 

Esta é uma Instituição Filantrópica sem Fins Lucrativos. No Hospital contamos com um 

médico cirurgião que atende as gestantes do município, realizando os partos e cesáreas, 

além de cirurgias eletivas. Também oferece um sistema de plantão médico e contata com 16 

colaboradores que prestam os serviços administrativos e técnicos. 
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4.2  INDICADORES DE SAÚDE 

 

No perfil do município as principais causas de procura pelos serviços de saúde são 

hipertensão arterial, DBPOC, doenças cardiorrespiratórias, gineco-obstétricas, oncologias, 

gastroenterites, lombalgias, broncopneumonias, verminoses. Além de cárie dentária, 

desnutrição, alcoolismo, tabagismo, dentre outros. 

As doenças respiratórias e diarreicas alteram-se de acordo com a variação climática 

e as oscilações de temperatura delas decorrentes, o que é muito comum durante os meses 

de maio à setembro. 

 

4.2.1 Natalidade 

 

O Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC), implantado oficialmente a 

partir de 1990, foi desenvolvido à semelhança do Sistema de Mortalidade – SIM, com o 

objetivo de coletar dados sobre os nascimentos informados em todo território nacional e o 

fornecimento de dados sobre natalidade para todos os níveis do sistema de saúde. O 

documento de entrada do sistema é a Declaração de Nascido Vivo – DN, padronizada em 

todo o país. 

 

Tabela 2 - Informações sobre Nascimentos  

CONDIÇÕES 2013 2014 2015 2016 

Número de nascidos vivos  59 45 58 57 

Nº com prematuridade  03 02 03 06 

Nº com baixo peso ao nascer  02 04 04 03 

Nº de mães de <20 anos  09 08 05 07 

Nº de partos cesáreas  44 31 44 36 

Nº partos vaginais  15 14 14 21 

Fonte: Tabnet SINASC 

 

4.2.2 Mortalidade 

 

O Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM foi criado pelo Ministério da 

Saúde em 1975 para a obtenção regular de dados sobre mortalidade, de forma abrangente 

e confiável, para subsidiar as diversas esferas de gestão do sistema para a análise de 

situação, planejamento e avaliação das ações e programas de saúde. O sistema 
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proporciona a produção de estatísticas de mortalidade e a construção dos principais 

indicadores de saúde, permitindo estudos não apenas do ponto de vista estatístico e 

epidemiológico, mas também sócio demográfico. 

 
Tabela 3 - Informações sobre Óbitos por Sexo 

ANO Masculino  Feminino  TOTAL 

2013 26 17 43 

2014 12 14 26 

2015 25 15 40 

2016 26 15 41 

Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

 
4.2.3 Óbitos por faixa etária  

 
 Os indicadores sobre óbitos por faixa etária estabelecem elementos sobre as 

pactuações realizadas e o efetivo ocorrido, permitindo uma análise de ações necessárias de 

prevenção e atenção à saúde. 

 

Tabela 4 - Informações sobre Óbitos por Faixa Etária 

FAIXA ETÁRIA  2013 2014 2015 2016 

Menor de 01 ano 01 - - 01 

01 a 04 anos - - - - 

05 a 09 anos - - -  

10 a 14 anos - - - - 

15 a 19 anos - - 01 01 

20 a 29 anos 01 01 02 02 

30 a 39 anos 02 - - 01 

40 a 49 anos 03 - - 03 

50 a 59 anos 04 02 07 06 

60 a 69 anos 06 09 07 05 

70 a 79 anos 10 04 07 10 

80 anos e mais 16 10 16 12 

TOTAL 43 26 40 41 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 
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Os dados do SIM/DATASUS demonstram que as principais causas de mortalidade 

em Guarujá do Sul são respectivamente: doenças do aparelho circulatório, neoplasias 

(Tumores), causas externas de morbidade e mortalidade, doenças do aparelho respiratório, 

doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. Estes dados condizem com a realidade da 

maioria dos municípios da nossa região, estando relacionados com o estilo de vida, carga 

genética, entre outros. 

 

4.2.4 Óbitos por grupo de doenças  

 

 Neste quesito de informações, configura as principais causas de mortes por grupo de 

doenças, que são muito relevantes para procedimentos efetivos na busca de combater as 

principais causas destes óbitos.   

 

Tabela 5 - Informações sobre Óbitos por Grupos 
ÓBITOS POR GRUPOS  2013 2014 2015 2016 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitarias 01 02 01 01 

II. Neoplasias 10 05 09 07 

III. D Sangue e Org Hemat e alguns Trans Imunit - 01 - - 

IV. Endócrino, Nutricionais e Metabólicas 02 - 04 03 

V. Transtornos mentais e comportamentais - 01 - - 

VI. Doenças do sistema nervoso 01 01 02 01 

VII. Doenças do olho e anexos - - - - 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide - - - - 

IX. Doenças do aparelho circulatório 17 07 15 15 

X. Doenças do aparelho respiratório 05 05 02 05 

XI. Doenças do aparelho digestivo 01 01 01 01 

XII. Doenças da Pele e Tecido Subcutâneo - - 01 - 

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo - - - - 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 01 - - 01 

XV. Gravidez, parto e puerpério - - - - 

XVI. Algumas Afecções origin no período perinatal - - - 01 

XVII. Malf Congên, Deform e Anomal Cromossômi 01 - - - 

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e lab  01 01 01 01 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas ext. - - - - 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 03 02 04 05 

TOTAL 43 26 40 41 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 
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4.2.5 Morbidade Hospitalar 

 

Os dados do SIM/DATASUS demonstram que as principais causas de Morbidade de 

Guarujá do Sul são respectivamente: doenças do aparelho respiratório, doenças do 

aparelho circulatório, doenças do aparelho digestivo, algumas doenças infecciosas, Os 

dados condizem com a maioria dos municípios da região. 

 

Tabela 6 – Causas de Internações pelo CID 10 

 COMPOSIÇÃO DO CID -10 2013 2014 2015 2016 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 13 29 73 67 

II. Neoplasias (tumores) 38 25 27 42 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt 01 08 06 10 

IV. Doenças endócrinas nutric e metabólicas  02 03 19 07 

V. Transtornos mentais e comportamentais  20 27 24 26 

VI. Doenças do sistema nervoso 10 07 20 14 

VII. Doenças do olho e anexos  01 04 02 - 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide - - 02 01 

IX. Doenças do aparelho circulatório 41 57 81 77 

X. Doenças do aparelho respiratório 122 134 161 182 

XI. Doenças do aparelho digestivo  39 51 72 61 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo  05 04 02 02 

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjunt 09 16 10 07 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário  19 23 58 47 

XV. Gravidez, parto e puerpério 30 26 27 33 

XVI. Algumas afec origin no período perinatal - 02 02 04 

XVII. Malf cong deformid  anomalias cromossô - 05 03 - 

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e lab  03 10 08 03 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas ext. 39 51 36 35 

XX. Causas externas de morbidade mortalidade - 06 06 - 

XXI.Contatos com serviços de saúde 06 11 11 05 

TOTAL  389 499 650 623 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
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4.2.6 Notificação de Agravos 

 

O Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) tem por objetivo o 

registro e processamento dos dados sobre agravos de notificação em todo o território 

nacional, fornecendo informações para análise do perfil da morbidade e contribuindo desta 

forma para a tomada de decisões ao nível municipal, estadual e federal. Este sistema 

possibilita uma análise global e integrada de todos os agravos definidos, gerando 

informações nos níveis. 

Historicamente, a notificação compulsória tem sido a principal fonte usada pela 

Vigilância Epidemiológica para desencadear as medidas de controle. O Sistema Nacional de 

Agravos de Notificação (SINAN) é o principal instrumento de coleta de dados das doenças 

de notificação compulsória e outros agravos.  

 

4.3 PROGRAMAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

Através da Atenção Básica, o município realiza as ações para prevenção, promoção 

e assistência da saúde, bem como o diagnóstico e tratamento de doenças, além dos 

encaminhamentos para os serviços de média e alta complexidade quando necessário. 

Saúde da mulher  – Incentivo a prevenção do câncer de colo uterino e mama, oferecemos 

palestras, orientações e exame, realizados por profissionais capacitados. Referência para a 

campanha do outubro rosa. 

Saúde da gestante e puérpera  – Através de encontros mensais e palestras educativas, 

realiza-se um acompanhamento integral da gestante, bem como orientações a respeito 

desta etapa da vida da mulher e da nova fase que ira enfrentar, parto, nascimento e 

crescimento da criança. 

Programa de diabéticos  – Recadastramento dos pacientes portadores de diabetes melitus, 

realização de encontros mensais visando à orientação e acompanhamento dos mesmos, 

distribuição de medicação pertencente à farmácia básica. 

Programa de hipertensos  – Recadastramento de todos os hipertensos, realização de 

encontros mensais com orientações e distribuição de medicamentos. 

Saúde do adolescente  e juventude  – Juntamente com as escolas do município e entidade 

afins desenvolver ações de trabalho preventivo, visando à orientação, acompanhamento e 

apoio aos mesmos com ações do Programa de Saúde na Escola – PSE, palestras, 

atividades esportivas e culturais. 

Saúde do Homem  – colocar em prática o programa saúde do homem como ordena o 

Ministério da saúde com ações preventivas e destaque para a campanha do novembro azul. 
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Saúde do Idoso  – fazer o acompanhamento dos idosos de nosso município através de 

visitas domiciliares, palestras, orientações alimentares, exames e dispensação de 

medicação. 

