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APRESENTAÇÃO
A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Magro tem como missão
“cuidar de forma integral da saúde de seus munícipes, assegurando seus
direitos e respeitando as diversidades” em concordância com a Lei Orgânica da
Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), que apresenta como princípios e diretrizes a
universalidade do acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência
e a igualdade da assistência à saúde.
O Plano Municipal de Saúde tem por finalidade apresentar o
planejamento da Secretaria Municipal de Saúde para o biênio 2014-2015,
sendo o instrumento norteador das ações a serem realizadas neste período.
O planejamento não é tarefa apenas dos gestores. Ele deve ser
desenvolvido também pelos atores envolvidos na ação, e foi desta forma que
planejamos, ouvindo cada um dos participantes, trabalhando com a realidade
que o povo campomagrense vive, pois entendemos que planejar não é fazer
uma mera declaração de intenções ou listas de desejos. Requer decisões e
ações imediatas. Devem conter objetivos que possam ser alcançados, caso
contrário, perderá a credibilidade.
Este Plano Municipal de Saúde foi realizado com base nas propostas
demandadas pelas Pré – Conferências de Saúde local, aprovadas na IX
Conferência Municipal de Saúde realizada nos dias 30 e 31 de agosto de 2013.
Foi apresentado e aprovado na reunião ordinária do Conselho Municipal de
Saúde do dia 26 de Novembro de 2013.
É importante ressaltar que o Plano Municipal de Saúde 2014 – 2015
utiliza como modelo a Atenção Primária à Saúde por considerá-lo capaz de
reorganizar as ações de saúde, para o controle de danos, riscos e de
determinantes sócio-ambientais que incidem sobre o perfil epidemiológico da
população. Considera, também, a Vigilância em Saúde e a Estratégia Saúde da
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Família como eixos estruturantes da atenção à saúde no Município de Campo
Magro.
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HISTÓRIA DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE CAMPO MAGRO

As Conferências de Saúde
Uma conferência é um espaço público de debates, onde se exerce a
democracia participativa, ou seja, são espaços onde diversos setores da
sociedade discutem e apontam soluções para os problemas que envolvem a
saúde da população brasileira.

Para que servem as Conferências?
Servem para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a
construção da política de saúde nos três níveis de governo. Isso significa que
as decisões das Conferências devem servir para orientar a elaboração dos
Planos de Saúde e a definição de ações que sejam prioritárias a nível
municipal, estadual e quando nacional.

Você sabia?
Que as Conferências de Saúde iniciaram há 77 anos, no primeiro
governo de Getúlio Vargas?
As Conferências de Saúde se iniciaram há 77 anos, cumprindo o
disposto no parágrafo único do artigo 90 da Lei nº 378/1937. Em 1990 com a
Lei nº 8.142 foi mantida a obrigatoriedade da realização das Conferências de
Saúde, consagrando as Conferências como instâncias colegiadas de
representantes de vários segmentos sociais, com a missão de avaliar e propor
diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis municipais,
estaduais e nacional.
No município de Campo Magro a primeira Conferência Municipal de
Saúde foi realizada aos vinte e oito dias do mês de julho de um mil novecentos
e noventa e sete, em cumprimento a NOB/96 e pela Lei Municipal nº 15/1997.
Teve como um dos seus principais objetivos a escolha dos representantes do
Conselho Municipal de Saúde de Campo Magro.
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II Conferência Municipal de Saúde
1999 – Tema: Políticas de Saúde em Defesa da Vida

III Conferência Municipal de Saúde
2001 – Tema: Planejamento familiar e Gravidez na Adolescência

IV Conferência Municipal de Saúde
2003 – Tema: Saúde – Responsabilidade Compartilhada

V - Conferência Municipal de Saúde
2005 – Tema: Humanização na Saúde: Melhoria na Qualidade de Vida de
Todos

VI Conferência Municipal de Saúde
2007 – Tema: Alimentação, Saúde e Qualidade de Vida

VII Conferência Municipal de Saúde
2009 – Tema: Humanização na Saúde

VIII Conferência Municipal de Saúde
2011 – Tema: SUS, Patrimônio do Povo Brasileiro

IX Conferência Municipal de Saúde
2013 – Saúde é Minha Responsabilidade: Saúde, Cidadania e Políticas
Públicas
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1. Características Demográficas, Socioeconômicas, Inserção Regional
e Ambiental de Campo Magro
Localização

Informações Administrativas - 2013
HISTÓRICO

INFORMAÇÕES

Origem do Município - desmembramento

Almirante Tamandaré e
Itaperuçu

Data de instalação do Município

01/01/1997

Data de comemoração do Município

11 de Dezembro

Fonte: IPARDES
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Área Territorial e Distância da Capital - 2011
TERRITÓRIO

VALOR

UNIDADE

Área Territorial

278,224

Km2

Distância da Sede Municipal à Capital

19,00

Km

Fonte: ITCG (área), SETR (distância)

Divisão Administrativa - 2012
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÕES

Número de distritos administrativos

1

Comarca a que pertence

Almirante Tamandaré

Fonte: IBGE (distritos, TJPR (comarca)
Limites do Município

Fonte:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=935128
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Localização geográfica: situa-se a noroeste da Região Metropolitana
de Curitiba, tem como municípios limítrofes Almirante Tamandaré ao leste,
Itaperuçu ao norte, Campo Largo a oeste e Curitiba ao leste, inserido na
Região Metropolitana de Curitiba – RMC.
Área : 263 km² – sendo 28 km² área urbana e 230 km² área rural
População: concentra-se ao sul do Município, próximo a Curitiba e
estende-se ao longo da PR-090 – Estrada do Cerne. Estimativa da população
é de 24.843 habitantes (IBGE, 2010).
Formação geológica: diferencia-se dos demais municípios da Região
Metropolitana de Curitiba principalmente pelos terrenos acidentados, com
altitudes em torno de 850 a 900 metros, condicionada por estruturas dobradas
e falhadas, elaborado em rochas cristalinas.
Vegetação: caracteriza-se como Floresta Ombrófila Mista, podendo
observar-se exemplares de Pinheiro do Paraná, Imbuia, Canela, Bracatinga,
Erva Mate, entre outros.
Unidade de Conservação: o Município abriga dois significativos
mananciais para abastecimento público de água – o manancial subterrâneo
do Karst e o manancial superficial do Rio Passaúna e Rio Verde. Com duas
áreas de conservação a APA – Área de Proteção Ambiental do Passaúna e a
UTP – Unidade Territorial de Planejamento de Campo Magro, que visa
garantir a proteção dos afluentes do Rio Verde.
Clima: tipo subtropical úmido com verões brandos e temperaturas em
torno de 12º C a 21,5º C.
Fonte: http://www.campomagro.pr.gov.br/nosso-municipio/
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2. Características Socio-Econômicas
Atividades Econômicas: o principal setor econômico é a agricultura,
caracterizando-se como de produção familiar. As principais culturas
trabalhadas são feijão, milho, batata, olericultura, frutas e hortaliças,
destacando-se muitas propriedades com produção orgânica. A atividade
florestal tem um total de 318 produtores (dados da Emater), sendo que a
maioria trabalha com bracatinga e pinus. A criação de animais é outra
atividade forte em Campo Magro, destacando-se a criação de bovinocultura,
suinocultura e piscicultura. Quanto às unidades artesanais, pode-se citar a
produção de vinhos, doces, compotas, pastas e molhos, sucos, queijos e
derivados do leite e embutidos. Além disso, destaca-se nacionalmente na
produção de móveis em fibras naturais e sintéticas. O ramo de Turismo Rural,
com seus empreendimentos, também está ganhando força e destaque.

