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Caracterização da Secretaria: 

 

Fundo Municipal de Saúde de Virmond 

CNPJ: 09.297.420.0001-56 

Endereço: Rua Vicente Mierzva, 615, centro 

CEP: 85.390-000 

Telefone: (042) 3618 1307 / 3618 1429 

Email: secsaudevir_ss@yahoo.com.br 
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          Prefeitura Municipal de  
        Virmond 

         Estado do Paraná 
 

               ________________ Departamento de Saúde __________________ 
 

 

 

 

Considerações Iniciais 
 

 

O município de Virmond é um dos 20 municípios que compõe a 5ª Regional de Saúde 

com sede em Guarapuava, localizado na região Centro Sul do estado do Paraná na região 

da Cantuquiriguaçu e faz parte do Consorcio intermunicipal de saúde da região, 

ASSISCOP – Associação Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná com uma 

população segundo IBGE 2010 de 3950 habitantes. O município distribui por uma área 

de 243km2 e uma densidade demográfica de 10,7hab/km, possui um clima subtropical 

úmido, com verões quentes com tendência de concentração de chuvas, tendo uma 

temperatura média superior a 22ºC e inverno com geadas pouco freqüentes e sem estação 

seca definida, tendo uma temperatura média inferior a 18ºC. Tem acesso à capital Curitiba 

via BR 277, perfazendo um total de 338km. Como municípios limítrofes tem Laranjeiras 

do Sul, Cantagalo, Marquinho, Porto Barreiro e Candói.  
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          Prefeitura Municipal de  
        Virmond 

         Estado do Paraná 
 

               ________________ Departamento de Saúde __________________ 
 

 

Introdução: 

 

Em cumprimento à legislação organizativa do Sistema Único de Saúde, em 

especial à Lei Complementar 141/12, a Secretaria Municipal de Saúde vem apresentar a 

Programação Anual de Saúde do Município de Virmond para o exercício de 2019.  

O presente documento é um dos instrumentos de gestão exigidos por lei, cuja 

finalidade precípua é servir de guia para as ações de saúde a serem implantadas, 

desenvolvidas e executadas ao longo do exercício de 2019.  

Esta Programação Anual de Saúde – PAS 2019 coaduna-se com as ações previstas 

no Plano Municipal de Saúde 2018-2021, levando-se em conta as propostas apresentadas 

pela sociedade durante a XI Conferência Municipal de Saúde ocorrida no dia 04 de julho 

de 2017.  

Este documento apresenta inicialmente um resumo do Orçamento Público da 

Saúde para 2019 e em seguida, o rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o 

referido exercício.  

Espera-se deste documento, que seja um resumo dos compromissos que o Município 

firmou com a sociedade, que seja um manual de consulta diária do gestor do SUS, de seus 

coordenadores, do Conselho Municipal de Saúde e dos interessados em geral. 

 

 

 

 

Rua Vicente Mierzva, nº 615 – Fone (42)3618-1307 –CEP 85.390-000– Virmond - Pr. 
Secsaudevir_ss@yahoo.com.br 



6 
 

          Prefeitura Municipal de  
        Virmond 

         Estado do Paraná 
 

               ________________ Departamento de Saúde __________________ 
 

Síntese do Plano Plurianual da Secretaria Municipal 

de Saúde para 2019 

 

CÓDIGO TIPO ACAO MEDIDA VALOR 

(R$) 

