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INTRODUÇÃO
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Conforme a carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, elaborada pelo Ministério da
Saúde a qual traz informações, é uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus
direitos e, assim, ajude o Brasil a ter um sistema ainda mais efetivo. E através desta é necessário
que sigam os princípios abaixo relacionados:

1.1

Princípios da Carta:

1. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.
2. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.
3. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer
discriminação.
4. Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.
5. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma
adequada.
6. Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios
anteriores sejam cumpridos.
Mesmo com os princípios garantidos, é necessária a elaboração do plano municipal de
saúde nos municípios para que esses direitos sejam melhorados e efetivos na vida de toda a
população.
O plano é um instrumento de gestão utilizado pelo gestor de saúde e contempla o
planejamento, define os objetivos e norteia as ações dos serviços de saúde prestados, assim
como a gestão do SUS. As ações de saúde devem ser voltadas, ao mesmo tempo, para o
indivíduo e comunidade, para a prevenção de doenças e/ou recuperação da saúde. Sua
elaboração conta com a participação dos mais variados segmentos da sociedade, através do
Conselho Municipal de Saúde. Este, por sua vez, exerce o controle social e tem o poder de
fiscalizar as ações de saúde dos municípios.

6

2
2.1

APRESENTAÇÃO
HISTÓRICO
Levada a categoria de vila em 30 de março de 1881, sendo que até então pertencia a

Curitibanos, Campos Novos SC foi criada em 16 de junho de 1854, como freguesia de
Curitibanos. Seus primeiros habitantes foram índios guaranis, sendo, a partir de 1814,
paulatinamente ocupada por pessoas vindas de vários lugares. Primeiramente vieram os
gaúchos, devido à Guerra dos Farrapos. Depois, os paranaenses e finalmente os paulistas. Uma
das primeiras construções foi a Igreja de São João Batista, padroeiro do município, juntamente
com Nossa Senhora Aparecida. A instalação dos paulistas em Campos Novos SC teve com
objetivo, além da colonização de terras, a construção da estrada de ferro Rio Grande do Sul –
São Paulo, responsável pelo desenvolvimento da região como um todo e pela instalação de
várias vilas que vieram a se desenvolver fortemente como Capinzal e Videira.
O começo do século XX trouxe a Guerra do Contestado para Campos Novos SC, com
os colonos da região lutando contra as tropas militares dos exércitos federal e estadual para se
defenderem da desapropriação de suas terras pela empresa responsável pela construção da
ferrovia. A guerra trouxe desemprego, mortes e miséria para as famílias instaladas na região,
são possíveis visitar várias fontes de água descobertas nos lugares em que os rebeldes
acampavam sob a liderança do monge José Maria que, reza a lenda foi abençoado pelo mesmo
e graças a isso não secariam nunca.
Avançando um pouco no tempo, mais especificamente nas décadas de 1930 e 1940, com
a chegada dos descendentes de europeus, principalmente italianos e alemães, Campos Novos
SC tem um grande impulso industrial e comercial, trazendo grande progresso à cidade. A partir
da década de 1950, o acesso à educação em Campos Novos SC tem como aliado a fundação do
Colégio Auxiliadora, em 29 de março de 1954 e em 1957, numa iniciativa pioneira, é fundada
a Rádio Cultura.
A década de 1970 foi marcada pela fundação da Coopercampos, em 08 de novembro de
1970, mais precisamente. Era a semente do celeiro catarinense sendo plantada com todo o
cuidado e carinho que só o camponovense sabe dedicar. No início, o trigo era a principal cultura,
mas logo a soja veio ocupar seu devido espaço, junto com milho, feijão e outras culturas. A
cultura madeireira, que vinha prevalecendo nessas terras chega ao fim.
Nessa mesma década ocorre a 1ª Romaria em honra a Nossa Senhora Aparecida de
Campos Novos SC, que acontece até hoje na data de 12 de outubro, e que no ano de 2016 esteve
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em sua 39ª edição, reunindo mais de 90 mil fiéis que vêm pedir, agradecer pelas graças
alcançadas ou simplesmente participar da festa que é a maior do sul do Brasil e uma das maiores
do país. Na década de 1990, é criada a Cooperativa Agropecuária Camponovense – COOCAM,
reafirmando a vocação agrícola de Campos Novos.
Também na década de 1990, mais um salto na qualidade e no acesso à cultura e à
informação disponível ao povo de Campos Novos. A inauguração do campus da UNOESC no
município trouxe para a população a possibilidade de não mais ter que ir a outros centros em
busca de formação superior de qualidade. Atualmente Campos Novos SC dispõe de outras
opções na área educacional, como os campi aproximados da UFSC e UDESC, disponibilizados
através da Universidade Aberta do Brasil, nas instalações da Escola de Educação Básica Paulo
Blasi, além da UNOPAR Virtual, nas instalações do Colégio Auxiliadora e outras instituições
de ensino superior.

Criação do município:
30 de março de 1881. Desmembrando-se do município de Lages
Lei de Criação do Município: Lei nº 923/1881, de 30 de março de 1881. (Fonte Site Prefeitura)

Localização:
Planalto Sul de Santa Catarina: Latitude: 27º 24’ 06”, longitude: 51º 13’ 30”.
Equidistante 350 km da capital e dos principais Portos Catarinenses. (Fonte: Site da Prefeitura)

Território:
 Área:
O Município de Campos Novos possui uma área de 1.665 Km2, sendo 14.02 Km2 de
área urbana. A paisagem geográfica diversifica-se no vasto território camponovense. Possui
topografia acidentada em regiões próximas aos rios Canoas, Pelotas, Rio do Peixe, Ibicuí, São
João, Leão, Santa Cruz, Aguapé, Inferno Grande. (Fonte: Site da Prefeitura)
 Clima:
Zona agroecológica a qual compreende o município de Campos Novos é classificada
como clima temperado, constantemente úmido, sem estação seca, com verão fresco. O clima é
mesotérmico brando. A Temperatura média pode variar de 18,5 9ºa 17,9 9ºC. A precipitação
pluviométrica total normal pode variar de 1460 a 1820 mm com o total anual de dias de chuva
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entre 129 a 144 dias. A umidade relativa do ar pode variar de 76,3 a 77,7%. Pode ocorrer em
termos normais de 12 a 22 geadas por ano.
 Relevo:
Planalto de superfícies planas e onduladas de formação basáltica (Fonte: Site da Prefeitura)
 Altitude:
935 metros acima do nível do mar, com umidade relativa do ar em média de 80% ao ano. (Fonte:
EPAGRI).

 Hidrografia:
A Região Hidrográfica do Planalto de Lages é formada pelas bacias do rio Canoas e
Pelotas. Campos Novos pertence à bacia Hidrográfica do rio Canoas.
 Limites:
Norte: Erval Velho, Ibiam, Monte Carlo;
Sul: Estado Rio Grande do Sul, Celso Ramos e Anita Garibaldi;
Leste: Vargem, Brunópolis, Abdon Batista;
Oeste: Capinzal, Zortea, Ouro, Lacerdópolis, Herval D Oeste.
(Fonte: Site da Prefeitura Municipal)

Campos Novos está em 16º lugar, com índice de 0,957269% em recolhimentos. Tem
uma renda per capita de R$382,00 mês e de R$ 4.573,00 anual, seu PIB Municipal/2000 é de
R$ 137.182.161,00 com valor adicionado/2000 de R$ 79.815.492,00. (Fonte: Guia dos Municípios
Catarinenses 2017/2017)

Campos Novos é considerado do "Celeiro Catarinense", as atividades agropecuárias
predominam em sua economia, com destaque para o cultivo de milho, soja, feijão, trigo e
cevada e outras culturas de menores proporções. Na pecuária, destaque para a produção de leito,
que atinge mais de um milhão de litros por ano, distribuídos pelas raças: Charolesa, Santa
Gertrudes, Jersey e Holandesa.
O desenvolvimento de Campos Novos está diretamente ligado a sua posição geográfica,
situada no encontro das rodovias BR-282, BR-470, SC-135, SC-458 e SC-456. O município
localiza-se num raio de 380 km dos principais portos do litoral e capitais como Curitiba,
Florianópolis e Porto Alegre. Campos Novos é considerado o Epicentro do Mercosul, pois é
passagem obrigatória para o mesmo.
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Campos Novos, Região Meio Oeste de Santa Catarina/SC, microrregião da AMPLASC

(Fonte: AMPLASC)


Microrregião: Microrregião do Planalto Sul de Santa Catarina



Secretaria regional: Campos Novos



Área: 1.719,373 km² (Fonte: IBGE)



Data de criação: 30/03/1881



Data de instalação: 03/10/1882



Data de comemoração: 30/03



Lei de criação: 923 - 30.03.1881



Município de origem: Curitibanos



Distrito de origem: Freguesia de São João de Campos Novos



Altitude: 946 m



Latitude: 27°24\'0



Longitude: 51°13\'3



População: 35.383 habitantes (25.461 eleitores) (Fonte: IBGE / ano 2012)



IDH: 0,742 (Fonte: PNUD / 2000)



PIB: R$ 1.652.376.856,00 (Fonte: IBGE / 2012)



Coeficiente FPM: 1,6 (Fonte: STN / 2013)



Índice ICMS: 0,957269 (Fonte: SEF - SC / 2013)
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2.2

TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL

População estimada de 2012 - Sexo e faixa etária:
Faixa Etária
00-04
05-09
10-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80+
Total

Homem
1.166
1.309
1.581
1.560
2.835
2.460
2.291
1.625
1.000
502
173
16.502

Mulher
1.217
1.306
1.490
1.478
2.768
2.534
2.351
1.700
1.094
609
264
16.811

Total
2.383
2.615
3.071
3.038
5.603
4.994
4.642
3.325
2.094
1.111
437
33.313

(Fonte: IBGE)

(Fonte: IBGE)

(Fonte: IBGE)
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3

EDUCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, unidade de atividades-fim, compete

planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a política do Sistema Municipal de Ensino,
com o principal objetivo de fornecer, prioritariamente, o ensino fundamental, a educação
infantil e a educação especial; articular-se com as instituições de ensino médio, com entidades
de educação superior, com visitas à implantação de cursos superiores ,atendendo as demandas
locais; entrosar-se com o Ministério da Educação e com a Secretaria de Educação do Estado de
Santa Catarina, para execução de programas educacionais; coordenar as ações dos corpos
discentes e docentes; execução do planejamento e serviços de instalação e manutenção dos
estabelecimentos de ensino, dotando-os de infraestrutura adequada; elaborar o calendário
escolar, assessorar o Chefe

do Executivo em assuntos relacionados com ensino

.Á Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tem como objetivo atenderas demandas
educacionais da população através do Plano Municipal de Educação – 2015/2025, como
referência para a formação e

implementação de políticos públicos para a educação

camponovense.
EDUCAÇÃO, TRANSFORMANDO VIDAS!