Programa de prevenção às drogas e alcoolismo  – Encaminhamentos para clinicas e 

hospitais buscando a desintoxicação, apoio e acompanhamento visando à reabilitação 

psicossocial dos mesmos com ações sócioseducativas e práticas de inserção social.  

Programa de saúde bucal  – Ampliação do programa, visando à prevenção e diminuição 

dos danos causados em longo prazo. 

Programa Saúde da Criança -  Através da Vigilância contínua do crescimento e 

desenvolvimento da criança, tendo como instrumento o Cartão da Criança, com curva de 

crescimento e ficha de acompanhamento do desenvolvimento, poderá ser avaliada a sua 

condição de nutrição, sua capacidade mental e social. O programa de acompanhamento da 

saúde da criança terá como ações básicas: Promoção do aleitamento materno; assistência 

às crianças desnutridas, de baixo peso, através da distribuição de suplemento alimentar 

Controle de doenças diarreicas e infecções respiratórias; Orientação alimentar; 

Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; Controle de verminoses e 

acompanhamento das imunizações; 

Vigilância Ambiental -  Controle efetivo contra dos vetores, mosquito da dengue, controle 

de zoonoses, controle da hanseníase e da tuberculose.  

Vigilância Epidemiológica  - Registro de Doenças de Notificação Compulsória; realização 

de bloqueios vacinais da população suscetível; Imunização de crianças menores de 01 ano 

de acordo com PNI; Imunização para gestantes; Imunização para crianças maiores de 10 

anos com vacina dupla e ou tétano; Imunização em crianças de 0 a 5 anos em Campanhas 

nacionais de Multivacinação; Vacinas BCG, antisarampo em menores de 1 ano; Vacinar 

contra Hepatite B os contatos negativos de HBS_AG (+); Vacinar menores de 15 anos 

contra a Hepatite B; Vacina anti-rábica nas pessoas expostas; Vacina tri-viral (sarampo, 

rubéola / caxumba, em crianças de 01 a 13 anos, Programa de combate a Hepatite B, 

Programa de controle de DST e AIDS; 

Vigilância Sanitária -  Recebimento, triagem e encaminhamentos de denúncias alusivas da 

Vigilância Sanitária; O cadastro de estabelecimentos que manipulam e comercializam 

alimentos e bebidas. Censo e mapeamento de todos os estabelecimentos e locais possíveis 

de atuação das vigilâncias Sanitária; atendimento ao público, orientando e informando 

quanto às documentações; Realizar inspeções para abertura de estabelecimentos e 

liberação de alvarás, Realizar coletas de amostras de interesse ao setor saúde. Realizar 

palestras educativas de vigilância sanitária. Realizar ações de prevenção a saúde do 

trabalhador; Cadastro dos estabelecimentos no programa PHAROS; Realizar inspeção 



29 

 

 

 

sanitária em todos os estabelecimentos que compõe ações inerentes a legislação de 

inspeção.  

Política Nacional de Práticas Integrativas e Comple mentares  (PICS) - Incorporar e 

implementar as Práticas Integrativas e Complementares no SUS, na perspectiva da 

prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção 

básica, voltada ao cuidado continuado, humanizado e integral em saúde; Contribuir ao 

aumento da resolubilidade do Sistema e ampliação do acesso à PNPIC, garantindo 

qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso; Promover a racionalização das ações de 

saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento 

sustentável de comunidades e; Estimular as ações referentes ao controle/participação 

social, promovendo o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e 

trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde; 

Desenvolvimento de estratégias de qualificação em PIC para profissionais o SUS, em 

conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos para educação permanente; 

Divulgação e informação dos conhecimentos básicos da PIC para profissionais de saúde, 

gestores e usuários do SUS, considerando as metodologias participativas e o saber popular 

e tradicional; Estímulo às ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o 

desenvolvimento integral das ações; Fortalecimento da participação social; Provimento do 

acesso a medicamentos homeopáticos e fitoterápicos na perspectiva da ampliação da 

produção pública, assegurando as especificidades da assistência farmacêutica nestes 

âmbitos na regulamentação sanitária; Garantia do acesso aos demais insumos estratégicos 

da PNPIC, com qualidade e segurança das ações; Incentivo à pesquisa em PIC com vistas 

ao aprimoramento da atenção à saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e 

segurança dos cuidados prestados; Desenvolvimento de ações de acompanhamento e 

avaliação da PIC, para instrumentalização de processos de gestão; Promoção de 

cooperação nacional e internacional das experiências da PIC nos campos da atenção, da 

educação permanente e da pesquisa em saúde; Garantia do monitoramento da qualidade 

dos fitoterápicos pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

4.4 INDICADORES DE FINANCIAMENTO EM SAÚDE  

 

 No contexto da série histórica dos indicadores financeiros de três anos em 

financiamento do setor da saúde do município, percebe-se o cumprimento dos princípios 

legais de aplicação de recursos a partir da Lei Complementar 141/2012 e Lei de 

Responsabilidade Fiscal de 2000. Os indicadores demostram valores significativos de 

financiamento próprios aplicados na saúde pública do município.  
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 O financiamento do SUS é subdivido em blocos de atenção básica, média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar, vigilâncias em saúde, investimentos e assistência 

farmacêutica.  As três tabelas a seguir refletem os indicadores em saúde dos últimos três 

anos.  

 

Tabela 7 - Indicadores Financeiros do ano de 2014 

Participação % da receita de impostos na receita total do Município 7,20% 

Participação % das transferências intergovernamentais na receita total do Município 82,81% 

Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos 
transferidos para o Município 

5,69% 

Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos 
transferidos para a saúde no Município 

90,10% 

Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de 
Transferências da União para o Município 

9,61% 

Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na 
Receita Total do Município 

75,04% 

Para Fins de Cálculo do Percentual da LC141/2012 75,04% 

Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob responsabilidade do município, por 
habitante 

R$ 627,05 

Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 45,13% 

Participação % da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 8,53% 

Participação % da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total 
com Saúde 14,31% 

Participação % da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 9,39% 

SUBFUNÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00% 

SUBFUNÇÕES VINCULADAS 17,09% 

Atenção Básica 14,23% 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2,08% 

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00% 

Vigilância Sanitária 0,21% 

Vigilância Epidemiológica 0,19% 

Alimentação e Nutrição 0,39% 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 82,91% 

% das transferências para a Saúde em relação à despesa total do município com 
saúde 

22,24% 

% da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012 21,15% 

(Fonte: SIOPS - 2014) 
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Tabela 08 - Indicadores Financeiros do ano de 2015 

 

Participação % da receita de impostos na receita total do Município 5,88% 

Participação % das transferências intergovernamentais na receita total do Município 76,72% 

Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o 
Município 6,69% 

Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para 
a saúde no Município 85,32% 

Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da 
União para o Município 11,31% 

Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita 
Total do Município 68,55% 

Para Fins de Cálculo do Percentual da LC141/2012 66,60% 

Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob responsabilidade do município, por habitante R$ 654,67 

Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 49,23% 

Participação % da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 8,67% 

Participação % da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde 13,17% 

Participação % da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 1,92% 

SUBFUNÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00% 

SUBFUNÇÕES VINCULADAS 100,00% 

Atenção Básica 97,91% 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00% 

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00% 

Vigilância Sanitária 1,57% 

Vigilância Epidemiológica 0,52% 

Alimentação e Nutrição 0,00% 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0,00% 

% das transferências para a Saúde em relação à despesa total do município com saúde 29,92% 

% da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012 20,03% 

(Fonte: SIOPS - 2015) 
 
 

Tabela 9 - Indicadores Financeiros do ano de 2016 

 

Participação % da receita de impostos na receita total do Município 5,71% 

Participação % das transferências intergovernamentais na receita total do Município 85,52% 

Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o 
Município 

9,73% 

Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para 
a saúde no Município 84,53% 
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Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da 
União para o Município 

14,32% 

Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita 
Total do Município 65,55% 

Para Fins de Cálculo do Percentual da LC141/2012 0,00% 

Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob responsabilidade do município, por habitante R$ 833,49 

Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 46,79% 

Participação % da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 9,14% 

Participação % da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde 22,03% 

Participação % da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 6,33% 

% das transferências para a Saúde em relação à despesa total do município com saúde 40,18% 

% da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012 21,29% 

(Fonte: SIOPS - 2016) 

 

Referente aos instrumentos de planejamento orçamentário do Fundo Municipal de 

Saúde segue em anexo deste Plano Municipal de Saúde o Plano Plurianual - PPA para os 

períodos de gestão dos anos de 2018 a 2021. Também fazem parte do processo de 

planejamento do financiamento da saúde a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, a Lei 

Orçamentária Anual – LOA e a Programação Anual em Saúde – PAS.    

 

4.5 INTERFACES DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Buscando um processo e integrações de ações entre a Secretaria Municipal de 

Saúde e pela equipe psicossocial do órgão gestor da Assistência Social (assistente social e 

psicóloga) são atendidas às situações de violência nos encaminhamentos das vítimas para 

a rede de defesa de direitos e acompanhamento de toda família, conforme estabelece a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, neste caso, para os serviços de média 

e alta complexidade da Política Nacional da Assistência Social. Estas abordagens 

demandam trabalho técnico intenso, na relação direta com a Justiça e Ministério Público e 

requer o trabalho intersetorial da rede de serviços do município, principalmente no que tange 

ao atendimento de crianças e adolescentes, prioridades absoluta perante a Lei. 