1 ATIVIDA

DE 

MANUTENÇÃO DE 

CONVENIO HOSPITAIS 

GLOBAL 100.000,00 

 ORIGEM VINCULADO SAUDE   

2 ATIVIDA

DE 

NUCLEO DE APOIO AO NASF GLOBAL 70.000,00 

 ORIGEM VINCULADO SAUDE   

3 ATIVIDA

DE 

BLOCO DE CUSTEIO DAS 

ACOES E SERVIÇOS 

PUBLICOS – ATENCAO 

BASICA 

GLOBAL 1.260.000,00 

 ORIGEM VINCULADO SAUDE   

4 ATIVIDA

DE 

MANUTENCAO DO 

CONSORCIO MUNICIPAL DE 

SAUDE 

GLOBAL 250.000,00 

 ORIGEM VINCULADO SAUDE   

5 ATIVIDA

DE 

MANUTENCAO DO 

CONSELHO DE SAUDE 

GLOBAL 5.000,00 

 ORIGEM VINCULADO SAUDE   

6 ATIVIDA

DE 

AQUISICAO DE 

MEDICAMENTOS 

GLOBAL 140.000,00 

 ORIGEM VINCULADO SAUDE   

7 ATIVIDA

DE 

MANUTENCAO DO PAB GLOBAL 30.000,00 

 ORIGEM VINCULADO SAUDE   

8 ATIVIDA

DE 

FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE 

GLOBAL 1.222.000,00 

 ORIGEM VINCULADO SAUDE   

9 ATIVIDA

DE 

CONSTRUCAO 

/REFORMA/AMPLIACAO DO 

CENTRO MUNICIPAL DE 

SAUDE 

GLOBAL 500.000,00 

 ORIGEM VINCULADO SAUDE   

10 ATIVIDA

DE 

BLOCO DE CUSTEIO DAS 

ACOES E SERVIÇOS 

GLOBAL 79.000,00 
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PUBLICOS – ASSISTENCIA 

FARMACEUTICA 

 ORIGEM VINCULADO SAUDE   

11 ATIVIDA

DE 

BLOCO DE CUSTEIO DAS 

ACOES E SERVIÇOS 

PUBLICOS – MEDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE 

GLOBAL 145.000,00 

 ORIGEM VINCULADO SAUDE   

12 ATIVIDA

DE 

BLOCO DE CUSTEIO DAS 

ACOES E SERVIÇOS 

PUBLICOS – VIGILANCIA EM 

SAUDE 

GLOBAL 56.200,00 

 ORIGEM VINCULADO SAUDE   

 

Total: R$ 3.857.200,00 
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          Prefeitura Municipal de  
        Virmond 

         Estado do Paraná 
 

               ________________ Departamento de Saúde __________________ 
 

 

 

1ª Diretriz - Qualidade de Atendimento aos Usuários. Qualificar todos os profissionais de saúde, assim como estruturar a 

ouvidoria de saúde no município e cobertura de 100% da população visitada mensalmente pelas ACS. 

META 2019 Indicador 

Qualificar todos os profissionais de saúde; X SMS 

Manter, melhorar e divulgar o funcionamento da ouvidoria de saúde do município; X SMS 

Cobertura de 100% da população visitada mensalmente pelos ACS X SMS 



9 
 

2ª Diretriz - Assegurar serviços de qualidade a gestante e à saúde da Mulher. Cadastrar no SISPRENATAL 100% das gestantes assim como 

fazer sua estratificação de risco incluindo sua vinculação aos hospitais de referência. Garantir também os testes rápidos no 1º, 2º e 3º trimestre. 

Fortalecer parceria com a vigilância em saúde, PSF, ACS e NASF enfatizando a importância do planejamento familiar. Priorizar acesso ao exame 

citopatológico para as mulheres com idade entre 25 a 64 anos e mamografia de 50 a 69 anos. 

META 2019 INDICADOR 

 

Todas as gestantes devem ser atendidas de acordo com a linha guia do Rede Mãe Paranaense;  

 

X 

 

SISPRENATAL 

Captação imediata, de preferência no primeiro trimestre das gestantes e agendamento da primeira consulta com 

a enfermeira do programa; acompanhamento mensal com consulta intercalada com obstetra, clinico e 

enfermeiro no primeiro e no segundo trimestre, e acompanhamento quinzenal no último trimestre gestacional. 

As gestantes de alto risco além de realizar acompanhamento no município, serão vinculadas a ASSISCOP para 

consultas mensais com médico obstetra. 

Reuniões mensais para as gestantes do município, realizada por equipe multidisciplinar, sendo trabalhados 

temas relacionados a gestação e ao cuidado com o recém-nascido. Realização de sorteio de brindes para as 

futuras mamães e lanche para todas as participantes.  

 

 

 

     X 

 

 

 

SISPRENATAL 

Aprimorar os serviços referente a violência contra a mulher. Criar parceria com órgãos e instituições como 

Policia Militar, Conselho Tutelar, CRAS, NASF e Hospitais fazendo notificações no ato do atendimento. 

 

X 

 

SMS 
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Manter comitê de Mortalidade Materno Infantil. 

 

X 

 

SMS 

 

3ª Diretriz - Assegurar serviços de qualidade a toda população. Fortalecer o programa Hiperdia, estratificar 100% dos 

diabéticos, hipertensos e idosos. Intensificar através do PSF, ACS, NASF e fisioterapia domiciliar a educação em saúde para 

paciente com problemas respiratórios com visitas domiciliares a população mais vulnerável ao acometimento de doenças, 

proporcionando assim uma rápida reabilitação com qualidade e conforto aos pacientes. Desenvolver parcerias com a Escola 

Municipal, Estadual e Creche em educação permanente em saúde. 