Escolas Municipais:
 Ensino Fundamental: 08 escolas municipais com 2395 alunos
 Escolas multisseriadas: 9 escolas de 1º ao 5º Ano com 158 alunos
 Educação Infantil: 12 Creches com 874 alunos
 16 Pré-escolas com 800 alunos
Escolas Públicas e Privadas:
 Públicas Municipais: 34
 Públicas Estaduais: 6
 Escolas Particulares: 03
 Ensino Superior Particular: 01
 Ensino Superior Estadual – Extensão: 01
 Ensino Superior a Distância: 05
12

4

HABITAÇÃO
O município possui em média 10.500 residências. Foram concluídas 16 melhorias

(reconstrução de moradias) e 68 unidades habitacionais em parceria com o governo Federal PAC II no ano de 2015.
É disponibilizado o Fundo Rotativo Habitacional, onde financia material de construção
no valor de até R$ 3.000,00 parcelado em 24 vezes sem juros, para pessoas de baixa renda que
necessitam de pequenas reformas e ampliações. São fornecidos ofícios/escrituras de moradias
ou terrenos, que estejam com pendências no setor de habitação; realizadas, melhorias e
reconstrução de moradias para famílias vulneráveis com recurso próprio. O déficit habitacional
é de aproximadamente 1.700 famílias, que buscam o setor de habitação do município. (Fonte:
Setor Habitação/Prefeitura)
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ENERGIA ELÉTRICA
Abastecimento de Energia Elétrica: Área Urbana, aproximadamente:15.000 unidades

consumidoras e área Rural aproximadamente 3.500 unidades consumidoras. (Fonte: Agência da
CELESC de Campos Novos)
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ESTRUTURA SANITÁRIA
Importância dos serviços de tratamento de água e esgoto sanitário para a saúde pública.

As questões inerentes ao saneamento básico, principalmente aquelas relacionadas com a água
utilizada para abastecimento público e a geração de esgoto sanitário, têm impacto direto na
saúde pública. As enfermidades que acometem o ser humano e que têm sua origem em agentes
biológicos são causadas por microrganismos, particularmente vírus, bactérias, protozoários e
helmintos. A forma mais característica de transmissão de doenças originárias em
microrganismos e verme intestinais para os seres humanos é através da ingestão de água
contaminada. Essas ocorrências, denominadas de enfermidades de veiculação hídrica, podem
ser evitadas mediante a adoção de práticas adequadas de saneamento, entre as quais destaca-se
o tratamento de água para abastecimento público, a coleta e tratamento de esgotos sanitários.
Essas atividades fazem parte do objeto de atuação do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal
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de Água e Esgoto de Campos Novos, que através de seus sistemas de saneamento, possibilita a
captação, tratamento e distribuição de água potável, bem como a coleta e tratamento de esgoto
sanitário. (Mario Luiz Pegoraro, CREA Nº 061185-7 SC)

6.1

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Dados de abril de 2017:
Sede do município
Ligações de água existentes

8.881

Ligações de água em funcionamento

8.881

Domiciliares

10.002

Comerciais

752

Industriais

01

Públicas

81

Extensão da rede de água

132.454 metros

Distrito de Bela Vista
Ligações de água existentes

107

Ligações de água em funcionamento

107

Residenciais

103

Comerciais

02

Industriais

00

Públicas

04

Extensão de rede de água

4.494,00 metros

Barra do Leão
Ligações de água existentes

128

Ligações de água em funcionamento

128

Residenciais

130

Comerciais

05

Industriais

00

Públicas

03

Extensão da rede de água

9.078,00 metros
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Boa Esperança
Ligações de água existentes

12

Ligações de água em funcionamento

12

Residenciais

11

Comerciais

01

Industriais

00

Públicas

00

Extensão da rede de água

870,00 metros

Dal Pai
Ligações de água existentes

53

Ligações de água em funcionamento

53

Residenciais

49

Comerciais

01

Industriais

00

Publicas

03

Extensão da rede de água

1.780,00 metros

Encruzilhada
Ligações de água existentes

63

Ligações de água em funcionamento

63

Residenciais

59

Comerciais

05

Industriais

00

Publicas

03

Extensão da rede de água

3.224,00 metros

Ibicuí
Ligações de água existentes

237

Ligações de água em funcionamento

237

Residenciais

260

Comerciais

02
15

Industriais

00

Publicas

03

Extensão da rede de água

6.2

8.529,00 metros

REDE DE ESGOTO

Sistema de esgoto:
SEDE DO MUNICÍPIO
Ligações de esgoto existente

6.974

Ligações de esgoto em funcionamento

6.974

N º de economias de esgoto existentes

8.656

Nº de economias de esgoto em funcionamento

8.656

População estimada atendida na sede

25.300 pessoas

Extensão de rede de esgoto

74.800,31

(Fonte: SAMAE, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto).
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – FUNDEMA
Foi fundada no ano de 2010, perante a Lei nº 3.563 de 22/10/2010, a FUNDEMA -

Fundação Municipal de Meio Ambiente do município de Campos Novos. A FUNDEMA,
pautada na legislação, em especial a Lei Complementar 140/2011, tem atribuição para executar
o licenciamento ambiental no município, tendo autonomia para licenciar todas as atividades
presentes na CONSEMA 13 (aproximadamente 165 atividades), emitir autorizações para
atividades não constantes e de baixo impacto poluidor, e todas as atividades previstas no
Convênio celebrado entre o munícipio a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e FATMA
quanto a parte florestal. Dentro destas atribuições, a FUNDEMA atua como órgão regularizador
e fiscalizador, tendo para cada processo encaminhado realizado vistoria, além de atender as
denúncias recebidas nesta área. Esta Fundação atua ainda como parceira em projetos de
educação ambiental com entidades e secretarias locais e projetos próprios, realizando um
importante trabalho de conscientização e integralização da população com o meio em que
vivem.
16

Campos Novos pertence a bacia Hidrográfica do Rio Canoas. O rio Canoas ao unir suas
águas com as do rio Pelotas, dá início ao rio Uruguai. Das duas bacias, a do rio Canoas tem
destaque, tanto pelo volume de água escoada como pela área de drenagem – 15.510 km ². O
município é rico em sua fauna e flora, possuindo em ambos, espécies em risco de extinção em
seu território.
Desde a criação da Fundação em nosso município, é notável a melhoria nas tratativas
de assuntos ambientais. Grandes e pequenos empreendedores estão tendo a oportunidade de
regularizar seus estabelecimentos perante a legislação ambiental, com mais agilidade e com
acesso mais fácil podendo realizar as tratativas em seu próprio município, não tendo mais que
se deslocar a cidades vizinhas para fazê-lo. Atividades. (Fonte FUNDEMA)
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USINA HIDRELÉTRICA
A UHE Campos Novos possui as seguintes coordenadas geográficas:

- Latitude: S.27°36'
- Longitude: W.51°19’
O reservatório da usina tem uma área de 34,6 km², sendo 8,7 km² calha do rio
Canoas. Os municípios de Campos Novos, Celso Ramos, Abdon Batista e Anita Garibaldi,
todos localizados em Santa Catarina, possuem áreas atingidas pelo reservatório da hidrelétrica.
(Fonte: Enercan/Campos Novos)
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ATENÇÃO BÁSICA
A Secretaria Municipal de Saúde proporciona melhores condições de atendimento aos

munícipes mantendo em Campos Novos 08 Estratégia Saúde da Família, proporcionando
cobertura de 85% da população. A Administração Municipal tem o propósito de mapear o
território e readequar as equipes, bem como implantar 03 novas equipes para garantir o acesso
à população local.
No município de Campos Novos, a atenção básica está em grande desenvolvimento,
mas deve ser ampliada e fortalecida. Vale ressaltar que há necessidade de criar, novas equipes
para suprir a demanda. Muitas vezes, a atenção básica deixa de ser a porta de entrada do cidadão
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aos serviços do sistema único de saúde, não respeitando o fluxo de encaminhamentos, a
referência e contra referência.

10 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Profissional/Função

Quantidade

Carga
Horária

Vínculo
Empregatício

Secretário Municipal de Saúde

01

40 h

Contratado

Diretor de Departamento

03

40 h

02 Contratados
01 concursado

Técnico Administrativo

04

40 h

Concursados

Auxiliar Administrativo

02

40 h

Concursados

Telefonista

02

40 h

01 Concursado
01 Contratado

UBSC- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL
Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Médico Clínico Geral

05

20 h

03 concursados
02 contratados

Enfermeira

04

40 h

02 concursados
02 contratados

Auxiliar de Enfermagem

13

40 h

08 concursados
05 contratados

Cirurgião Dentista

03

20 h

Concursados

Psicóloga

03

20 h

03 concursados

Assistente Social

01

40 h

Concursados

Fonoaudióloga

01

20h

Concursado

18

Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Médico Clínico esp. em
Saúde Mental

01

20 h

Contratado

Técnico em saúde Publica

02

40 h

Concursados

Técnico Sanitário

02

40h

Concursado

Fiscal Sanitarista

01

40 h

Concursado

Auxiliar Odontológico

01

40 h

Contratado

Bioquímico

01

20 h

Concursado

Agente de Vetores

02

40 h

Contratados

Motorista

09

40 h

Concursados

Recepcionista

03

40 h

02 Concursados
01 contratado

Serviços Gerais

03

40 h

02 concursados
01 contratado

POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BELA VISTA
Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Aux. de Enfermagem

01

40h

Concursado

POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE DAL PAI
Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Aux. de enfermagem

01

40 h

Contratado

POSTO DE SAÚDE DISTRITO ENCRUZILHADA
Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Aux. de enfermagem

01

40 h

Contratado
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POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE IBICUÍ
Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Aux. de enfermagem

01

40 h

Celetista

POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BARRA DO LEÃO
Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Enfermeira

01

40 h

Contratado

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOA VISTA/ COHAB
Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Enfermeira

01

40 h

Celetista

Médico

01

40 h

Celetista

Cirurgião Dentista

01

40 h

Celetista

Aux. Odontológico

01

40 h

Celetista

Aux. de Enfermagem

02

40 h

01 Celetista
01 contratado

Agente Comunitário

04

40 h

Celetista

de Saúde

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SENHOR BOM JESUS
Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Enfermeira

01

40 h

Celetista

Médico

01

40 h

Celetista

Cirurgião Dentista

01

40 h

Celetista

Aux. Odontológico

01

40 h

Celetista

Aux. de Enfermagem

03

40 h

Celetista

Agente Comunitário

08

40 h

Celetista

de Saúde
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ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INTEGRAÇÃO
Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Enfermeira

01

40 h

Celetista

Médico

01

40 h

Celetista

Cirurgião Dentista

01

40 h

Celetista

Aux. Odontológico

01

40 h

Celetista

Aux. de Enfermagem

02

40 h

Celetista

Agente Comunitário

06

40 h

Celetista

de Saúde

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO
Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Enfermeira

01

40 h

Celetista

Médico

01

40 h

Celetista

Cirurgião Dentista

01

40 h

Contratado

Aux. Odontológico

01

40 h

Celetista

Aux. de Enfermagem

02

40 h

Celetista

Agente Comunitário

06

40 h

Celetista

de Saúde

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CAIC
Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Enfermeira

01

40 h

Celetista

Médico

01

40 h

Celetista

Cirurgião Dentista

01

40 h

Celetista

Aux. Odontológico

01

40 h

Celetista

Aux. de Enfermagem

02

40 h

Celetista

Agente Comunitário

08

40 h

Celetista
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ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO
Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Enfermeira

01

40 h

Celetista

Médico

01

40 h

Celetista

Cirurgião Dentista

01

40 h

Celetista

Aux. Odontológico

01

40 h

Celetista

Aux. de Enfermagem

02

40 h

Celetista

Agente Comunitário

09

40 h

Celetista

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO JOSÉ
Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Enfermeira

01

40 h

Contratado

Médico

01

40 h

Celetista

Cirurgião Dentista

01

40 h

Celetista

Aux. Odontológico

01

40 h

Celetista

Aux. de Enfermagem

03

40 h

Celetista

Agente Comunitário

08

40 h

Celetista

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA APARECIDA
Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Enfermeira

01

40 h

Celetista

Médico

01

40 h

Celetista

Cirurgião Dentista

01

40 h

Celetista

Aux. Odontológico

01

40 h

Celetista

Aux. de Enfermagem

03

40 h

Celetista

Agente C. de Saúde

08

40 h

Celetista
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CAPS NÍVEL I – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Profissional/Função

