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1 INTRODUÇÃO 

 

Nossa sociedade atravessa uma série de transformações, sejam elas econômicas, 

tecnológicas, políticas, científicas ou sociais no atual contexto. 

Incluída neste está à saúde, direito fundamental do ser humano, e dever do Estado prever 

as condições indispensáveis ao seu pleno êxito. 

Diante disto, a atual administração assume junto aos diversos segmentos sociais, o 

compromisso de implementar, programar e implantar serviços de saúde, utilizando-se de uma 

dinâmica de trabalho que vai de acordo com os princípios e normas do SUS, oferecendo aos 

usuários um atendimento eficaz e com qualidade, para a melhoria das condições da vida 

humana. 

Este compromisso será operacionalizado através da execução do PLANO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, atingindo os objetivos e metas nele planejadas, que incluem 

propostas de trabalho com as seguintes características: 

 

 Implantação de programas com maior abrangência e resolutividade possível; 

 Implementação de programas existentes; 

 Implantação do NASF- Núcleo de Apoio Saúde da Família; 

 Reestruturação dos Serviços de Assistência à Saúde; 

 Aquisição de equipamentos e material permanente; 

 Reforma e Ampliação da Unidade de Saúde Central; 

 Ampliação da Frota de Veículos da Saúde; 

 Outros que surgirem, conforme necessidades vigentes. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar as diretrizes da política de saúde pública do município de Passo de Torres, 

de modo a galgar recursos e melhorar a prestação de serviços, através de ações programadas 

que atendam as necessidades dos usuários do SUS. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reestruturar as ações de saúde existentes; 

 Intensificar as ações de saúde bucal escolar, acuidade visual, nutrição etc.. através do PSE- 

Programa Saúde na Escola e Crescer Saudável; 
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 Intensificar os Serviços de Educação em Saúde; 

 Implantar novo PSF – Programa Saúde da Família; 

 Aprimorar e desenvolver a área de recursos humanos; 

 Reforma e equipar a Unidade Sanitária Sede; 

 Ampliar o atendimento no Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes Melittus; 

 Implementar o Programa Bolsa Família em parceria com Assistência Social e Educação; 

 Implementar o Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de Educação;  

 Adquirir veículos e equipamentos; 

 Reestruturar o SISPRENATAL; 

 Aprimorar e qualificar os sistemas de regulação; 

 Aprimorar as ações do Programa  

 

3 DIAGNÓSTICO 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO 

 

3.1.1 Histórico 

 

Seus primeiros habitantes foram os índios Carijós, depois chegaram os imigrantes de 

origem portuguesa, espanhola, italiana e alemã. Mampituba era seu nome, mesmo nome do rio 

que traça os limites entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Passo de Torres possui, praias 

com suas dunas, lagoa e pequenos morros. No rio Mampituba, destacam-se os molhos, passeios 

de barco, passagem pela ponte pênsil e travessia de balsa. A pesca é abundante, transformando-

se em importante suporte econômico do município e uma opção de lazer para moradores e 

visitantes. 

Gentílico: Passotorrense. 

 

3.1.2 Situação Geográfica 

 

O Município de Passo de Torres localiza-se na Região Sul do Estado de Santa Catarina, 

com uma área de 175 km2. Pertence a AMESC – Associação dos Municípios do Extremo-Sul 

Catarinense, composta por 15 municípios, cujo centro polarizador é o Município de Araranguá.  

 

3.1.3 Limites Territoriais 

 

O Município de Passo de Torres limita-se ao Norte com o Município de Balneário 

Gaivota; ao Sul com o Município de Torres no Estado do Rio Grande do Sul; a Leste com o 

Oceano Atlântico; e a Oeste com o Município de São João do Sul. 
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3.1.4 Principais Rodovias 

 

O acesso asfáltico que liga o Município de Passo de Torres a outros Municípios é: 

 Rodovia Estadual que interliga a sede à Rodovia Federal BR-101. 

 

Distância Média de Passo de Torres a Outros Municípios 

CIDADES 

DISTÂNCIA EM KM 

Centro de 

Referência Regional 
Capital do Estado Outros Municípios 

Araranguá 67 - - 

Florianópolis - 282 - 

Praia Grande - - 30 

Porto Alegre - - 178 

Sombrio - - 38 

Santa Rosa do Sul - - 26 

Fonte: PMPT 

 

3.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS – POPULAÇÃO TOTAL 

 

A população total do Município de Passo de Torres, conforme o última estimativa 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE  habitantes/ estimativa 2019 é de  8.823 

habitantes. 

 

Distribuição por Sexo – Ano/2012 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

50.6 49.4 100% 

Fonte: IBGE 

 

Fonte de Pesquisa: Cadastros da ESF. 

IDADE (ANOS) No DE HABITANTES 

Menor de 1 ano  647 

1 – 4 713 

5 – 9 760 
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10 – 14  740 

15 – 19  824 

20 – 29  1717 

30 – 39  1715 

40 – 49  1412 

50 – 59  1544 

60 – 69  1237 

70 – 79  660 

80 anos a mais 233 

TOTAL 12.202 

Fonte: Estratégia Saúde da Família/ Passo de Torres-SC. 

 

3.2.3 Eventos Populacionais 

 

Os principais eventos populacionais típicos são: 

 Festa dos Padroeiros das comunidades; 

 Festa do Pescador; 

 Nossa Senhora dos Navegantes; 

 Carnaval de rua; 

 Entre outros. 

 

Como outras atividades de lazer, os munícipes usufruem de clubes sociais, ginásios poli 

esportivos, estádios de futebol, que estão sempre em constantes movimentações. Usufruem 

ainda de festas anuais das mães, das crianças, 3a idade, etc. 

 

3.2.4 Densidade Demográfica 

 

Segundo o Censo Demográfico do IBGE/2018, a densidade demográfica do Município 

de Passo de Torres é de 69,67 habitantes/km2. 

3.3 ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS E DE INFRA-ESTRUTURA 

 

3.3.1 Atividades Econômicas e de Organização Social 

 

3.3.1.1 Principais atividades econômicas 
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A economia do Município está basicamente voltada a pesca, ao comércio e ao turismo, 

já no setor agrícola as atividades estão mais voltadas para o cultivo irrigado do arroz. 

Na pecuária, o rebanho é pequeno, não representando um dado significativo na geração 

de rendas. 

 

3.3.1.2 População ativa, desocupada e inativa. 2010.Fonte IPEA. 

 População economicamente ativa ocupada 69,7% 

 População economicamente ativa desocupada 7,2 % 

 População economicamente inativa 23,1%. 
 

3.3.1.3 Renda Familiar Média 

 

Renda Média de trabalhadores formais 2,0 salários mínimos. Fonte IBGE 2016. 

 

3.3.1.4 Grupos Sociais Organizados 

 

O Município possui os seguintes grupos sociais eficientemente organizados: 

 

3.3.1.4.1 Entidade de Classe 

 

 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo de Torres. 

 

3.3.1.4.2 Clubes de Serviços 

 

 Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). 

 

3.3.1.4.3 Entidades Comunitárias 

 

 Associações de Moradores de Bairros. 

 

3.3.1.4.4 Movimentos Populares 

 

 Pastoral da Saúde. 

 Pastoral da Criança. 

 CAEP 

 Pastoral do Idoso; 
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3.3.2 Educação  

 

A Secretaria Municipal de Educação está em franca expansão, com o intuito de tornar a 

qualidade de ensino cada vez melhor e eficaz em nosso município. A educação no Município 

de Passo de Torres não dispõe de rede de ensino privada, nem tampouco possui 

estabelecimentos de nível superior, onde esta demanda educacional, desloca-se para Araranguá, 

Criciúma, Tubarão, Torres, Porto Alegre e outras cidades. 

 

Distribuição da Rede de Ensino – Ano/2018 

UNIDADES ESCOLARES NÚMERO 

Municipais 04 

Estaduais 01 

Federais 00 

Particulares/Outras  01 

TOTAL 06 

Fonte: SMEC 

 

Rede Filantrópica – Ano/2014 

TIPO UNIDADE ALUNOS 

Urbana APAE – Ensino Especial 75 

Fonte: APAE 

 

3.3.3 Aspectos Gerais com Abrangência Urbana e Rural  

 

3.3.3.1 Abastecimento de Água 

 

O abastecimento de água é efetuado pela Companhia Catarinense de Água e 

Saneamento – CASAN, que dispõe de uma central de captação, uma cisterna onde é realizado 

o tratamento e, um reservatório de distribuição. 

 

3.3.3.2 Sistema de Esgoto 

 

O sistema de esgoto do Município é de responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Obras e Desenvolvimento Urbano. 
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3.3.3.3 Coleta de Lixo 

 

O sistema de coleta de lixo é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e 

Desenvolvimento Urbano. 

A coleta de lixo é realizada, com a utilização de um caminhão compactador duas vezes 

por semana na sede do município, e nas comunidades rurais. 

O destino final é feito de forma inadequada, sendo depositado a céu aberto e, 

periodicamente, recoberto por máquinas da municipalidade. 

 

3.3.3.4 Sistema de Energia Elétrica 

 

A distribuição de energia elétrica aos consumidores (100%) de Passo de Torres, está sob 

a responsabilidade da Cooperativa de Eletrificação Rural de Praia Grande Ltda – CERPRAG, 

com sede à rodovia Estadual SC 450, no Município de São João do Sul. 

 

3.3.3.5 Habitação 

 

Não encontramos em nosso Município concentrações populares que possam ser 

consideradas como favelas; entretanto, existem nas comunidades, inclusive na sede, famílias 

residindo em casebres desprovidos de condições mínimas de higiene e segurança, ocasionando 

sérios riscos à saúde. Não existem áreas de ocupação e assentamento de famílias. 

 

3.3.3.6 Transportes 

 

O Município conta apenas com linhas de transportes intermunicipais, realizados por 

uma empresa de transportes, sediada em Sombrio. Não existe transporte coletivo urbano. 

 

3.3.3.7 Meio Ambiente 

 

Por ser um Município com economia baseada na cultura do arroz, encontramos os 

maiores problemas de degradação do meio ambiente. 

Após a aplicação dos agrotóxicos, os resíduos são transportados pela água da chuva 

diretamente para os rios ou locais mais baixos às lavouras; também são lançados nos cursos de 

água, sem qualquer tratamento. 
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3.3.3.8 Drenagem Pluvial 

 

O sistema de drenagem pluvial existente está localizado no centro da cidade, e atende a 

população central. Existem no atual sistema, ligações clandestinas de águas servidas, o que 

acaba prejudicando o meio ambiente.  