Nos atendimentos da equipe psicossocial do órgão gestor da Assistência Social às 

situações de Saúde Mental, requer a articulação da rede de serviços do município, maior 

capacitação técnica dos profissionais de saúde dos (ESF e NASF) e elaboração de 

fluxograma para qualificar o atendimento da demanda de forma mais integrada.  
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4.6 APAE CAMINHO ABERTO 

 

  A Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Guarujá do Sul, SC – APAE foi 

fundada em 27 de Fevereiro de 1991, através de um grupo de pais e pessoas da 

comunidade, preocupados com a situação dos portadores de deficiências do município. 

O objetivo dos fundadores da APAE foi de proporcionar atendimento às pessoas 

especiais do município.  

Atualmente possui atendimento médico, terapêutico e educacional, atende crianças 

com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (ADNPM) e pessoas com deficiência 

mental leve e moderada (DM), vinculados ao SUS. 

Atuando sempre com princípios preventivos e inclusivos, possui seis profissionais 

que compõe equipes interdisciplinares, fazendo parte da rede de proteção social que é 

mantida através de recursos próprios dos setores público e privado e do auxílio da 

comunidade. Atualmente atende cerca de 40 pessoas/alunos mensalmente.  

Promove e articula ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação 

de serviços, apoio a família, direcionadas a facilitar o bem estar e a inclusão social das 

pessoas com deficiência mental, possibilitando que tenham acesso a tudo aquilo que torna o 

ser humano feliz caminhando junto com ele, vendo a pessoa, o cidadão e não a deficiência. 

Constitui-se em um centro de promoção de pessoas com deficiência mental e seus 

familiares através de programas inovadores e exemplares onde as políticas públicas se 

transformem em políticas inclusivas e os mesmos possam exercer seus direitos de cidadãos 

desde a infância. 

 

4.7 CONTROLE SOCIAL 

 

A Lei n.º 8.142/90 e resolução 453/2012 dão o respaldo ao exercício efetivo do 

Conselho Municipal de Saúde nos processos de fiscalizar, acompanhar, propor e deliberar 

sobre as políticas públicas prioritárias em saúde no município.  Essa realidade é resultado 

da luta pela democratização dos serviços de saúde, representa uma vitória significativa no 

controle social através dos conselhos representativos e paritários.  A partir deste marco 

legal, foram criados os Conselhos e as Conferências de Saúde como espaços vitais para o 

exercício da cidadania e do controle social do Sistema Único de Saúde – SUS.  

Os Conselhos de Saúde foram constituídos para formular, fiscalizar e deliberar sobre 

as políticas de saúde. Para atingir esse fim, de modo articulado e efetivo, conhecer o SUS 

passou a ser imprescindível. Deliberar acerca das políticas de saúde é uma grande 

conquista da sociedade. Garantir a implementação das deliberações é uma disputa 

permanente em defesa do SUS. É por isso que a prática de formação e qualificação dos 
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conselheiros é de vital importância para proceder de forma consciente e com  conhecimento  

o papel  no fortalecimento do SUS em seus princípios legais.  

O Conselho Municipal de Saúde de Guarujá do Sul é composto por 12  conselheiros 

efetivos e 12 conselheiros suplentes conforme Lei Municipal de Reestruturação do Conselho 

Municipal de Saúde nº 2.479/2016, o qual tem a função de fiscalizar, debater, propor e 

deliberar/aprovar os instrumentos de gestão as diversas ações de saúde. 

As Conferências Municipais de Saúde são realizadas a cada quatro anos conforme 

orientações recebidas do Ministério da Saúde e também em oportunidades de construção 

do PMS e ainda em conferencias de temas específicos, que tem como função discutir com a 

população os principais problemas enfrentados pela saúde no município e criar estratégias 

para melhorá-las. 

 
4.8 PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO 

 

Planejamento é precisamente um processo que identifica das diretrizes, objetivos e 

metas que se quer alcançar. O Planejamento produz estratégias para conseguir o que se 

propõe; organizar os meios pelos quais se quer conseguir um objetivo; planejamento dirige e 

controla todos os passos na sequência estratégica e apropriada. 

 Planejamento também se define o controle da elaboração de um processo através 

de regulamentos e regras devidamente organizados para se conseguir um fim. Sem 

planejamento é praticamente impossível conseguir objetivos ou terminar um projeto que 

envolve muitos passos que precisam ser detalhados, com planejamento prévio, o que dá um 

nível elevado de garantia para que um projeto ou um trabalho tenha êxito e seja coroado 

com sucesso. 

Não existe saúde de qualidade sem planejamento. Nesse sentido as ações de 

planejamento tornaram-se atividades de rotina na Secretaria Municipal de Saúde. As 

reuniões de equipe são realizadas periodicamente como uma das ações do Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ e nos 

permitem planejar para elaborar o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de 

Saúde, as PICS, Relatório Anual de Gestão, SISPACTO, Relatório Quadrimestral assim 

como levantar os problemas prioritários referentes à saúde da população guarujaense. 

 É um compromisso dos Gestores Municipais coordenar a implantação do 

componente Municipal de Auditoria e controle do SUS. Implementar a auditoria sobre toda a 

produção de serviços de saúde, públicos e privados, sob sua gestão, tomando como 

referência as ações previstas no plano municipal de saúde e em articulação com as ações 

de controle, avaliação e regulação assistencial, e realizar auditoria assistencial da produção 

de serviços de saúde, públicos e privados, sob sua gestão. 
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 O processo do Controle e avaliação do SUS tem como propósito contribuir com a 

gestão por meio da análise dos resultados das ações e dos serviços públicos de saúde. Tem 

como foco o acesso oportuno e a qualidade da atenção oferecida aos cidadãos. 

Desempenha papel importante no controle do desperdício dos recursos públicos e colabora 

para a transparência e a credibilidade da gestão. Possibilita o acesso da sociedade (controle 

social) às informações e aos resultados das ações e dos serviços de saúde do SUS. 

 Conforme a Lei Complementar 141/2012 em seu Art. 42 define que:  “Os órgãos do 

sistema de auditoria, controle e avaliação do SUS, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios” são instrumentos de fiscalização e de controle das ações 

em saúde de cada ente federado.   
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5 COMPROMISSOS DA GESTÃO 
 
 

Segue abaixo os quadros de identificação dos compromissos de gestão através das 

diretrizes, objetivos e ações a serem desenvolvida no período de quatro anos – 2018 a 

2021, conforme debates e encaminhamentos pela comissão de elaboração do plano, 

conferência específica através da apresentação de proposição dos eixos temáticos 

constantes neste instrumento do Plano Municipal de Saúde.   

Diretriz: I - Ampliação do Acesso à Atenção Básica em Saúde  
Objetivos: Garantir acesso da população em tempo ad equado e com q ualidade ao 
atendimento conforme as necessidades de saúde na at enção básica. 
Ações:  Meta Indicador  Fonte de 

recurso 
Responsável  

� Proporcionar a 
manutenção, ampliação e 
conservação das 
estruturas físicas na 
Unidade Básica de Saúde 
em reformas, 
readequações, aquisições 
de equipamentos e 
insumos para o bom 
atendimento; 

Qualificar o 
atendimento 
para 
população  

Reduzir os 
riscos, agravos 
de doenças e 
melhorar o 
fluxo  

Federal 
Estadual  
Municipal  

Setor 
Administrativo 
Gestor 

� Ampliar a disponibilidade 
de aparelhos ortopédicos 
na UBS; com parcerias de 
entidades; 

Dispor de 
aparelhos 
ortopédicos  

Atender a 
maioria das 
demandas  

Federal 
Estadual  
Municipal   

Setor 
Administrativo 
Gestor 

� Criar um sistema de 
agendamento dos retornos 
de exames solicitados 
pelos profissionais em 
saúde.  

Implantar um 
sistema de 
agendamentos 

Atingir 100% 
em 
agendamentos 
dos retornos  

Próprios  Setor 
Administrativo 
Gestor 

� Proporcionar a ampliação 
da Unidade básica, com 
edificação de sala de 
reuniões e sala de 
curativos separado da sala 
de soroterapia, melhorias 
na sala de esterilização e 
estruturação da porta de 
acessibilidade no 
ambulatório para 
emergências;   

Melhorar o 
fluxo e as  
acomodações 
estrutural da 
UBS 

Qualificar e 
humanizar os 
atendimentos  

Federal 
Estadual 
Municipal  

Setor 
Administrativo 
Gestor 

� Proporcionar reformas e 
adequações do Posto de 
Saúde da linha Baixo 
Arara; 

Melhorar o 
acesso da 
população na 
unidade   

Aumentar e 
qualificar os 
atendimentos  

Federal 
Estadual 
Municipal  

Setor 
Administrativo 
Gestor 

� Aquisição de 
equipamentos como: 
tabletes para agentes de 
saúde, maca ginecológica 

Equipar as 
UBS com 
equipamentos 
e matérias 

Produzir 
trabalho com 
qualidade e 
segurança  

Federal 
Estadual 
Municipal 

Setor 
Administrativo 
Gestor 
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e materiais e EPIs aos 
funcionários; 

necessários  

� No atendimento dos 
pacientes exigir a 
apresentação dos   
documentos para 
procedimentos básicos e 
encaminhamentos de TFD;  

Padronizar os 
atendimentos 
dos pacientes   

Diminuir a 
incidência de 
erros nos 
atendimentos, 
encaminhame
ntos dos 
pacientes  