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

Médica Psiquiatra

01

20 h

Contratado

Psicóloga/Coordenadora

01

40 h

Celetista

Enfermeiro

01

40 h

Celetista

Terapeuta Ocupacional

01

20 h

Celetista

Auxiliar de
Enfermagem

02

40 h

Celetista
Contratado

Auxiliar Administrativa

01

40 h

Contratado

Auxiliar de Serviços
Gerais

01

40 h

Celetista

Cozinheira

01

40 h

Concursado

Assistente Social

01

40 h

Concursado

FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL

Profissional/Função
Farmacêutica

Número

Carga Horária

Vínculo
Empregatício

03

30 h

Concursados

04

30 h

Atendente de Farmácia

03 Contratados
01 Concursado

Serviços Gerais

01

30 h

Concursado

Telefonista

01

30 h

Concursado

(Fonte: SCNES)
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11 ÁREA DE ATENÇÃO ESPECIAL: SAÚDE MENTAL
11.1 CAPS I: Centro de Atenção Psicossocial “Vida e Saúde”

O CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é um Programa do Ministério da Saúde em
parceria com o Estado e desenvolvido pelo Município, especializado em atender pessoas
portadoras de Transtornos Mentais severos e/ou persistentes e também dependentes químicos
graves. Tem como objetivo principal diminuir os números de internamentos de pacientes em
hospitais psiquiátricos, podendo assim, quem necessita de cuidados na área da Saúde Mental,
realizar o tratamento no seio da sociedade, sem ser afastado de suas famílias nem de seu meio
social.
O Centro de Atenção Psicossocial de Campos Novos foi implantado no ano de 2002 e,
o número de usuários e atendimentos vem gradativamente aumentando desde essa data até hoje.
Sua categoria é do tipo CAPS I, implantado em municípios com a população entre 20 e 70 mil
habitantes. Como o município de Campos Novos não possui população suficiente para que seja
implantado um CAPS ad, existe uma portaria que autoriza os CAPS I a assistirem problemas
graves de uso abusivo de álcool e outras drogas.
Os dados estatísticos atuais apontam que aproximadamente 12% dos usuários do Centro
de Atenção de Campos Novos apresentam Transtornos Mentais e de Comportamento devido ao
uso de substâncias psicoativas; 19,5% da população assistida são acometidas por transtornos
psicóticos, como esquizofrenias e transtornos delirantes; 16,3% apresentam transtornos
depressivos e outros transtornos de humor; 13,3 apresentam transtorno afetivo bipolar; 8%
apresentam transtornos fóbicos ansiosos e 30% dos pacientes apresentam outras patologias.
No CAPS “Vida e Saúde” são desenvolvidas atividades como: acolhimento e triagem;
atendimentos individuais nas áreas de Psiquiatria, Psicologia, Terapia Ocupacional,
Enfermagem e Serviço Social; Psicoterapias de Grupo, Trabalhos de Terapia Ocupacional,
atividades externas, passeios culturais, festividades e visitas domiciliares.
O Centro de Atenção Psicossocial de Campos Novos – CAPS “Vida e Saúde” têm como
principal objetivo continuar prestando atendimento de qualidade, eficaz e humano na área de
Saúde Mental, buscando prevenir, manter e promover a saúde mental dos usuários do programa,
respeitando o sujeito em sua totalidade.
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12 UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRAL
A Unidade básica de Saúde Central atende diariamente de segunda a sexta-feira, nos
horário de 07 horas às 18 horas e 30 minutos para melhor atendimento de todos os cidadãos do
município.
No ano de 2011 foram efetivados nessa unidade alguns profissionais de nível superior
sendo eles das seguintes especialidades: otorrinolaringologista, clinico geral, pediatria e
ginecologia.
A Unidade Básica de Saúde Central está localizada em região centralizada do município
de Campos Novos; ao lado do Hospital Dr José Athanázio. Conta com o atendimento de
diversos profissionais que desenvolvem atividades nas áreas de enfermagem, psicologia,
serviço social, fonoaudiologia, exames laboratoriais básicos, imunização, vigilância
epidemiológica, preventivo de câncer de colo uterino, eletrocardiograma, curativos, injeções,
nebulizações, trocas de sondas vesicais, dentre outros.
Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde, através de equipe treinada realiza
encaminhamentos, (TFD), para outros municípios pactuados, visando o atendimento de
pacientes, cujos procedimentos não são oferecidos dentro do município.

13 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
A Atenção Primária à Saúde é o centro de comunicação da rede de atenção à saúde,
onde se coordenam os fluxos e os contra fluxos dos serviços. Sendo capaz de resolver os
problemas de saúde de maior frequência e relevância que seja o contato preferencial dos
usuários com o sistema de saúde, orientando-se pelos princípios da universalidade,
acessibilidade, continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, vinculo, equidade
e participação social. Além disso, a rede de atenção à saúde deve ser dirigida por valores de
dignidade, solidariedade e ética profissional, ser centrada nas pessoas, permitindo que os
cidadãos influenciem os serviços de saúde e assumam a responsabilidade pela própria saúde.
Com o eixo estruturador a Estratégia de Saúde da Família vem para fortalecer a rede de
atenção básica a saúde propiciando um conjunto de ações que se faz necessário para articular o
papel de coordenar a atenção primária e integrando os pontos de rede de atenção especializada,
a rede de Urgência e Hospitalar.
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Essa articulação implica que as unidades básicas de saúde devem realizar arranjos para
que os pacientes recebam todos os tipos de serviços de atenção à saúde prevista no sistema,
mesmo que alguns não possam ser oferecidos dentro do mesmo espaço físico. Isto inclui o
encaminhamento para outros pontos da rede (serviços secundários, terciários), onde deve
ocorrer o manejo transitório e ou definitivo de problemas específicos.
As ações de promoção a saúde e prevenção primária são destinadas a toda população do
território. A população em risco e com doença estabelecida são alvos da prevenção secundária
e diagnóstico precoce. As ações assistenciais e de prevenção terciaria são direcionadas para os
indivíduos com doenças estabelecidas. A partir de uma população cadastrada em determinado
território, é possível quantificar e prever as ações para seus indivíduos e planejar as ações,
inclusive assistenciais. Associando a essa programação os dados epidemiológicos, a
prevalência e incidência das doenças na população, é possível programar o número necessário
de atendimentos a pacientes com doenças crônicas estabelecidas. A abordagem dos pacientes
crônicos é um desafio tecnológico a ser enfrentado pelo município, considerando que as duas
primeiras causas de óbitos estão relacionadas a patologias crônicas, (doenças Cardiovasculares
e Neoplasias), quanto pela forma tradicional de construção dos projetos terapêuticos dos
pacientes.
A incorporação de tecnologia da informação pela Atenção Primária de Saúde,
melhorando sua utilização. O uso dessa tecnologia na geração e utilização da informação em
saúde pelas equipes é de suma importância, seja no trato cotidiano com o prontuário eletrônico,
seja no uso de indicadores para monitoramento e acompanhamento da população adstrita.
Contempla a qualificação da informação em saúde produzida pelos Centros de Saúde,
garantindo a infraestrutura de informática necessária e estimulando a utilização pelos
profissionais de saúde dos recursos disponíveis no Prontuário Eletrônico, e ainda, a
intensificação da utilização dos recursos de Teles saúde: Tele consultoria e Videoconferência.

14 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS
A Política Nacional de Medicamentos (PNM) foi aprovada em 1998, estabelecendo as
definições e as funções da Assistência Farmacêutica (AF), sendo que fazem parte desse ciclo o
controle de qualidade, segurança, eficácia terapêutica e todos os processos destinados ao uso
racional do medicamento. Sendo uma das suas diretrizes a introdução da Relação Nacional de
26

Medicamentos Essenciais (RENAME), por meio da qual a seleção, a programação e a aquisição
de medicamentos são realizadas (OLIVEIRA; ASSIS; BARDONI, 2010).

A AF deve ser compreendida como política pública norteadora para a
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas
de medicamentos, de ciência e tecnologia, de desenvolvimento
industrial e de formação de recursos humanos, entre outras, garantindo
a intersetorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja
implantação envolve tanto o setor público quanto o privado de atenção
à saúde. (BRASIL, 2004, p.1)

O Brasil é uma potência mundial quando se trata de mercado farmacêutico, pois ocupa
a sexta posição entre os maiores mercados consumidores de medicamentos no cenário mundial.
Mesmo com a economia abalada, a expectativa é de que, até 2018, o País alcance a quarta
posição, atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão, segundo projeções do IMS Health
(PORTAL CFF). No município de Campos Novos essa realidade não é diferente pois, a rede
privada conta com um total de 12 drogarias e uma farmácia de manipulação (com serviço
exclusivo de manipulação). Totalizando 1 farmácia para cada 2.721 habitantes (segundo dados
do último senso do IBGE), entretanto a recomendação da Organização Mundial da Saúde
(OMS) é de 1 farmácia para cada 8.000 habitantes.
No panorama público as farmácias do município vem apresentado uma demanda
vertiginosamente ascendente. Apesar da crise que assola os setores públicos da saúde nos
últimos anos devido à “judicialização da saúde” o município de Campos Novos vem batalhando
para manter os recursos destinados a compra de medicamentos. O quadro abaixo demostra os
investimentos em compras de medicamentos (comparativo retirado dos últimos 2 Planos
Municipais de Saúde):

Investimento em compra de medicamentos para a Manutenção das Farmácias
Básicas do Município de Campos Novos
Ano

Total em R$:

2008

262.539,80

2013

775.983,21

2016

999.284,20

Sendo que a contrapartida do município vem sendo aumentada de forma significativa,
enquanto União e Estado não acompanham os reajustes conforme a demanda que os municípios
vem apresentando.
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Valores de investimento próprio do município de Campos Novos na compra de
medicamentos para a Manutenção das Farmácias Públicas
Ano

Total em R$:

2008

65.954,90

2013

496.088,85

2016

685.944,63

A AF do município vem recebendo atenção especial dos gestores visto a grande
quantidade de atividades desenvolvidas, além de ser o setor determinante para aumentar o
número de resolutividade dos agravos de saúde, pois sem o tratamento farmacológico muitos
agravos não alcançam resultados satisfatórios. Porém, os desafios aumentam de forma
significativa, sendo necessário planejar ações e o mais importante executar as ações planejadas
para que dessa forma o serviço seja realizado de forma plena.

15 DIAGNOSE
Atualmente o município de Campos Novos conta com um laboratório próprio dentro da
unidade básica de saúde, 3 laboratórios privados e um posto de coleta privado. Mamografias,
ultrassom e raio X são disponibilizados pelo SUS no Hospital Dr José Athanázio. Campos
Novos conta na rede particular com exames de tomografia computadorizada, ultrassonografia,
densitometria óssea, mamografia e ressonância magnética.