 

3.4 DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO 

 

Todos os dados analisados, sempre são verificados por profissionais de nível superior, 

que integram a equipe técnica da Secretaria Municipal da Saúde. 

 

3.4.1 Vigilância Epidemiológica – Dinâmica de Funcionamento 

 

A equipe de Vigilância Epidemiológica que está sediada na Unidade Sanitária Central, 

isoladamente, ou em conjunto com as Vigilâncias Sanitária e Ambiental, recebe as notificações 

dos serviços de saúde pública ou privada, e toma as medidas necessárias de conformidade com 

as normas técnicas que cada doença requer, e posteriormente encaminha as notificações e os 

resultados das investigações à 22a Gerência Regional de Saúde, com sede em Araranguá.  

 

3.4.1.1 Mortalidade Geral 

 

Óbitos Segundo Causas/Capítulos 

CAUSAS / CAPÍTULOS 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Doenças do Aparelho Circulatório 12 13 9 10 44 

Mal Definidas 2 0 0 0 2 

Causas Externas (Acidentes, Homicídios e Suicídios) 6 7 4 6 23 

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 3 4 3 5 15 

Neoplasias 10 8 6 11 35 

TOTAL 33 32 22 32 119 

Fonte: GEINF/SES – SIM 

 

Nossa maior causa, são as causas externas que nos últimos quatro anos totalizou treze 

óbitos, seguida pelas doenças do aparelho respiratório. 

No combate às doenças do aparelho circulatório, será desenvolvido uma série de 

trabalhos preventivos a fim de fornecer aos nossos munícipes, informações suficientes para 

criar e manter uma rotina de vida saudável, diminuindo assim os fatores de risco dessas doenças 

que figuram como a segunda maior causadora de óbitos. 
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3.4.1.2 -  Mortalidade Materna 

 

No Sistema de informações de Mortalidade (SIM) da Gerencia de Estatística e 

Informática da Secretaria de Estado da Saúde, não foram encontrados registros sobre a 

Mortalidade Materna.  

 

Imunização – Cobertura Vacinal em Menores de 1 Ano em %. 

Vacinas 2014 2015 2016 2017 

Contra pólio (campanha 1ª etapa)  106,39 94,40 94,40 110,97 

Contra pólio (campanha 2ª etapa)  106,36 91,15 94,40 110,97 

Tetravalente  - - - - 

Contra pólio  106,96 91,40 94,40 110,97 

BCG  75,00 75,00 67,67 78,13 

Contra hepatite B  118,13 96,88 96,88 105,21 

Contra sarampo  88,94 88,94 113,44 97,92 

DTP (tríplice bacteriana)  81,82 81,82 89,58 90,63 

Hib (Haemophilus influenza tipo b)  0 0 0 0 

 

Morbidade Hospitalar 

Capítulo CID <1 1 a 4 5 a 9 10 a 

14 

15 a 

19 

20 a 

49 

50 a 

64 

65 a 

+ 

Total 

Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias 
35,0 15,4 19,0 8,3 6,7 6,1 4,6 3,9 7,5 

Neoplasias (tumores) - - - - - 6,1 4,6 2,3 3,7 

Doenças sangue órgãos hemat e 

transt imunitár 
- 2,6 - - - 0,9 - - 0,5 

Doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas 
- - 9,5 8,3 - 1,3 1,9 5,5 2,6 

Transtornos mentais e 

comportamentais 
- - - - - 5,7 2,8 - 2,7 

Doenças do sistema nervoso - 2,6 - - - 0,4 0,9 0,8 0,7 

Doenças do olho e anexos - - - - - 0,4 - - 0,2 

Doenças do ouvido e da apófise 

mastóide 
- - - - - - - - - 

Doenças do aparelho circulatório - - - - - 9,6 25,0 41,4 17,3 

Doenças do aparelho respiratório 25,0 59,0 57,1 33,3 6,7 14,3 26,9 28,9 24,7 

Doenças do aparelho digestivo 5,0 7,7 9,5 16,7 13,3 10,4 10,2 7,0 9,5 

Doenças da pele e do tecido 

subcutâneo 
- 2,6 - 8,3 - - - - 0,3 

Doenças sist osteomuscular e tec 
conjuntivo 

- 2,6 - 8,3 - 2,2 1,9 3,9 2,4 

Doenças do aparelho geniturinário - - - - 6,7 14,3 12,0 4,7 9,2 

Gravidez parto e puerpério - - - - 60,0 24,8 3,7 0,8 13,6 

Algumas afec originadas no período 

perinatal 
20,0 2,6 - - - - - - 0,9 
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Malf cong deformid e anomalias 

cromossômicas 
- - - - - - - - - 

Sint sinais e achad anorm ex clín e 

laborat 
15,0 2,6 4,8 - 6,7 0,9 3,7 - 2,2 

Lesões enven e alg out conseq 

causas externas 
- - - 16,7 - 1,7 1,9 0,8 1,5 

Causas externas de morbidade e 

mortalidade 
- - - - - - - - - 

Contatos com serviços de saúde - 2,6 - - - 0,9 - - 0,5 

CID 10ª Revisão não disponível ou 

não preenchido 
- - - - - - - - - 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Número de Internações 20 39 21 12 30 272 108 128 588 

Fonte: SIH/SUS 

 

3.4.2 Vigilância Sanitária 

 

Por Vigilância Sanitária, entende-se o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: 

1. O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo; 

2. O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 

O conceito de risco diz respeito à probabilidade de acontecer um efeito adverso por um 

agente (químico, físico, biológico e outros), processos industriais, tecnologia ou processo 

natural. No campo da Vigilância Sanitária, os fatores de risco são entendidos como os 

componentes críticos dos acontecimentos, fatos ou coisas que colocam ou possam vir a colocar 

em risco à saúde dos indivíduos e da coletividade. Essas ações compreendem basicamente: 

orientações, vistorias, controle e fiscalização de bens de consumo (comercialização e consumo), 

do meio ambiente e de estabelecimentos industriais, comerciais e agropecuários; além da 

emissão de alvarás sanitários aos estabelecimentos que dele necessitem. As ações compreendem 

os níveis Básico e de Média Complexidade. 

Até o início de 2002, eram municipalizadas, as Ações Básicas de Vigilância Sanitária; 

a partir de janeiro/2002, também foram municipalizadas as Ações de Vigilância Sanitária de 

Média Complexidade. 

Resumindo, hoje o Município de Passo de Torres, na área de Vigilância Sanitária 

executa: Fiscalização de Produtos; Fiscalização do Meio Ambiente e Saneamento Básico; 
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Controle das Atividades de Saúde; Controle das Unidades de Saúde; Fiscalização do Exercício 

Profissional. 

 

3.4.3 Serviços de Atenção Específica – Diagnósticos e Metas 

 

O grande desafio para a gestão local é prover a atenção integral a todo o Município, 

ofertando ações e serviços consoantes à demanda específica, com a devida qualidade, o que se 

traduz na tentativa gerencial de prevenir problemas de saúde. 

 

3.4.3.1 Assistência ao Idoso 

 

 ALCANÇADO METAS 

 2014 2015 2016 2017 

Atendimento individual - 

Consultas 

651 930 1.328 1.896 

Atendimento em grupos 650 690 700 720 

Fonte: SMS 

 

Disponibilizaremos os serviços de saúde existentes à população da 3a idade, bem como 

lhes ofertaremos palestras, cursos e terapias ocupacionais, proporcionando assim, melhor 

qualidade de vida. 

 

3.4.3.2 Assistência à Saúde da Mulher 

 

 ALCANÇADO METAS 

 2014 2015 2016 2017 

Preventivo do Câncer de 

Mama e Colo Uterino – 

Coleta de Material 

471 494 559 625 

Fonte: SMS/MS/SIA/SUS 

 

Implementaremos o Serviço Saúde da Mulher, com a realização de exames de 

laboratório, consultas médicas, distribuição de medicamentos, entre outros. Realizaremos 

atendimentos específicos à população feminina, buscando proteger a sua saúde, a gravidez 

normal, a gravidez de risco, além de lhe ofertar orientações quanto ao uso de métodos 

contraceptivos, para que as mesmas possam adquirir consciência sobre a importância do 

tamanho da família. 
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3.4.3.3 Ações de Saúde do Adolescente 

 ALCANÇADO METAS 

 2014 2015 2016 2017 

Atendimento Individual 224 277 300 409 

Preservativos distribuídos 135 140 154 160 

Fonte: SMS 

 

Desenvolveremos programas educativos de combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas, 

à preservação as DSTs/ AIDS, e contracepção precoce para a população jovem em escolas 

municipais e estaduais; além do atendimento à demanda espontânea com consultas médicas na 

Unidade Sanitária. 

 

3.4.3.4 Ações de Saúde da Criança 

 

Ampliaremos a cobertura vacinal básica, através da busca de faltosos e intensificação 

das campanhas vacinais. Acompanharemos o crescimento e desenvolvimento das crianças; 

promoveremos o aleitamento materno, a realização ou referência para exames laboratoriais e 

combate às carências nutricionais aos beneficiários do Programa Bolsa Alimentação. 

Garantiremos a acessibilidade às crianças com consultas médicas e atendimento de enfermagem 

às doenças prevalentes na infância: IRA e doenças diarréicas em menores de 5 anos. 

Ofereceremos atividades educativas e de promoção à saúde, bem como acesso à referência 

hospitalar e ambulatorial. Garantiremos às crianças das escolas do Município, na faixa etária 

de zero a 14 anos, um conjunto de procedimentos de promoção e prevenção em saúde bucal, 

tendo como componentes: educação em saúde, atividades com flúor e higiene bucal 

supervisionada, com a distribuição a cada participante de escova e creme dental. 

 

3.4.3.5 Odontologia Sanitária  

 

 ALCANÇADO METAS 

 2014 2015 2016 2017 

Procedimentos 

Odontológicos realizados 
1.023 1.461 2.087 2.981 

Fonte: SMS/MS/SIA/SUS 
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Trataremos os problemas odontológicos na população em geral (demanda espontânea), 

através de consultas e procedimentos devidamente agendados, além do atendimento às 

urgências odontológicas. 