População Censitária Segundo Faixa Etária e Sexo - 2010
FAIXA ETÁRIA (anos)

Masculina

Feminina

TOTAL

Menor de 1 ano

198

191

389

1 a 4 anos

815

735

1550

5 a 9 anos

1025

985

2010

10 a 14 anos

1328

1217

2545

15 a 19 anos

1234

1217

2451

20 a 24 anos

1136

1035

2171

25 a 29 anos

1093

1016

2109

30 a 34 anos

1016

1063

2079

35 a 39 anos

1007

980

1987

40 a 44 anos

907

909

1816

45 a 49 anos

702

782

1484

50 a 54 anos

589

673

1262
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55 a 59 anos

492

499

991

60 a 64 anos

352

388

740

65 a 69 anos

258

263

521

70 a 74 anos

180

163

343

75 a 79 anos

100

110

210

80 a 84 anos

43

62

105

85 a 89 anos

17

29

46

90 a 94 anos

12

12

24

95 a 99 anos

3

5

8

100 anos +

0

2

2

12.507

12.336

24.843

TOTAL
Fonte: IBGE – 2010

O crescimento populacional ou crescimento demográfico é a mudança
positiva do número de indivíduos de uma população. A estimativa populacional
do Município de Campo Magro para 2013, segundo dados do IBGE é de
26.755 habitantes.

População Censitária, Segundo Tipo de Domicílio e Sexo - 2010
TIPO DE DOMICÍLIO

MASCULINA

FEMININA

TOTAL

Urbano

9.749

9.798

19.547

Rural

2.758

2.538

5.296

12.507

12.336

24.843

TOTAL
Fonte: IBGE – 2010
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3. Análise Situacional de Saúde

A Secretaria de Saúde está habilitada na “Gestão Plena da Atenção
Básica” da Norma Operacional Básica NOB-SUS/1996, e possui atualmente 10
equipamentos de saúde. Destes, 08 (oito) são Unidades de Atenção Primária
com serviços multidisciplinares, sendo 04 (quatro) Unidades Zona Urbana e 04
(quatro) Unidades Zona Rural. Contamos com serviço odontológico em duas
Unidades Urbanas e uma em Unidade Rural; 01 (uma) Unidade de
Atendimento 24 horas com serviços de plantonistas generalistas e atividade de
apoio de especialidades, Pneumologia, Ginecologia; 01 (uma) Unidade de
Atendimento Psicossocial (CAPS); Serviço de transporte para pacientes
(SAMU, Ambulância e micro-ônibus). No momento o Município está em
processo de readequação das Equipes de Estratégia Saúde da Família. Porém
já contamos com 6 Equipes de Estratégia Saúde da Família (04 localizadas na
Zona Urbana e 02 localizada na Zona Rural). Contamos também com Serviço
de Psicologia, Fonoaudiologia e Fisioterapia, o NASF (Núcleo de Apoio à
Saúde da Família), ACS (Agente Comunitário de Saúde) e Agente de
Endemias.
Para operacionalizar esse sistema a Secretaria de Saúde conta com 111
servidores efetivos e 26 terceirizados prestando serviços na atenção básica,
Programa Mais Médicos, consulta especializada e atendimento de urgência e
emergência através da Unidade de Atendimento 24 Horas. Além desse
contingente de profissionais, contamos com serviços terceirizados para prestar
Assistência

Especializada,

como:

Laboratório

de

Patologia

Clínica

e

atendimento de Urgência e Emergência através de convênio com Hospital
Nossa Senhora do Rocio em Campo Largo-Pr.
Alguns programas desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, já estão
implantados no Município, como o Programa do Hipertenso e Diabético,
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Programa de Nutrição, SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional),
Bolsa Família, Programa de Planejamento Familiar, Saúde da Mulher, Mãe
Paranaense, Imunização, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica,
Controle de Endemias, Controle de Agravos de Notificação Compulsória
(SINAN), Doenças Diarréicas Agudas, Saúde Mental, Programa Agentes
Comunitários de Saúde e Estratégia Saúde da Família, Programa para
Tratamento do Tabagismo, Saúde Bucal, Saúde do Trabalhador e PMAQ
(Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica).

Todos

os

programas

deverão

características do território de abrangência.

16
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4. Perfil Epidemiológico

4.1 Morbidade
As principais causas de internações no Município de Campo Magro são
gravidez parto e puerpério, totalizando 21.28% das internações ocorridas em
2012. A segunda causa de internação são doenças do aparelho circulatório
com 15,00%, seguida de causas externas em terceiro lugar, compreendendo
13,6% do total de internamentos, conforme tabela 1.
Tabela 1. Principais causas de internações hospitalares por
residência. Produção hospitalar Município de Campo Magro
pro CID no ano de 2012 – 1.386 internamentos
Capítulo CID

%

XV. Gravidez parto e puerpério

21,2

IX. Doenças do aparelho circulatório

15,0

XIX. Lesões envenenamento e algumas outras

13,6

consequências causas externas
XI. Doenças do aparelho digestivo

11,3

II. Neoplasias (tumores)

8,8

X. Doenças do aparelho respiratório

5,3

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

4,4

XXI. Contatos com serviços de saúde

3,8

V. Transtornos mentais e comportamentais

3,0

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

2,5

XVIII. Sintomas sinais e achados anormais exames

2,2

clínicos e laboratoriais
VI. Doenças do sistema nervosos

1,8

XIII. Doenças sistema osteomuscular e tecido

1,4

17
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conjuntivo
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

1,0

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

0,9

XVI. Algumas afecções originadas no período

0,7

perinatal
XVII. Malformações congênitas deformidades e

0,6

anomalias cromossômicas
III. Doenças sangue órgãos hemotológico e transtorno

0,5

imunitário
VII. Doenças do olho e anexos

0,3

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide

0,0

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

0,0

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido
Total

100,0

Fonte: DATASUS – 2012
Condições sensíveis à Atenção Primária em Saúde são aqueles agravos
cuja morbidade e mortalidade pelas quais a internação hospitalar deveria ser
evitável se os serviços de atenção básica fossem efetivos e acessíveis.
O índice de internamento por condições sensíveis no Município de
Campo Magro foi de 9,9% em 2012, estando abaixo do preconizado pelo
Estado que é de 21,9%. Porém, esse índice ainda é passível de redução por
meio de intervenções na Atenção Primária (fonte:DATASUS – 2012).