Municipal  ESF e TFD  

� Encaminhar a 
regulamentação e a 
criação de cargo de auxiliar 
de Consultório Dentário 
(ACD) e/ou técnico em 
higiene dental (THD);  

Regularizar as 
atividades em 
saúde bucal  

Atender as 
exigências 
legais  

Municipal  Setor 
Administrativo 
Gestor 

� Proporcionar o estudo da 
demanda em saúde mental 
visando criação de mais 
um cargo de psicólogo no 
município;  

Atender a 
demanda 
apresentada 

Melhorar o 
acompanhame
nto e evitar 
agravos 

Municipal  Setor 
Administrativo 
Gestor 
NASF 

� Criar uma estrutura e fluxo 
de atendimento voltado à 
saúde mental de crianças, 
adolescentes e juventude – 
potencializando a terapia 
familiar; 

Garantir os 
atendimentos 
de terapia 
familiar  

Melhorar os 
atendimentos 
e obtenção de 
resultados nas 
ações  

Federal  
Municipal  

Setor 
Administrativo 
Gestor  
NASF 

� Aquisição de câmara fria 
para sala de vacina e 
adequação da porta de 
vidro na entrada da sala; 

Adequação 
estrutural e 
equipamentos 
na sala de 
vacina  

Garantir o 
atendimento 
de qualidade e 
conforme 
normas da VE 

Federal 
Estadual 
Municipal 

Setor 
Administrativo 
Gestor  
VE 

� Aquisição de equipamentos 
e EPIs para o trabalho 
desenvolvido no campo das 
endemias; 

Melhorar o 
trabalho nas 
ações de 
endemias 

Proteção e 
segurança no 
trabalho  

Federal 
Estadual 
Municipal 

Setor 
Administrativo 
Gestor  
VA 

� Proporcionar a 
manutenção e renovação 
da frota de veículos  e 
manter equipe completa e 
qualificada para o trabalho; 

Prestar um 
serviço de 
qualidade  de 
transporte dos 
profissionais e 
pacientes  

Serviço de 
transporte com 
segurança e 
qualidade  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Setor 
Administrativo 
Gestor 

� Garantir os investimentos e 
os custeios em saúde 
através do recebimento de 
recurso via emendas 
parlamentares e projetos 
específicos; 

Proporcionar a 
aplicação dos 
recursos 
conforme 
objeto  

Melhorar e 
qualificar os 
serviços em 
saúde do 
município  

Federal 
Estadual  

Setor 
Administrativo 
Gestor  

� Restruturação dos cargos 
dos profissionais do NASF 
através de modalidade de 
emprego público; 

Qualificar os 
serviços 
prestados pelo 
NASF 

Evitar a 
rotatividade de 
profissionais 
no programa  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Setor 
Administrativo 
Gestor 

� Manter os horários 
diferenciados no 
atendimento em saúde 

Atender os 
trabalhadores 
em horário 

Atingir 80% 
nos 
atendimentos 

Federal 
Estadual  
Municipal 

Equipe do ESF 
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(odontológico e médico) no 
período noturno; 

diferenciado  demandados 

� Desenvolver parceria com 
todas as secretarias para a 
contratação de um 
profissional de nível 
superior para realizar a 
coordenação das 
atividades da academia e 
no programa de saúde 
integrativa e 
complementar;   

Contratação 
Profissional  

Qualificação 
nas atividades 
na academia e 
melhorar os 
índices de 
prevenção em 
saúde   

Municipal  Setor 
Administrativo  
Gestor 

� Encaminhamentos dos 
pacientes de TFD – 
Tratamento Fora de 
Domicílio, com orientação 
necessária aos 
procedimentos a serem 
desenvolvidos  e 
compromisso do paciente 
no comparecimento 
conforme  agenda;   

Desenvolver 
Orientação 
técnica e 
segura aos 
pacientes do 
TFD  

Melhorar o 
controle e  
fluxo do TFD  

Municipal  Técnico do TFD 
Setor 
Administrativo  
Gestor 

� Adequar as Unidades de 
Saúde conforme as 
normas de acessibilidade; 

 

Garantir a 
acessibilidade 
dos pacientes  
nas UBS 

Acesso dos 
pacientes  nas 
UBS em 100% 
nos espaços 
físicos.  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Setor 
Administrativo  
Gestor 

� Manter e garantir o 
atendimento da população 
através da Estratégia de 
Saúde da Família; 

Atendimento 
qualificado 
pela ESF 

Cobertura de 
100% da 
população   

Federal 
Estadual  
Municipal 

EFS e NASF 

 

Diretriz: II - Aprimoramento das políticas em saúde da atenção especializada  
Objetivos: Garantir o encaminhamento em tempo adequ ado e com qualidade ao 
atendimento das necessidades especializadas em saúd e do município. 
Ações:  Meta Indicador  Fonte de 

recurso 
Responsável  

� Manter e aprimorar 
consultas com 
especialistas, conforme 
cotas disponibilizadas ao 
município; 

Aprimorar as 
consultas de 
especialidades  

Reduzir riscos e 
agravos de 
doenças  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Setor 
Administrativo  
Gestor  
TFD 

� Implantar um termo de 
responsabilidade entre 
SMS e o paciente na 
realização de consultas, 
exames e procedimentos 
médicos de média e alta 
complexidade.  

Melhorar o 
controle 
efetivo nos 
atendimentos  

Baixar  índice 
de faltas no 
atendimento de 
média alta 
complexidade 
pelo SUS 

Federal 
Estadual  
Municipal 

Departamento 
do TFD 
Gestor 

� Manter e garantir a 
contratação das 
especialidades básicas 
junto a UBS 

Atender as 
especialidade 
básicas   

Atendimento de 
80% das 
demandas nas 
especialidades   

Federal 
Estadual 
Municipal  

Setor 
Administrativo  
Gestor  



39 

 

 

 

Diretriz: III - Atenção integral a saúde do idoso  
Objetivos: Garantia de atendimento integral a saúde  do idoso.  
Ações:  Meta Indicador  Fonte de 

recurso 
Responsável  

� Proporcionar a 
Realização de atividades 
orientativas  para a 
população em geral sobre 
procedimentos e 
cuidados com os idosos. 

Conscientizar 
a comunidade 
em geral sobre 
os 
procedimentos 
corretos  

Melhorar a 
qualidade de 
vida dos idosos 

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF, NASF, 
Assistência 
Social e CRAS 

� Desenvolver curso de 
capacitação para 
cuidadores de idosos;  

Qualificação 
de cuidadores 
de idosos  

Melhorar os 
cuidados com 
os idosos  

Federal 
Estadual  
Municipal 

NASF, CRAS, 
Assistência 
Social e ESF 

� Proporcionar 
capacitações  em ações 
de prevenção a saúde 
idoso; 

Garantir a 
informação 
adequada nos 
cuidados com 
idosos  

Diminuir a 
incidência de 
doenças e 
agravos com os 
idosos   

Federal 
Estadual  
Municipal 

NASF, CRAS, 
Assistência 
Social e ESF 

� Disponibilizar orientações 
nos grupos de idosos, 
com uma equipe 
multiprofissional sobre 
doença mental, 
alimentação, sexualidade, 
saúde bucal entre outros 
temas relevantes; 

Garantir uma 
Orientação 
multiprofission
al e integrada 
aos idosos 

Atender 100% 
dos grupos de 
idosos na 
orientação em 
saúde 

Federal 
Estadual  
Municipal 

NASF, ESF e 
Assistência 
Social – CRAS 

� Continuidade e ampliação 
das ações nos grupos de  
Hipertensão e diabéticos 
do município;  

Garantir o 
acesso dos 
pacientes nos 
grupos 
organizados.  

Atingir em 90% 
as pessoas nas 
atividades de 
grupo.  

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF,  NASF e 
Vigilância 
Epidemiológica 
CRAS 

� Solicitar um 
acompanhante com os 
idosos nas consultas e na 
retirada de medicação, 
conforme previsto no 
Estatuto do Idoso; 

Proporcionar o 
repasse de 
informações 
corretas aos 
idosos  

Aumentar a 
proporção 
correta de 
informações aos 
idosos 

Municipal  EFS e Farmácia  

� Buscar novas cotas para 
maior acessibilidade dos 
serviços relacionados a 
saúde auditiva. 

Atender as 
demandas da 
saúde auditiva 

Aumentar o 
número de 
serviços 
auditivos  

Federal 
Estadual  
Municipal 

TFD e Gestor  

 

Diretriz: IV – Promoção da atenção integral a saú de da criança,  adolescente e do  Jovem  
Objetivos: Melhoria das condições de saúde das cria nças,  adolescentes e juventude  
Ações:  Meta Indicador  Fonte de 

recurso 
Responsável  

� Proporcionar um espaço 
com materiais 
pedagógicos para 
crianças e adolescentes 
na orientação e 
educação em saúde;  

Humanizar o 
atendimento com 
espaços físicos e 
orientativos 

 Serviços  
qualificados e 
aumento da 
satisfação dos 
pacientes  

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF, NASF 
Setor 
Administrativo  
Gestor  
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� Desenvolver Programas 
educativos e culturais  
diferenciados aos 
adolescentes, jovens e 
crianças com aulas de 
música, teatro e 
orientações 
multiprofissionais  sobre 
saúde; 

Avançar no 
processo 
educativo e 
cultural de saúde  

Aumentar a 
inserção 
destes grupos 
na sociedade  

Federal 
Estadual  
Municipal 

PSE, NASF, 
CRAS. 
Secretaria de 
educação e 
cultura. 