 

3.4.3.6 Ações de Atenção à Saúde Mental 

 

 ALCANÇADO METAS 

 2014 2015 2016 2017 

No de atendimentos 550 850 1.000 1.440 

Fonte: SMS 

 

Atenderemos os portadores de transtornos mentais, através de consultas pela AMESC e 

por TFD, além do fornecimento de medicamentos das Farmácias Pública Municipal e Regional. 

 

3.4.3.7 Ações de Educação em Saúde 

 

Realizaremos ações educativas que envolvam grupos de pessoas, através de reuniões 

periódicas, discussões, palestras e debates com o objetivo de obter mudanças de hábitos, que 

levem a uma melhoria da qualidade de vida. 

 

3.4.3.8 Ações de Combate aos Agravos Crônicos 

 

Rastrearemos e diagnosticaremos os casos de Diabetes Melittus e Hipertensão Arterial, 

onde então, formaremos grupos para acompanhamento e tratamento. Identificaremos as ações 

de prevenção às DST’s/AIDS, junto ao público jovem, através da distribuição de preservativos, 

palestras e orientações, bem como aumentaremos a assistência e acompanhamento do doente. 

Implementaremos os programas de Dermatologia Sanitária, e Eliminação da Tuberculose, com 

a finalidade de eliminarmos e controlarmos estes agravos em nosso Município. 

 

3.4.3.9 Notificação Compulsória 

 

 ALCANÇADO METAS 

 2014 2015 2016 2017 

No de notificações 92 71 65 96 

Fonte: SMS/MS/SIA/SUS 
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Incrementaremos as investigações, de modo que os dados das notificações 

compulsórias, sejam os mais próximos da realidade possível. 

 

3.4.3.10 Programa Agentes Comunitários de Saúde 

 

 ALCANÇADO METAS 

 2014 2015 2016 2017 

Visitas Domiciliares 5,276 7,537 10,767 15,381 

Fonte: SMS/ MS/ SIA/ SUS 

 

Manteremos o programa em plena atividade, de modo que 100% da população continue 

a ser atendida pelos Agentes Comunitários de Saúde. 

 

3.4.3.11 Vigilância Sanitária 

 

 ALCANÇADO METAS 

 2014 2015 2016 2017 

Fiscalização de Produtos 61 68 72 85 

Saneamento Básico – Fiscalização  28 36 38 47 

Atividades de Saúde – Controle 06 08 08 08 

Unidades de Saúde – Fiscalização  02 02 02 02 

Exercício Profissional – Fiscalização  03 04 04 05 

Fonte: SMS 

 

Além dos serviços descritos anteriormente, o Município de Passo de Torres efetuará a 

contratação de 1 profissional de nível superior (Farmacêutico – Bioquímico), para realizar ações 

de Vigilância Sanitária de Média Complexidade. 

 

3.4.3.12 Controle da Dengue (Aedes Aegypti) 

 

 ALCANÇADO METAS 

 2014 2015 2016 2017 

Armadilhas 35 35 36 39 

Pontos Estratégicos 6 9 8 10 

LIAs 1409 4500 4437 3197 
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Atividades Educativas 3 4 4 5 

Fonte: SMS 

 

Continuaremos com o Controle da Dengue funcionando dentro dos padrões 

preconizados pelo Ministério da Saúde, de modo que nosso Município venha a erradicar os 

focos do mosquito Aedes Aegypti. 

 

3.5 DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

O Programa de Imunização é oferecido na rede pública, com bom nível de 

descentralização e acesso dos usuários. 

Os exames de patologia clínica são realizados por laboratórios credenciados ao Sistema 

Único de Saúde, que prestam serviços ao sistema público. Com referência a leitos de internação 

hospitalar, o Município não dispõe atualmente destes, sendo que quando necessário, há o 

encaminhamento para os hospitais de Praia Grande, Sombrio, Araranguá é até mesmo em 

Criciúma, quando precisar de um atendimento mais especializado. 

Estão sob responsabilidade da Unidade Sanitária Central, ações estratégicas mínimas de 

atenção básica, entre elas: controle da tuberculose, eliminação da hanseníase, controle da 

hipertensão arterial e do diabetes melittus, saúde bucal, saúde da criança, saúde da mulher, 

distribuição gratuita de medicamentos e etc. 

As atividades prestadas pela unidade de saúde, envolvem as áreas de clínica médica 

básica, atendimento materno infantil, curativos, planejamento familiar, preventivo do câncer, 

teste do pezinho, nebulizações, injeções, retiradas de pontos, área de odontologia, atendimento 

odontológico a nível individual e coletivo através de orientações sobre saúde bucal. 

 

3.5.1. Privada Conveniada ao SUS 

 

3.5.1.1 Hospitalar 

 

O Município de Passo de Torres não dispõe de unidade hospitalar; os pacientes são 

transportados e internados nos hospitais da Região da AMESC e conforme refências pactuadas. 

 

3.5.1.2. Patologia Clínica 

 

O Município, através do FMS, possui convênio com o Laboratório São Pedro, que 

atende a demanda SUS, encaminhados através do sistema de Regulação. 
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Exames de maior complexidade, tais como anatomopatológicos, citopatólogicos e entre 

outros, são encaminhados aos laboratórios de referência credenciados ao SUS. 

 

4 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES POLÍTICAS DO SUS E COMPROMISSOS DE 

GOVERNO DO MUNICÍPIO 

 

O Sistema Único de Saúde – SUS é formado por várias instituições das três esferas de 

governo (União, Estado e Município), e pelo setor privado conveniado e contratado, como se 

fosse um só corpo, requerendo uma estrutura de saúde que seja respaldada por Leis Municipais 

em sintonia com os princípios vigentes da administração pública. 

Com o processo de descentralização e o afunilamento social, o setor saúde imprime 

amplas exigências por uma maior resolutividade, o que requer profundo aperfeiçoamento do 

poder público, principalmente o municipal, na condução das políticas de saúde. 

Como existe uma previsão do aumento da demanda por serviços, aliado a uma escassez 

de recursos, só será possível este enfrentamento, entre outros aspectos, com a implantação da 

Emenda Constitucional no 29, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar no 101 de 04 de maio de 2000), e do aprimoramento da qualificação gerencial 

do setor saúde. 

Dentre os princípios e diretrizes políticas do SUS, os elementos fundamentais a 

orientarem o processo de planejamento para implantação e operacionalização do Sistema são: 

a Constituição Federal, as Leis 8080/90 e 8.142/90, a Lei Orgânica do Estado , o Plano Estadual 

de Saúde e os instrumentos Jurídicos-Legais Municipais. 

 

4.1 INSTRUMENTOS JURÍDICOS-LEGAIS MUNICIPAIS 

 

São os instrumentos que darão suporte e resolutividade para o funcionamento do SUS a 

nível municipal. 

 

4.1.1 Fundo Municipal de Saúde 

 

Criado pela Lei no 25 de 18/08/2003, devidamente aprovado pela Câmara Municipal de 

Vereadores do Município de Passo de Torres. 

 

4.1.2 Conselho Municipal de Saúde 

 

O Conselho Municipal de Saúde foi criado pela Lei no 39 de 19/09/1993. Cabe salientar 

que a Secretaria Municipal da Saúde trabalha no sentido de conscientizar os Conselheiros, de 



 

 
21 

que o Conselho Municipal de Saúde, é concebido como sendo a instância formuladora das 

Políticas de Saúde do Município e fiscalizadora do SUS, e não como mero instrumento de 

coordenação institucional. 

O Conselho Municipal de Saúde reúne-se ordinariamente uma vez por mês, e, 

extraordinariamente, sempre que se fizer necessário; a participação dos Conselheiros nas 

reuniões, é considerada satisfatória. 

 

4.2 COMPROMISSOS DE GOVERNO 

 

O trabalho em saúde guarda algumas peculiaridades, pois as decisões a serem tomadas 

implicam na articulação de vários saberes que provêm de instâncias, tais como a formação geral 

(com ênfase no conhecimento científico), a formação profissional (com ênfase no conhecimento 

técnico) e as experiências de trabalho social (qualificação tácita) que são medidas pela 

dimensão ético-política. Caracteriza-se pelas incertezas decorrentes da indeterminação das 

demandas, pela descontinuidade e pela necessidade de prontidão no atendimento a todos os 

casos, inclusive os excepcionais. Por isso, o trabalho em saúde não pode seguir uma lógica 

rígida com racionalidade dos critérios da produção material, sendo difícil a sua normalização 

técnica e a avaliação de sua produtividade. 

O Governo Municipal de Passo de Torres entende que a resolutividade das ações é 

possível, e neste sentido projeta a ampliação das ofertas de serviços de atenção básica e dos 

serviços de média complexidade. 

Estas atitudes gerenciais demonstram a responsabilidade da Administração Municipal 

na promoção das ações de saúde, diretamente voltadas às necessidades da população. 

Destacamos que tudo que ocorre no Município, como conseqüência sobre a saúde das 

pessoas, seja do ponto de vista do indivíduo, seja da coletividade, passa a ser responsabilidade 

do Poder Público Municipal. 

Trata-se, naturalmente, de responsabilidade política, pois nem sempre o Município 

possui os recursos técnicos e financeiros necessários a solução de problemas de complexidade 

variada, mas com determinação, ética, transparência e cumprimento dos preceitos jurídicos 

legais, guiado pelos princípios da universalidade, integridade e equidade, nos propomos a 

buscar a resposta que o momento nos clama. 

Dentre os diversos compromissos assumidos pelo Governo Municipal, os principais são: 

 

 Reformar e reequipar as Unidades Básicas de Saúde. 
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 Proporcionar capacitações ao quadro de profissionais. 

 Implementar programas de saúde já existentes. 

 Implantar novos programas de saúde, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos 

munícipes, etc... 

 

5 PROGRAMAÇÃO 

 

Baseados no Diagnóstico da realidade do Município onde foram identificados e 

caracterizados os problemas e necessidades em relação à saúde, e nas metas estabelecidas pelo 

programa de Governo para o quadriênio 2018/2021, apresentamos a programação e 

orçamentação global das ações e serviços a serem desenvolvidos pela Secretaria Municipal da 

Saúde. 

Traçando as prioridades, objetivos, estratégias de ação e a previsão de recursos físicos 

e financeiros necessários a cada ano, estabelecemos a flexibilidade necessária para a revisão e 

adequação da programação e reprogramação das ações e serviços, conforme avaliação do 

Sistema de Saúde Municipal. 

