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INTRODUÇÃO 

O Plano de Saúde, mais do que exigência formal, é um instrumento fundamental 

para a consolidação do SUS, deve ser a expressão das políticas e dos compromissos de 

saúde numa determinada esfera de gestão. É a base para a execução, monitoramento, 

avaliação e gestão do sistema de saúde.  

Nosso plano de saúde com vigência 2017-2021 será dividido em duas partes: 

1. Análise situacional 

2. Formulação dos objetivos, diretrizes e metas a serem alcançadas nos próximos 

quatro anos. 
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1. Análise Situacional 

 

A análise situacional consiste no processo de identificação, formulação e 

priorização de problemas em uma determinada realidade. O objetivo da análise 

situacional é permitir a identificação dos problemas e orientar a definição das medidas a 

serem adotadas.  

1.1. Características Gerais do Município: 
 

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 frequentes 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.  

 Contamos hoje com uma ampla estrutura para funcionamento da nossa Unidade 

Básica de Saúde. Nesse prédio são realizados os atendimentos médicos, Vigilância em 

Saúde, agendamentos de exames e consultas (TFD), pronto socorro, farmácia, sala de 

observação com dois leitos, sala de vacina, nebulização, fisioterapia, entre outros. A 

Secretaria de Saúde conta com duas equipes PSF (Programa Saúde da Família). 

Estamos iniciando em nosso município a descentralização, visto que possuímos uma 

UAPSF (Unidade Atendimento do Programa Saúde da Família), onde atualmente é 

realizado o atendimento da equipe do NASF (Núcleo de Apoio da Família) com 03 

profissionais que compõem a equipe, nutricionista (20 horas), psicóloga (40 horas) e 



6 

 

assistente social (20 horas), atendimento de uma ginecologista/obstétrica (04 horas 

semanais) e um pediatra (04 horas semanais) são agendados os preventivos, 

mamografias e doação de sangue. Atualmente realizamos na UAPSF o atendimento de 

uma equipe da Saúde Bucal e pretendemos em breve transferir o restante da equipe PSF.  

 

1.2. Aspectos Demográficos: 

População total: Distribuição por sexo, faixa etária, rural e urbana. 

Quadro 1 – Dados populacionais. 
 

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 
População Censitária – Total IBGE 2010 3950 Habitantes 

Número de Domicílios - Total IBGE 2010 1386 Domicílios 
Fonte: IBGE/2012 

No município de Virmond apresentam-se 744 domicílios na área rural e 642 domicílios na área 

urbana. 

Quadro 2 – Distribuição da população estimada, por sexo e faixa etária, ano 2009. 
 

Faixa Etária Masculino Feminino Total % Total 

Menor 1 ano 25 33 58 0,014 

1 a 4 anos 117 104 221 0,055 

5 a 9 anos 168 156 324 0,082 

10 a 14 anos 171 189 360 0,091 

15 a 19 anos 183 179 362 0,091 

20 a 29 anos 292 289 581 0,147 

30 a 39 anos 289 276 565 0,143 

40 a 49 anos 299 251 550 0,139 

50 a 59 anos 222 224 446 0,112 

60 a 69 anos 137 142 279 0,070 

70 a 79 anos 79 72 151 0,038 

80 anos e mais 17 36 53 0,013 
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Total 1999 1951 3950 100% 

Fonte:  IBGE 
 
Análise: A faixa etária trabalhadora é a mais numerosa no município. Observamos a média de 

58 nascidos por ano. 

 
 
Quadro 3 – População estimada residente por ano 

Ano População Método 
2016 4090 Estimativa 
2010 3950 Estimativa 

Fonte:  IBGE 
 
Análise: Um dos menores município em número de habitantes pertencente à 5ª Regional de 

Saúde de Guarapuava. Observa-se pequeno aumento do número de residentes no município, um 

dos fatores que pode ter colaborado com esse índice foi à instalação da PCH Cavernoso II em 

2011, onde alguns trabalhadores constituíram família e ficaram morando no município. 