4.2 Doenças de Notificação Compulsória
Na tabela 2 observamos que os Atendimentos Anti Rábico Humano
encontra-se em primeiro lugar totalizando 46,6% dos agravos notificados,
seguido por Acidente com Animais Peçonhentos 15,7% e em terceiro as
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notificações

por

Violência

Doméstica

Sexual

e/ou

outras

Violências

interpessoais 11,4%.
Podemos considerar que o grande número de notificações de
atendimento Anti Rábico Humano, que na sua grande maioria são acidentes
por cães, podem ser atribuído ao grande número de cães de rua existente no
Município, o que não difere de outros municípios do estado.
Tabela 2. Número de casos notificados de Doenças de
Notificação Compulsória – 2012
Atendimento Anti Rábico Humano

98

Acidente com Animais Peçonhento

33

Violência doméstica sexual e/ou outras violências

24

interpessoais
Intoxicação Exógena

16

Leptospirose

7

Meningite

7

Tuberculose

4

Aids - Adulto

4

Sífilis Gestante

4

Sífilis Congênita

4

Criança exposta HIV

3

Hepatites virais

2

HIV Gestante

2

Doenças Exantemáticas

1

Malária

1
Total

Fonte: DATASUS/SINAN-2012
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4.2.1 Meningites
O número de casos notificados de meningites no período de 2012
representa 0,52% em relação aos casos notificados no Paraná, e 1,21% em
relação aos casos notificados na 2ª Regional de Saúde Metropolitana (RSM),
representados na tabela 2. Considerando o número de notificações,
observamos que a taxa de incidência foi de 0,28% em relação a população
residente exposta ao evento.
Tabela 2. Casos notificados de meningite viral por residência
(Paraná, 2ª RSM e Município de Campo Magro)
Paraná

1.321

2ª RSM

578

Campo Magro

7

Fonte: DATASUS/SINAN-2012

4.2.2 Sífilis Congênita
Definição de caso
Para fins de vigilância epidemiológica, será considerado caso de sífilis
congênita e assim deverá ser notificado:
- Toda criança ou aborto ou natimorto de mãe com evidência clínica para
sífilis e/ou com sorologia não-treponêmica reagente para sífilis com qualquer
titulação, na ausência de teste confirmatório treponêmico, realizada no prénatal ou no momento do parto ou curetagem que não tenha sido tratada ou
recebido tratamento inadequado.
No ano de 2012 o Município de Campo Magro notificou 4 (quatro) casos
de

sífilis

congênita

sendo

2

(dois)

descartados

pós

investigação

epidemiológica. O coeficiente de incidência no Município, correspondendo a
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uma taxa de 9,07% em relação aos nascidos vivos no mesmo local e período,
conforme tabela 3.
Tabela 3. Casos notificados de Sífilis Congênita por
residência (Paraná, 2ª RSM e Município de Campo Magro (nº
nascidos vivos – 2012: 412)
Paraná

113

2ª RSM

72

Campo Magro

4

Fonte: DATASUS/SINAN-2012
Embora a Sífilis Congênita seja uma doença de fácil prevenção, isso só
é possível através do acesso precoce a testagem durante o pré-natal e
tratamento adequado das gestantes positivas, que inclui o tratamento do
parceiro.

4.2.3 Tuberculose
A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo
Mycobacterium tuberculosis, que afeta prioritariamente os pulmões, embora
possa acometer outros órgãos e sistemas. A apresentação pulmonar, além de
ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública, pois é a
principal responsável pela transmissão da doença.
No Paraná, a incidência é de 20 casos/100.000 hab., enquanto que no
Município de Campo Magro é de 16 casos/100.000 hab. A taxa de cura no ano
de 2012 correspondeu a 50% dos casos notificados (tabela 4).
Tabela 4. Casos notificados de Tuberculose pulmonar por
residência X cura (mesmo local e período)
Casos notificados

4
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Cura

2

Fonte: SINAN-2012
Para que se possa haver o controle desse agravo é necessário curar
pelo menos 76% dos casos (meta Estadual). Podemos destacar como ponto
crucial para o aumento destes índices, a implementação do Tratamento
Diretamente Observado (TDO) como ponto fundamental da assistência ao
paciente.

4.3 Cobertura Vacinal
A cobertura vacinal é um importante indicador de saúde da população e
da qualidade da atenção dispensada pelos serviços e aponta aspectos da
saúde infantil, pré-natal e da atuação dos serviços de modo geral e específico.
Nenhuma ação de saúde é tão efetiva e eficiente quanto a vacinar as crianças
na prevenção contra as principais doenças imunopreveníveis. No Brasil, o
Programa Nacional de Imunização (PNI) foi introduzido em 1973 com objetivo
de controlar ou erradicar a poliomielite, sarampo, a difteria, o tétano, a
coqueluche e a tuberculose, mediante a vacinação sistemática com meta de
atingir 100% da cobertura vacinal em menores de 1 ano de idade.
Ao analisarmos a cobertura vacinal do Município de Campo Magro na
série histórica de 2009 à 2012, observou-se que a maioria dos imunobiológicos
apresentaram cobertura vacinal superior a taxa de 90% preconizada pelo
PNI/MS, exceto no ano de 2010 onde a cobertura prevaleceu na média de 86%
para Poliomielite, Hepatite B e Tetravalente/Pentavalente e acima de 95% para
BCG.
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Tabela . Cobertura vacinal de menor de 1 ano por Imunobiológico
registrados no período de 2009 à 2012 (Poliomielite, Hepatite B, BCG,
Tetravalente)
Ano

Imunobiológico
BCG

HB

ROTA

*MENIN

*PNEUM

VTV

2009

98,97

109,49

97,69

85,38

-

-

91,73

2010

88,95

115,17

86,38

85,09

2,57

13,62 101,61 91,26 97,43

2011

103,34 107,46 100,00 83,80

96,14

68,89 101,61 85,60 97,69

2012

112,85 101,03

97,86

FA

PENTA/

VIP/VOP

TETRA

97,69 96,92

83,80 110,54 94,09 104,29 78,92 95,89

Fonte: PNI/MS (* 2010 - ano de implantação da meningocócica e
pneumocócica no calendário básico)
Ao analisarmos a cobertura vacinal do Município de Campo Magro na
série histórica de 2009 à 2012, observou-se que maioria dos imunobiológicos
apresentaram cobertura vacinal superior a taxa de 90% preconizada pelo
PNI/MS, exceto no ano de 2010 onde a cobertura vacinal homogênea
permaneceu na média 57,14% entre as 7 vacinas do calendário básico de
vacinação, uma vez que a Pneumocócica e Meningocócica foram introduzidas
neste ano, não podendo considerar cobertura vacinal desses imunobiológicos,
já que as coberturas são calculadas na conclusão do esquema vacinal.
Observamos que embora as vacinas de um modo geral estiveram dentro das
coberturas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, faz-se necessário a
implementação de ações que viabilizem a cobertura homogênea dos
imunobiológico, principalmente em relação a vacina Rotavírus que possui uma
faixa etária específica para vacinação estando esta sujeita a uma baixa
cobertura.