16 PROGRAMAÇÃO
A programação pactuada integrada segue conforme as pactuações com o estado/
municípios e está disponível no site oficial da saúde: www.saude.sc.gov.br.
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17 HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO
A Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio, é uma entidade Jurídica de direito público
instituída pela Lei Municipal nº 611 de 6 de maio de 1970, com 4.302,52m2 com sede e foro
nesta cidade de Campos Novos, Estado de Santa Catarina.
Está organizado com Serviço Médico Clínico em regime de plantão presencial durante
as 24 horas do dia para as urgências e emergências, tendo como suporte em regime de
sobreaviso

as

especialidades

medicas

de

Cirurgia

Geral,

Clínica

Médica,

Obstetrícia/Ginecologia, Pediatria, Ortopedia e Anestesiologia. Conta ainda com acesso à
especialidade de Cardiologia Clinica sobreaviso de Ultrassonografia das 08 horas às 18 horas
aos sábados, domingos e feriados.
O Hospital e de média complexidade, com resolutividade de 85% das situações de saúde
da população e é referência para os 07 municípios da AMPLASC, tendo como objetivo a curto
e médio prazo ter uma população de 65.000 mil habitantes referenciados na região.
A Fundação possui atualmente um quadro de 160 funcionários entre concursados e
contratados, divididos em:

13 – Auxiliares Administrativos

01 – Farmacêutica

08 – Enfermeiras

07 – Técnicos de Raios-X

01 – Enfermeira Obstetra

01 - Contador

39 – Auxiliares de Serviços Gerais

03 - Telefonistas

04 – Auxiliares de Farmácia

70 - Auxiliar de Enfermagem

03 – Porteiros

01 – Nutricionista

01 – Fisioterapeutas

02 – Cozinheiras

01 – Costureira

02 – Faturistas

01 – Administrador Geral

01 – Diretor Financeiro

01 – Diretor Técnico
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Possui 90 leitos distribuídos em:

28 - Clínicas Médica SUS

13 – Clínicas Medicas / Cirúrgica
Particular

20 – Clínicas Obstétricas

18 – Pediátrica

10 – Berçário

01 – Clínica Psiquiátrica

 Possui quadro clinico de 26 médicos que atuam na instituição, sendo destes 05 ginecologistas
e obstetra, 03 pediatras, 02 cardiologistas, 02 ortopedistas, 02 anestesistas, 13 clínicos e
cirurgião geral;
 Atende em média 3.500 emergências por convênio do SUS;
 Em média são 373 internamentos por mês: 171 clínica médica, 70 ginecologia e obstetrícia,
67 pediatria e 65 Ortopedia;
 Possuí equipamento de raios-X com produção média de 1.300 exames /mês e 120
ultrassonografias;
 A partir de junho de 2009, houve o credenciamento da mamografia com pactuação para 20
municípios da nossa região realizando em média 115 exames por mês.

18 SAMU
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, implantado em todo
território nacional, foi instituído e regulamentado pela Lei nº 2.048, de 05 de novembro de 2002.
Em Santa Catarina o SAMU 192, foi implantado em 2004 através do Plano Estadual de Atenção
às Urgências, aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB, através da Deliberação
010/CIB/04, de 10 de março de 2004.
O SAMU 192 é um Programa do Governo Federal através do Ministério da Saúde, com
a participação dos Governos Estaduais através das Secretarias Estaduais de Saúde e dos
Governos Municipais através das Secretarias Municipais de Saúde. No município de Campos
Novos o SAMU 192 iniciou suas atividades em novembro de 2006, autorizado pela Lei
Municipal nº 3.068/06 de 07 de junho de 2006.
O município de Campos Novos dispõe de duas Unidade de Suporte Básico, denominada
de USB 04, para atendimento de urgências, sendo estas unidades custeada pelo Ministério da
Saúde e Município; pertence à Mesorregião Meio-Oeste, a qual conta com duas Unidades de
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Suporte Avançado (USA): uma na cidade de Joaçaba e outra na cidade de Curitibanos, e a
Central de Regulação Regional que fica na cidade de Joaçaba.
A Regulação dos atendimentos de Urgência, pelo atendimento móvel de urgência e pelas
transferências de pacientes graves é responsabilidade do SAMU, seguindo um sistema
regionalizado e hierarquizado, ou seja, procura atender o enfermo dentro da sua região de
abrangência e caso não seja possível entra em contato com o SAMU Estadual para que este
viabilize o atendimento no estado ou fora dele. O atendimento móvel de urgências no município
é realizado também pelos Bombeiros Militares

19 PROGRAMAS DESENVOLVIDOS
19.1 Saúde da Mulher:
O município de Campos Novos, através da Secretaria Municipal de Saúde desenvolve
vários serviços de atendimento à mulher principalmente às gestantes e as mulheres em idade
fértil. O atendimento à mulher gestante é realizado no seu bairro pela equipe de saúde da
família. São realizadas no mínimo seis consultas durante o pré-natal. A gestante é cadastrada
no programa SIS-PRÉ NATAL do ministério da saúde e o número de registro a acompanha até
o parto hospitalar.
As equipes de saúde da família realizam reuniões educativas com as gestantes de seu
bairro, visando à saúde delas e de seus futuros bebê.
Com relação ao atendimento às mulheres em idade fértil não gestante, a secretaria municipal
de saúde, através da equipe de saúde da família e Unidade Básica Central realizam palestras,
com orientações sobre cuidados de saúde nesta fase de vida. As orientações são direcionadas a
temas como DST, métodos contraceptivos, exames preventivos de câncer de colo de útero e
mama.
19.2 Saúde da Criança:
Em nosso município, criança é prioridade absoluta. Todos os bairros possuem creches,
onde as mães que trabalham podem deixar seus filhos o dia todo.
Com essa ação, observou-se melhora na saúde infantil: a mortalidade infantil caiu; a cobertura
vacinal aumentou.
As crianças são acompanhadas no seu crescimento e desenvolvimento pelas equipes de
saúde da família e Unidade Básica Central.
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19.3 Saúde do Idoso:
A população de idosos cresce a cada dia. Campos Novos dispõe de um lar de idosos
que atende aproximadamente 120 idosos por dia. Recebem 3 refeições diárias, atendimento de
fisioterapeuta, psicóloga, enfermeira e dois profissionais de educação física.
Os idosos com melhores condições de vida ficam com os familiares em casa e recebem visitas
das Agentes Comunitárias de Saúde, Auxiliares de enfermagem e quando necessário visitas do
Enfermeiro e do médico das ESF.
Os idosos do interior e do centro da cidade dispõem dos mesmos serviços na Unidade
Básica de Saúde.
Para melhor assistir o idoso estaremos implantando o serviço de entrega de
medicamentos no domicilio para idosos acima de 65 anos, que sejam portadores de diabetes
mellitus e hipertensão arterial e para os acamados, facilitando o acesso ao tratamento.
19.4 Hipertenso e Diabético:
Os números de hipertensos e diabéticos veem crescendo a cada ano no mundo. Em nosso
município não é diferente. A Secretaria Municipal de Saúde atende esses pacientes com o
fornecimento de medicamentos, seringas e insulina. Para os insulino dependentes também é
fornecido o glicosímetro e fitas para HGT.
19.5 Saúde do Homem e do Trabalhador:
O homem, normalmente, é resistente ao cuidado de sua própria saúde. São as mulheres
que vão rotineiramente ao posto de saúde em busca de atendimento para si e para seus filhos.
Em vista disso, a Secretaria Municipal de Saúde desenvolve em parceria com as empresas e
serviços de medicina do trabalho, palestras educativas aos colaboradores, visando trazê-los para
o serviço de saúde. Os temas mais trabalhados nas empresas são: DST, Hipertensão e Diabetes,
Tabagismo, Alcoolismo e outras Drogas e Imunização. Além disso, desenvolvem-se campanhas
de vacinação antitetânica, influenza, e hepatite B em parceria com as empresas.
A Secretaria Municipal de Saúde realiza campanhas de prevenção de câncer de próstata,
com exames de PSA e toque retal. Buscando o diagnostico prévio para a agilidade no
tratamento. Estamos em fase de implantação do programa de Saúde do trabalhador para
implementar a cobertura assistencial aos trabalhadores, promovendo uma política de prevenção,
diagnóstico, educação e orientação `a saúde dos trabalhadores de empresas do município de
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Campos Novos, melhorando as condições de trabalho e promovendo uma saúde preventiva
através dos espaços de trabalho.

20 ASSISTÊNCIA FISIOTERAPIA
O município de Campos Novos conta com atendimento de assistência fisioterápica no
setor público e privado. Ao total são 38 profissionais fisioterapeutas que prestam serviços no
município, segundo informações constantes no site do Conselho de Fisioterapia – CREFITO.
O serviço de fisioterapia no setor público conta uma profissional de fisioterapia efetiva
no quadro de funcionários da Prefeitura Municipal e no momento, com cinco fisioterapeutas
contratadas como prestadoras de serviços. Contamos com o serviço de hidroterapia através da
compra desse serviço.

21 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
A vigilância em saúde é essencial para a redução de riscos e agravos que afetam a saúde
da população em geral.
No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da
saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Além disso, integra
diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, epidemiologia, processo saúdedoença, condições de vida e situação de saúde da população, ambiente e saúde e processo de
trabalho. A partir daí, a vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde
do trabalhador.

A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação
compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos. Além disso, age no
controle dessas doenças específicas.
A vigilância ambiental se dedica às interferências dos ambientes físico, psicológico e
social na saúde. As ações neste contexto têm privilegiado, por exemplo, o controle da água de
consumo humano, o controle de resíduos e o controle de vetores de transmissão de doenças –
especialmente insetos.
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As ações de vigilância sanitária dirigem-se, geralmente, ao controle de bens, produtos e
serviços que oferecem riscos à saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza,
cosméticos e medicamentos. Realizam também a fiscalização de serviços de interesse da saúde
como centros comerciais, e ainda inspecionam os processos produtivos que podem pôr em
riscos e causar danos ao trabalhador e ao meio ambiente.
Já a área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações de prevenção, assistência e
vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho.
Ainda em relação à qualidade da água para consumo humano a vigilância sanitária do
município de Campos Novos realiza a coleta de 13 (treze) amostra de água mensalmente que
são analisadas no Laboratório Central do Estado, localizado em Joaçaba, e os dados são
lançados no programa SISAGUA de onde são tirados relatórios semestrais para diretoria de
vigilância sanitária do estado e promotoria pública.

21.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

“Vigilância é a observação contínua da distribuição e
tendências da incidência de doenças mediante a coleta
sistemática, consolidação e avaliação de informes da
morbidade e mortalidade, assim como de outros dados
relevantes, e a regular disseminação dessas
informações a todos os que necessitam conhecê-la”.
(Langmuir 1963).

A epidemiologia atua na notificação; investigação, bloqueio, visitas domiciliares, e
busca ativa em hospitais e laboratórios, bem como o acompanhamento dos pacientes portadores
de doenças infectocontagiosas.
O serviço de Vigilância Epidemiológica do município de Campos Novos conta com o
apoio de toda a rede do Programa de Estratégia de Saúde da Família – ESF, laboratórios e
hospitais que comunicam semanalmente a equipe, que por sua vez, passa as informações para
a Secretaria de Estado de Saúde, através do Sinan Net.
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21.1.1 Mortalidade Geral
A maioria das mortes ocorre por doenças do aparelho circulatório e neoplasias. O
número de neoplasias continua alto em nossa região.
Atualmente o município de Campos Novos conta com 1 mamógrafo destinado aos
exames das mulheres com suspeita de nódulos nas mamas. Este equipamento é credenciado
pelo sistema único de saúde para prestar exames às mulheres de nosso município e região.

21.1.2 Descrição e Análise do Número de Casos e Incidência das Doenças Transmissíveis e
de Notificação Compulsória
A notificação de intoxicação alimentar vem diminuindo anualmente devido ao trabalho
da equipe de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, que atua na fiscalização e educação da
população

As demais doenças de notificação compulsória vêm mantendo um quadro de

estabilidade, com o surgimento de casos dentro do esperado.
Em Campos Novos temos atualmente 75 pacientes doentes de AIDS em tratamento. Os
óbitos de pacientes portadores de HIV vêm diminuindo no município, este fato deve-se ao
incremento das ações de atendimento aos pacientes/portadores com acesso ao atendimento
médico, exames laboratoriais e tratamento medicamentoso adequado O número de portadores
de HIV vem crescendo ano a ano. Temos observado um crescimento do vírus HIV em mulheres
em idade fértil.