META 2019 INDICADOR 

 

Reduzir os internamentos por causas sensíveis a Atenção Primaria. 

 

X 

 

SMS 

 

Fortalecer os programas relacionados a criança e ao adolescente. 

 

X 

 

SMS 

Aprimorar a Saúde do Homem.     X SMS 

Aumentar em 20% as doações de sangue      X SMS 
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4ª Diretriz – Saúde Bucal e Prevenção da Carie Dental. Intensificar escovação, bochecho e flúor supervisionados nas escolas 

e creche com distribuição de kits de higiene bucal. Participação da equipe odontológica em reuniões de gestantes e consulta 

odontológica durante o pré-natal. Participação da equipe odontológica no grupo da terceira idade. Capacitação e orientação 

para os agentes comunitário de saúde quanto a saúde bucal. 

META 2019 Indicador 

 

Ampliar a quantidade de crianças e adolescentes acompanhados pela Saúde Bucal; 

 

X 

 

 

SMS 

 

Acompanhamento odontológico na terceira idade; 

 

X 

 

 

SMS 

 

Agendamento da primeira consulta odontológica para crianças de 0 a 3 anos 

  

 X 

 

 

SMS 
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5ª Diretriz – Vigilância Epidemiológica - Assegurar ações integradas da Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária para orientação e 

acompanhamento das gestantes e crianças até dois anos. Desenvolver ações para a prevenção da Sífilis e disponibilizar exames para diagnóstico e 

tratamento adequado. Fazer busca ativa dos sintomáticos respiratórios em parceria com as ACS. Firmar parceria com os colégios para divulgação 

dos testes rápidos e orientações na prevenção e controle das doenças transmissíveis e imunopreveníveis. Realizar estratégias juntamente com 

colégios e com a secretaria de Urbanismo para o monitoramento e limpeza dos terrenos baldios. Parceria com as ACS para realização de arrastões 

e visitas domiciliares em 100% dos imóveis para eliminação do foco do mosquito. Realização de estratégias para coberturas vacinais de rotina e 

campanha. 

META 2019 Indicador 

Manter índice 0 na mortalidade materno/infantil X SIM 

Atingir meta de 95% nas coberturas vacinais e campanhas X SIPNI 

Manter índice 0 de casos de sífilis congênita X SISPACTO 

Aumentar busca ativa dos sintomáticos respiratórios X VIGIASUS 

Intensificar as ações do programa DST/AIDS, ampliar e divulgar a oferta dos testes rápido de Hepatite B e C, 

sífilis e HIV 

 

X 

 

SMS 

 

Realizar ações integradas com outros órgãos e/ou secretarias no combate ao mosquito Aedes aegypti 

 

X 

 

SMS 
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Manter índice de infestação predial abaixo de 1%. X SISPNCD 

 

6ª Diretriz – Assegurar ações integradas da Vigilância Sanitária: fazer o planejamento anual das ações conforme o plano diretor da Vigilância 

Sanitária assim como cadastrar os estabelecimentos mediante levantamento e a busca ativa daqueles que se fazem necessários com seus devidos 

registros. Desenvolver ações que promovam a produção e dissimilação de informação em Vigilância Sanitária em caráter de orientação, 

informação e divulgar ações a serem realizadas. Registrar e encaminhar as notificações de eventos adversos referentes a Vigilância Sanitária, 

Ambiental e Saúde do Trabalhador. Realizar coletas de amostra ou produtos de interesse a saúde, monitoramento da qualidade estabelecido pelo 

município, estado ou pela ANVISA para investigação de desvio de qualidade ou evento adverso relacionado a produtos e serviços. Realizar a 

coleta e o envio de animais peçonhentos além da reforma da área física para realização de procedimentos pertinentes a vigilância. Instaurar 

processo administrativo sanitário com instrução, julgamento e conclusão. 

 

META 2019 Indicador 

Elaboração e execução do Plano de Ação da Vigilância Sanitária. X VIGIASUS 

Inspecionar os estabelecimentos sujeito as ações da VISA. X VIGIASUS 

Cadastrar 100% dos estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária. X VIGIASUS 
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Realização dos registros dos procedimentos de vigilância sanitária no SIEVISA, e no sistema de informação 

ambulatorial SIASUS, conforme a legislação vigente. 

X VIGIASUS 

Realizar ações de informação, educação e comunicação em vigilância sanitária. X VIGIASUS 

Atender e recolher denuncia reclamações e demandas relacionadas ao risco em vigilância ambiental e saúde do 

trabalhador. 