� Desenvolver atividades 
no mês de maio com 
várias atividades no 
combate ao abuso 
sexual de crianças, 
adolescentes e jovens  

Reforçar as 
campanhas 
educativas  

Diminuir a 
incidência de 
abusos sexual  

Municipal  Cras , 
Educação, 
NasfAssistência 
Social e ESF. 

� Proporcionar a criação 
do conselho municipal 
de juventude no 
município;  

 

Proporcionar 
ações com 
participação 
organizada da 
juventude  

Qualificar as 
ações em 
saúde para a 
juventude  

Municipal  Setor 
administrativo 
Gestor, CRAS e  
Educação  

� Implantar horta de 
alimentos saudáveis, e 
de plantas aromáticas e 
medicinais nos espaços 
educacionais do 
município; 

Despertar o 
interesse e 
conscientização 
das crianças, 
adolescentes  e 
jovens destas 
práticas 
complementares 
 

Atingir o maior 
número de 
pessoas 
destes grupos 
para reduzir  
os 
medicamentos  

Estadual  
Municipal 

Serviço de 
Convivência, 
NASF, ESF, 
Educação, 
agricultura e 
Epagri 

� Criar grupo de apoio 
para trabalhar a 
sexualidade na 
adolescência em caráter 
permanente nas 
escolas, grupos de 
jovens, e entidades 
afins. 

Proporcionar o 
acesso de 
informações e 
orientações sobre 
a sexualidade 

Atingir 100% 
dos 
adolescentes  
nas escolas e 
nos grupos 
específicos  

Federal 
Estadual  
Municipal 

PSE, NASF, 
CRAS, ESF,  
Secretaria de 
Educação. 

� Ampliar as ações nos 
ambientes escolares  
para os crianças, jovens 
e adolescentes, 
buscando fortalecer os 
princípio da educação 
em saúde.  

Proporcionar um 
processo de 
atividades 
orientadas 
multiprofissional  

Atender o 
maior número 
possível de 
jovens e 
adolescentes 
nos programas 

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF, PSD 
NASF e 
Vigilância 
Epidemiológica 

� Dar prioridade para o 
atendimento psicológico 
de crianças e 
adolescentes vítimas de 
abuso ou violência 
intrafamiliar; 

Busca ativa 
integrado dos 
casos de abuso 
familiar e de 
violência  

Atender em 
100% dos 
casos 
identificados 

Federal 
Estadual  
Municipal 

PSE, NASF, 
CRAS, 
Assistência 
Social e ESF 

� Garantir o 
encaminhamento para o 
serviço referenciado 
para atendimento de 

Encaminhar 
todos os casos 
identificados de 
violência infantil  

Atender em 
100% dos 
casos 
identificados 

Federal 
Estadual  
Municipal 

PSE, NASF, 
CRAS, ESF e 
Conselho 
Tutelar. 
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vítimas de violência 
infantil; 

� Capacitar os 
profissionais de saúde 
para a devida  
notificação de agravos 
de violência contra 
crianças e 
adolescentes; 

Garantir a 
qualificação dos 
profissionais para 
correta 
notificação dos 
casos   

Atingir em 
100% a 
capacitação  
dos 
profissionais.  

Federal 
Estadual  
Municipal 

PSE, NASF, 
CRAS e ESF 

� Criar grupos 
permanentes para 
trabalhar com crianças e 
adolescentes sobre a 
obesidade, a prática de 
exercícios e sobre 
alimentação saudável; 

Proporcionar 
espaços de 
orientação e 
prevenção em 
saúde  

Atender em 
100% os 
grupos 
organizados  

Federal 
Estadual  
Municipal 

PSE, NASF, 
CRAS e ESF 

� Desenvolver programas 
de prevenção e 
conscientização  para 
crianças, adolescentes 
e jovens sobre  drogas e 
álcool; 

 

Proporcionar 
espaços de 
orientação e 
prevenção em 
saúde 

Atender em 
100% das 
crianças e 
adolescentes 
nestes 
programas 

Federal 
Estadual  
Municipal 

PSE, NASF, 
CRAS e ESF 

� Manter a contratação de 
um pediatra para 
atender as crianças que 
necessitam desse 
atendimento 
especializado; 

Contratação 
profissional de 
pediatra  

Atender todas 
as crianças 
que precisam 
de 
atendimento 
especializados  

Municipal  Setor 
Administrativo  
Gestor  
 

 

Diretriz: V – Promoção e atenção Integral a saúde do homem  
Objetivos: Melhoria nas condições de saúde do homem  
Ações:  Meta Indicador  Fonte de 

recurso 
Responsável  

� Estudar a viabilidade de 
contratação ou 
credenciamento de um  
médico urologista; 

Qualificação 
no 
atendimento 
de 
espacialidade 
de urologista  

Atender as 
demandas 
desta 
especialidade  

Municipal  Setor 
Administrativo  
Gestor  
 

� Proporcionar o exame da 
próstata a partir de 40 
anos e testagem rápida 
para população mais 
jovem. 

Qualificar a 
campanha de 
atendimentos  

Baixar o índice 
de doenças 
previníveis da 
próstata  

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF e NASF 

� Criar o grupo de homens 
visando a prevenção da 
vulnerabilidade familiar, a  
conscientização da 
paternidade responsável  
com participação nas 
atividades das gestantes.  

Garantir o 
envolvimento 
efetivo das 
ações 
familiares  

Melhorar o 
índice de 
participação 
familiar  

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF, NASF 
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� Manter uma equipe 
multiprofissional para 
orientação das diversas 
situações que interferem 
na saúde do homem; 

Proporcionar 
espaços de 
orientação e 
prevenção 
integradas da  
saúde do 
homem 

Baixar o índice 
de doenças e 
atingir maior 
conscientização 
deste grupo 

Federal 
Estadual  
Municipal 

NASF, ESF e 
Vig. Epi. 
departamento 
de esporte  

� Manter e ampliar as 
atividades do Novembro 
azul com atividades 
preventivas. 

Qualificar as 
ações da 
campanha 
preventiva 

Atingir em 90% 
dos homens da 
faixa etária 
preconizada 

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF, NASF e 
Vigilância Epi. 
 

 

Diretriz: VI – Promoção e atenção integral a saúde da mulher  

Objetivos: Fortalecer e ampliar as ações de prevenç ão, detecção precoce e tratamento do 
câncer de mama e do colo de útero 

Ações:  Meta Indicador  Fonte de 
recurso 

Responsável  

� Manter equipe 
multiprofissional para 
orientação das diversas 
situações que interferem 
na saúde da mulher; 

Proporcionar 
espaços de 
orientação e 
prevenção 
integradas da  
saúde da 
mulher 

Baixar o índice 
de doenças e 
atingir maior 
conscientização 
deste grupo 

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF, NASF e 
Vigilância Epid. 
 

� Contribuir e fortalecer a 
rede feminina no 
município, 
proporcionando ações de 
grupo para mulheres 
através da realização de 
oficinas em horários 
alternativos;  

Reforçar e 
integralizar as 
ações da Rede 
Feminina no 
município  

Baixar a 
incidências de 
doenças nas 
mulheres   

Municipal  Rede Feminina 
e ESF  

� Disponibilizar uma 
carteirinha para o 
acompanhamento e 
monitoramento dos 
exames realizados às 
mulheres;  

Acompanhar o 
fluxo de 
exames e 
procedimentos 
realizados  

Monitoramento 
e controle de 
exames 

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF e NASF 

� Continuar e ampliar as 
atividades no grupo de 
gestante; 

Proporcionar 
orientações as 
gestantes   

Melhorar o 
índice de 
informações  

Municipal  ESF e NASF 

� Realizar o 
encaminhamento e busca 
ativa para o serviço 
referenciado no 
atendimento de vítimas 
de violência contra a 
mulher; 

Encaminhar 
todos os casos 
identificados 
de violência 
contra a 
mulher  

Atingir em 100% 
dos casos 
notificados  

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF, NASF,  
CRAS, 
assistência 
social e 
Vigilância Epid. 
 

� Capacitar os profissionais 
de saúde para o 
acolhimento e a devida 

Proporcionar a 
educação/quali
ficação 

Atingir em 100% 
as notificações 
de agravos. 

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF e  
Vigilância Epid. 
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notificação de agravos de 
violência contra mulheres; 

permanente 
dos 
profissionais  

� Manter as campanhas e 
realizar busca ativa de 
mulheres para a 
realização de preventivo 
e mamografias nas faixas 
etárias preconizadas pelo 
Ministério da Saúde; 

Atender todas 
as mulheres 
na realização 
dos exames 
preconizados  

Atingir em 90% 
do público alvo 
e baixar o índice 
das doenças. 

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF, NASF, e 
Vigilância Epid. 
 

� Manter atividades do 
outubro Rosa com ações 
em parcerias de  
entidades afins, na 
realização de vários 
cursos de 
profissionalização; 

Qualificar as 
ações das 
campanhas 
preventivas 

Atingir em 90% 
das mulheres 
da faixa etária 

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF, NASF e 
Vigilância Epid. 
 

� Manter contratação de 
uma ginecologista para 
atender as mulheres que 
necessitam desta 
consulta especializada; 

Qualificação 
no 
atendimento 
da 
espacialidade 
de ginecologia 
na prevenção 
de doenças 

Atingir as 
demandas 
previstas pelas 
equipes do 
ESF. 