4.4 Mortalidade Infantil
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De acordo com a tabela 5 podemos constatar uma mudança no
comportamento do indicador de mortalidade infantil do Município de Campo
Magro na série histórica de 2009 à 2012. Houve um aumento do coeficiente em
2011, onde o índice foi de 23,7%. Em 2012 esse percentual correspondeu a
16,9% seguido do ano de 2010 com 15,0% e por último o ano 2009 com 12,9%
de óbitos/1.000hab. O Paraná preconiza uma diminuição do coeficiente/taxa de
mortalidade infantil em 15% até 2015 em relação ao indicador de 2010.
Tabela 5. Número de óbitos registrados no período de 2009 à
2012
Ano

Nº óbitos

Nº nascidos vivos

2009

5

386

2010

6

398

2011

11

464

2012

7

412

Total

29

1.660

Fonte: SIM/SINASC
Neste contexto destaca-se a necessidade da construção de um
planejamento de ações e estratégicas que possibilitem a redução da
mortalidade infantil.
Quanto às principais causas de óbito do Município de Campo Magro,
ocorridas na faixa etária de 0 até 01 ano, no período acumulado entre 2009 e
2012, destacam-se segundo CID10:
Tabela 6. Principais causas de óbitos (< de 1 ano) segundo
capítulo CID10.
CID 10

%

Capítulo XVI (Algumas Afecções Originadas no
Período Perinatal – P00-P96)
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Capítulo XVII (malformações Congênitas,

17,24

Deformidades e Anomalias Cromossômicas –
Q00-Q00)
Capítulo XVIII (Sintomas, Sinais e Achados

10,34

Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório
não Classificados em Outra Parte – R00-R99)
Capítulo XIV (Doenças do Aparelho

3,44

Geniturinário – N00-N99)
Outras Causas Externas de Traumatismos

3,44

Acidentais – W00-X59
Fonte: SIM/SINASC
Conforme tabela 6, observamos como primeira causa de óbitos as
infecções originadas no período perinatal, o que evidência a necessidade de
implementação das ações de prevenção neste período gestacional.

4.5 Mortalidade Materna
Tabela 7. Número de óbitos maternos e nascidos vivos
registrados no período de 2009 à 2012
Ano

Nº óbitos

Nº nascidos vivos

2009

0

386

2010

1

398

2011

0

464

2012

0

412

Total

0

1.660

Fonte: SIM/SINASC
Embora o número de óbitos maternos (tabela 7) tenha diminuído
significativamente, onde não foram registrados nenhum óbito desde 2011. Faz
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se necessário a continuação da atenção a saúde da mulher durante todo o
período gestacional e puerperal com ações e estratégicas que visem a redução
da morte materna, através da elaboração, implementação e monitoramento
avaliativo dessas ações.

4.6 Mortalidade Geral
Tabela 8. Número de Óbitos Geral por endereço de
residência registrados por determinado local e período –
2009 à 2012 (2009-153, 2010-158, 2011-151 e 2012-147)
Capítulo CID

2009 à 2012
(609 óbitos)
N
%
162
26,6
104
16,4

IX. Doenças do aparelho circulatório
XX. Causas externas de morbidade e
mortalidade
II. Neoplasias (tumores)
XVIII. Sint. Sinais e achad anorm ex
clin. e laborat
X. Doenças do aparelho respiratório
Outras causas
Total
Fonte: SIM - 2012

79
67

12,9
11,0

51
146
609

8,3
23,2
100%

Destacam-se como primeiras causas os óbitos por doenças do aparelho
circulatório com média entre os anos analisados de 26,5% (2009 à 2012),
seguido das causas externas de 16,4%. Como terceira causa, estão as
neoplasias conforme tabela 8.
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5. Atenção Primária

5.1 Modelo de Gestão
O Município de Campo Magro assinou o Termo de Compromisso de
Gestão no ano de 2010 (ano de implantação do TCG), sendo responsável pela
integralidade da atenção à saúde da sua população, exercendo essa
responsabilidade de forma solidária com o Estado e União. Garantindo a
integralidade das ações de saúde prestadas de forma interdisciplinar, por meio
da abordagem integral e contínua do indivíduo no seu contexto familiar, social e
do trabalho; Englobando atividades de promoção da saúde, prevenção de
riscos, danos e agravos; ações de assistência, assegurando o acesso ao
atendimento às urgências

5.2 Estratégia Saúde da Família e PACS
De acordo com a tabela 9, a cobertura populacional pelas ESF no
Município de Campo Magro, vem se mantendo dentro do padrão de cobertura
de mais de 85% da população, observando um decréssimo de 9% da cobertura
pelo ACS no período de 2009 e 2012. Em relação a cobertura populacional
pela Equipe da Atenção Primária (APS), manteve-se o percentual de 100% de
cobertura da população em todos os anos descritos na tabela. Já a Equipe de
Saúde Bucal, o Município vem mantendo suas equipes devidamente
cadastradas e implantadas não havendo alteração.
Tabela 9 Cobertura Populacional do Programa Estratégia
Saúde da Família (Agentes Comunitários de Saúde, Saúde da
Família e Saúde Bucal) no período de 2009 à 2012 (1.
Proporção de cobertura populacional estimada – 2. Cadastradas
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no Sistema)
Ano

ACS1

ESF1

APS1

ESB
Mod

Mod

I2

II2

2009

91,20

88,73

100,0

2

1

2010

75,51

87,69

100,0

2

1

2011

78,69

83,32

100,0

2

1

2012

82.20

82,20

100,0

2

1

Fonte: MS/SAS/DAB
Ao longo do processo de implantação da Estratégia de Saúde da
Família, evidenciaram-se avanços e dificuldades que compreenderam desde a
contratação e fixação de profissionais, principalmente em locais de difícil
acesso, a integração da rede e o acompanhamento das ações realizadas pelas
equipes em relação à assistência integral, conforme preconiza a Política
Nacional da Atenção Básica (PNAB). O Município conta com 06 equipes de
Estratégias Saúde da Família.

5.3 NASF
O NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) foi criado pelo Ministério
da Saúde, através da Portaria GN n 154 de 24 de janeiro de 2008 e
republicada em 04 de março de 2008, com o intuito de apoiar a inserção da
Estratégia Saúde da Família na rede de serviços e oferecer prevenção nas
diferentes áreas de Saúde, levando a população a obter uma melhor qualidade
de vida nos aspectos físico, psíquico e social, reduzindo doenças e
consequentemente a demanda nas unidades de saúde.
O NASF em Campo Magro foi criado através de um consórcio
intermunicipal com o Município de Itaperuçu. Porém, a partir de 13 de
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novembro de 2013, através da Deliberação nº 441 da Comissão Intergestores
Bipartite, foi implantando no município sob a modalidade NASF I. A equipe do
NASF em Campo Magro conta com equipe multiprofissional (1 nutricionista, 1
educador físico, 1 assistente social, 1 psicólogo e 1 fonoaudiológo).

5.4 Serviços de Saúde Mental
Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são instituições que visam
à substituição dos hospitais psiquiátricos - antigos hospícios ou manicômios - e
de seus métodos para cuidar de afecções psiquiátricas. Constituem um serviço
comunitário que tem como papel cuidar de pessoas que sofrem com
transtornos mentais, em especial os transtornos severos e persistentes, no seu
território de abrangência.
O Programa Municipal de Saúde Mental têm infra-estrutura e quadro de
equipe técnica e administrativa. O Município conta com 01 equipamento de
saúde mental o CAPS I com equipe multidisciplinar formada por 01 Assistente
Social, 01 Psiquiatra, 01 Auxiliar de Enfermagem, 01 Psicólogo, 01 Enfermeiro
e 03 profissionais de serviço de apoio (Auxiliar Administrativo, Serviços Gerais
e Motorista)

5.5 Ambulatório de Psicologia
O ambulatório de Psicologia (adulto e infantil) foi criado para suprir a
demanda de pacientes portadores de sofrimento/transtorno mental leve a
moderado, oriundos do Município de Campo Magro, que necessitem
atendimento especializado. Os encaminhamentos dos pacientes são realizados
pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS): Atenção Básica, Centro de Apoio
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Psicossocial (CAPS), US 24 Horas, Conselho Tutelar, Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS), Ministério Público e Secretaria de Educação.
Contamos com 03 profissionais Psicólogos. Atualmente o atendimento está
concentrado nas Unidades Boa Vista e Campo Magro.