 

5.1 AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS 

 

A Secretaria Municipal da Saúde de Passo de Torres, continuará dando atendimento 

individual a todos os cidadãos nos diversos programas existentes, sendo que toda vez que for 

detectado um problema em determinado paciente, em que exista um programa de atendimento 

coletivo, o paciente será inserido neste programa, a fim de que, além do atendimento individual, 

o mesmo possa fazer parte do atendimento coletivo. 

 

5.2 AÇÕES DE VIGILÂNCIA 

 

5.2.1 Ações de Vigilância Epidemiológica 

 

Prioridades: 

 Intensificar as atividades, através da busca ativa de casos; 

 Erradicação das doenças exantemáticas; 

 Controle das zoonoses e vetores;  

 Controle e erradicação das doenças endêmicas. 

 

Objetivos: 
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 Investigar casos suspeitos; 

 Erradicar casos suspeitos e/ou positivos; 

 Erradicar, com o intuito de evitar o reaparecimento de doenças exantemáticas; 

 Notificar todos os casos suspeitos e/ou positivos; 

 Controlar e diminuir zonas endêmicas;  

 Prevenir Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

 

Estratégias de Ação: 

 Levantamento de casos suspeitos e/ou positivos para a confirmação dos mesmos; 

 Investigação para erradicação de novos casos; 

 Realização de exames especializados para a detecção de DSTs; 

 Notificação de casos suspeitos e/ou positivos para controle de zoonoses e vetores; 

 Tratamento das doenças;  

 Educação em Saúde para prevenir doenças. 

 

5.2.2 Ações de Vigilância Sanitária 

 

Prioridades: 

 Aperfeiçoamento das Ações Básicas;  

 Implantação e implementação das Ações de Média Complexidade. 

 

Objetivos: 

 Reduzir a morbidade/ mortalidade no Município; 

 Intensificar a realização de vistorias sanitárias; 

 Proporcionar aos munícipes melhor qualidade de vida, controlando os alimentos e serviços 

de saúde prestados ao cidadão; 

 Aprimorar o sistema municipal de saneamento básico; 

 Prevenir doenças oriundas do mal acondicionamento de produtos e serviços ofertados em 

desacordo com a Legislação Sanitária; 

 Seguir, obrigatoriamente, as metas de coberturas pactuadas pela PPI/VS; 

 Realizar capacitações, treinamentos e reciclagem dos profissionais que atuam na área; 

 Analisar e acompanhar os padrões e parâmetros adequados de cada grupo de fatores de 

riscos, tais como: condições, produtos, elementos, serviços, meios e origem;  



 

 
24 

 Regularizar a situação de todos os estabelecimentos de interesse da saúde, através do 

fornecimento do alvará sanitário. 

 

Estratégias de Ação: 

 Cadastramento de todos os estabelecimentos comerciais, industriais, agropecuários e 

prestadores de serviços de interesse da saúde; 

 Fiscalização de todos os estabelecimentos que interessem à saúde; 

 Mapeamento dos estabelecimentos, através de croqui de localização; 

 Orientações através de palestras nas escolas, nas empresas e grupos organizados; 

 Busca ativa na troca de informações e intercâmbio com outros Municípios, Regional de 

Saúde e DVS/SES, para maior agilidade na resolução dos problemas; 

 Buscar parcerias com entidades governamentais e privadas, firmando convênios para 

melhorar as ações de saneamento básico; 

 Análise e controle de qualidade da água, produtos e serviços; 

 Executar todas as ações na função de Autoridade de Saúde. 

 

5.2.3 Ações de Vigilância Ambiental 

 

Prioridades: 

 Controle da qualidade da água consumida pelo cidadão; 

 Atendimento às denuncias referentes as questões ambientais;  

 Implementação do PEAA – Programa de Erradicação do Aedes Aegypti (dengue). 

 

Objetivos: 

 Proporcionar melhor qualidade da água utilizada para consumo humano, prevenindo 

possíveis doenças causadas pela mesma; 

 Diminuir as causas que incomodem a população, no que se refere a insetos e outros vetores; 

 Erradicar o mosquito da dengue e eliminar a mortalidade que o vírus da mesma possa vir a 

causar. 

 

Estratégias de Ação: 

 Recolhimento de amostras de água para análise microbiológica; 

 Encaminhamento das amostras coletadas para laboratórios de referência; 
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 Distribuição de hipoclorito de sódio para desinfecção e limpeza de caixas d’água, cisternas 

e outros reservatórios; 

 Busca ativa dos problemas e investigação sobre as causas para definição de soluções;  

 Realização de inspeções e controle em estabelecimentos que ofereçam locais propícios para 

a desova do mosquito da dengue, tais como: borracharias, postos de combustíveis, 

transportadoras, cemitérios e outros, através de armadilhas em pontos estratégicos e 

Levantamento de Índices Amostrais (LIA). 

 

5.3 AÇÕES DE ATENÇÃO A GRUPOS POPULACIONAIS E PROGRAMAS 

ESPECÍFICOS 

 

5.3.1 Ações de Saúde da Criança 

 

Prioridades: 

 Realização de consultas pediátricas desde o nascimento; 

 Realização de todas as vacinas necessárias na 1a infância; 

 Pesagem mensal das crianças com risco nutricional; 

 Cadastramento no Bolsa Alimentação de todas as crianças que se enquadrem no programa; 

 Realização do teste do pezinho em todos os recém-nascidos, até o 7o dia de vida; 

 Prevenção dos problemas odontológicos em crianças em idade escolar;  

 Ampliação do trabalho da Pastoral da Criança; 

 

Objetivos:  

 Garantir o controle epidemiológico das doenças; 

 Manter a cobertura vacinal de rotina em crianças de 0 a 5 anos; 

 Diminuir o índice de doenças decorrentes da carência nutricional; 

 Pesar as crianças com risco nutricional através de parceria com a Pastoral da Criança; 

 Cadastrar as crianças com 7 anos incompletos no Programa Bolsa Família; 

 Detectar precocemente, através do teste do pezinho, patologias congênitas etc..; 

 Detectar e prevenir, precocemente, riscos de cáries ou outros problemas odontológicos; 

 Melhorar e ampliar o acompanhamento da criança durante a infância;  

 Abastecer, mensalmente, o banco de dados.  

 

Estratégias de Ação: 

 Acompanhamento pediátrico desde o nascimento; 
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 Vacinação de todas as crianças de 0 a 5 anos; 

 Acompanhamento e avaliação das crianças em risco nutricional; 

 Pesagem das crianças com auxílio da Pastoral da Criança, para acompanhamento do estado 

nutricional; 

 Cadastramento no programa de todas as crianças em risco nutricional; 

 Realização do teste do pezinho e imunização nos primeiros dias de vida; 

 Realização de palestras e inspeções da dentição das crianças em idade escolar; 

 Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, com o auxílio da Pastoral 

da Criança; 

 Alimentação mensal do banco de dados do programa; 

 Alimentação do sistema de informações. 

 

5.3.2 Ações de Atenção ao Adolescente 

 

Prioridades: 

 Busca ativa de casos de adolescentes envolvidos com drogas lícitas e ilícitas; 

 Detectar principais formas de contágio das DSTs/ AIDS; 

 Busca ativa de casos de contracepção precoce; 

 Medidas preventivas nos diversos problemas que envolvem o jovem; 

 Educação em saúde nas escolas;  

 Grupos de riscos. 

 

Objetivos: 

 Prevenir e evitar o uso de drogas licitas e ilícitas; 

 Diagnosticar e tratar precocemente os casos positivos; 

 Conscientização para evitar a gravidez precoce; 

 Fornecer medicamentos e preservativos; 

 Trabalhar junto ao paciente, família e sociedade de forma a evitar preconceito e 

discriminação; 

 Garantir atendimento médico e odontológico na Unidade Sanitária. 

 

Estratégias de Ação: 

 Rastreamento dos grupos de risco e visita domiciliar; 

 Acompanhamento ambulatorial e domiciliar; 
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 Realização de palestras nas escolas e nas comunidades; 

 Distribuição de panfletos educativos, informes em órgãos de imprensa; 

 Mobilização dos jovens para a educação em saúde. 

 

5.3.3 Ações de Saúde da Mulher 

 

Prioridades: 

 Realizar, periodicamente, exames ginecológicos; 

 Realizar atividades educativas com o intuito de enfatizar a importância do auto-cuidado; 

 Apoio emocional e psicológico às mulheres com alterações ginecológicas significativas; 

 Garantia de realização de exames complementares, e encaminhamentos das mulheres que 

necessitarem de atendimento especializado; 

 Acompanhamento das gestantes através do SISPRENATAL; 

 Utilização de métodos contraceptivos para todas as mulheres em idade fértil;  

 Prevenção e tratamento precoce das DST’s. 

 

Objetivos: 

 Prevenção quanto ao aparecimento de doenças ginecológicas, e detecção precoce do 

surgimento de câncer de colo uterino; 

 Conscientização da importância de autocuidados; 

 Realizar, no mínimo, seis consultas de pré-natal; 

 Realizar todos os exames necessários durante a gestação; 

 Acompanhar e avaliar as gestantes durante a gravidez e puerpério; 

 Evitar gravidez indesejada e diminuir o índice de abortos provocados; 

 Possibilitar o planejamento da quantidade de filhos e controle da natalidade; 

 Permitir que a mulher planeje sua gestação;  

 Enfatizar e conscientizar quanto a importância da prevenção das DST’s. 

 

Estratégias de Ação: 

 Orientação quanto a realização do exame de Papanicolau e de mama; 

 Coleta e encaminhamento de material para laboratórios especializados; 

 Divulgação e conscientização da importância do exame de Papanicolau e do auto-exame 

de mama; 

 Encaminhamento laboratorial para a realização de exames durante a gestação; 
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 Orientações sobre os cuidados durante a gravidez, puerpério e com o recém-nascido; 

 Priorizar, no mínimo, a realização de 6 consultas de pré-natal e imunização antitetânica; 

 Fornecimento de medicamentos e preservativos; 

 Distribuição de panfletos/ folders educativos;  

 Orientações quanto as DSTs e como evitá-las. 

 

5.3.4 Ações de Atenção ao Idoso 

 

Prioridades: 

 Reorganizar o sistema de atenção ao idoso; 

 Ampliar o trabalho de Assistência Social do Município em relação ao idoso. 

 

Objetivos: 

 Garantir a inclusão do idoso em programas específicos; 

 Garantir aumento da qualidade de vida; 

 Fazer com que o idoso recupere a auto-estima. 