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF, NASF e 
Vigilância 
Epid.ca 
 

 

Diretriz: VII – Atenção integral a saúde do trabalhador  
Objetivos: Melhoria das condições de saúde do traba lhador  
Ações:  Meta Indicador  Fonte de 

recurso 
Responsável  

� Manter atendimento para 
trabalhadores em horário 
diferenciado; 

Qualificar o 
atendimentos 
aos 
trabalhadores 

Aumentar o 
atendimento 
aos 
trabalhadores   

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF 

� Manter as atividades 
educativas e preventivas 
da saúde do trabalhador; 

Proporcionar 
aos 
trabalhadores 
orientações e 
prevenção 

Diminuir e 
incidência de 
acidentes no 
trabalho  

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF, NASF, 
Vig.Epid. e 
Vig.Sant. 

� Realizar ações médicas e 
odontológicas com 
orientação para prevenir 
doenças relacionadas a 
saúde do trabalhador; 

Atender os 
trabalhadores 
com ações 
preventivas 
em saúde  

Atingir o maior 
números de 
trabalhadores 
com orientações 
de prática 
preventivas e 
baixar o índice 
das doenças  

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF, Vig. Epid. 
e Vig. Sant. 

� Orientar trabalhadores 
em seus locais de 
trabalhos com o objetivo 
de reduzir lesões e 
acidentes ocupacionais. 

Reduzir 
problemas 
com lesões e 
acidentes no 
trabalho 

Diminuir 
incidências de 
doenças no 
ambiente de 
trabalho.  

Federal 
Estadual  
Municipal 

NASF e ESF  
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Diretriz: VIII – Assistência farmacêutica  
Objetivos: Aprimoramento da política de assistência farmacêutica  
Ações:  Meta Indicador  Fonte de 

recurso 
Responsável  

� Proporcionar a 
Implantação da farmácia 
básica dos fitoterápicos 
padronizados pelo SUS 

Iniciar ações 
com 
medicamentos 
fitoterápicos  

Baixar a 
medicalização 
convencional  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Farmácia 
Básica e ESF  

� Desenvolver atividades  
com presença de 
profissionais técnicos na 
conscientização da 
população sobre a 
prevenção, proteção e 
promoção a saúde  no uso 
racional de medicamentos; 

Proporcionar a 
Conscientizaç
ão da 
população no 
uso racional  
de 
medicamentos   

Atingir a 
maioria da 
população e 
diminuir o 
índice de uso 
descriminado 
de 
medicamentos   

Federal 
Estadual  
Municipal 

Farmácia e ESF 
e NASF  

� Desenvolver estratégias de 
saúde educacionais nas   
escolas e outros grupos 
sociais organizados   
focando a conscientização 
sobre o cuidado com a 
saúde para além do uso de 
medicamentos; 

Conscientizaç
ão da 
comunidade 
no uso de 
medicamentos  

Baixar o uso 
descriminado 
de 
medicamentos 
pela 
população  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Farmácia 
Básica, NASF e 
CRAS   

� Fortalecer as ações de 
atenção e atendimento da 
farmácia básica da UBS; 

Fornecer a 
medicação 
básica aos 
pacientes 

Garantir em 
100% o 
fornecimento 
de medicação 
na Atenção 
Básica  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Farmácia 
Básica  
Gestor  

� Manter os medicamentos 
padronizados pela Atenção 
Básica e ou lista 
Regionalizada; 

Garantir o 
fornecimentos 
de 
medicamentos 
padronizados  

Minimizar os 
custos e 
maximizar o 
controle dos 
medicamentos  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Farmácia 
Básica e Setor 
Administrativo  
Gestor  
 

 

Diretriz: IX – Projetos alternativos de saúde integrativa e comple mentar  
Objetivos: Proporcionar ações integradas e compleme ntares no desenvolvimentos aos 
princípio da atenção e prevenção em saúde  
Ações:  Meta Indicador  Fonte de 

recurso 
Responsável  

� Proporcionar ações 
educativas junto a 
academia com orientação 
profissional em horários 
diferenciados; 

Elevar o 
números de 
atividades 
educativas aos 
munícipes  

Diminuir o 
sedentarismo e 
proporcionar 
atividades 
orientadas 

Municipa
l  

NASF, setor da 
educação e 
Assistência 
Social  

� Desenvolver campanhas 
educativas visando a 
prevenção e cuidados com 
o meio ambiente; 

Integralizar 
ações na 
preservação 
ambiental  

Melhorar o 
índice de 
cuidado com o 
meio ambiente  

Federal 
Estadual  
Municipa
l 

Todos os setor 
da 
municipalidade 
e entidades  

� Introduzir a prática de 
dispensação de 
medicamentos de 

Proporcionar a 
prática de 
medicamentos 

Diminuir a  
dispensação e 
consumo de 

Federal 
Estadual  
Municipa

Setores 
Administrativos  
Gestores, 
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homeopatia e fitoterapia 
criando uma consciência 
do seu valor com resgate 
de  experiências    bem 
sucedidas; 

alternativos na 
UBS 

medicamentos 
farmacológicos 

l CRAS, NASF e 
ESF 

� Catalogar e repassar 
informações adequadas a 
população sobre as 
plantas, chás e o seu uso 
correto. 

Informar a 
população 
sobre o uso 
correto de 
chás de 
plantas 
medicinais  

Melhorar e 
eficiência e 
eficácia desta 
prática popular 

Municipa
l  

ESF e gestor  

� Desenvolver o Programa 
Saúde na Escola em  
parceria com os 
profissionais dos demais 
setores sobre os temas 
sugeridos ou outros temas 
que tenha demanda no 
município 

Levar 
informações  
para a 
comunidade 
escolar  

Aumentar o 
consumo de 
alimentos 
saudáveis nas 
famílias  

Federal 
Estadual  
Municipa
l 

NASF, PSE 
Agricultura, 
Epagri 

� Fortalecer ações de 
esporte, cultura e lazer, 
com criação de espaço 
público;  

Melhorar a 
prática de 
atividades 
físicas dos 
munícipes  

Redução do 
sedentarismo  

Federal 
Estadual  
Municipa
l 

NASF, e setor 
Administrativo  

� Desenvolver ações de 
educação alimentar 
saudável;  

Melhorar as 
práticas 
alimentares  
 

Garantir a 
qualidade de 
vida das 
pessoas  

Municipa
l  

ESF, NASF, 
Agricultura, 
Epagri e PSE 

� Desenvolver o cuidado 
mais fremente a nascente 
e curso do Rio das Flores, 
seus afluentes e margens 
conforme legislação. 

Preservação e 
recuperação 
da margem do 
rio das flores 

Melhorar a 
qualidade da 
agua do rio 
flores  

Municipa
l  

Epagri, Polícia 
Ambiental, 
Agricultura, PSE  
 

� Proporcionar 
Conscientização das 
famílias, a partir das 
crianças para a separação 
e reciclagem do lixo. 

Criar a prática 
de separação 
e  reciclagem  
de lixo  

Aproveitamento 
do lixo e 
diminuição de 
contaminação 
do meio 
ambiente pelo 
lixo   

Federal 
Estadual  
Municipa
l 

Vig. Sant. , Vig. 
Epid., PSE, 
educação, obras 
e agricultura  

� Implantação das práticas 
integrativas e 
complementares – PICs 
com aquisição de 
equipamentos e insumos 
de saúde junto a UBS; 

Conseguir 
estabelecer 
um processo 
de inversão de 
prioridades  

Aumentar as 
práticas 
integradas com 
todos os setores 
da 
municipalidade  

Municipa
l  
Federal 

Setores 
Administrativos  
Gestores, 
CRAS, NASF e 
ESF  
 

 Proporcionar a Implantação 
de horta medicinal 
comunitária no município. 

Oferta de 
plantas 
medicinais a 
população. 

Diminuir o 
consumo de 
medicamentos 
convencionais  

Municipa
l  

Setores 
Administrativos  
Gestores, 
CRAS, NASF, 
ESF, agricultura 
e educação  
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Diretriz: X – Atenção integral a saúde mental  
Objetivos: Aprimoramento da política da atenção em saúde metal  
Ações:  Meta Indicador  Fonte de 

recurso 
Responsável  

� Organizar um processo de 
mapeamento do uso de 
medicamentos controlados 
e posterior divulgação aos 
usuários a fim de produzir 
conscientização  

Possibilitar o 
Controle efetivo 
na dispensação 
de 
medicamentos 
controlados   

Busca reduzir 
o consumo de 
medicamentos 
controlados e 
reduzir os 
riscos de 
intoxicação 
medicamentos
a. 

Federal 
Estadual  
Municipa
l 

NASF, CRAS e 
FB 

� Integrar as ações de saúde 
mental com as práticas 
integrativas e 
complementares; 

Melhorar as 
práticas 
alternativas em 
saúde mental  

Práticas 
integradas e 
aumento da 
qualidade de 
vida 

Federal 
Estadual  
Municipa
l 

NASF, CRAS e 
todos os setores 
administrativos 

� Desenvolver ações de 
prevenção ao suicídio, em 
alusão ao setembro 
amarelo 

   NASF, ESF, 
CRAS e PSE 

� Proporcionar capacitação 
aos funcionários dos 
diversos setores sobre a 
saúde mental. 