5.6 Assistência Farmacêutica
A Farmácia Básica Municipal é a responsável pelo acesso dos usuários
aos medicamentos; Pelo recebimento e armazenamento dos medicamentos de
modo a garantir adequadas condições para a manutenção de sua estabilidade
e conservação de suas características; Pela dispensação e orientação
farmacêutica, visando prover ao usuário e seu cuidador de informações que
proporcionem maior adesão, efetividade e segurança no tratamento. Tem como
sede e vinculação a Secretaria Municipal de Saúde.
O elenco que compõe a Farmácia Básica Municipal de Campo Magro
segue como linha o disposto no elenco do RENAME (Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais) e está subdividido em dois elencos: Elenco Básico e
Elenco Especial (Medicamentos de alto custo e demanda específica, sujeitos a
controle especial). Os medicamentos do elenco básico são disponibilizados em
todas as Unidades Básicas de Saúde. Entretanto, os medicamentos do Elenco
Especial encontra-se centralizado nas unidades Campo Magro e Boa Vista, por
se tratar de medicamentos de dispensação exclusiva por profissional
farmacêutico (Portaria 344/98). Todos os medicamentos são dispensados
mediante receituário médico.
A Assistência Farmacêutica é financiada pelas três esferas de gestão e
gerenciada pela esfera municipal. A aquisição de medicamentos acontece sob
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duas modalidades: aquisição de medicamentos através do consórcio COMESP
(Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná); Aquisição de medicamentos
mediante processo licitatório (contra-partida municipal). Os recursos Estadual e
Federal são diretamente repassados a COMESP.

5.7 Ambulatório de Fonoaudiologia
O Ambulatório de Fonoaudiologia é voltado para a avaliação, o
diagnóstico e o tratamento de distúrbios de comunicação e envolve campos
como linguagem, audição e voz. O atendimento é realizado através de
referência contra referência nas Unidades Básicas Boa Vista e Campo Magro.
O Município possui 02 profissionais fonoaudiólogos.

5.8 Ambulatório de Fisioterapia
O Ambulatório de Fisioterapia oferece acompanhamento ambulatorial
individualizado, bem como atendimento domiciliar, ambos com agendamento
prévio. As ações de fisioterapia visam à prevenção, manutenção e a
recuperação da saúde da capacidade funcional e da qualidade de vida de seus
usuários, através de atendimentos individualizados com atenção permanente
no estado geral da saúde. Atualmente contamos com 02 profissionais
fisioterapeutas e o serviço está implantado na Unidade Básica Boa Vista,
servindo de referência a toda rede de atenção.

5.9 Serviço de Nutrição
A promoção de uma alimentação saudável tem como objetivo o
desenvolvimento de ações e abordagens para a promoção da saúde e a
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prevenção de doenças relacionadas à alimentação e nutrição. O Município de
Campo Magro vem desenvolvendo várias ações através do Serviço de Nutrição
Municipal, através dos seguintes programas:
- Programa SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) –
registro mensal do acompanhamento nutricional das crianças do programa do
leite e gestantes, com envio de relatório.
-

Programa

Municipal

de

Dietas

Especiais

–

avaliação

e

acompanhamento de pacientes com necessidades de terapia nutricional oral
e/ou enteral.
-

Programa

de

Suplementação

Nutricional

–

avaliação

e

acompanhamento de pacientes em uso de fórmula infantil industrializada.
- Programa Leite das Crianças – registro do acompanhamento
nutricional das crianças beneficiárias do programa.
- Programa Bolsa Família - registro semestral do acompanhamento
nutricional dos beneficiários do programa com perfil na área de saúde.
- Programa Nacional de Suplementação de Ferro - registro e
acompanhamento da distribuição medicamentosa de sulfato ferroso e ácido
fólico a população beneficiada (crianças de 6 a 18 meses, gestantes a partir da
20ª semana, mulheres no pós parto e pós aborto)
- Ambulatório – Atendimento nutricional a população em todas as fases
do ciclo da vida, através de encaminhamento via referência e contra-referencia
do município. O atendimento ocorre as segundas e terças-feiras na UBS Boa
Vista.
Para o desempenho dessas atividades contamos com 02 (dois)
profissionais Nutricionista que desempenham atividades dentro dos programas,
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municipal e estadual e também em atendimento clínico. Atendimento este
centralizado na Unidade Básica Boa Vista.

5.10 Saúde Bucal
A Promoção de Saúde Bucal visa um conceito amplo de saúde que
transcende a dimensão meramente técnica do setor odontológico, objetiva
integrar a saúde bucal às demais práticas de saúde coletiva. As ações de
Saúde Bucal no Município de Campo Magro são desenvolvidas no nível
individual e coletivo, através de equipe multidisciplinar (odontólogo, THD e
ACD). Atualmente contamos com 01 equipe de Saúde Bucal Modalidade I, 01
Modalidade II e 02 equipes Saúde Bucal de Atenção Básica, com o contingente
de 5 odontólogos, ACD (Auxiliar de Consultório Dentário) e THD (Técnico em
Higiene Bucal.

5.11

Serviço

de

Remoção

de

Pacientes

e

Atendimento

Urgência/Emergência
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (atendimento realizado
pelo número 192) é um serviço de atendimento utilizado em caso de
emergência. O Município possui como apoio na remoção de pacientes, uma
Unidade Móvel de Suporte Básico (SAMU), uma ambulância branca, e também
com um micro ônibus para transporte de pacientes para os serviços
especializados de referência. Possui também, um carro de apoio para
deslocamento de pacientes do interior. O Município tem como objetivo melhorar
a estrutura de atendimento móvel de urgência/emergência. Portanto, vem ao
longo do período estudando a proposta de convênio com o Serviço 192
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(SAMU), ambulância branca com equipe médica para compor o serviço
Municipal de Remoção.

5.12 Programa Saúde do Trabalhador
A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações de prevenção,
assistência e vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho. As
realizações em prol da saúde do trabalhador visam principalmente reduzir as
doenças ocupacionais e acidentes de trabalho e proporcionar melhor qualidade
de vida aos trabalhadores. O Programa Municipal de Saúde do Trabalhador
está sendo reestruturado através da implementação e descentralização das
notificações, visando o fortalecimento da rede de atenção.

5.13 Programa Municipal para Controle do Tabagismo
O Programa Municipal de Controle do Tabagismo da Secretaria
Municipal de Saúde de Campo Magro executa ações para controlar o
tabagismo desde 2012 e baseia-se nas diretrizes do Programa Nacional de
Controle do Tabagismo, do Ministério da Saúde. Possui como estratégia o
desenvolvimento de ações através de uma tríade: Promoção, Prevenção e
Tratamento. Este serviço está instalado na Unidade de Saúde Boa Vista, onde
é realizado atendimento em grupo, através de reuniões estruturadas e
supervisionadas por profissional de saúde de nível superior.