 

Estratégias de Ação: 

 Trabalhar em conjunto com a Secretaria de Assistência Social do Município; 

 Encaminhamento para consultas médicas, odontológicas, de enfermagem e psicológicas 

dos idosos que as necessitarem; 

 Incluir os casos identificados em programas específicos (Diabetes, Hipertensão Arterial, 

etc...); 

 Ações de educação em saúde; 

 Atividades educativas e de laser em grande escala. 

 

5.3.5 Ações de Odontologia Sanitária Escolar 

 

Prioridades: 

 Prevenção dos problemas odontológicos em crianças em idade escolar; 

 Cadastramento dos usuários; 

 Tratamento das intercorrências;  

 Atendimento às urgências odontológicas. 

 

Objetivos: 
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 Diminuir a incidência de cárie dentária, nas crianças em idade escolar; 

 Prevenir problemas odontológicos; 

 Orientar sobre a maneira correta de fazer a higiene bucal; 

 Alimentar o sistema de informações; 

 Tratar os problemas odontológicos; 

 Realizar palestras educativas; 

 Contribuir na aprendizagem; 

 Melhorar a auto-estima através de um sorriso saudável. 

 

Estratégias de Ação: 

 Levantamento epidemiológico; 

 Escovação supervisionada e evidenciação da placa bacteriana; 

 Bochechos com flúor nas escolas; 

 Agendamento de consultas odontológicas pelas escolas; 

 Palestras sobre prevenção e forma correta de fazer a higiene bucal; 

 Realização de radiografias odontológicas; 

 Fornecimento de escova e creme dental; 

 Busca ativa às crianças que não respondem aos objetivos propostos; 

 Alimentação e análise do sistema de informação;  

 Consultas para detecção de problemas odontológicos. 

 

5.3.6 Ações de Atenção à Saúde Mental 

 

Prioridades: 

 Atendimento aos portadores de deficiências mentais, através de consultas pela AMESC, e 

por TFD e fornecimento de medicamentos através da Farmácia Municipal ou Regional.  

 

Objetivos: 

 Fornecimento dos medicamentos essenciais aos portadores de deficiências mentais; 

 Fornecer assistência e orientação quanto ao tratamento; 

 Agendar consultas com especialistas da área;  

 Tratar os portadores de modo a reintegrá-los à sociedade. 

 

Estratégias de Ação: 
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 Agendamento de consultas; 

 Transporte dos pacientes para consultas ou internação; 

 Fornecer os medicamentos necessários; 

 Orientações à família e ao paciente quanto ao tratamento e cuidados necessários;  

 Tratamento dos pacientes. 

 

5.3.7 Ações de Controle da Tuberculose 

 

Prioridades: 

 Busca ativa dos casos; 

 Diagnóstico clinico dos casos; 

 Acesso a exames para diagnóstico e controle (laboratorial e radiológico); 

 Cadastramento dos portadores; 

 Tratamento dos casos positivos;  

 Medidas preventivas. 

 

Objetivos: 

 Acompanhar o orientar os doentes; 

 Conscientização de que a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, porém, curável, se 

tratada corretamente; 

 Fornecer medicamentos aos portadores; 

 Alimentar o sistema de informações;  

 Reintegrar os portadores ao convívio social. 

 

Estratégias de Ação: 

 Identificação dos sintomáticos respiratórios; 

 Exame clínico de sintomáticos respiratórios e comunicantes; 

 Realização de baciloscopia; 

 Realização de exames radiológicos em sintomáticos respiratórios com baciloscopia 

negativa; 

 Tratamento supervisionado dos casos positivos; 

 Tratamento auto-administrado dos casos positivos; 

 Fornecimento de medicamentos; 

 Alimentação e análise do sistema de informações; 
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 Atendimento às intercorrências; 

 Busca de faltosos; 

 Vacinação com BCG; 

 Pesquisa de comunicantes; 

 Quimioprofilaxia; 

 Orientação pela equipe do PACS, sobre cuidados e prevenção da doença; 

 Acompanhamento dos casos por médico especializado;  

 Palestras comunitárias com especialistas sobre orientação e esclarecimento das formas de 

contágio, principais sintomas, tratamento e cura da tuberculose, diminuição do preconceito 

e discriminação. 

 

5.3.8 Ações de Eliminação da Hanseníase – Dermatologia Sanitária 

 

Prioridades: 

 Busca ativa dos casos; 

 Diagnóstico clinico dos casos; 

 Cadastramento dos portadores; 

 Tratamento supervisionado dos casos; 

 Controle das incapacidades físicas; 

 Medidas preventivas; 

 Grupos de risco. 

 

Objetivos: 

 Detecção de casos; 

 Alimentação do sistema de informações; 

 Conscientização de que a hanseníase tem cura; 

 Acompanhar e orientar portadores e familiares; 

 Fornecimento de medicamentos; 

 Diminuição do preconceito;  

 Realização de palestras educativas com especialistas.  

 

Estratégias de Ação: 

 Visita domiciliar pela equipe do PACS; 

 Rastreamento de grupos de risco; 
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 Identificação de sintomáticos dermatológicos e comunicantes; 

 Classificação clínica dos casos; 

 Alimentação e análise dos sistemas de informações; 

 Acompanhamento ambulatorial e domiciliar dos portadores; 

 Avaliação dermato -neurológica; 

 Fornecimento de medicamentos; 

 Realização de curativos; 

 Atendimento de intercorrências; 

 Avaliação e classificação das incapacidades físicas; 

 Aplicação de técnicas de prevenção e tratamento das incapacidades; 

 Orientação aos portadores pela equipe do PACS;  

 Palestras nas comunidades com especialistas, sobre formas de contágio, sintomas, 

principais cuidados, tratamento, prevenção e, também, sobre o preconceito que sofrem os 

doentes de hanseníase. 

 

5.3.9 Ações de Controle da Hipertensão Arterial 

 

Prioridades: 

 Diagnóstico dos casos; 

 Cadastramento de portadores; 

 Busca ativa de casos; 

 Tratamento dos casos; 

 Diagnóstico precoce das complicações; 

 Medidas preventivas; 

 1o Atendimento de urgência; 

 Educação em saúde; 

 Grupos de riscos. 

 

Objetivos: 

 Reduzir o índice de hipertensos; 

 Proporcionar tratamento adequado; 

 Controlar a pressão arterial da população de risco; 

 Distribuição de medicamentos; 

 Realização de palestras com profissionais especializados; 
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 Cadastrar os portadores no programa; 

 Diagnosticar precocemente possíveis complicações em decorrência da doença; 

 Organizar grupos de estudos e terapia ocupacional nas comunidades; 

 Agendar consultas domiciliares aos portadores idosos;  

 Tratar a doença quando necessário. 

 

Estratégias de Ação: 

 Diagnóstico clínico; 

 Alimentação e análise dos sistemas de informações; 

 Distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes do programa ; 

 Orientação pela equipe do PSF sobre hábitos alimentares saudáveis e atividades físicas 

adequadas; 

 Verificação e controle da pressão arterial dos portadores, no domicílio; 

 Visitas domiciliares pelos agentes de saúde; 

 Acompanhamento ambulatorial e domiciliar de pacientes com seqüelas de AVC e outras 

complicações; 

 Realização de exames complementares (laboratório, ECG, Raio-X de tórax); 

 Agendamento de consultas médicas aos pacientes em situação de risco; 

 Realização de cursos, reuniões e grupos de estudo nas comunidades;  

 Organização de palestras comunitárias com especialistas, sobre a prevenção de doenças e 

hábitos saudáveis de vida.  

 

5.3.10 Ações de Controle do Diabetes Melittus 

 

Prioridades: 

 Diagnósticos de casos; 

 Cadastramento de portadores; 

 Busca ativa de casos; 

 Monitoramento dos níveis de glicose sanguínea dos pacientes; 

 1o Atendimento de urgência; 

 Encaminhamento de casos graves para outro nível de complexidade; 

 Medidas preventivas e da promoção à saúde;  

 Grupos de risco. 
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Objetivos: 

 Reduzir o índice de diabéticos; 

 Prestar atendimento de qualidade aos portadores; 

 Manter o nível de glicose dos portadores, controlado; 

 Fornecer medicamentos; 

 Realizar palestras educativas de prevenção e orientação; 

 Cadastrar os portadores no programa; 

 Diagnosticar precocemente possíveis complicações em decorrência da doença; 

 Organizar grupos de estudo e terapia ocupacional nas comunidades; 

 Agendar consultas domiciliares aos portadores idosos; 

 Tratar a doença quando necessário. 

 

Estratégias de Ação: 

 Levantamento de casos; 

 Visitar domiciliares pelos agentes de saúde; 

 Acompanhamento ambulatorial e domiciliar; 

 Educação terapêutica em diabetes pela equipe do PACS; 

 Fornecimento de medicamentos; 

 Realização de exames de glicemia capilar nos domicílios; 

 Realização laboratorial para apoio ao diagnóstico de complicações; 

 1o atendimento às complicações agudas e outras intercorrências; 

 Agendamento de consultas com especialistas; 

 Palestras educativas sobre as condições de risco (obesidade, sedentarismo, etc...); 

 Ações educativas para prevenção de complicações (cuidados com os pés, orientação 

nutricional, cessação do tabagismo, controle da PA e das dislipidemias); 

 Ações educativas para auto aplicação de insulina; 

 Grupos de estudos nas comunidades com discussão sobre formas de prevenção e hábitos 

alimentares adequados; 

 Alimentação e análise do sistema de informação. 

 

5.3.11 Cobertura Vacinal 

 

Prioridades: 

 Dar continuidade às campanhas de vacinação; 
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 Implementar o serviço de imunopreveníveis e estoques de imunobiológicos. 

 

Objetivos: 

 Manter a cobertura vacinal de rotina em crianças de 0 a 5 anos; 

 Garantir o controle epidemiológico das doenças; 

 Melhorar a cobertura vacinal de influenza e do tétano para a população acima de 60 anos;  

 Buscar com apoio dos agentes de saúde e conselho tutelar as crianças com vacinas 

atrasadas. 

 

Estratégias de Ação: 

 Vacinação em domicílios das pessoas acamadas, ou que por qualquer motivo não podem 

se deslocar até os postos de vacinação;  

 Acompanhamento do esquema vacinal de crianças de 0 a 5 anos pela equipe de saúde. 

 

5.3.12 Ações do Teste do Pezinho 

 

Prioridades: 

 Realização do teste do pezinho em todos os recém-nascidos até o 7o dia de vida;  

 Cadastramento de todos os recém-nascidos. 