Garantir a 
qualificação dos 
profissionais  

Equipe 
qualificada 
para o trabalho  

Federal 
Estadual  
Municipa
l 

NASF, ESF, 
CRAS e PSE 

� Intersetorializar as ações 
de promoção, prevenção e 
assistência psicossocial  
trabalhando o vínculo 
familiar. 

Melhorar as 
ações no 
vínculo familiar  

Atingir o maior 
número de  
pessoas no 
atendimento 
proposto 

Federal 
Estadual  
Municipa
l 

Educação, 
CRAS, NASF e 
ESF. 

� Promover um processo de 
mobilização e parceria 
regional para a criação de 
um CAPS regionalizado; 

Criação de um 
CAPS 
regionalizado  

Garantir e 
Melhorar o 
atendimento  
especializado 
aos pacientes  

Federal 
Estadual  
Municipa
l 

NASF, CRAS e 
Gestor  

� Proporcionar a 
implementação e 
fortalecimento de grupos 
terapêuticos em saúde 
mental; 

Qualificar o 
trabalho de 
diagnóstico e  
preventivo em 
saúde mental  

Diminuir a 
incidência de 
agravos de 
doenças 
mentais  

Próprios  NASF, ESF, 
CRAS, 
Educação e 
Assistência 
Social. 

 

Diretriz: XI – Atenção a vigilância sanitária e ambiental  
Objetivos: Promover o setor da vigilância sanitária  e ambiental no âmbito da prevenção 
em saúde 
Ações:  Meta Indicador  Fonte de 

recurso 
Responsável  

� Cumprir com rigidez as leis 
sanitárias e fiscalizar a 
criação de animais não 
domésticos no perímetro 
urbano; 

Atender os 
princípios legais 
da Vig.Sanit.  

Diminuir as 
incidências 
de práticas 
contaminador
as ao 

Federal 
Estadual  
Municipal 

Vigilância 
Sanitária e 
Ambiental 
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ambiente  

� Estimular a população para 
a implantação do 
saneamento básico na 
cidade e no interior do 
município;  

Atingir maior 
número possível 
de residências 
com 
saneamento 
básico 
estruturado  

Diminuir as 
incidências 
de práticas 
contaminador
as ao 
ambiente 

Federal 
Estadual  
Municipal 

Vigilância 
Sanitária, 
Ambiental e 
setor 
administrativo.  

� Tratamento e controle da 
qualidade da água 
distribuída nas redes 
coletivas sob 
responsabilidade do 
município; 

Controle da 
qualidade da 
agua nas redes 
coletivas de 
distribuição  

Diminuir a 
incidência de 
consumo de 
agua 
contaminada 
pela 
população  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Vig. Sanit.,  
Setor 
Administrativo 
Gestor   

� Proporcionar a 
identificação dos 
profissionais através de 
uniformes e crachás nas 
campanhas de controle de 
zoonoses. 

Melhora e 
qualificar os 
serviços 
prestados  

Identificação 
dos 
profissionais  

Municipal  ONGs,  
entidades, Vig. 
Sanit. 

� Desenvolver e manter   
ações de prevenção e 
conscientização da 
população sobre as 
normas da vigilância 
sanitária e epidemiológica; 

Atingir toda a 
população com 
práticas 
orientativas e 
educativas da 
VS e VE 

Atingir 100% 
da população 
com 
campanhas 
educativa 

Federal 
Estadual  
Municipal 

Vigilância 
Sanitária, 
Ambiental e 
epidemiológica  

� Realizar ações para 
proteção e tratamento de 
fontes e nascentes de 
agua. 

Garantir a 
proteção das 
fontes e 
nascentes de 
agua 

Aumento da 
potabilidade 
da agua e 
redução de 
doenças.  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Vigilância 
Sanitária, 
agricultura e 
Epagri e 
educação  

� Realizar o monitoramento 
anual e contínuo da 
qualidade da água, 
conforme normas e 
diretrizes do programa  
Vigiágua; 

Garantir o 
consumo de 
agua com 
qualidade  

Aumentar o 
controle das 
aguas 
potáveis 
consumidas 
no município.  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Vig. Sanit. e 
Ambiental  

 

Diretriz: XII – Educação em Saúde   
Objetivos: Garantir capacitação continuada aos prof issionais e usuários 
do Sistema Único de Saúde – SUS 
Ações:  Meta Indicador  Fonte de 

recursos  
Responsável  

� Efetivar a educação 
permanente aos 
profissionais de saúde para 
atender as demandas de 
todos os grupos assistidos 
pela Atenção Básica em 
Saúde;  

Garantir e dar 
condições  de 
educação 
permanente em 
saúde a todos 
os profissionais 
da unidade.  

Melhorar, 
qualificar e 
integrar  a 
prestação de 
serviços na 
unidade 
básica de 
saúde  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Setor 
Administrativo  
Gestor  
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� Desenvolver a saúde do 
servidor com práticas de 
trabalhos terapêuticos, 
gerenciamento de stress,  
ginastica  laboral e 
humanização no 
atendimento;   

Valorização 
profissional  

Melhorar e 
qualificar  o 
atendimento 
para a 
população  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Gestor  

� Garantir a orientação sobre 
os cuidados 

� e capacitação para os 
cuidadores de idosos e 
acamados; 

Qualificação dos 
cuidadores 

Aumentar a 
qualidade de 
vida  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Assistência 
Social, ESF, 
NASF e CRAS 

� Manter e ampliar as ações 
nos grupos para trabalhar 
a importância da 
reeducação alimentar; 

Garantir ações 
de reeducação 
alimentar  

Reduzir o 
índice de 
doenças 
causado pela 
alimentação 
incorreta 

Federal 
Estadual  
Municipal 

NASF, ESF, 
educação e 
agricultura  

� Realizar educação 
continuada com os agentes 
comunitários de saúde; 

Proporcionar a 
qualificação e 
capacitação dos 
agentes 
comunitários de 
saúde  

Melhorar o 
processo 
comunicativo 
e informativo 
dos agentes 
da saúde 
com a 
comunidade  

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF, ACS e 
NASF 

� Desenvolver ações de  
conscientização sobre a 
utilização de agrotóxicos e  
transgênicos para a 
população; 

Garantir ações 
educativas 
sobre os perigos 
a saúde no uso 
descriminado de 
agrotóxicos  

Diminuir a 
incidências 
de pessoas 
contaminada
s por 
agrotóxicos e 
alimentos 
modificados 
geneticament
e  

Municipal  NASF, CRAS, 
VE e VS. 
Educação e 
agricultura.  

 

Diretriz: XIII – Políticas  de  acesso ao NASF – Núcleo de Apoio da Saúde da Família  
Objetivo s: Garantir o atendimento realizado pelas equipes d o NASF tendo como porta de 
entrada as equipes de saúde da família. 
Ações:  Meta Indicador  Fonte de 

recurso 
Responsável  

� Proporcionar a população 
assistida pela equipe do 
NASF, um melhor 
entendimento sobre a 
funcionalidade e o 
compromisso com os 
atendimentos realizados 
pelas equipes da ESFs; 

Possibilitar a 
melhor 
compreensão 
dos trabalho do 
NASF junto os 
atendimentos do 
ESF 

Melhorar  e 
integração as 
ações do 
NASF e ESF 

Federal 
Estadual  
Municipal 

NASF, ESF 

� Fortalecer as ações Inter 
setoriais do NASF, ESF e 
CRAS em todas as 

Integralizar as 
práticas em 
saúde  

Baixar os 
índices de 
doenças e 

Federal 
Estadual  
Municipal 

NASF, ESF e 
CRAS 
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atividades de grupo com 
o intuito de promover a 
atenção, promoção e 
prevenção da saúde; 

agravo 
previníveis 

� Inserir e integralizar as 
PICS no NASF; 

Proporcionar um 
local adequado 
para 
atendimento das 
PICS 

Atendimento 
qualificado 
nas práticas 
alternativas  

Federal 
Estadual  
Municipal 

NASF, ESF e 
setor 
administrativo  

� Tornar efetiva as 
atividades da equipe do 
NASF baseadas nas 
diretrizes do Programa do 
Ministério da Saúde 

Garantir um 
atendimento 
qualificado pela 
equipe de forma 
integralizado  

Baixar os 
índices de  
atendimentos 
clínicos pela 
equipe  

Federal 
Estadual  
Municipal 

NASF e setor 
administrativo 

� Reorganizar as ações 
junto ao grupo dos 
Alcoolistas Anônimos. 

Proporcionar 
atividade de 
grupo  

Aumentar o 
índice de 
recuperação 
de pessoas 
dependentes 

Municipal  NASF e CRAS  

� Manter e fortalecer o 
grupo de tabagismo, 
realizando atividades com 
profissional capacitado.  

Proporcionar 
ações de 
conscientização 
sobre o 
tabagismo  

Diminuir o 
índice de 
usuários de 
tabacos  

Municipal  NASF e ESF 

 

Diretriz: XIV – Atenção integral em saúde bucal  
Objetivos: Garantir acesso da população em tempo ad equado e com qualidade ao 
atendimento das necessidades em saúde bucal 
Ações:  Meta Indicador  Fonte de 

recurso 
Responsável  

� Desenvolver a Educação 
em Saúde Bucal de forma 
integrada com todas as 
faixas etárias e grupos 
organizados; 

Maior 
conscientização 
de práticas 
preventivas em 
saúde bucal  

Reduzir o 
Índice de 
dentes 
cariados e 
perdidos. 