21.1.3 Descrição e Análise de Serviços de Imunização
O serviço de imunização do município de Campos Novos é composto por 03 (três) salas
de vacinas: uma na Unidade Básica Central, uma na Unidade de Saúde do bairro Bom Jesus e
outra na Unidade de Saúde do Bairro Nossa Senhora Aparecida.
As profissionais que atuam na imunização são técnicas de enfermagem, todas
capacitadas pela 7ª Regional de Saúde para atuar em sala de vacina. A cobertura vacinal em
nosso município atinge números expressivos, contribuindo para a melhora da saúde das
crianças, adultos e idosos.
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Nos últimos anos houve um acentuado decréscimo na notificação das doenças
imunopreviníveis. Além da vacinação de rotina, as campanhas de multivacinação atingem
níveis elevados, contribuindo para a manutenção da homogeneidade da cobertura vacinal.
A partir de 2001 iniciaram-se as campanhas de vacinação contra a gripe para os grupos
prioritários. Em 2009 o município de Campos Novos teve que realizar em caráter emergencial
uma campanha de vacinação contra a febre amarela, em função do número de casos da referida
doença no estado do Rio Grande do Sul. Até o presente momento, mais de 90% da população
está imunizada.
A equipe da Vigilância Sanitária e Epidemiológica atua junto as Agentes Comunitárias de
Saúde, visando à informação da população com relação DST (doenças sexualmente
transmissíveis), AIDS, tuberculose, hanseníase, pediculose, escabiose, verminose, desnutrição,
doenças gastrintestinais. Realizam também palestras educativas, visitas domiciliares, consultas
médicas, atendimento de enfermagem, e, sobretudo a investigação epidemiológica dos casos
notificados.

21.2 VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

A Vigilância Alimentar e Nutricional das crianças do município são realizados através
do SISVAN, onde é informada a situação nutricional de todas as crianças atendidas nos
Programas Saúde da Família, Posto de Atendimento Médico Municipal e demais postos de
saúde. Sendo que o objetivo do SISVAN é reduzir a os problemas acarretados através da
desnutrição infantil, através de um sistema de vigilância constante da situação alimentar de cada
criança.
Além destes fatores o SISVAN também é um sistema de acompanhamento, das crianças
que recebem o Bolsa Família, pois o requisito básico para as crianças de 0 a 6 anos de idade,
continuarem a receber o benefício, é que estejam sendo acompanhadas pelo SISVAN.

21.3 VIGILANCIA SANITÁRIA
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A Vigilância Sanitária é um conjunto de ações capazes 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. A Vigilância Sanitária é
ainda responsável por promover e proteger a saúde e prevenir a doença por meio de estratégias
e ações de educação e fiscalização, desde que estas sejam suas competências legalmente
atribuídas.
Em sua estrutura a Vigilância Sanitária é um órgão de fiscalização, que atua de duas
formas:
 Educando e orientando: é o poder pedagógico e educacional, ou seja, é a capacidade de seus
profissionais de promover orientação e educação em Vigilância Sanitária;
 Reprimindo e impedindo irregularidades: é o “poder de polícia” exclusivo do Poder Público,
executado quando ocorrem fiscalizações, aplicação de intimações e infrações, interdição de
estabelecimentos, apreensão e destruição de produtos, etc.
As áreas de fiscalização de competência da Vigilância Sanitária no município são as
seguintes:
 Cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes;
 Produtos saneantes;
 Comércio e produção de alimentos (restaurantes, mercados, padarias e similares);
 Serviços de saúde (consultórios e clínicas de médicos, fisioterapeutas, entre outros);
 Serviços de interesse da saúde (salões de beleza, tatuagem, academias, escolas e similares);
 Segurança do paciente;
 Monitoramento de qualidade da água de abastecimento público;
 Riscos ambientais (comércio de produtos veterinários, consultórios veterinários, funerárias
e problemas de saneamento)

21.4 PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE

O Programa de Controle da Dengue realiza o monitoramento da presença de vetores de
doenças no município, especialmente mosquitos vetores como Aedes aegypti e Aedes
albopictus. Tais atividades são realizadas por meio de 113 armadilhas do tipo larvitrampa para
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captura de larva de mosquitos e monitoramento de 20 pontos estratégicos (borracharias,
floriculturas, ferros-velhos, etc.), as armadilhas são monitoradas a cada sete dias e os pontos
estratégicos a cada 15 dias. Ao longo dos próximos anos com a previsão de expansão da área
urbana é possível que o número de armadilhas e pontos estratégicos seja aumentado, este
aumento é definido por meio de normas estaduais baseado no número de imóveis urbanos.
A necessidade de aumento da equipe do Programa de Controle da Dengue apenas
ocorrerá em casos de aparecimento de focos constantes do mosquito Aedes aegypti para que
então sejam realizadas as atividades de delimitação de foco, levantamento de índice e
levantamento de índice mais tratamento.

22 CONTROLE SOCIAL
É um direito da comunidade organizada de interagir, ou seja, dialogar e negociar com o
governo para propor e opinar sobre políticas públicas. Significa definir prioridades, elaborar
planos de ação do município, do estado ou da união.
O Sistema Único de Saúde conta com a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde
como instâncias colegiadas, que a Lei nº 8.142/90 define em seus parágrafos 1º e 2º como:

§ 1º - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos
níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
§ 2º - O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo,
órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores
de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas
decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído
em cada esfera do governo.

Os Conselhos de Saúde passaram a ser constituídos em todo o país, envolvendo diversos
setores da sociedade civil organizada, sendo estabelecido por lei municipal, estadual ou federal.
Os Conselhos de Saúde devem obedecer à paridade, e de acordo com a legislação vigente e as
recomendações da 10ª e 11ª Conferências Nacionais de Saúde, as vagas deverão ser distribuídas
da seguinte forma: 50% de entidades de usuários, 25% de entidades dos trabalhadores de saúde
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e 25% de representação do governo, prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins
lucrativos.
O Conselho Municipal de Saúde de Campos Novos foi criado pela Lei Municipal nº
1.815/91 de 25/09/1991 e atualizado pelas Leis nº 2.343/97, 2.494/99 e 2.631/2001 em
conformidade com as disposições estabelecidas na Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90.

23 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE
Programas alimentados pela Secretaria Municipal de Saúde:


SIAB: Sistema de Informação Atenção Básica



SIM: Sistema de Informação de Mortalidade



SIA: Sistema de Informação Ambulatorial



SI - PNI: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização



BPA: Boletim de Produção Ambulatorial



CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde



SINAN: Sistema de Informação de Agravos de Notificação



SINASC: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos



SISVAN: Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional



SISPRENATAL:



BPA DE APAC: Boletim de Produção Ambulatorial de Atendimentos de
Procedimentos de Alto Custo em Saúde Mental.



CITOPATOLOGICO: Solicitação online e resultados online



SISCOLO E SISMAMA: Preventivo e mamografia



SISREG – Sistema de Regulação.

O planejamento de longo prazo não lida com
decisões futuras, mas com o futuro de decisões
presentes.”
Peter Drucker

39

40

AÇÃO

META

Ampliar nas unidades básicas de saúde as Ampliar em 100% das
novas formas de agendamento de
unidades.
consulta por telefone, e-mails e outras.
Criar uma equipe itinerante para atender
as comunidades do interior do município.

Ampliar o número de estratégia da Saúde
da Família (ESF).
Construir, reformar ou reconstruir
unidades básicas de saúde, visando a
melhoria do atendimento a à população.

Readequar, reformar as instalações do
CAPS.
Aumentar o número de funcionários no
atendimento das farmácias.
Criar a Relação Municipal de
Medicamentos (REMUME).
Criar a Comissão de Farmácia e
Terapêutica (CFT).

Implantar uma equipe
(Medico, enfermeiro, auxiliar
de enfermagem) para atuar no
interior.
Implantar 03 novas Equipes
da Saúde da Família.
Realizar obras de construção,
reconstrução e reformas de 8
ESF existentes, 1 unidade
básica central, 5 unidades
interior e 2 novas unidades
ESFs.
Realizar adequação
necessária para a unidade do
CAPS.
Realização de concurso
público.
Criar a Relação Municipal de
Medicamentos (REMUME).
Nomear os membros que irão
integrar a comissão;

INDICADOR

Percentual de unidades
básicas com novas formas
de agendamento de
consultas e exames.
Equipe implantada.

Novas ESFs implantadas
Número de ESFs
construídas, reconstruídas e
reformadas.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

50%

70%

90%

100%

00

01

00

00

01

00

02

00

03

03

02

02

01

00

00

00

00

00

100%

00

100%

00

00

00

00

100%

00

Unidade reformada.

Profissionais concursados.
REMUME criado.
Comissão de Farmácia
Terapêutica criada.

00
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AÇÃO

Capacitar os profissionais que atuam nas
farmácias públicas do município.
Adequar a estrutura física da farmácia
Pública Municipal para uma área
superior a atual.

Manter e aumentar número de itens de
medicamentos na farmácia municipal.

Criar e implantar o Programa
MEDICAÇÃO EM CASA para os
hipertensos, diabéticos acima de 65 anos
e pacientes acamados residentes no
perímetro urbano coberto pelas ESFs.
Avaliar semestralmente a resolutividade
e qualidade dos serviços prestados pelas
Equipes de Saúde da Família .
Manter e monitorar as ações relacionadas
à segurança alimentar e nutricional e
atualizar o sistema (SISVAN), das
crianças atendidas nas ESFs.

META

Aprovar a portaria que irá dar
legitimidade a referida
comissão.
Elaborar e implementar um
cronograma de capacitações.
Construir, adquirir ou locar
uma nova sala aonde
comporte a estrutura da
farmácia e almoxarifado
conforme a legislação
vigente.
Garantir os medicamentos
disponíveis e agregar novos
medicamentos á lista
disponível na farmácia
municipal, conforme
necessidade.
Implantar o Programa
MEDICAÇÃO EM CASA
em 100% da população
preconizada.
Proporcionar oficinas com os
profissionais das ESFs, para
discutir e avaliar o serviço.
Monitorar as ações de
segurança alimentar e
nutricional.

INDICADOR

Profissionais capacitados.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

100%

00

00

00

100%

00

00

00

80%

90%

100%

100%

02

02

02

02

90%

100%

100%

100%

Farmácia em novas
instalações.

Medicamentos
disponibilizados.

Medicamentos entregues
mensalmente no domicilio.

Elaborar relatório semestral.

Acompanhamento em
relação a segurança
alimentar e nutricional
realizados.
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AÇÃO

Manter as ações realizadas pelo
programa de aleitamento materno
buscando incentivar e orientar as
gestantes e puérperas quanto a
importância do aleitamento materno
exclusivo.
Ampliar e manter as ações de Saúde na
Escola.
Ofertar serviços de prótese dentaria.

Ampliar o número de Equipe de saúde
Bucal.
Contratar empresa para prestar serviços
de manutenções preventiva e corretiva
nos equipamentos e consultórios da
secretaria de Saúde.

META

Realizar relatórios das ações
desenvolvidas nas ESFs.

Desenvolver ações de Saúde
na Escola com cobertura das
ESFs.
Disponibilizar no mínimo 20
próteses (PPR e PT) /mês a
população.
Implantar 03 novas equipes
de saúde bucal
Contratar empresa para
prestar serviços de
manutenções preventiva e
corretiva nos equipamentos e
consultórios da secretaria de
Saúde.
Contratação de serviços
terceirizados.