 

Quadro 4 – População residente na área rural e área urbana, de 2000 a 2009. 
Área Rural Urbana 

População 2070 1880 
Total  3950 

 

Análise: Maior parte da população residente na área rural, formada principalmente por 
agricultores. 

Quadro 5 -Pirâmide Populacional 
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Fonte: IBGE 2010 

Análise: Faixa etária com maior número de pessoas representa a classe trabalhadora. 

1.3. Aspectos Socioeconômicos e de Infraestrutura 

Quadro 6 – Dados econômicos. 

 

ECONOMIA 

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 
População Economicamente Ativa IBGE 2010 2322 Pessoas 

 

Análise: A população economicamente ativa do município é representada principalmente por 

agricultores. 

 

Quadro 7 – Indicadores econômicos e sociais. 
 

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 
Densidade Demográfica IPARDES 2012 16,22 hab/km2 

Grau de Urbanização IBGE 2010 47,59 % 
Índice de Desenvolvimento Humano - 

IDH-M PNUD/IPEA/FJP 2013 0,722  

Taxa de Pobreza  IBGE/IPARDES 2010 15,39 % 
Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou 

mais IBGE 2010 15,39 % 
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Análise: Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da renda familiar 

per capita de até meio salário mínimo, sendo 15,39% da população total do município. O IDH 

mais próximo de 1 representa o ideal. 

 
1.4. Educação 
 

No município de Virmond encontramos 3 instituições de ensino: 

* Creche Municipal Mundo Encantado 

* Escola Municipal Henrique Krygier (Ensino Fundamental) 

* Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra (Ensino Médio) 

 
 
 
 
 
Quadro 8 – Dados educacionais, segundo o número de matriculas. 

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

Matrículas na Creche SERE 2017 167 Alunos 
Matrículas na Escola Municipal 

Henrique Krigier SERE 2017 347 Alunos 

Matrículas no Colégio Estadual General 
Eurico Gaspar Dutra SERE 2017 371 Alunos 

 

 

1.5 Aspectos gerais com abrangência rural e urbana: 
 
 
Quadro 9 - Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária, nos períodos de 
2011 e 2012. 

Instalação Sanitária 2011 2012 
Esgoto Não há Não há 
Fossa  99,84 99,84 

Céu aberto 0,16 0,16 
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 
 

Análise: Maioria dos domicílios utilizam a fossa como destino dos dejetos. 

 
Quadro 10- Proporção de moradores por tipo de destino do lixo 

Destino do Lixo 2012 
Coleta de lixo 51,98 
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Queimado ou enterrado 48,02 
Céu aberto 0 

Fonte: SIAB - 2012 
 

Análise: Em 2010 iniciou-se o projeto em parceria com a Secretaria de Educação, de Coleta 

Seletiva de Lixo. Todas as quintas-feiras é coletado o lixo reciclável nas residências por 

caminhão da prefeitura, que é levado até um barracão para ser separado, selecionado e vendido 

por famílias cadastradas para realizar este trabalho. O lixo hospitalar gerado no município é 

transportado por empresa contratada, como consta em PGRSS-2012. O lixo comum é levado 

para o lixão municipal, localizado na comunidade de Colônia Coronel Queirós. 

Quadro 11 - Proporção de moradores por tipo de abastecimento de água. 
Abastecimento de água 2012 

Rede Geral 50,69 
Poço ou Nascente na 

propriedade 
49,31 

Fonte: SIAB - 2012 
 

1.6. Diagnóstico Epidemiológico 

A Vigilância Epidemiológica 

Responde pela Vigilância Epidemiológica do município a Enfermeira Daniely de 

Oliveira. A sala da vigilância Epidemiológica encontra-se no Posto de Saúde Padre Antônio 

Gallo. Os perfis de análise de mortalidade geral, mortalidade infantil, número de casos de 

doenças de notificação compulsória, imunização e coberturas vacinais e mortalidade materna, 

serão estudados nos quadros abaixo. 