5.14 Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ)
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É um programa que tem como principal objetivo induzir a ampliação do
acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um
padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente de maneira a
permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais
direcionadas à Atenção Básica em Saúde. O município possui credenciado 04
(quatro) Unidades Estratégia Saúde da Família com PMAQ.

5.16 Participação e Controle Social

O Conselho Municipal de Saúde de Campo Magro regido pela Lei nº
015/97 alterada pela Lei 257/2003. O Conselho, em caráter permanente e
deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo,
prestadores de serviços, de profissionais de saúde e de usuários, que atuam
na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde
na estância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros,
cujas decisões são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído,
nomeados através do Decreto nº 358/2013. Possui serviço de ouvidoria
instalado na Secretaria Municipal de Saúde. As reuniões do Conselho
Municipal de Saúde são mensais, realizadas na última terça-feira de cada mês.
A descentralização das ações e responsabilidades de execução é
garantida pela descentralização dos recursos. O mecanismo de financiamento
do SUS fortalece a autonomia municipal por meio dos repasses fundo a fundo,
regulamentada pela Lei N.012/1997.
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6. PROPOSTAS PARA O BIÊNIO 2014/2015
6.1 PROPOSTAS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
6.1.1 SAÚDE DA CRIANÇA
Metas:
- Realizar escovação supervisionada em todas as crianças em idade
escolar que forem atendidas nas clínicas odontológicas municipais;
- Realizar orientação de escovação em todas as escolas Municipais;
- Implementar o Programa de Puericultura em todas as Unidades de
Saúde monitorando as crianças de 0 a 4 anos;
- Realizar concurso público pra contratação de pediatras;
- Incentivar o aleitamento materno;
- Vacinar todas as crianças com as vacinas do Calendário Básico de
Vacinação, preconizado pelo Ministério da Saúde;
- Realizar visitas domiciliares a todos os recém nascidos até a primeira
semana de vida pelos Agentes Comunitários de Saúde e pela Equipe de
Enfermagem;
- Capacitar a Equipe de Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde
para perceber e denunciar e tratar os abusos na infância;
- Priorizar as ações de educação em saúde na infância;
- Intensificar o atendimento ao serviço de fonoaudiologia e psicologia;
- Melhorar o fluxo de atendimento para crianças com déficit de
aprendizado;
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- Descentralização da pesagem do leite em áreas que possibilitem o
acesso do usuário;
- Implementar o Programa de Puericultura em todas as Unidades de
Saúde monitorando as crianças de 0 a 4 anos;
- Combater a desnutrição infantil através do Programa do Leite e
disponibilizar o leite especial para as crianças com indicação médica;
- Realizar concurso público pra contratação de pediatras;
- Incentivar o aleitamento materno;
- Vacinar todas as crianças com as vacinas do Calendário Básico de
Vacinação, preconizado pelo Ministério da Saúde;
- Realizar visitas domiciliares a todos os recém nascidos até a primeira
semana de vida pelos Agentes Comunitários de Saúde e pela Equipe de
Enfermagem;
- Capacitar a Equipe de Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde
para perceber e denunciar os abusos na infância;
- Priorizar as ações de educação em saúde na infância;
- Melhorar o fluxo de atendimento para crianças com déficit de
aprendizado;
- Descentralização da pesagem do leite em áreas que possibilitem o
acesso do usuário;
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6.1.2 SAÚDE DO ADOLESCENTE
Metas:
- Implementar o Programa de Planejamento Familiar com ênfase na
educação, e facilitar ao adolescente o acesso aos serviços de saúde;
- Realizar orientação e prevenção das DST´s, HIV/AIDS;
- Sensibilizar e capacitar profissionais para que se trabalhe de forma
adequada a esta faixa etária;
- Implementar o serviço de atendimento e orientação sobre álcool e
drogas;
- Implementar o Programa de Educação Sexual nas escolas;
- Buscar parcerias com entidades organizadas pra implantar projetos
nesta área;
- Priorizar marcação de consultas odontológicas a gestante;
- Otimizar o atendimento em psicologia.

6.1.3 SAÚDE DA MULHER
Metas:
- Implementar o Programa de Planejamento Familiar garantindo acesso
a informação e métodos contraceptivos;
- Promover adesão precoce da gestante ao Pré-natal;
- Oferecer vacina DT e Hepatite B a todas as gestantes;
- Garantir os exames de rotina de Pré-natal;
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- Realizar Campanhas de Vacinação para prevenção da Rubéola entre
mulheres em idade fértil;
- Priorizar atividades físicas e supervisionadas as gestantes na
Academia de Saúde;
- Facilitar o agendamento e aumentar a oferta de exame citopatológico a
todas as mulheres;
- Realizar busca ativa a 100% das mulheres com resultado de
citopatológico

e mamografia alterada, bem como encaminhamento aos

serviços especializados;
- Intensificar o Programa de Orientação as Gestantes;
- Intensificar o Programa de Rede de Proteção da Violência contra a
Mulher;

6.1.4 SAÚDE DO IDOSO
Metas:
- Conhecer as doenças da terceira idade, visando um direcionamento
das ações ambulatoriais;
- Incentivar a participação do idoso nos grupos voluntários;
- Incentivar o idoso a realizar atividades na Academia de Saúde;
- Realizar palestras sobre prevenção de acidentes domésticos;
- Criar, normatizar e implantar o Projeto Envelhecer de Forma Saudável;
- Promover reuniões educativas, com o objetivo de orientar sobre
doenças degenerativas crônicas, bem como sobre a valorização do idoso;
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- Desenvolver o Programa de Prevenção do Câncer de Próstata pra os
homens;
- Realizar Grupo de Hipertenso e Diabéticos pela Equipe de Estratégia
Saúde da Família e NASF;
- Mutirão para tratamento de Catarata;
- Capacitação para profissionais de saúde sobre Estatuto do Idoso.

6.1.5 SAÚDE DO HOMEM
Metas:
- Promover uma campanha anual de informação sobre a saúde do
homem;
- Incentivar o homem a procurar o Posto de Saúde para realização de
consultas de rotina;
- Implantar o Programa de Prevenção do Câncer de Próstata;
- Incentivar o uso da Academia da Saúde.