Contratar serviço terceirizado para
atendimento odontológico especializado
de acordo com as necessidades
apresentadas pela população (radiologia,
endodontia, odontopediatria, cirurgia
complexa).
Manter uma referência hospitalar
Manter referência especifica
especifica para atendimento odontológico para atendimento de pessoas
de pessoas com deficiência. Quando
com deficiência.

INDICADOR

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

02

02

02

02

100%

100%

100%

100%

70%

80%

100%

100%

01

00

02

00

1

1

1

1

40%

50%

70%

80%

100%

100%

100%

100%

Relatórios semestrais.

Escolas envolvidas no
Programa Saúde na Escola.
Próteses disponibilizadas.

Novas equipes de saúde
bucal implantadas
Empresa contratada.

Especialidades
odontológicas
disponibilizadas a
população.

Atendimento Odontológico
hospitalar.
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AÇÃO

houver necessidade de atendimento
hospitalar.
Implementar novas políticas de educação
permanente para os servidores das
equipes de odontologia, com foco nas
necessidades de saúde da população.
Ampliar as ações de prevenção e
diagnóstico precoce de câncer de boca
com suporte adequado da atenção
secundaria e terciaria.
Programar políticas de educação
permanente as auxiliares de serviços
gerais para entendimento da
microbiologia e limpeza de locais
contaminados.
Realização de escovação dental após as
refeições nas creches municipais.

Realizar eventos em datas
comemorativas alusivas a temas
referentes a saúde.

Manter atualizadas as orientações
técnicas de planejamento familiar.
Manter a distribuição de métodos
contraceptivos no planejamento familiar.

META

Estabelecer cronograma anual
de temas prioritários de
educação permanente e
implementado
Realizar ações do programa
de prevenção e diagnóstico
precoce de câncer bucal em
100% das ESFs.
Estabelecer um cronograma
anual e implementar.

Criação de projeto de lei que
regulamente que as creches
municipais realizem
escovação após as refeições
nos escolares.
Realizar no mínimo 4 eventos
anuais em datas
comemorativas em proteção e
prevenção de saúde em
parceria com as ESFs.
Realizar cursos de atualização
sobre planejamento familiar.
Distribuição de métodos
contraceptivos.

INDICADOR

Cronograma estabelecido e
implementado.

Percentual de ESFs que
realizam ações de prevenção
e diagnóstico de câncer de
boca.
Cronograma estabelecido e
implementado.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

00

100%

00

00

04

04

04

04

01

01

01

01

100%

100%

100%

100%

Projeto de lei criado e
executado.

Eventos realizados.

Cursos realizados.
Contraceptivos distribuídos.
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AÇÃO

Realizar mamografia de rastreamento na
população feminina na faixa etária de 50
a 69 anos conforme pactuado com
ministério da saúde.
Realizar mamografia de diagnostico na
população feminina em situação de risco
elevado.
Realizar exames citopatologicos de colo
de útero para mulheres que já iniciaram a
atividade sexual conforme pactuado com
o ministério da saúde.
Avaliar e acompanhar as crianças
menores de 06 meses nascidas de mães
HIV positivos.
Realizar analise dos fluxos de demanda
para atenção ambulatorial especializada,
bem como sua resolutividade de acordo
com as necessidades clinicas
apresentadas pelos usuários do SUS.
Implantar POLICLINICA, com várias
especialidades garantindo as já existentes
e implantando novas.

Realizar estudo do perfil para adequação
da POLICLINICA as demandas
apresentadas pela população.

META

INDICADOR

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

Realizar mamografia de
rastreamento para mulheres
de 50 a 69 anos.

Exames de mamografia de
rastreamento realizados.

70%

70%

70%

70%

Realizar mamografia de
diagnostico em mulheres em
situação de risco.
Realizar exame
citopatologico de colo de
útero.

Exames de mamografia de
rastreamento realizados.

90%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

80%

Realizar avaliação e
acompanhamento de todas as
crianças menores de 06 meses
de mães HIV positivos.
Realizar semestralmente
relatórios de análise dos
fluxos de demanda para
atenção ambulatorial
especializada.
Implantar e manter
POLICLINICA com as
especialidades garantindo as
já existentes e implantando
novas.
Realizar estudo sobre o perfil
da POLICLINICA.

Crianças menores de 06
meses filhas de HIV
positivas avaliadas e
acompanhadas.
Relatórios semestrais
realizados e analisados.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

00

01

00

00

100%

00

00

00

Exames realizados.

POLICLINICA implantada.

Estudo do perfil da
POLICLINICA
REALIZADO.
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AÇÃO

Contratação de novos médicos
especialistas para atuar na Policlínica
Implantar a central de regulação na
atenção básica, média e alta
complexidade na Secretaria de saúde.
Realizar mutirões de consultas e exames
especializados conforme a necessidade
apresentada pela população municipal.
Realizar mutirões de cirurgias represadas
na Secretaria de saúde.
Renovar a frota do SAMU, conforme
acordado com o Ministério da Saúde.
Realizar classificação de risco na rotina
da emergência do Hospital Dr. José
Atanázio.
Implantar e manter os protocolos clínicos
para atendimento de urgência em adultos
e crianças no Hospital Dr. José
Athanázio.
Reativar leitos psiquiátricos no hospital
Dr. José Athanázio para estabilização de
pacientes em situação de crise.

Estruturar e manter na rede de urgência e
emergência os comitês de ética, revisão
de prontuários, analise de óbitos, controle
de infecções, farmácia e terapêutica.

META

INDICADOR

POLICLINICA

Médicos contratados

Implantar a central de
regulação.

Central implantada.

Realizar mutirões de
consultas e exames
especializados.
Realizar mutirões de
cirurgias.
Incorporar novas
ambulâncias.

Mutirão de exames e
consultas realizados.

Mutirões de cirurgias
realizados.
Novas ambulâncias
incorporadas a frota do
SAMU.
Realizar classificação de risco Classificação de risco
como rotina no Hospital Dr.
efetivada.
José Athanázio.
Implantar e manter e executar Protocolos clínicos
os protocolos de atendimento implantados e executados.
no Hospital.
Reativar leitos psiquiátricos
no hospital Dr. José
Athanázio para estabilização
de pacientes em situação de
crise.
Implantar e manter o comitê.

Leitos psiquiátricos
reativados.

Comitê municipal
estruturado e mantido.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

30%

50%

80%

90%

01

00

00

00

01

01

01

01

01

01

01

01

01

00

01

00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

00

100%

00

00

01

00

00

00
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AÇÃO

Reforma e construção de novas alas no
hospital Dr. José Athanázio.
Fortalecer o apoio matricial em saúde
mental em todas as ESFs.
Criar Comissão de Humanização no
Hospital Dr. José Athanázio.
Manter ativa a CCIH (comissão de
Controle de Infecção Hospitalar) no
Hospital Dr. José Athanázio.
Organizar os trabalhos do NASF.

Atualizar anualmente o diagnóstico da
rede municipal de saúde mental para
ampliar a capacidade de acolhimento e
resolução de problemas com drogas e
álcool e demais agravos de saúde mental.
Protagonizar encontros para discussão
Inter setorial em políticas de saúde
mental e ações voltadas para a questão de
álcool e drogas.
Desenvolver projetos de educação
permanente visando à qualificação da
abordagem dos servidores municipais no
atendimento à população usuária de
álcool e drogas.

META

INDICADOR

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

30%

50%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

00

01

00

00

Comissão atuante e
relatórios realizados.

100%

100%

100%

100%

Elaborada e implementada
as ações.

100%

100%

100%

100%

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Reforma e construção de
novas alas no hospital Dr.
José Athanázio.
Manter e ampliar o apoio
matricial em saúde mental.
Criar Comissão no Hospital.

Hospital reformado e novas
Alas construídas.

Manter atuante a CCIH,
através de capacitações,
reuniões e relatórios.
Elaborar e programar as
ações dos profissionais do
NASF.
Realizar estudo e diagnóstico
municipal de saúde mental.

Realiza encontro anual para
discutir saúde mental.

Encontros realizados.

Elaborar projetos para
educação permanente de
álcool e drogas.

Projeto sobre álcool e
drogas elaborado e
realizado.

ESFs com apoio matricial
em saúde mental.
Comissão criada.

Diagnósticos atualizados.
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AÇÃO

Ampliar o número de leitos de atenção
integral em saúde mental no hospital Dr.
José Athanázio.
Criar leitos de acolhimento para crianças
e adolescentes que necessitem, por abuso
de drogas.
Manter e monitorar as ações realizadas
pela comunidade terapêutica existente no
município.
Manter e fortalecer as oficinas
terapêuticas com Terapias Ocupacionais
no CAPS.
Melhorar a participação do Conselho
municipal de saúde, através de apoio da
SMS.
Apoiar a participação dos conselheiros de
saúde nos cursos e encontros, plenárias
promovidas para o controle social que
contribuam para sua formação e
exercício de suas funções.
Garantir caixas de sugestões, críticas e
elogios em todas as unidades de saúde do
município.
Atualizar os dados disponibilizados no
sistema de informações do orçamento
público em saúde – SIOPS, conforme
cronograma do ministério da saúde.

META

INDICADOR

2018

2019

2020

2021

00

01

01

00

00

00

01

01

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Conselho Municipal de
saúde em funcionamento.

100%

100%

100%

100%

Participações viabilizadas
com o transporte.
(ônibus/automóvel).

100%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Implantar 02 novos leitos de
atenção integrar a saúde
mental no Hospital Dr. José
Athanázio.
Criar leitos de acolhimento
para crianças e adolescentes.

Novos leitos de atenção à
saúde mental implantados.

Manter convênio com a
Comunidade Terapêutica São
Francisco.
Realizar semanalmente
oficinas terapêuticas com os
usuários do CAPS.
Manter o funcionamento do
conselho municipal de saúde.

Convenio mantidos.

Viabilizar a participação dos
conselheiros em eventos
externos de interesse do
conselho municipal de saúde,
disponibilizando o transporte.
Manter as caixas de sugestões
em todas as unidades.
Manter atualizado 100% dos
dados disponibilizados no
SIOPS.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Leitos hospitalares criados.

Oficinas realizadas.

Unidades de saúdes com
caixas de sugestões
mantidas.
Dados atualizados no
SIOPS.

48

AÇÃO

Implantar e manter as parcerias e
convênios encaminhados pelo gestor e
aprovados pelo conselho municipal de
saúde.
Manter as pactuações estabelecidas com
a Secretaria Estadual de Saúde e
Ministério da Saúde, aprovadas pelo
conselho municipal de saúde.
Realizar planejamento anual em todos os
setores e serviços da SMS.
Participar das reuniões da Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) e Comissão
intergestores regional (CIR).
Ajustar a força de trabalho na saúde
através de contratação de profissionais
conforme a necessidade dos mesmos nos
programas.
Realizar concurso público para as
diversas categorias profissionais de
forma a manter atualizado o quadro de
funcionários que possibilite reposição e
incorporação de profissionais na rede
municipal.
Participar do grupo de trabalho de
Revisão de Plano de Cargos, carreiras e
Salários.

META

INDICADOR

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Setores e serviços de saúde
monitorados e atualizados.

100%

100%

100%

100%

Secretaria de saúde
representada em 100% das
reuniões.

100%

100%

100%

100%

70%

80%

90%

100%

00

01

00

00

00

01

00

00

Implantar e manter 100% da
parceria e convênios.

Parcerias e convênios
implantados e mantidos.

Manter 100% das pactuações
estabelecidas.

Pactuações mantidas.