Quadro 12 – Informações sobre nascimentos no período de 2013 a 2015. 
 

Condições 2013 2014 2015 
Número de nascidos 

vivos 
55 53 61 

Nascidos vivos por 
partos cesáreos 

30 30 35 

Nascidos vivos por 
partos vaginais 

25 23 26 

Fonte: SINASC; Ministério da Saúde, DATASUS 

 Análise: A média de nascidos vivos no município manteve-se durantes os anos analisados. O 

parto cesáreo é o que prevalece. 

Quadro 13 - Percentual de crianças nascidas vivas por número de consultas pré-natais – 
2013 a 2015 

Consultas de pré natal 2013 2014 2015 
Nenhuma 1 0 0 



11 

 

1-3 consultas 3 1 0 
4-6 consultas 5 2 0 
>7 consultas 46 50 61 

Total 55 53 61 
Fonte: SINASC; Ministério da Saúde, DATASUS 

Análise: Apresentamos a grande maioria das gestantes com 7 ou mais consultas no pré-natal, 

que é realizado por médico ginecologista e obstetra na UAPSF e em clínicas particulares no 

município de Laranjeiras do Sul, Cantagalo e Guarapuava, sendo detectadas precocemente as 

gestantes para início do pré-natal. 

 
Quadro 14- Mortalidade de crianças menor de 1 ano de idade 2013 a 2015 

 2013 2014 2015 
Óbitos infantis (numero 

absoluto) 
1 0 2 

Fonte: SIM; Ministério da Saúde, DATASUS 

Análise: Os óbitos infantis registrados nos últimos anos passaram por análise do Comitê de 

Mortalidade Infantil Municipal e Regional. Os óbitos registrados apresentam como causa – 

Capítulo CID 10 - XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 

Quadro 15 - Mortalidade materna 2013 a 2015 
 2013 2014 2015 

Óbitos Maternos (numero 
absoluto) 

0 0 0 

Fonte: SIM; Ministério da Saúde, DATASUS 

Análise: Não houve casos de óbitos maternos nos últimos anos. 

 
Quadro 16 – Cobertura vacinal   

 2013 2014 2015 2016 

Menores de 1 ano 53 48 55 53 

BCG  112,77 100,0 110,91 122,64 

Hepatite B 99,97 99,40 105,45 124,53 

Rota vírus Humano 95,74 106,25 100 115,09 

Poliomielite  106,38 104,17 105,45 124,53 

Tetravalente/Penta 106,38 104,17 105,45 124,53 

Campanha contra 
influenza 

96,07 93,80 98,35 98,97 

Fonte: PNI, Ministério da Saúde. 
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Análise: Metas alcançadas em relação à vacinação contra gripe nos idosos e vacinas do 

calendário Nacional de Vacinação. 

 
Quadro 17 – Doenças de Notificação- 2012-2016 
Doença de Notificação 2013 2014 2015 2016 

Hepatite Viral B 0 0 1 0 

Hepatite Viral C 0 0 1 0 

Outras Hepatites Virais 0 0 0 0 

Intoxicações por agrotóxico 0 0 0 0 

Intoxicações por Medicamentos 0 0 0 0 

Intoxicação por Pesticidas Domésticos 0 0 0 0 

Dengue 0 4 7 18 

Malária 0 0 0 0 

Doença Meningocócica 0 0 0 0 

Meningite Viral 0 0 0 0 

Meningite Bacteriana 0 0 0 0 

Meningite não especificada 0 0 0 0 

Paracossidioidomicose (blastomicose) 0 0 0 0 

Intoxicação Exógena 0 0 0 2 

Sífilis gestantes 0 0 0 1 

Toxoplasmose 0 0 1 2 

Tétano Acidental 0 0 0 0 

Tuberculose  0 0 0 1 

Varicela 31 3 9 3 

Hanseníase 2 1 0 2 

Leptospirose 0 1 1 0 

Hantavirose 0 0 1 0 

Coqueluche 3 0 0 0 
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HIV/AIDS 0 0 0 0 

Fonte: SINAN (Sistema de Informação de Notificação de Agravos) 

Análise: Poucos casos notificados de tuberculose, falta busca ativa de pacientes. No ano de 

2012 implantou-se no município a realização de testes rápidos de HIV no posto de saúde. Em 

2013 iniciou-se a testagem rápida de sífilis e hepatites virais, facilitando a busca de pacientes. 