6.1.6 SAÚDE BUCAL
Metas:
- Realizar orientação de escovação em todas as escolas municipais;
- Aumentar o número de bochechos com flúor nas escolas em 70% com
meta a alcançar 100% das crianças;
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- Realizar escovação supervisionada em todas as crianças em idade
escolar que forem atendidas nas clínicas odontológicas municipais;
- Diminuir o índice de Exodontia em dentes permanentes;
- Fazer levantamento para obter o índice de CPOD (dentes cariados,
obturados e perdidos) e CEOD (dentes cariados com extração indicada,
obturados de dentes decíduos);
- Melhorar e ampliar o atendimento odontológico nas Unidades de
Saúde, reestruturando o serviço de Odontologia de forma a prestar assistência
de forma ágil e conclusiva;
- Adequar as Equipes de Saúde Bucal no Programa Estratégia Saúde da
Família.
- Capacitar profissionais para realizar maior número de ações coletivas e
procedimentos;
- Intensificar a tendência de redução da incidência de cárie dentária,
bem como, prevenir a má oclusão, a doença periodontal e o câncer bucal;
- Promover a educação continuada em parceria com entidades
formadoras de classe com o objetivo de capacitar os profissionais com relação
ao Câncer Bucal e outras patologias;
- Otimizar a capacidade instalada dos Consultórios Odontológicos da
rede pública;
- Desenvolver programas e projetos na área de Saúde Bucal;
- Intensificar o número de bochechos com flúor e orientação sobre
escovação nas escolas;
- Realizar escovações supervisionadas nas Unidades de Saúde;
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- Definir Fluxo de referência contra-referência;
- Garantir atendimento priorizado as gestantes;
- Facilitar o acesso a Saúde Bucal do idoso.

6.1.7 SAÚDE MENTAL
Metas:
- Cadastrar todos os usuários de psicotrópicos;
- Ofertar consulta médica especializada a este grupo da população;
- Possibilitar o acesso a população a psicoterapia, com apoio diagnóstico
e tratamento;
- Revisão do elenco básico de psicotrópicos;
- Garantir a contratação de uma oficineira para realizar atividades do
CAPS;
- Implementação da Rede de Atenção Psicossocial. Melhorando o
atendimento nos pontos de atenção em Saúde Mental através do NASF e
matriciamento das equipes de atenção primária;
- Realização de concurso público para médico psiquiátrico e terapeuta
ocupacional;
- Adquirir um veículo novo para transporte de pacientes para o CAPS;
- Buscar parcerias para melhorar o atendimento de urgência e
emergência em saúde mental;
- Intensificar o atendimento ao serviço de psicologia;
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6.1.8 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
Metas:
- Diminuir a fila de espera através de contratação de profissionais
através de concurso público ou convênio com Universidade para ampliar o
atendimento em fisioterapia;
- Reorganizar o serviço de fisioterapia para atendimento domiciliar
- Intensificar o atendimento ao serviço de fonoaudiologia;

6.1.9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Metas:
- Padronizar todos os medicamentos fornecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde, através do REMUME – Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais;
- Garantir o fornecimento contínuo, e em quantidades suficientes de
todos os materiais padronizados;
- Manter um Farmacêutico responsável para compra, recebimento e
fornecimento de medicamentos;
- Aumentar as quantidades de medicamentos ofertados pelo consórcio
intermunicipal de medicamentos

6.1.10 SETOR DE INFORMÁTICA
Metas:
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- Formatar todos os procedimentos ambulatoriais e especializados
realizados pelas Unidades de Saúde, através de sistema de informática;
- Implantar o Prontuário Eletrônico;
- Implantar o Controle de Estoques Informatizados em todas as unidades
e serviços de saúde:
- Realizar controle de produtividade por profissional;
- Capacitar os profissionais quanto a utilização do sistema de
informática.

6.1.11 ESTRUTURA FÍSICA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Metas:
- Construir e equipar a Unidade de Saúde Santa Luzia;
- Ampliar e equipar a Unidade de Saúde Tigre, Conceição e Terra Boa,
com previsão de um Consultório Odontológico;
- Construir e equipar o CAPS;
- Construir e equipar a Unidade de Saúde no Jardim Viviane com
previsão de Consultório Odontológico;
- Finalizar a obra e equipar a Academia de Saúde;
- Aquisição de 01 aparelho de eletrocardiograma;
- Discutir a viabilidade de implantação do serviço de radiologia;
- Adquirir 01 aparelho de ecografia;
- Implementar o serviço de transporte de pacientes;
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- Reformar e ampliar as Unidades de Saúde que se fizerem necessárias;
- Construir e equipar a Clínica de Fisioterapia;
- Locação no Bairro Bom Pastor de um local para facilitar o acesso da
população ao atendimento médico e de enfermagem, sendo um espaço do
atendimento do Programa de Saúde da Família da Unidade Básica Jardim
Viviane;
- Aquisição de equipamento de informática;
- Aquisição de veículo para o CAPS;
- Aquisição de veículo para Epidemiologia;
- Aquisição de veículo para as Equipes de Saúde da Família;
- Adequar a escolinha do Ouro Fino para

ser utilizada como

equipamento de saúde e realização de atividades voltadas a saúde;
- Aquisição de equipamento e mobiliário para adequação das instalações
da VISA;
- Estruturação da Rede de Frio (geladeira, bobinas de gelo (gelox),
caixas térmicas e termômetros digitais).

6.1.12 RECURSOS HUMANOS
Metas:
- Desenvolver uma política de capacitação e reciclagem para os
trabalhadores de saúde, visando a humanização do atendimento;
- Melhoria nas condições de trabalho, fornecendo materiais adequados
para a realização de suas atividades;
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- Promover a capacitação dos profissionais de saúde através da
promoção da educação continuada em serviços com ênfase na saúde do
homem, mulher e idoso;
- Suprir a necessidade de Recursos Humanos através de concurso
público;
- Ampliar a área de cobertura por Agente Comunitário de Saúde,
conforme estudos técnicos de crescimento populacional;
- Capacitação aos Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de
Saúde;
- Identificar os profissionais através da utilização de crachás;
- Fornecer jalecos para todos os trabalhadores de saúde;
- Inclusão de cursos de extensão e aperfeiçoamento para crescimento
na carreira, do Plano de Cargos e Salários;
- Fornecimento de vale alimentação para todos os funcionários;
- Legalização de folga de pagamento para os servidores que fazem
carga horária de 40 horas/semanal;
- Realizar convênios com as universidades no sentido de obter
descontos na realização de cursos pelos servidores;
- Implantação de Banco de Horas de acordo com o registro do relógio
ponto;
- Implementação do Estágio Probatório;
- Realização de Concurso Público.
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- Promover a capacitação dos profissionais de saúde através da
promoção da educação continuada em serviço com ênfase na saúde do
homem, mulher e idoso, acrescido saúde mental.

6.1.13 OUTRAS PROPOSTAS
Metas:
- Implementar a marcação de Consultas Especializadas;
- Realizar adequação das equipes multidisciplinar das Unidades de
Saúde e serviços;
- Atualização do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde;
- Intensificar o Cadastro Nacional de Saúde no Município;
- Realizar territorialização das áreas do Município pelos ACS’s;
- Controlar a produtividade dos ACS’s e das Unidades Básicas e
Serviços;
- Monitorar a produtividade dos profissionais com alimentação dos
sistemas do Ministério da Saúde;
- Implementar as atividades do NASF;
- Intensificação e maior divulgação de Campanhas de Prevenção.