Monitorar com relatórios os
planejamentos dos setores e
serviços de saúde.
Manter a participação de
representante da SMS em
100% das reuniões da CIB e
CIR.
Garantir a contratação dos
profissionais de saúde
conforme programas
desenvolvidos.
Manter e atualizar o quadro
de funcionários através de
concurso público
multiprofissional.

Profissionais contratados.

Concurso público
multiprofissional realizado.

Produzir estudo sobre
Estudo produzido.
dimensionamento distribuição
e provisão da força de
trabalho, impacto financeiro,
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AÇÃO

Garantir execução e manutenção
preventiva e corretiva para atender todos
os equipamentos usados na área de
saúde.
Realizar adequações nos
estabelecimentos de saúde e serviços da
saúde de acordo com as normativas do
ministério da saúde.
Organizar os processos de trabalho da
vigilância em saúde em todas as
instancias de gestão. Para realização das
ações de forma integrada.
Desenvolver ações de educação
permanente em saúde, destinadas aos
profissionais de saúde.
Ampliar a infraestrutura dos serviços de
vigilância em saúde, com o
fortalecimento do programa- Saúde do
trabalhador.
Realizar manutenção de equipamentos da
rede de frios do município (conservação
de imunobiológico de medicamentos).
Identificar os recém-nascidos com
fatores de risco e indicar o
acompanhamento prioritário para essa
faixa etária.

META

analise por categoria
profissional.
Garantir a manutenção
preventiva e corretiva em
100% dos equipamentos que
necessitam da mesma.
Realizar adequações dos
estabelecimentos e serviços
de acordo com as normativas
do Ministério da saúde.
Realizar 100% das ações da
vigilância de forma integrada.

INDICADOR

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

100%

Adequação realizada
conforme meta físicas e
financeiras.

100%

100%

100%

100%

Ações da vigilância
realizadas de forma
integrada.

25%

50%

75%

100%

Manutenção preventiva e
corretiva realizada.

Elaborar e desenvolver
programa de educação
permanente.
Agregar um profissional
nutricionista e um psicólogo à
equipe.

Cronograma elaborado e
desenvolvido.

01

01

01

01

Nutricionista fazendo parte
da saúde do trabalhador.

00

01

00

00

Realiza manutenção em
100% dos equipamentos
usados nas salas de vacinas e
farmácias.
Identificar 100% dos nascidos
com fatores de risco e indicar
acompanhamento prioritários.

Equipamentos revisados.
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Percentual de recém
nascidos identificados com
fatores de risco e
acompanhados.
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AÇÃO

Captar as declarações de nascidos vivos
(DNV), inserindo os dados de
nascimento no sistema de informação
sobre nascidos vivos (SINASC).
Captar as declarações de óbitos (DO),
inserindo os dados no sistema de
informação sobre mortalidade (SIM).
Realizar a investigação dos óbitos
infantis e fetais através de investigação e
análise.
Realizar a Vigilância dos óbitos
maternos, através da investigação e
análise dos óbitos de mulheres em idade
fértil.
Examinar os contatos intra domiciliares
dos casos novos de hanseníase e
Tuberculose diagnosticados.
Manter o sistema de vigilância
epidemiológica de agravos de notificação
obrigatória no município.
Realizar investigação de surtos.
Notificar os casos suspeitos e ou
confirmados de violência de pessoas
atendidas no serviço de saúde e hospital.

META

INDICADOR

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Percentual de casos novos
diagnosticados.

90%

90%

90%

90%

Sistema de vigilância
epidemiológica mantido.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Captar 100% das declarações
de nascidos vivos inserindo
os dados de nascimento no
sistema de informação sobre
nascidos vivos (SINASC).
Captar 100% das declarações
de óbitos (DO), inserindo os
dados no sistema de
informação sobre mortalidade
(SIM).
Manter a vigilância de óbitos
infantis e fetais através de
investigação e análise.
Manter a vigilância dos
óbitos maternos, através da
investigação e análise 100%
dos óbitos.
Examinar os contatos dos
casos novos com diagnostico
de hanseníase.
Manter o sistema de agravos
de notificação no município.

Percentual de declarações
de nascidos vivos (DNV)
captadas e inseridas no
SINASC.

Realizar 100% de surtos
notificados.
Notificar 100% dos casos de
violência.

Percentual de surtos
notificados.
Percentual de casos de
violência notificados.

Percentual de declarações
de óbitos (DO) captadas e
inseridas no SIM.

Percentual de óbitos infantis
e fetais com investigação e
analisados.
Percentual de óbitos de
mulheres em idade férteis
investigados e analisados.
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AÇÃO

Atender as vítimas de violência sexual
que procuram os serviços de saúde.

Manter cobertura vacinal do calendário
básico de vacinação.

Imunizar a população com a vacina
contra gripe (Influenza) de acordo com a
indicação de grupos prioritários pelo
ministério da saúde.
Imunizar crianças menores de 05 anos
nas campanhas nacional de vacinação,
conforme as metas preconizadas pelo
ministério da saúde para cada ano.
Investigar os casos de eventos adversos
pós-vacinais notificados.
Atender as atividades programadas nos
estabelecimento de interessa à saúde.
Habilitar espaços de saúde como
academias de saúde junto ao ministério
da saúde.
Sediar as conferências de saúde.
Manter o e criar novos grupos de
educação em saúde.

META

INDICADOR

Atender 100% da demanda de
vítimas de violência sexual,
conforme protocolo de
atendimento a vítimas de
violência sexual.
Manter 80% das vacinas do
calendário básico de
vacinação de crianças com
cobertura de vacinas
adequada.
Manter no mínimo 75% de
cobertura vacinal dos grupos
prioritários.

Percentual de vítimas de
violência sexual, atendidas.

Manter no mínimo 80% da
cobertura vacinal de crianças
menores de 05 anos, nas
campanhas.
Investigar 100% dos casos de
eventos adversos notificados.
Atender anualmente as
atividades programadas.
Habilitar todos os espaços das
praças como academias de
saúde.
Organizar e realizar as
conferências de saúde.
Grupos mantidos e
implementados.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

Percentual de cobertura
vacinal dos grupos
prioritários.

75%

75%

75%

75%

Percentual de cobertura
vacinal em crianças
menores de 05 anos.

85%

85%

85%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Número de espaços de
saúde habilitados.

03

03

01

01

Conferências realizadas.

01

00

00

01

Grupos mantidos e novos
grupos em andamento.

100%

100%

100%

100%

Percentual de vacinação de
crianças com cobertura
vacinal adequada.

Percentual de investigação
dos casos.
Atividades realizadas.
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AÇÃO

Manter e ampliar o grupo do
antitabagismo e realizar Campanhas
antitabagismo.

Aquisição/Manutenção de automóvel
com um consultório adaptado para
execução das atividades do Programa
Saúde do Trabalhador.
Aquisição de automóveis para renovar e
conservar a frota da secretaria de Saúde.
Manter o serviço de transporte para
pacientes encaminhados através do TFD
para Florianópolis.
Ampliar o serviço de transporte para
pacientes encaminhados através do
SISREG para os municípios de
referência.
Manter os serviços de oficina para a
manutenção dos veículos utilizados na
Secretaria de Saúde.

META

INDICADOR

Implementar o grupo
antitabagismo Realizar
campanhas antitabagismo em
parceria com outras
entidades/
Instituições.
Incorporar automóvel com
um consultório adaptado para
execução das atividades de
saúde do trabalhador.

Melhorar os indicadores
qualitativos e quantitativos
propostos pelo Ministério da
Saúde.

Incorporar automóveis para
renovar a frota da secretaria
de Saúde.
Manter o serviço de
transporte para pacientes
encaminhados através do
TFD para Florianópolis.
Ampliar o serviço de
transporte para pacientes
encaminhados através do
SISREG para os municípios
de referência.
Contratação de serviço de
oficina, compra de pneus e
acessórios para a manutenção
dos veículos utilizados na
Secretaria de Saúde.

Frota renovada.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

01

01

01

02

00

00

00

01

02

02

02

02

80%

80%

80%

805

Variável

Variável

Variável

Variável

100%

100%

100%

100%

Automóvel adquirido.

Transporte mantido.

Transporte ampliado.

Serviços contratados.
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AÇÃO

META

Aquisição de uniformes para os
funcionários da secretaria de saúde.

Aquisição de uniformes para
os funcionários da secretaria
de saúde.
Aquisição de mobiliário novo para as
Aquisição de mobiliário novo
unidades das secretaria de saúde que
para as unidades das
tenham necessidade.
secretaria de saúde que
tenham necessidade.
Aquisição de materiais para suprir as
Aquisição de materiais para
necessidades de atendimento e
suprir as necessidades de
procedimentos nas unidades de saúde do atendimento e procedimento
município.
nas unidades de saúde do
município.
Aquisição de equipamentos para as
Aquisição de equipamentos
unidades de saúde do município.
para as unidades de saúde do
município.
Aquisição de brindes para distribuição
Aquisição de brindes para
em campanhas e ações de saúde
distribuição em campanhas e
realizadas pela secretaria de saúde.
ações de saúde realizadas
pela secretaria de saúde.
Compra de Gazes Medicinais.
Compra de gazes medicinais
para suprir as ambulâncias e
também os pacientes em uso
de oxigênio domiciliar.
Realizar a observação clinica dos animais Observar 100% dos animais
agressores e suspeitos de raiva.
agressores.
Coletar e encaminhar ao LACEN as
amostras biológicas dos animais que

Coletar e encaminha 100%
das amostras.

INDICADOR

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

100%

25%

25%

25%

25%

100%

100%

100%

100%

25%

25%

25%

25%

Brindes adquiridos e
distribuídos.

100%

100%

100%

100%

Gazes medicinais
comprados.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Equipe uniformizada.

Mobiliário novo adquirido.

Materiais adquiridos.

Equipamentos Adquiridos.

Percentual de animais
agressores e suspeitos de
raiva observados.
Percentual das amostras
biológicas de animais
coletadas e encaminhadas.
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AÇÃO

META

apresentam sintomatologia suspeita para
raiva animal no município.
Realizar pesquisa para Aedes Aegypti em Pesquisar 100% dos pontos
todos os pontos estratégicos para dengue estratégicos para dengue
cadastrados no município.
cadastrados à procura de A.
Aegypti.
Realizar a pesquisa para A. Aegypti em
Pesquisar 100% das
todas as armadilhas instaladas no
armadilhas instaladas no
município.
município a procura do Aedes
Aegypti.
Realizar eventos e atividades educativas
Realizar um evento anual
para mobilizar outros setores e a
com atividades educativas
comunidade nas ações de prevenção a
para a comunidade com ações
Dengue e de preferência no dia nacional
de prevenção a Dengue.
de combate à Dengue.
Realizar o monitoramento da qualidade
Manter o índice de 100% do
da água para consumo humano,
plano amostral e monitorar os
VIGIAGUA.
mesmos.
Implementar o plano de gerenciamento
Implementar e manter o
de resíduos gerados na SMS.
planos de gerenciamento de
resíduos gerados na SMS.
Cadastrar, inspecionar e licenciar
Cadastrar, inspecionar e
comércio varejista de produtos de higiene licenciar comércio varejista
pessoal, cosméticos e perfumes.
de produtos de higiene
pessoal, cosméticos e
perfumes.
Cadastrar, inspecionar e licenciar
Cadastrar, inspecionar e
comércio varejista de saneantes.
licenciar comércio varejista
de saneantes.

INDICADOR

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

Percentual de pontos
estratégicos pesquisados.

100%

100%

100%

100%

Percentual de armadilhas
pesquisadas.

100%

100%

100%

100%

01

01

01

01

100%

100%

100%

100%

01

00

00

00

90%

90%

90%

90%

95%

95%

95%

95%

Evento Realizado.