Quadro 18 – Sífilis congênita 

 2013 2014 2015 2016 
Número absoluto de 
crianças com sífilis 

congênita 

0 0 0 0 

Fonte: SINAN 

Análise: Não houve casos de sífilis congênita nos últimos anos. 

 

Quadro 19: Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - 
CID10 por local de residência, Período de 2016 

Capítulo CID < 
1a 

1-
4a 

5-
14a 

15-24a 25-
34a 

35-
44a 

45-
54a 

55-
64a 

65e
+a 

Total 

I. Algumas 
doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

9 5 1 1 1 0 1 1 3 22 

II.Neoplasias 
(tumores) 

0 0 0 0 1 2 8 3 4 18 

IV. Doenças 
endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas 

0 0 0 1 0 1 0 3 5 10 

V.Transtornos 
mentais e 
comportamentais 

0 0 0 2 0 0 0 0 1 03 

VI. Doenças do 
sistema nervoso 

0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 

IX. Doenças do 
aparelho 
circulatório 

0 0 0 0 2 2 5 10 23 42 

X. Doenças do 
aparelho 
respiratório 

19 22 6 3 2 4 5 4 32 97 

XI. Doenças do 
aparelho digestivo 

0 1 3 6 3 7 4 6 9 39 

XII. Doenças da 
pele e do tecido 
subcutâneo 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

XIII. Doenças sist 
osteomuscular e tec 

0 0 0 1 2 2 3 1 2 11 
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conjuntivo 
XIV. Doenças do 
aparelho 
geniturinário 

0 0 0 2 0 3 1 1 1 8 

XV. Gravidez 
parto e puerpério 

0 0 0 28 20 5 0 0 0 53 

XVI. Algumas 
afecções originadas 
no período 
perinatal 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

XVII. Malf cong 
deformid e 
anomalias 
cromossômicas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XVIII. Sint sinais e 
achad anorm ex 
clín e laborat 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

XIX. Lesões enven 
e alg out conseq 
causas externas 

0 1 0 3 2 3 7 0 6 22 

XX.  Causas 
externas de 
morbidade e 
mortalidade 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXI. Contatos com 
serviços de saúde 

0 0 0 0 3 4 0 0 0 7 

Total 32 29 10 48 38 33 35 30 89 344 
Fonte: DATASUS -2016 

Análise: Maior causa de internação no ano de 2016 foi doenças do aparelho respiratório, 

seguida por gravidez parto e puerpério. 

Quadro 20 – Mortalidade Geral por Local de Residência – 2013 a 2015 

Virmond-PR 
2013 2014 2015 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1 0 0 
II. Neoplasias (tumores) 6 3 8 
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 0 0 0 
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1 2 5 
V.   Transtornos mentais e comportamentais 0 0 1 
VI. Doenças do sistema nervoso 0 1 1 
IX. Doenças do aparelho circulatório 11 13 6 
X.   Doenças do aparelho respiratório 3 6 2 
XI. Doenças do aparelho digestivo 0 3 2 
XIII. Doenças sist. Osteomuscular e tec conjuntivo 1 0 0 
XIV. Doenças do aparelho geniturinário 0 0 2 
XV. Gravidez parto e puerpério 0 0 0 
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 1 0 2 
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 0 0 0 
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 0 0 0 
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 0 2 2 
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Total 24 30 31 
Fonte: SIM; Ministério da Saúde, DATASUS 

Análise: A maior causa de óbito no município são as doenças do aparelho circulatório. 