 

Objetivos: 

 Determinar a quantidade de fenilalanina e dos hormônios tireoidianos T4 e THS no sangue 

do recém-nascido; 

 Detectar precocemente anomalias congênitas e possíveis deformidades; 

 Tratar possíveis casos, precocemente;  

 Orientar as mães em relação a importância de realizar o teste do pezinho antes de 7 dias. 

 

Estratégias de Ação: 

 Busca ativa de todos os recém-nascidos, através dos agentes de saúde; 

 Orientar as famílias sobre a importância do teste; 

 Coleta de material e encaminhamento para o laboratório de referência; 

 Informação sobre o resultado do exame;  

 Encaminhamento dos casos positivos, para especialistas. 
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5.3.13 Ações de Planejamento Familiar 

 

Prioridades: 

 Utilização de métodos contraceptivos para todas as mulheres em idade fértil; 

 Controle do índice de natalidade em famílias com baixa renda; 

 Orientações às famílias sobre métodos contraceptivos. 

 

Objetivos: 

 Evitar gravidez indesejada; 

 Diminuir o índice de abortos provocados; 

 Possibilitar as famílias, planejamento em relação a quantidade de filhos; 

 Auxiliar no controle da natalidade; 

 Possibilitar que a mulher assuma, além da jornada doméstica, o mercado de trabalho; 

 Permitir que a mulher planeje sua gravidez; 

 Reduzir o índice de gravidez na adolescência. 

 

Estratégias de Ação: 

 Orientações sobre os métodos contraceptivos e preventivos pela equipe do PACS; 

 Fornecimento de preservativos e pílulas anticoncepcionais; 

 Consultas individuais com ginecologista; 

 Aconselhamento ao casal sobre a prevenção da gravidez e DSTs; 

 Palestras sobre a educação em saúde, com exibição de fitas de vídeo, exposição de cartazes, 

distribuição de panfletos, etc...;  

 Realização de laqueadura em mulheres que se enquadrem no programa. 

 

5.3.14 Ações de Prevenção às DSTs / AIDS 

 

Prioridades: 

 Diagnóstico dos casos; 

 Busca ativa de casos; 

 Tratamento; 

 Diagnóstico precoce das complicações; 

 Medidas preventivas; 

 Detectar principais formas de contágio; 

 Educação em saúde nas escolas;  
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 Grupos de riscos. 

 

Objetivos: 

 Prevenir e evitar a proliferação de DSTs e AIDS; 

 Diagnosticar e tratar precocemente os casos positivos; 

 Conscientização sobre as formas de contágio, sintomas, tratamento e grupos de risco; 

 Fornecer medicamentos e preservativos; 

 Trabalhar junto ao paciente , família e sociedade, formas de evitar o preconceito e 

discriminação; 

 Saber quais são as DSTs e as formas de tratamento; 

 Acompanhar os doentes durante o tratamento. 

 

Estratégias de Ação: 

 Rastreamento dos grupos de riscos; 

 Visita domiciliar pela equipe do PACS; 

 Realização de palestras nas escolas e nas comunidades; 

 Acompanhamento ambulatorial e domiciliar; 

 Realização de exames complementares; 

 Fornecimento de medicamentos e preservativos; 

 Distribuição de panfletos informativos; 

 Exposição de cartazes em locais públicos; 

 Veiculação de informações nos órgãos de imprensa de circulação local; 

 Mobilização dos jovens para a educação em saúde. 

 

5.3.15 Implementação do Programa Bolsa Família 

 

Prioridades: 

 Reorganizar o sistema de Vigilância no crescimento e desenvolvimento da criança;  

 Ampliar o trabalho da Pastoral da Criança. 

 

Objetivos:  

 Auxiliar as famílias carentes para que tenham uma alimentação adequada; 

 Reduzir o índice de crianças com baixo peso; 

 Reduzir os índices de mortalidades materna e infantil; 
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 Proporcionar melhor qualidade de vida às famílias carentes; 

 Proporcionar uma alimentação adequada à todas as crianças de baixo peso e gestantes 

nutrizes; 

 Conscientização sobre a importância do trabalho realizado pela Pastoral da Criança; 

 Auxiliar os programas de combate às carências nutricionais; 

 Manter reduzida a desnutrição infantil e materna; 

 Pesar mensalmente as crianças de zero a 6 anos incompletos;  

 

 

Estratégias de Ação: 

 Cadastrar todas as crianças de zero a 6 anos incompletos e as gestantes até o 1o trimestre 

de gravidez e nutrizes; 

 Acompanhar e orientar as famílias sobre a aplicação adequada de recursos; 

 Realizar palestras sobre educação em saúde; 

 Pesagem das crianças em conjunto com a Pastoral da Criança, orientando as mães sobre a 

medicina alternativa;  

 Acompanhamento pelo Conselho Municipal de Saúde na implantação e transcorrer do 

programa, buscando alternativas viáveis para a adequação do mesmo às necessidades da 

população.  

5.3.16 Implementação da Estratégia  Saúde da Família – PSF e Saúde Bucal-SB; 

Prioridades: 

Implementar e fortalecer as ações dos ESFs; 

 Implementar o Programa de Saúde Bucal e Próteses odontológicas;  

 Fortalecer a atenção básica no âmbito do SUS. 

 

 

Objetivos:  

 Atender 100% da população de Passo de Torres através do ESF; 

 Acompanhar as famílias no domicílio em suas necessidades; 

 Detectar e prevenir doenças e seus agravos; 

 Diminuir a distancia entre as famílias e a unidade do ESF; 

 Proporcionar assistência à saúde para as famílias, sem distinção ou exclusão; 
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 Reduzir o número de consultas e hospitalizações; 

 Orientar as famílias em relação ao uso correto de medicamentos, enfatizando a importância 

da medicina alternativa; 

 Diminuir os casos de diarréia, infecção respiratória, verminose, hipertensão arterial e 

diabetes, em gestantes, crianças, adolescentes e idosos; 

 Melhorar o percentual de cobertura vacinal; 

 Diminuir o índice de cárie na população em geral; 

 Oferecer às famílias, atendimento odontológico de qualidade;  

 Confeccionar próteses odontológicas e distribuir a população que necessita, melhorando a 

qualidade de vida e a autoestima das pessoas. 

 

Estratégias de Ação: 

 Visita às famílias pelos Agentes Comunitários de Saúde; 

 Rastreamento das áreas de risco; 

 Levantamento dos problemas e necessidades da população em termos de saúde e 

saneamento básico; 

 Encaminhar para a Equipe do ESF todos os dados coletados; 

 Análise dos dados e definição de estratégias de ações, de acordo com os dados detectados; 

 Realizar palestras com grupos de hipertensos, diabéticos, gestantes, adolescentes, idosos e 

crianças; 

 Distribuição de medicamentos aos portadores de hipertensão arterial e diabetes que se 

enquadrem nos programas da SES e MS; 

 Busca ativa das pessoas que não respondem aos objetivos propostos pela equipe e de 

crianças com vacinas em atraso; 

 Realização de internações domiciliares; 

 Conscientização da importância da alimentação equilibrada e de atividades físicas para se 

ter uma boa saúde; 

 Agendamento de consultas odontológicas às famílias, por microárea;  

 Tratamento dentário à todas as famílias, priorizando aquelas que se encontram em situação 

de risco,etc.. 

5.3.17 Implantação do SISPRENATAL 

Prioridades: 
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 Acompanhamento de todas as gestantes pela equipe de saúde, através do cadastramento e 

alimentação do sistema de informações; 

 Buscar mais recursos para o Município;  

 Humanização do pré-natal e nascimento. 

 

Objetivos:  

 Aumentar as consultas de pré-natal; 

 Reduzir os índices de mortalidades materna e infantil; 

 Reduzir o índice de desnutrição infantil e materna; 

 Orientar gestantes sobre hábitos saudáveis de vida; 

 Conscientizar as gestantes sobre a importância do pré-natal para a saúde da mãe e da 

criança; 

 Prevenir riscos durante a gestação; 

 Priorizar exames necessários à gestante, para prevenir doenças;  

 Priorizar e vigiar gestantes de alto risco. 

 

Estratégias de Ação: 

 Cadastrar todas as gestantes até o 1o trimestre de gravidez; 

 Busca ativa das gestantes para cadastramento e acompanhamento pela Equipe de Saúde; 

 Realizar palestras sobre educação em saúde para as gestantes; 

 Orientações sobre os cuidados e fisiologia da gestação; 

 Orientações sobre os cuidados no puerpério e com o bebê; 

 Realizar todos os exames necessários durante a gravidez; 

 Melhorar o atendimento às gestantes durante o trabalho de parto efetuando um elo de 

ligação entre a equipe de saúde e a maternidade referência; 

 Realizar, no mínimo, seis consultas de pré-natal;  

 Realizar imunização antitetânica. 

5.3.18 Implementação do SISCOLO 

Prioridades: 

 Aumentar o número de consultas de pré-natal; 

 Prevenção do câncer de colo de útero e mama; 

 Diagnóstico precoce do câncer de colo de útero e mama; 

 Prevenção e tratamento precoce das DSTs;  
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 Apoio emocional e psicológico às mulheres com alterações ginecológicas significativas. 

 

Objetivos:  

 Realizar o exame preventivo em todas as mulheres com vida sexual ativa; 

 Diagnosticar precocemente casos de câncer de colo de útero e mama; 

 Orientar quanto ao planejamento familiar e auto exame da mama;  

 Encaminhamento para apoio psicológico e emocional de todas as mulheres que tiverem 

alterações ginecológicas significativas. 

 

Estratégias de Ação: 

 Orientação quanto a realização do auto exame de mama; 

 Coleta de material para exame preventivo; 

 Encaminhamento de casos suspeitos ao ginecologista; 

 Busca ativa das mulheres que não realizam exames; 

 Acompanhamento e orientação pela equipe de saúde à todas as mulheres com vida sexual 

ativa; 

 Divulgação da importância do auto exame de mama para diagnóstico precoce do câncer de 

mama, e como fazê-lo;  

 Campanhas educativas com distribuição de panfletos, fixação de cartazes e faixas em locais 

públicos, e veiculação nos órgãos de imprensa local. 

5.3.19 Implementação do Cartão Nacional de Saúde 

Prioridades: 

 Cadastramento de todos os munícipes, proporcionando aos mesmos atendimento gratuito 

e de qualidade;  

 Acesso a todas as unidades de saúde com o Cartão Nacional de Saúde, que conterá 

informações sobre doenças, internações, cirurgias, etc..., realizadas pelo paciente.  