Índice do plano mantido e
monitorado.
Plano implementado e
mantido.
Comércio varejista de
produtos de higiene pessoal,
cosméticos e perfumes.
Cadastrados, inspecionados
e licenciados.
Comércio varejista de
saneantes. Cadastrados,
inspecionados e licenciados.
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AÇÃO

Cadastrar, inspecionar e licenciar
serviços de alimentação.
Cadastrar, inspecionar e licenciar
comércio varejista de alimentos.
Cadastrar, inspecionar e licenciar
distribuidora de alimentos.
Cadastrar, inspecionar e licenciar
transportadora de alimentos.
Cadastrar, inspecionar e licenciar
açougues tipo A e tipo B.
Coleta de alimentos nas modalidades
fiscais e orientação, para as finalidades
de monitoramento de alimentos,
atendimento de denúncias e investigação
de surtos de doenças transmitidas por
alimentos.

Realizar investigação de agravos à saúde
ou surtos de doenças transmitidas por
alimentos realizando as coletas de
alimentos, quando necessária, trabalho
em conjunto com a vigilância
epidemiológica para elucidação do surto,

META

INDICADOR

Cadastrar, inspecionar e
licenciar serviços de
alimentação.
Cadastrar, inspecionar e
licenciar comércio varejista
de alimentos.
Cadastrar, inspecionar e
licenciar distribuidora de
alimentos.
Cadastrar, inspecionar e
licenciar transportadora de
alimentos.
Cadastrar, inspecionar e
licenciar açougues tipo A e
tipo B
Coleta de alimentos nas
modalidades fiscais ou
orientação, para as
finalidades de monitoramento
de alimentos, atendimento de
denúncias e investigação de
surtos de doenças
transmitidas por alimentos.
Realizar investigação de
agravos à saúde ou surtos de
doenças transmitidas por
alimentos realizando as
coletas de alimentos, quando
necessária, trabalho em

Serviços de alimentação.
Cadastrados, inspecionados
e licenciados.
Comércio varejista de
alimentos. Cadastrados,
inspecionados e licenciados.
Distribuidora de alimentos.
Cadastrados, inspecionados
e licenciados.
Transportadora de
alimentos. Cadastrados,
inspecionados e licenciados.
Açougues tipo A e tipo B.
Cadastrados, inspecionados
e licenciados.
Coleta e investigação
realizada.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

80%

80%

80%

80%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

Variável

Variável

Variável

Variável

Variável

Variável

Variável

Variável

Investigação realizada.
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AÇÃO

META

conjunto com a vigilância
epidemiológica para
elucidação do surto, bem
como adoção de medidas
corretivas e fiscais no
estabelecimento responsável
pela produção do alimento
envolvido no agravo ou surto.
Cadastrar, inspecionar e licenciar
Cadastrar, inspecionar e
ambulatórios e clínicas médicas sem
licenciar ambulatórios e
procedimentos e com procedimentos de
clínicas médicas sem
baixa complexidade.
procedimentos e com
procedimentos de baixa
complexidade.
Cadastrar, inspecionar e licenciar
Cadastrar, inspecionar e
unidades de saúde: ESF, centros de saúde licenciar unidades de saúde:
e/ou postos de saúde.
ESF, centros de saúde e/ou
postos de saúde.
Cadastrar, inspecionar e licenciar
Cadastrar, inspecionar e
consultórios odontológicos com
licenciar consultórios
procedimentos de baixa complexidade e
odontológicos com
com procedimentos mais complexos
procedimentos de baixa
como implantes e outros.
complexidade e com
procedimentos mais
complexos como implantes e
outros.
Cadastrar, inspecionar e licenciar
Cadastrar, inspecionar e
consultórios privados: médico, nutrição,
licenciar consultórios
psicologia, fonoaudiólogo, e afins.
privados: médico, nutrição,

INDICADOR

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

95%

95%

90%

90%

90%

90%

bem como adoção de medidas corretivas
e fiscais no estabelecimento responsável
pela produção do alimento envolvido no
agravo ou surto.

Ambulatórios e clínicas
médicas sem procedimentos
e com procedimentos de
baixa complexidade.
Cadastrados, inspecionados
e licenciados.
Unidades de saúde: UBS,
centros de saúde e/ou postos
de saúde. Cadastrados,
inspecionados e licenciados.
Consultórios odontológicos
com procedimentos de baixa
complexidade e com
procedimentos mais
complexos como implantes
e outros. Cadastrados,
inspecionados e licenciados.
Consultórios privados:
médico, nutrição,
psicologia, fonoaudiólogo, e
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AÇÃO

Cadastrar, inspecionar e licenciar
serviços de ótica.
Cadastrar, inspecionar e licenciar salas
de vacinação, serviços de acupuntura e
de fisioterapia.
Cadastrar, inspecionar e licenciar
unidades móveis de atendimento básico e
avançado (ambulâncias).

Cadastrar, inspecionar e licenciar APAE
– Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais.
Cadastrar, inspecionar e licenciar
serviços de tatuagem, piercing, salão de
beleza e serviços de podologia.

Cadastrar, inspecionar e licenciar
estabelecimentos de ginástica e
atividades aquáticas (Academia e
piscinas coletivas).

META

psicologia, fonoaudiólogo, e
afins.
Cadastrar, inspecionar e
licenciar serviços de ótica.
Cadastrar, inspecionar e
licenciar salas de vacinação,
serviços de acupuntura e de
fisioterapia.
Cadastrar, inspecionar e
licenciar unidades móveis de
atendimento básico e
avançado (ambulâncias).
Cadastrar, inspecionar e
licenciar APAE – Associação
de Pais e Amigos dos
Excepcionais.
Cadastrar, inspecionar e
licenciar serviços de
tatuagem, piercing, salão de
beleza e serviços de
podologia.
Cadastrar, inspecionar e
licenciar estabelecimentos de
ginástica e atividades
aquáticas (Academia e
piscinas coletivas).

INDICADOR

afins. Cadastrados,
inspecionados e licenciados.
Serviços de ótica
cadastrados, inspecionados
e licenciados.
Salas de vacinação, serviços
de acupuntura e de
fisioterapia. Cadastrados,
inspecionados e licenciados.
Unidades móveis de
atendimento básico e
avançado (ambulâncias).
Cadastrados, inspecionados
e licenciados.
APAE – Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais.
Cadastrados, inspecionados
e licenciados.
Serviços de tatuagem,
piercing, salão de beleza e
serviços de podologia.
Cadastrados, inspecionados
e licenciados.
Licenciar estabelecimentos
de ginástica e atividades
aquáticas (Academia e
piscinas coletivas).
Cadastrados, inspecionados
e licenciados.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

95%

95%

95%

95%
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AÇÃO

Cadastrar, inspecionar e licenciar
estabelecimentos de ensino.
Cadastrar, inspecionar e licenciar
comunidades terapêuticas.
Cadastrar, inspecionar e licenciar
estabelecimento distribuição e comércio
de produtos veterinários, consultórios e
clínicas veterinárias.

Cadastrar, inspecionar e licenciar
funerárias e afins.
Cadastrar, inspecionar e licenciar
estabelecimento que realiza atividades de
desinsetização e desratização de
ambientes.
Propor, criar, divulgar e aplicar projetos,
materiais e atividades educativas para o
setor regulado e para população.

Realizar atividades administrativas de
apoio e suporte para atuação da
vigilância sanitária local. Atividades de
Denúncias/Reclamações.

META

INDICADOR

Cadastrar, inspecionar e
licenciar estabelecimentos de
ensino.
Cadastrar, inspecionar e
licenciar comunidades
terapêuticas.
Cadastrar, inspecionar e
licenciar estabelecimento
distribuição e comércio de
produtos veterinários,
consultórios e clínicas
veterinárias.
Cadastrar, inspecionar e
licenciar funerárias e afins.

Estabelecimentos de ensino.
Cadastrados, inspecionados
e licenciados.
Comunidades terapêuticas.
Cadastrados, inspecionados
e licenciados.
Estabelecimento
distribuição e comércio de
produtos veterinários,
consultórios e clínicas
veterinárias. Cadastrados,
inspecionados e licenciados.
Funerárias e afins.
Cadastrados, inspecionados
e licenciados.
Estabelecimento que realiza
atividades de desinsetização
e desratização de ambientes.
Cadastrados, inspecionados
e licenciados.
Projetos e atividades
educativas, propostos,
criados e aplicados.

Cadastrar, inspecionar e
licenciar estabelecimento que
realiza atividades de
desinsetização e desratização
de ambientes.
Propor, criar, divulgar e
aplicar projetos, materiais e
atividades educativas para o
setor regulado e para
população.
Realizar atividades
administrativas de apoio e
suporte para atuação da
vigilância sanitária local.

Atividades administrativas
de apoio e suporte
realizadas.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
2018

2019

2020

2021

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

90%

Variável

Variável

Variável

Variável

Variável

Variável

Variável

Variável
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AÇÃO

META

Protocolar, instaurar e concluir processo
administrativo sanitário.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

INDICADOR

Atividades de
Denúncias/Reclamações.
Protocolar, instaurar e
concluir processo
administrativo sanitário.

Processo administrativo
sanitário. Protocolado,
instaurado e concluído.

2018

2019

2020

2021

Variável

Variável

Variável

Variável

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ÁREA DE SAÚDE /FONTES DE FINANCIAMENTO

Ação

Descrição

1.044

Reequipamento da Saúde

LDO

2018

2019

2020

2021

Fonte

301.320,00

310.359,60

319.670,39

329.260,50

Próprios e
Convênios

1.052

Obras, reformas e ampliações de

550.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Unidades de Saúde
2.064

Manutenção das atividades do Fdo

Convênios
11.682.400,00

11.632.872,00

11.981.858,16

12.341.313,90

Municipal de Saúde - Rec Próprios
2.066

Manutenção do Programa Saúde da

Manutenção dos Programas CAPS e
MAC/FAE

Próprios e
Convênios

697.920,00

718.857,60

740.423,33

762.636,03

Família
2.067

Próprios e

Próprios e
Convênios

384.600,00

396.138,00

408.022,14

420.262,80

Próprios e
Convênios
60

Ação

Descrição

2.068

Manutenção do Programa SAMU

LDO

2018

2019

2020

2021

Fonte

269.028,00

277.098,84

285.411,81

293.974,16

Próprios e
Convênios

2.070

Manutenção do Fundo de Saúde –

279.800,00

288.194,00

296.839,82

305.745,01

Recursos Estado
2.063

Manutenção do programa Assistência

Convênios
1.162.672,00

1.192.312,00

1.222.841,20

1.254.286,28

Farmacêutica
2.065

Manutenção do Programa da Atenção

Manutenção do programa da atenção

894.000,00

920.820,00

948.444,60

976.897,94

Manutenção do programa Atenção

1.005.912,00

1.036.089,36

1.067.172,04

1.099.187,20

Man. Do Progr. Nac. do Acesso e da

Próprios e
Convênios

242.040,00

249.301,20

256.780,24

264.483,64

Básica – Saúde Bucal
2.062

Próprios e
Convênios

básica – ACS
2.074

Próprios e
Convênios

Básica – PAB Fixo
2.073

Próprios e

Próprios e
Convênios

436.200,00

448.500,00

461.169,00

474.218,08

Qualidade da Atenção Básica -

Próprios e
Convênios

PMAQ
1.045

Reequipamento do Fundo Mun da

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Saúde – Recursos da Vigilância

Próprios e
Convênios

Ep Equipamentos
2.069

Manutenção do Programa da
Vigilância Epidemiológica e Sanitária

180.048,00

185.449,44

191.012,92

196.743,31

Próprios e
Convênios
61
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