6.1.14 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Metas:
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- Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos, registrar os produtos
alimentícios, terapêuticos, saneantes e correlatos;
- Implantar o Programa de Saúde do Trabalhador;
- Fiscalizar anualmente as empresas de interesse da saúde existentes
no Município;
- Expedir Licença Sanitária para todos os estabelecimentos industriais,
comerciais e prestadores de serviço que estejam de acordo com a
Normatização Sanitária em vigor;
- Avaliar princípios de proteção a saúde da população, com requisitos de
higiene indispensáveis para a proteção da saúde dos usuários;
- Cadastrar o sistema de abastecimento de água e soluções coletivas e
individuais;
- Garantir a implantação de controle de qualidade da água em soluções
alternativas, coletivas e individuais, bem como no sistema de abastecimento de
água;
- Atualizar o cadastro de pontos estratégicos para prevenção da Dengue;
- Realizar treinamento e integração dos Agentes de Endemias com a
equipe multidisciplinar;
- Promover discussão sobre ações voltadas ao Controle de Zoonoses;
- Realizar Concurso Público para médico veterinário, fiscal sanitário e
farmacêutico;
- Desenvolver junto às comunidades, ações de Educação em Saúde
(educação ambiental, lixo, saneamento, segregação e reciclagem, etc) de
acordo com suas especialidades;
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- Intensificar as ações de fiscalização sobre saneamento básico, coleta
de lixo, rede de esgoto, juntamente com outras secretarias;
- Promover a interação da equipe de estratégia da família e a VISA nas
ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde;
- Intensificar as ações de promoção a saúde e prevenção de agravos de
acordo com cada grupo de atenção (gestante, criança, adolescente, idoso,
saúde do homem e da mulher e portadores de morbidades crônicas);
- Manter sistema de Vigilância em Saúde e de Agravos através dos
sistemas de notificação, acompanhamento e avaliação epidemiológica (PNI,
SIM, SINASC, SISVAN E BOLSA FAMÍLIA, SINAN e SISFAD);
- Promover capacitação e a educação permanente de toda a equipe
multidisciplinar apresentando as dificuldades e trabalhos realizados, com a coparticipação do Estado;
- Implementação do programa de controle de endemias;
- Aprimorar a operacionalização da atenção básica. Definidas como a
real estratégia para atuação em todo o território nacional na eliminação da
hanseníase, o controle da tuberculose e agravos de notificação compulsória;
- Manter a vigilância das Coberturas Vacinais do Calendário Básico e
Campanha Nacionais, bem como da promoção de ações voltadas ao aumento
destas coberturas

6.1.15 INTERSETORIALIDADE
Metas:
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- Realização e implantação de um Plano de Cargos e Salários para os
servidores administrativos, motoristas e serviços gerais;
- Implementar o sistema de transporte coletivo da área rural, para
facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde;
- Implementar o sistema de transporte coletivo do Bom Pastor com rota
para o centro do Município;
- Colocar lixeiras públicas nos bairros da sede;
- Melhorar a coleta de lixo no interior; Implantar sistema de esgoto na
Lagoa da Pedra, no Bairro Viviane e Terra Boa;
- Pavimentar as ruas do Morro da Formiga, Cinco de Abril e a estrada
Principal da Conceição;
- Colocação de telefone fixo nas Unidades de Saúde Tigre, Conceição
dos Correias e Terra Boa;
- Colocar equipamentos de ginástica ao ar livre nas áreas públicas dos
bairros do Conceição dos Correias e Terra Boa;
- Fazer o contato com a Sanepar para trazer água canalizada no bairro
do Ouro Fino;
- Construir ponte de acesso para o Morro da Palha;
- Buscar desenvolver atividades integradas com a Secretaria de Esporte
e Turismo e Secretaria de Educação para manter o jovem longe das drogas;
- Realizar parcerias com a Secretaria de Ação Social e Trabalho, com a
intenção de desenvolver ações conjuntas visando a melhoria da qualidade de
vida.
- Implementar o sistema de transporte coletivo para todos os bairros;
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- Implementar o sistema de esgoto a todo o Município;
- Pavimentação das ruas do Município; condizentes com projetos
urbanístico;
- Fazer o contato com a Sanepar no sentido de buscar água canalizada
no Bairro Ouro Fino e Terra Boa, com anuência da população.

6.1.16 CONTROLE SOCIAL
Metas:
- Oferecer curso de capacitação aos Conselheiros Municipais de Saúde
com co-participação dos Conselhos Estadual e Federal;
- Instrumentalizar o Conselho Municipal de Saúde, para que o mesmo
cumpra o seu papel diante da sociedade;
- Implementar e divulgar o Serviço de Ouvidoria, com a contratação do
número 0800 pela operadora local;
- Viabilizar crachás de identificação para os Conselheiros de Saúde;
- Divulgar a importância dos Conselhos na administração pública;
- Implantação de serviço de coleta de satisfação do usuário, através de
urnas nas unidades e serviços;
- Promover a conscientização dos servidores da saúde sobre a
necessidade do reconhecimento do seu papel fundamental nas políticas de
saúde como agentes de mobilização social.
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7. Fundo Municipal de Saúde

As necessidades de financiamento da saúde são grandes. Isso faz com
que as autoridades das três esferas de governo estejam sempre se
empenhando na busca de fontes adicionais de recursos. A forma ou
modalidade pela qual se dá essa transferência é denominada “repasse fundo a
fundo”, onde recursos do Fundo Nacional de Saúde são alocados, de forma
regular e automática, para os fundos de saúde Estaduais, Municipais e do
Distrito Federal. Recursos estes destinados ao custeio das ações e serviços de
saúde para atender às necessidades da população. Tanto nos serviços de
atenção básica em saúde como nos de média e alta complexidade. O Fundo
Municipal de Saúde de Campo Magro foi criado em 2010, através da Lei
Municipal nº 638.
O financiamento das ações e serviços de saúde é de responsabilidade
das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição
Federal e na Lei Orgânica da Saúde, assim como as considerações publicadas
através de deliberações. Os blocos de financiamento são constituídos por
componentes, conforme as especificidades de suas ações e dos serviços de
saúde pactuados. Os blocos são os seguintes:
I – Atenção Básica;
II– Atenção de Média e Alta Complexidade;
III – Vigilância em Saúde;
IV – Assistência Farmacêutica;
V – Gestão do SUS;
VI – Investimentos na Rede de Serviços de Saúde.
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Os recursos que compõem cada bloco são transferidos em conta única e
específica para cada bloco.

53

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
2014/2015

8. Monitoramento do Plano Municipal de Saúde

O Plano Municipal de Saúde por ser plurianual requer monitoramento e
avaliações periódicas. Será operacionalizado pela Secretaria Municipal da
Saúde e acompanhado através de relatórios apresentados quadrimestralmente
para o Conselho Municipal da Saúde e Câmara de Vereadores conforme
determinado na Lei Federal nº 8.689, de 27 de julho de 1993 em seu Art. 12º.
“O gestor do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo apresentará,
trimestralmente, ao conselho de saúde correspondente e em audiência pública
nas câmaras de vereadores e nas assembléias legislativas respectivas, para
análise e ampla divulgação, relatório detalhado contendo, dentre outros, dados
sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou
iniciadas no período, bem como sobre a oferta e produção de serviços na rede
assistencial própria, contratada ou conveniada”.
Será sistematizado anualmente através do Relatório Anual de Gestão
(RAG) e Programação Anual de Saúde que será submetido à apreciação e
aprovação do Conselho Municipal da Saúde.
Considerando as constantes mudanças tanto do perfil epidemiológico,
situacional e tecnológico, faz-se necessário que as intenções expressas no
Plano Municipal de Saúde sejam orientadas para eventuais redirecionamentos
de ações e recursos que se fizerem necessários.
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