X VIGIASUS 

Realizar coleta e envio de amostras para monitoramento da qualidade de produto e serviços de interesse a saúde. X VIGIASUS 

Realizar controle de qualidade de armazenamento dos produtos do programa do leite. X VIGIASUS 

Realizar o envio de animais peçonhentos que chegam a unidade de saúde do município para VISA. X SMS 

Enviar 12 cabeças de cachorro ao ano. X VIGIASUS 

Capacitação dos servidores X SMS 

Cadastrar 100% das amostras no SINAP e enviá-los a regional. X SMS 

Coletar 100% das amostras necessárias para controle da qualidade da água para consumo humano. VIGIAGUA. X VIGIAGUA 

Atualizar as informações referentes ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano no 

SISAGUA. 

X SISAGUA 

Executar medidas administrativo-sanitárias. X SMS/VIGIASUS 
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7ª Diretriz – Assegurar ações integradas a Saúde do Trabalhador Rural, Público e Privado: prevenindo a ocorrência de 

acidentes em seu meio de trabalho fazendo as inspeções nos locais e as orientações para os trabalhadores. Investigar os 

acidentes de trabalho para identificar a causa dos mesmos. 

 

META 2019 Indicador 

Promover ambientes e processos de trabalho saudáveis  X SMS/VIGIASUS 

Investigar 100% dos casos de óbitos e acidentes graves relacionados ao trabalho. X VIGIASUS 

Notificar os agravos graves relacionados a saúde do trabalhador no SINAN e preencher os campos: ocupação, 

dados da empresa e descrição do acidente. 

X VIGIASUS 

Investigar todas as ocorrências de acidentes de trabalho, graves e fatais, crianças e adolescentes em até 03 dias 

uteis 

X SMS/VIGIASUS 

Realizar vigilância dos ambientes e processos de trabalho nos estabelecimentos assumidos pela Vigilância 

Sanitária Municipal. 

X VIGIASUS 

Desenvolver ações de saúde do trabalhador no ramo da construção civil. X VIGIASUS 

Desenvolver ações de saúde do trabalhador no trabalho rural X SMS/VIGIASUS 
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8ª Diretriz – Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica. Promover o acesso da população Virmondense aos medicamentos 

contemplados nas políticas públicas e ao cuidado farmacêutico. 

 

META 2019 Indicador 

Manter convênio com o Consórcio Paraná Saúde, além do Componente Especializado -  

CEAF e GSUS 

 

X 

Número de notas fiscais com 

pagamentos trimestrais/ano 

Ampliar o acesso de medicamentos e insumos farmacêuticos do componente básico da 

assistência farmacêutica 

 

X 

Número de medicamentos não 

consorciados/ano 

Construção de sala para farmácia e CAF para estoque e dispensação de medicamentos X Atualização de cadastro no 

CNES e autorização sanitária 

local  

Desenvolver atividades de campanha para o uso racional de medicamentos  

X 

Número de palestras/ano 
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9ª Diretriz – NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Promoção de vida ativa e saudável a população com construção compartilhada 

dos processos terapêuticos. Qualidade de atendimento intersetorial aos indivíduos além do resgate cultural, assim como a redução dos índices 

de sobrepeso e obesidade adulto-infantil do município. Assegurar serviços de qualidade à toda população. 

 

META 2019 Indicador 

Realizar projeto de exercícios físicos na academia da saúde X SMS/NASF 

Divulgação do trabalho do NASF e fortalecimento do vínculo entre NASF e ESF X NASF/ESF 

Realizar reuniões semanais com a equipe NASF X SMS/NASF 

Realizar projeto com brincadeiras de infância para crianças de 07 a 11 anos  X SMS/NASF 

Capacitação dos profissionais do NASF  X SMS 

Formar parcerias com os demais setores como Conselho Tutelar, CRAS, Secretaria de educação e polícia militar 

com o intuito de realizar um trabalho em rede 

 

       X 

 

SMS 

Trabalhar com projeto redução da obesidade adulta e infantil X SMS/NASF 

Participação nos grupos de gestantes, hiperdia, terceira idade e clube de mães X SMS/NASF 

Realizar palestras envolvendo a população em geral X SMS/NASF 
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10ª Diretriz – Estrutura e Transporte – Garantir acesso da população aos serviços de saúde, assim como urgência e emergência de forma 

segura e confortável com aumento da frota de veículos e melhoramento do ambiente estrutural, com maior espaço e conforto. 

 

 

META 2019 Indicador 

Aquisição de um veículo para realização das visitas domiciliares da equipe do NASF e PSF X SMS 
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