 

Objetivos:  

 Emitir o Cartão Nacional de Saúde; 

 Fortalecer o vínculo entre o individuo e a unidade de saúde, por meio da oferta organizada 

de serviços e do acompanhamento pelos profissionais da rede básica, da trajetória do 

individuo nesta rede; 
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 Possibilitar o trabalho com enfoque na vigilância à saúde, através do diagnóstico das 

condições de saúde e do perfil epidemiológico da população adstrita na área de abrangência 

da unidade de saúde; 

 Melhorar a qualidade do atendimento pelo acesso à informação sobre a utilização de 

serviços pelos pacientes nos diversos níveis de atenção; 

 Potencializar as atividades de vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental, por meio 

da localização espacial de casos e contatos domiciliares; 

 Melhorar a qualidade dos sistemas de informações, cujos dados são gerados no âmbito das 

unidades básicas, pela possibilidade de individualização dos registros e delimitação da 

população, com a produção de indicadores com maior precisão e conseqüentemente, 

potencialização da avaliação dos processos e resultados das ações desenvolvidas no âmbito 

da atenção básica;  

 Alimentar o sistema de informações.  

 

Estratégias de Ação: 

 Visita domiciliar por técnico capacitado; 

 Divulgação através dos órgãos de imprensa local, carro de som, cartazes em locais 

públicos, faixas, panfletos, e nos domicílios, pelos Agentes Comunitários de Saúde; 

 Preenchimento dos formulários através de consultas aos registros pessoais; 

 Digitação de dados e envio dos mesmos ao DATASUS; 

 Conscientização da importância do cartão para a agilização e qualidade do atendimento; 

 Emissão do Cartão Nacional de Saúde; 

 Alimentação e avaliação do sistema de informações.  

 

5.3.20 De acordo com a NOAS SUS 01/2001 

 

 Ações de Saúde da Criança; 

 Ações de Saúde da Mulher; 

 Ações de Controle da Hipertensão Arterial; 

 Ações de Controle do Diabetes Melittus; 

 Ações de Controle da Tuberculose; 

 Ações de Eliminação da Hanseníase;  

 Ações de Saúde Bucal, etc. 
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5.3.21 Outras Prioridades 

 

 Ações Individuais e Coletivas; 

 Ações de Vigilância Epidemiológica; 

 Ações de Vigilância Sanitária; 

 Ações de Vigilância Ambiental e Saneamento Básica 

 Implementação do SISPRENATAL; 

 Implementação do Cartão Nacional de Saúde; 

 Implementação do SISCOLO; 

 Ações de Atenção à Saúde Mental; 

 Implementação do PACS; 

 Implementação do Programa Saúde da Família; 

 Implementação do Programa de Imunização;  

 Implementação do Programa do Teste do Pezinho; 

 Ações de Planejamento Familiar; 

 Ações de Prevenção às DSTs / AIDS; 

 Ações de Assistência ao Idoso; 

 Ações de Educação em Saúde; 

 Contratação de novos profissionais; 

 Capacitação dos profissionais; 

 Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Equipamentos. 

 

5.4 ESTRATÉGIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXTRATO 

Além das estratégias que compõe cada prioridade individual, citadas no presente Plano 

Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal da Saúde  pretende por em prática ainda, as 

seguintes estratégias: 

 Programação e reprogramação anual das ações e serviços, conforme avaliação do Sistema 

de Saúde Municipal; 

 Criar um sistema de informações com mecanismos e instrumentos de registros das  ações 

e serviços de saúde; 

 Melhorar o grau de desempenho, dedicação, criatividade e competência de todos os 

profissionais de saúde; 

 Fazer com que o Conselho Municipal de Saúde e  Gerência Regional de Saúde da AMESC 

analisem todas as ações e serviços de saúde, de modo que haja uma maior flexibilização 

dos mesmos e conseqüentemente, maior amplitude social no acesso à saúde; 
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 Ampliar e diversificar as ações educativas em saúde, com o objetivo de mudanças de 

hábitos, que levem a melhorar a qualidade de vida do munícipe. 

 Avaliação da correta aplicação dos recursos financeiros, através da análise de balancetes, 

balanços e relatórios de gestão; 

 Detecção de falhas e adequação contínua, de modo a existir coerência entre a teoria e a 

prática; 

 Interagir com todas as Secretarias Municipais, com entidades organizadas e com a 

sociedade local, na busca das soluções necessárias para o setor; 

 Buscar apoio do Poder Legislativo quanto ao dimensionamento das Leis; 

 Dar cumprimento as diretrizes estabelecidas pela Norma Operacional de Assistência à 

Saúde/SUS (NOAS – SUS 01/2001), pelas Programações Pactuadas e Integradas (PPIs), e, 

pelas diretrizes emanadas das resoluções da Comissão Intergestora Bipartite (CIB); 

 Buscar recursos públicos federais para serem aplicados na saúde, através de emendas 

parlamentares ao orçamento da União; 

 Intervir junto à Prefeitura Municipal, para que o Tesouro Municipal invista, em saúde, o 

mínimo preconizado na Lei Complementar no 101, de 04/05/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), bem como se cumpram as diretrizes que constem no Plano 

Plurianual de Investimento (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e, na Lei 

Orçamentária Anual (LOA), no que tange “Investimentos em Saúde”, no Município de 

Passo de Torres. 

 

6 CONTROLE E AVALIAÇÃO  

 

O Sistema de Controle e Avaliação tem como objetivo acompanhar, supervisionar, 

fiscalizar e contribuir para que metas previstas no Plano Municipal de Saúde sejam alcançadas, 

além de procurar detectar possíveis falhas para que o mesmo possa ser reformulado, 

reorientando desta maneira ações e serviços programados. 

O Sistema de Controle e Avaliação do Município de Passo de Torres, criará e 

implementará um sistema de informações com mecanismos e instrumentos de registro e das 

ações e serviços de saúde produzidos, através de boletins, relatórios, fichas de controle, entre 

outros. 

 

6.1 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 

 

O Sistema de Controle e Avaliação abordará os seguintes aspectos: 
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 Observação do grau de desempenho, dedicação, criatividade e competência de todos os 

profissionais envolvidos; 

 Acompanhamento trimestral, pelo Conselho Municipal de Saúde de todos os 

procedimentos realizados e enviados à Gerência Regional de Saúde da AMESC, através da 

análise de BPAs, boletins, relatórios, mapas, etc...; 

 Avaliação trimestral dos diversos programas, analisando o envolvimento da população e 

sua resposta aos objetivos propostos; 

 Cooperação entre os profissionais no sentido de busca ativa às pessoas que não tem acesso 

aos serviços de saúde; 

 Flexibilização das ações para que todos os seguimentos sociais, tenham acesso à saúde, 

através de políticas que contemplem desde o nascimento até o final da vida; 

 Consonância entre as esferas de governo municipal/ estadual/ federal para o cumprimento 

do referido plano; 

 Análise anual pelo Conselho Municipal de Saúde, dos investimentos utilizados na 

capacitação dos recursos humanos; 

 Acompanhamento através do SIOPS;  

 Avaliação geral pelos Auditores da equipe de Controle, Avaliação e Auditoria. 

 

6.2 AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 Avaliação da aplicação dos recursos financeiros, através das análises dos balancetes 

semestrais do Fundo Municipal de Saúde; 

 Análise do relatório de gestão semestral, acompanhando a contrapartida dos recursos 

financeiros; 

 Fiscalização quanto a gratuidade e a qualidade dos serviços prestados, e o acesso da 

população aos mesmos; 

 Avaliação do gerenciamento da Secretaria Municipal da Saúde; 

 Acompanhamento e adequação às diferenças individuais da população e suas necessidades; 

 Fiscalização do funcionamento e manutenção de equipamentos; 

 Avaliação da infra-estrutura física existente, sua conservação e higienização; 

 Realização de reuniões trimestrais de avaliação geral entre os funcionários da Secretaria 

Municipal da Saúde e os membros do Conselho Municipal de Saúde;  

 Flexibilização nos objetivos propostos, adequando-os as necessidades da população, de 

modo a promover qualidade de vida. 
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6.3 AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 Detecção de possíveis falhas que possam comprometer a realização das atividades, para 

posterior reformulação, gerando maior flexibilidade e dinamismo; 

 Adequação contínua, produzindo objetivos mais definidos, de modo que as metas possam 

ser cumpridas;  

 Diagnóstico e análise, pelo Conselho Municipal de Saúde, da coerência existente entre a 

teoria e a prática. 

 

6.4 CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

6.4.1 Fatores Facilitadores 

 

 Apoio da Prefeitura Municipal no repasse de recursos financeiros necessários à 

manutenção e implantação de serviços e programas idealizados pela Secretaria Municipal 

da Saúde; 

 Interação com as demais Secretarias Municipais e com entidades organizadas, no sentido 

de apoio às ações preconizadas pela S.M.S.; 

 Apoio do Poder Legislativo no sentido da abertura necessária quanto à dimensão das leis; 

 Participação ativa do Conselho Municipal de Saúde na discussão e busca das soluções 

necessárias para o setor; 

 Apoio da sociedade local, principalmente indústria e comércio, quando da realização de 

eventos (reuniões, encontros, seminários, etc...);  

 Apoio da Secretaria de Estado da Saúde e da Gerência de saúde da região, sempre que 

solicitado pelo Município. 

 

6.4.2 Fatores Dificultadores 

 

 Ausência de recursos humanos que residam no Município, principalmente nas 

especialidades médicas; 

 Excesso de burocracia interna, em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

principalmente para a execução de projetos dependentes da contratação de recursos 

humanos. 

 

7 CONCLUSÃO 
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Plano Municipal de Saúde, nada mais é do que um Projeto que tenta viabilizar ações de 

saúde no sentido de melhorar a qualidade de vida do cidadão. 

Por Projeto, entendemos ser um Tratado que tem o significado de prolongar, continuar, 

estender, etc...; é pois, uma ação contínua, sem fim em si mesma e, possivelmente, provocadora 

de novas ações. 

Todo Projeto, evidentemente, inclui o novo, o diferente, a revisão, a adequação contínua 

no sentido de buscar sempre o melhor. Onde temos condições de idealizar e concretizar, pois 

nossos esforços são contínuos e nossa equipe qualificada. 
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OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS 

EIXO/DIRETRIZ: ATENÇÃO BÁSICA - Humanização e qualificação nos serviços 

OBJETIVO: Efetivar a atenção básica, sendo este espaço prioritário do SUS, utilizando estratégias que assegurem qualificação na assistência e acompanhamento 

das ações no município de Passo de Torres - SC. 