 
 

Quadro 21 – Indicadores relacionados a Atenção Básica  

Indicadores  2014 2015 2016 

% de ação coletiva de 
escovação dental 
supervisionada 

1004 1075 1110 

Exodontia (decíduos e 
permanentes) 

349 330 508 

Fonte: Dados da Secretaria Municipal de Saúde 2017. 

Análise: Ação coletiva de escovação supervisionada foi implantado no município no 2º semestre 

de 2011, antes deste período eram realizados apenas bochechos com flúor nos alunos da escola.  

1.7. Rede Física de Atendimento em Saúde:  

 
Foto: Posto de Saúde Padre Antônio Gallo - 2017 

 
 
 
 
Quadro 22 - Estabelecimentos e tipo de prestador, segundo dados do CNES – Paraná no ano de 
2017. 

Tipo de Estabelecimento Público Privado Total 
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Posto de Saúde 1 0 1 
Consultório Isolado Odontologia 02 0 02 
Unidade de Serviço de Apoio de 

Diagnose e Terapia 
0 1 1 

Unidade de Vigilância em Saúde 1 0 1 
Total   5 

 
 
 
Quadro 23 - Número de estabelecimentos por tipo de convênio segundo tipo de atendimento 
prestado, segundo dados do CNES – Paraná no ano de 2016. 
 

Serviço prestado SUS Particular Plano de Saúde 
Público Privado 

Internação 0 0 0 0 
Ambulatorial 1 0 1 0 

Urgência 1 0 1 0 
Diagnose e terapia 0 1 0 1 

Vig. epidemiológica e sanitária 1 0 1 0 
Farmácia  1 3 1 3 

 
 
 
 
Quadro 24 - Recursos Humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas. 

Categoria Total Atende ao 
SUS 

Não atende 
ao SUS 

Médicos 6 6 0 
Gineco / Obstetra 1 1 0 

Médico de 
Família 

2 2 0 

Pediatra 1 1 0 
Cirurgião dentista 3 3 0 

Enfermeiro 5 5 0 
Fisioterapeuta 1 1 0 
Nutricionista 1 1 0 
Farmacêutico 1 1 0 

Assistente social 1 1 0 
Psicólogo 1 1 0 

Auxiliar de 
Enfermagem 

3 3 0 

Técnico de 
Enfermagem 

5 5 0 
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Quadro 25 -Série histórica de cobertura da APS , ESF e ESB 
 
Cobertura populacional 2013 2014 2015 2016 
Cobertura populacional estimada 
pelas equipes da APS 

100% 100% 100% 100% 

Cobertura da ESF 100% 100% 100% 100% 

Cobertura populacional estimada 
pelas equipes básicas de saúde bucal 

100% 100% 100% 100% 

 
Análise: Implantou-se duas equipes de saúde da família no município no ano de 2005 com 

cobertura de 100% das famílias residentes. 

 

 

 
Quadro 26 - Número de equipamentos de categorias selecionadas existentes, em uso, 
disponíveis ao SUS e por 100.000 habitantes, segundo categorias do equipamento. 
 

Categoria Existentes Em uso Disponível ao SUS 

Equipo Odontológico Completo 2 2 2 
 

 

1.8. Departamentos de Assistência 

 Vigilância em saúde: Temos no município a Vigilância em Saúde em 

funcionamento no Posto de Saúde Padre Antônio Gallo. Sua atuação é 

voltada a eliminar, diminuir, controlar ou prevenir doenças, agravos e riscos 

à saúde, bem como a intervenção nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços 

de interesse à saúde, compreendendo a vigilância sanitária, vigilância 

epidemiológica, vigilância em saúde do trabalhador, vigilância ambiental e 

promoção à saúde. 

 Atenção Primária à Saúde: É dividida em duas Equipes Saúde da Família, 

com abrangência de 100% dos domicílios. Existem seis agentes 

comunitários de saúde em cada equipe, que realizam em média 110 visitas 
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domiciliares mensais. No ano de 2011 iniciou-se a capacitação da equipe no 

APSUS, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, como uma 

forma de reorganização do sistema e melhoria do atendimento. A recepção 

aos pacientes do posto de saúde é realizada por profissional capacitado.  