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF, NASF e 
Equipe de saúde 
bucal  - PSE 

� Desenvolver e manter os 
trabalhos em saúde bucal 
com os estudantes da 
rede municipal e estadual 
de ensino; 

Melhorar  a 
prática de 
prevenção 

Reduzir o 
Índice de 
dentes 
cariados e 
perdidos no 
futuros desta 
crianças     

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF e Equipe de 
saúde bucal  - 
PSE 

� Desenvolver visitas e 
acompanhamento 
odontológico às pessoas 
acamadas;  

Oportunizar o 
atendimento a 
todas as 
pessoas 
acamadas  

Atender em 
100% das 
pessoas com 
dificuldade 
de 
locomoção 

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF e Equipe de 
saúde bucal 

� Desenvolver ações 
orientativas com 
distribuição de materiais 
gratuitos para a educação 
e prevenção em saúde 

Garantir a 
distribuição de 
materiais 
educativos para 
a  prevenção 

Diminuir os 
custos a 
longo prazo e 
a incidência 
de perdas 

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF e Equipe de 
saúde bucal – 
PSE 
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bucal; em saúde bucal  dos dentes 
da população 

� Buscar aumentar o 
número de vagas para a 
média complexidade 
(CEO – Centro de 
especialidades 
odontológicas); 

Aumentar a cota 
de 
encaminhament
os aos Centros 
Especializados 
pelo SUS 

Diminuir os 
custos a 
longo prazo e 
a incidência 
de perdas 
dos dentes 
da população 

Federal  ESF e Equipe de 
saúde bucal 

 

Diretriz: XV – Gestão em saúde através do controle social  
Objetivos: Fortalecer o controle social através do Conselho Municipal de Saúde – CMS 
Ações:  Meta Indicador  Fonte de 

recursos  
Responsável  

� Garantir e fortalecer 
capacitação e 
aperfeiçoamento  
continuada para os 
membros do Conselho 
Municipal de Saúde, 
equipes de saúde e 
demais pessoas 
interessadas no processo 
do controle social; 

Garantir a 
qualificação 
permanente e 
continuada dos 
conselheiros de 
saúde  

Deliberação 
e aprovação 
de forma 
consciente 
dos 
instrumentos 
de gestão  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Conselho e setor 
administrativo 

� Proporcionar através do 
controle social a 
Informação, 
conscientização e 
motivação sobre o papel 
da comunidade, 
responsabilidade dos 
usuários do SUS, seus  
direitos e  deveres como 
cidadão nas políticas de 
saúde; 

Proporcionar a 
informação 
adequada para 
aos cidadãos 
sobre as 
políticas do 
SUS   

Aumentar a 
participação 
do usuário do 
sistema nas 
deliberações 
de saúde 

Federal 
Estadual  
Municipal 

Conselho, CRAS 
e setor 
administrativo 

� Fiscalizar a efetividade 
dos trabalhos e serviços 
prestados na rede 
municipal de 
atendimento. 

Garantir o 
processo de 
fiscalização dos 
recursos e 
serviços 
prestados na 
saúde  

Aumentar a 
eficiência e 
eficácia na 
aplicação 
dos recursos 
públicos de 
saúde  

Municipal  Conselho e setor 
administrativo 

� Capacitar os conselheiros 
sobre a rede de 
atendimento dos 
pacientes conforme o 
fluxograma dos serviços; 

Organizar 
melhor o fluxo 
do 
atendimentos 
em rede  

Aumento no 
controle dos 
atendimentos  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Setor 
administrativo 

� Manutenção de um 
Conselho de Saúde 
eficiente e participativo 
com assessoramento e 
propondo fóruns de 
discussão entre os 

Garantir a 
representativida
de paritária no 
conselho 
conforme 
legislação  

Conselho 
autônomo, 
participativo 
e deliberativo  

Federal 
Estadual  
Municipal 

Conselho 
Municipal da 
Saúde – CMS  
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usuários, profissionais e 
governo  

� Proporcionar a realização 
de audiências públicas 
anual e quadrimestral 
para avaliação dos 
instrumentos de gestão; 

Garantir a 
realização das 
audiências 
públicas para 
apresentação 
dos resultados 
de gestão 

Deixar em 
dia os 
instrumentos 
de gestão 
conforme 
preconiza a 
legislação  

Municipal  Conselho 
Municipal da 
Saúde – CMS  e 
gestor  

� Ampliar as discussões e 
ações entre os 
conselheiros e conselhos 
municipais instituídos no 
município;  

Integralizar as 
políticas 
públicas   
através das 
discussões e 
deliberações  
dos conselhos 
municipais 

Melhorar o 
desempenho 
de todos os 
conselhos  

Municipal  Representação 
dos conselhos 
constituídos  

 

Diretriz: XVI - Vigilância em saúde – Epidemiologia  
Objetivos: Promover o setor da vigilância em saúde de forma integrada com os demais 
setores da municipalidade. 
Ações:  Meta Indicador  Fonte de 

recursos  
Responsável  

� Desenvolver a vacinação 
contra a influenza nos 
grupos determinados e se 
possível para a 
população em geral; 

Garantir as 
metas de 
vacinação 
contra a 
influenza  

Diminuir as 
incidências 
de doenças e 
agravos  

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF e Vigilância 
Epidemiológica 

� Desenvolver campanhas 
de vacinação buscando 
atender toda a população 
estimada nos grupos 

Garantir a 
vacinação nos 
grupos 
determinados 

Atingir no 
mínimo 90% 
da população 
nas  
campanhas  

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF e Vigilância 
Epidemiológica 

� Realizar as investigações 
de óbitos de mulher em 
idade fértil, óbitos 
maternos, infantil e 
neonatal, conforme 
normas vigentes; 

Proporcionar 
investigações 
em todos os 
grupos de óbito  

Atingir 100% 
das 
investigações  

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF e Vigilância 
Epidemiológica 

� Realizar orientações 
básicas de higiene para a 
prevenção de doenças 
com maior incidência; 

Atender a 
população em 
ações 
preventivas de 
doenças  

Baixar o 
índice de 
agravos em 
doenças 

Federal 
Estadual  
Municipal 

Setor da 
Vigilância 
Epidemiológica 

� Desenvolver ações 
alusivas ao agosto laranja 
e setembro amarelo 

Atender a 
população em 
ações 
preventivas de 
doenças 

Baixar o 
índice de 
agravos em 
doenças 

Federal 
Estadual  
Municipal 

ESF, NASF e 
Setor da 
Vigilância 
Epidemiológica 

Fonte: SMS, Prefeitura, Comissão de Elaboração do PMS e Conferência Municipal de Saúde  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O Plano Municipal de Saúde do município de Guarujá do Sul é um importante 

instrumento de orientação da política do setor. Trata-se de um documento em permanente 

construção, na qual a dinâmica da situação de saúde impõe constante atualização das 

ações e metas. A garantia do cumprimento das propostas, bem como as necessárias 

atualizações dentro do contexto sanitário, se darão através do monitoramento e a avaliação 

do Plano Municipal de Saúde. 

 Cabe a responsabilidade ao Conselho Municipal de Saúde estabelecer 

mecanismos de acompanhamento do cumprimento das diretrizes, ações e metas 

estabelecidas neste instrumento de Planejamento de gestão, buscando através das 

representações legais estabelecer o cumprimento normativos legais. 

 A operacionalização deste plano está condicionada à disponibilidade de recursos 

técnicos e financeiros, devendo o mesmo orientar o processo de planejamento e gestão da 

Secretaria de Municipal da Saúde com destaque para o Plano Plurianual – PPA 2018-2021. 

 O planejamento e programação serão coordenados pela secretaria municipal de 

saúde e assistência social e pelo conselho municipal de saúde que fiscalizará as ações 

previstas juntamente com a população. A administração orçamentária e financeira sobre o 

Fundo Municipal de Saúde será realizada pelo gestor do Fundo Municipal representado pelo 

Secretário Municipal de Saúde. 

 Buscaremos de forma consciente cumprir o que a própria população sugeriu 

na Conferência Municipal e no processo de elaboração do Plano Municipal da Saúde para o 

período de 2018 a 2021, pela Comissão de Elaboração, Conselho Municipal de Saúde e 

Profissionais, que tiveram uma participação ativa na definição das prioridades deste 

Instrumento de Planejamento. 

 Consideramos que este Plano Municipal de Saúde deverá ser acompanhado e 

monitorado de forma permanente, buscando fazer atualizações sempre que necessário, e 

também servirá como base principal na aprovação da  Programação Anual em Saúde - PAS 

de cada ano subsequente.   

Como princípio norteador devemos atuar de maneira integral, isto é, não devemos 

ver a pessoa como uma parte, mas como um todo, que faz parte de uma sociedade, o que 

significa que as ações de saúde devem estar voltadas, ao mesmo tempo, para o indivíduo e 

para a comunidade, para a prevenção, promoção e para a assistência, buscando sempre 

respeitar a dignidade humana; 

Esse plano foi amplamente discutido e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde 

(ANEXO I) e Homologado pelo prefeito municipal. (ANEXO II). 

Secretaria Municipal de saúde/novembro de 2017 
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ANEXOS  

 
 
 
 
 
 

Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 18/2017 de Aprovação do Plano Municipal 
de Saúde para o período de 2018 à 2021. 

 
 
 
 
 
 

Decreto do Prefeito Municipal de Homologação do PMS  
 
 
 
 
 
 
 

Plano Plurianual do Fundo Municipal de Saúde para o período de 2018 à 2021.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