AÇÃO METAS INDICADOR 2018 2019 2020 2021 
RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

Alimentação dos programas do MS 

(SISVAN, HIPERDIA, SISCAN, 

SIAB, MAC, PAB, 

SISPRENATAL, 

CONDICIONALIDADES DE 

SAUDE, SINAN, SINASC, SIPNI, 

ESUS) 

100% 

Número de programas 

existentes X número 

de programas 

alimentados 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 

Prevenção e controle do tabagismo 

100% dos 

pacientes que 

procuram 

atendimento do 

programa 

Número pacientes 

fumantes atendidos X 

número de pacientes 

adictos 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 

Manutenção de 100% de cobertura 

das Equipes de Saúde da Família 

ESFs 

100% população 

folha 

Número de habitantes 

X população assistida 
1.570.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00 6.280.000,00 

Implantação de mais uma Equipe de 

Estratégia Saúde da Família 

Implantação 
folha 

ESF Implantado 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00 

Manutenção das atividades de 

promoção da saúde bucal nas 

escolas 

100 % escolas 

municipais 
Número de Escolas 04 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 
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EIXO/DIRETRIZ: GESTÃO DO SUS - Resolutividade e efetivação de planejamento e organização dos serviços 

OBJETIVO: Organizar, administrar com eficiência e eficácia visando a qualidade das ações. 

AÇÃO METAS INDICADOR 2018 2019 2020 2021 
RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

Manter as Unidades de Saúde 

100% das 02 

unidades 

existentes 

02 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 

Promover adequação física em 

100% das ESF na perspectiva da 

ambiência saudável 

100% 02 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 

Reforma das Unidades 100% 02 ------- 300.000,00 --------- ---------- 300.000,00 

Elaboração de Projetos de acordo 

com as linhas de financiamento do 

MS, Estado e Emendas 

Parlamentares. 

Elaborar projetos 

anualmente de 

acordo com a 

necessidade do 

município 

Projetos Oferecidos X 

Projetos Elaborados 
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 

Incentivar, promover capacitações e 

ações educativas voltadas aos 

profissionais de saúde. 

80% dos 

profissionais 

Número de 

profissionais total X 

profissionais 

capacitados 

10.000,000 11.000,00 5.000,00 5.000,00 31.000,00 

Implantação e Manutenção do 

Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF) 

Manutenção 
Recomposição de 

equipe 
--------------- 84.000,00 144.000,00 144.000,00 372.000,00 

Reimplantação do Programa Saúde 

Mental 
Reimplantação Serviços efetivados -------------- 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00 
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Realização de campanhas de 

prevenção em saúde: julho 

vermelho, agosto laranja, Setembro 

Amarelo, outubro Rosa, Novembro 

Azul, Dezembro –AIDS e Dengue 

100% das 

campanhas 

efetivadas 

Campanhas previstas 

X Campanhas 

efetivadas 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 

Manutenção dos serviços de 

Urgência e Emergência 
1 unidade 02 ambulâncias 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 

Aquisição e manutenção de 

equipamentos e mobiliário para 

reposição e implantação de serviços 

e programas 

100% da 

necessidade 

Necessidade existente 

X necessidade 

Efetivada 

150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 450.000,00 

Agilizar o acesso aos serviços no 

SUS 

Emitir CNS 

100% população 

Número de habitantes 

X número de cartões 

emitidos 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 

Ampliar a oferta de serviços para as 

especialidades de média 

complexidade/mutirões 

Redução de fila 

de espera 

Número de 

encaminhamentos X 

número de 

atendimentos 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 

Informatizar as Unidades básicas de 

saúde, NASF, ESFs, Farmácia 

pública etc.. 

Melhorar as 

informações e 

comunicação 

entre os serviços 

Unidades existentes X 

unidades 

informatizadas. 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 

Manutenção da frota de veículos 

para a saúde 
100% 07 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 

Aquisição de Veículos novos para a 

Saúde 
100% 06 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 550.000,00 

Gestantes Projeto Retrato de Mãe 40 a 60 Participantes 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000.00 60.000,00 

Manutenção de projeto 

“Mamografia. Me cuido.. pois me 

amo!” 

100% 

Número de mulheres 

acima de 40 anos X 

número de 

procedimentos 

realizados 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 

Acompanhar, Monitorar e Avaliar 

Ações e serviços de Gestão 

100% das 

responsabilidade

s 

Número de programas 

preconizados X 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 
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Municipal programas executados 

Internações via regulação de leitos 

psiquiátricos e cirúrgicos eletivos, 

bem como demanda judicial 

solicitada desta área. 

Demanda  

avaliada 
Serviços ofertados 

SUS/Particular 
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 

Disponibilizar benefícios eventuais 

em saúde por solicitação em 

avaliação técnica de profissional 

assistente social (Exames de alto 

custo, medicações, órteses/próteses, 

etc..). 

100% demanda 

avaliada 
Demanda avaliada X 

demanda assistida 
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 

Manter convênio com o Associação 

Hospitalar Nossa Senhora de 

Fátima- Praia Grande 

Convênio 

Efetuado 
Convênio Efetuado 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 

Realização de mutirões de 

procedimentos e consultas, de 

média e alta complexidade, via 

consórcio, licitação. 

20% de demanda 

reprimida 
Demanda Reprimida X 
Recursos disponíveis 

200.000,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 1.100.000,00 

Efetuar pagamento de despesas com 

pessoal e seus encargos. 

100% de 

contratação 

Contratação de pessoal 
X pagamento salários e 

encargos 
280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 1.120.000,00 
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EIXO/DIRETRIZ: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Resolutividade 

OBJETIVO: Garantir a oferta de serviços especializados, objetivando a resolução com maior brevidade. 

AÇÃO METAS INDICADOR 2018 2019 2020 2021 
RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

Garantir o encaminhamento dos 

paciente ao Centro Especializado 

Odontológico 

100% das vagas 

existentes 

Número de vagas X 

Encaminhamentos 

realizados 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 

Realizar encaminhamento para 

tratamento especializado/Internação 

em saúde Mental 

100% da 

demanda 

Número de demanda X 

número de 

encaminhados 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 

Garantir encaminhamento via TFD 

(Tratamento fora domicilio) para 

especialidades de média e alta 

complexidade 

100% da 

demanda 

Número de demanda X 

número de 

atendimentos 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 

Garantir acesso a exames 

laboratoriais e anatomopatológicos 

de média e alta complexidade 

100% da 

demanda 

Número de demanda X 

número de 

atendimentos 

84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 336.000,00 

Transporte de pacientes para 

realização de atendimentos de 

média e alta complexidade 

100% pacientes 

transportados 

Número de 

procedimentos X 

número de atendidos 

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00 
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EIXO/DIRETRIZ: EFETIVAÇÃO DA POLITICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - Dispensação de medicação da rede sus. 

OBJETIVO: Garantir a manutenção a população de Passo de Torres, todos os medicamentos padronizados no SUS, bem como outros não padronizados que são 

dispensados via ação judicial e sesviço social da saúde, assim como melhoria de sua estrutura física de atendimento. 

AÇÃO METAS INDICADOR 2018 2019 2020 2021 
RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

Garantir a distribuição e 

dispensação dos medicamentos 

padronizados 

100% dos 

medicamentos 

padronizados 

Número de 

medicamentos 

padronizados X 

número de 

medicamentos 

dispensados 

240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 960.000,00 

Estruturar, organizar e avaliar as 

ações de Assistência Farmacêutica 

100 % do 

atendimento 

Número de demanda X 

número de atendidos 
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 

Manter o atendimento de 

farmacêutico para execução e 

organização da assistência 

farmacêutica em 100% do 

atendimento 

100 % 

atendimento 

Horário de 

atendimento X 

farmacêutico 

responsável 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 
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EIXO/DIRETRIZ: VIGILANCIA EM SAÚDE - Manutenção de Ações e Serviços 

OBJETIVO: Realizar controle de riscos de doenças e agravos mantendo e implementando os serviços de vigilância em saúde de Passo deTorres. 

AÇÃO METAS INDICADOR 2018 2019 2020 2021 
RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

Realizar 100% das ações em 

vigilância sanitária no município. 
100% 

Total de ações da 

Vigilância Sanitária x 

Número de ações da 

Vigilância Sanitária 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 

Assegurar índices de cobertura 

vacinal em relação as vacinas do 

calendário básico / CRIE 

100% 

Número de população 

X número de doses 

aplicadas 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 

Investigar e monitorar os óbitos de 

mulheres em idade fértil e 

Natimortos 

100% casos 
Número de óbitos X 

número de notificações 
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 

Realizar ações de educação em 

vigilância sanitária 
100% 

Número de demanda X 

número de 

atendimentos 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 

Realizar controle do combate a 

Dengue e promover articulação 

Inter setorial 

100% 

Número total de 

armadilha e pontos 

estratégicos/denúncias 

X número de 

verificações 

executados 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 

Realizar notificações e 

investigações de doenças de 

notificação compulsórias 

100% 

Número de 

notificações X número 

de notificadas 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 
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Realizar notificações de MDDA 

(Manual de Monitorização das 

doenças diarreicas Agudas) 

100% 

Números de casos 

existentes X número 

de casos notificados 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 

Manter programa de Ostomizados 100 % 
Números de demanda 

X número de atendidos 
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 

Manter Programa Tuberculose / 

Hanseníase 
100% 

Numero de demanda X 

numero de atendidos 
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 

Aquisição de veículo 
100% da 

necessidade 
03 ------- 10.000.00 50.000,00 10.000,00 70.000,00 
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EIXO/DIRETRIZ: CONTROLE SOCIAL – Manutenção do CMS 

OBJETIVO: Manutenção e estruturação do CMS para que tenha condições técnicas e estruturais de desenvolver suas atividades de controle social. 

AÇÃO METAS INDICADOR 2018 2019 2020 2021 
RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

Realização de reuniões mensais do 

conselho municipal de Saúde 
12 reuniões 

12 Reuniões X 

reuniões realizadas 
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 

Promover a Conferencia Municipal 
de Saúde e audiências públicas 

Realização da 

conferencia 
Conferencia realizada 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 

 

TOTAL   4.239.500,00 4.609.500,00 4.403.500,00 4.213.500,00 17.466.000,00 

 