 Assistência ambulatorial especializada: O município de Virmond é 

conveniado com o consórcio ASSISCOP – Associação Intermunicipal do 

Centro-oeste, onde as consultas e exames especializados são agendados 

diariamente através de programa informatizado. As mamografias são 

realizadas no CEONC em Cascavel, onde a oferta supre a demanda. São 

realizados agendamentos de consultas especializadas através de parceria 

com o Estado do Paraná pelo sistema MV, as quais são realizadas no 

ambulatório do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, em Guarapuava. 

 Assistência hospitalar: Não existem hospitais no município de Virmond. 

Firmamos convênio com a Organização São Lucas e Instituto São José em 

Laranjeiras do Sul (20 km de distância) para encaminhar os internamentos. 

Há também pactuadas duas AIH no Hospital Santo Antônio de Cantagalo 

(8km de distância). Os casos mais graves são encaminhados para o Hospital 

de Caridade São Vicente de Paulo e Instituto Virmond em Guarapuava (85 

km de distância), onde há leitos de Unidades de Terapia Intensiva.  

 Assistência de urgência e emergência: Existe no município plantão 24h da 

equipe de enfermagem e motoristas para transferência de pacientes em 

estado de urgência e emergência, primeiramente aos Hospitais de referência 

em Laranjeiras do Sul e se necessário, para Guarapuava. 

 Assistência farmacêutica: A farmácia municipal tem horário de 

funcionamento das 8 às 17h, de segunda a sexta-feira. Os medicamentos 

excepcionais são solicitados via processo para a 5ª Regional de Saúde em 

Guarapuava. No ano de 2013 foi viabilizada a REMUME – Relação 

Municipal de Medicamentos Essenciais. 

 

1.9 Gestão em saúde 

 Planejamento: O planejamento das ações de saúde ocorre em equipe, 

através de análise de dados, verificação dos problemas e com reuniões 
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mensais para relacionarmos as propostas de melhoria no serviço em grupo. 

A Secretária Municipal de Saúde e a equipe de planejamento organizam as 

reuniões e propõem as pautas. 

 Descentralização/regionalização: O município de Virmond pertence à 5ª. 

Regional de Saúde de Guarapuava, onde encontramos grandes parceiros 

para realização de nossos projetos e através dela temos a cooperação entre 

as esferas de governo, como também estratégia de coordenação de 

promoção da equidade. A Comissão Intergestores Bipartite ocorre 

mensalmente para a tomada de decisões e definições de assuntos pendentes. 

 Financiamento: O Fundo Municipal de Saúde tem conta corrente específica 

e é gerido pela equipe do financeiro da Prefeitura Municipal de Virmond. 

 Participação social: A articulação entre o Conselho Municipal de Saúde e 

os gestores é satisfatória. No ano de 2017, foi realizada eleição do novo 

Conselho Municipal de Saúde através de votação. As Conferências 

Municipais de Saúde ocorrem de 4 em 4 anos, juntamente quando acontece 

a Conferência Estadual. A última conferência aconteceu em julho de 2017 e 

a próxima está prevista para ocorrer em 2021. 

 Gestão do trabalho em saúde: A grande maioria da equipe de saúde é 

formada por funcionários efetivos, com vínculo através de concurso público.  

 Educação em saúde: Participamos dos processos de educação permanente 

em saúde realizados pela 5ª Regional de Saúde. 

 Informação em saúde: Os bancos de dados existentes, (SISVAN, 

SISPRENATAL, SINAN, SISAGUA, SISCAN, E-SUS, SIASUS, CNES) 

são alimentados com qualidade pois são utilizados na produção de 

informações necessárias ao processo de tomada de decisões. A divulgação 

dos trabalhos e resultados alcançados são expostos através de rádio, redes 

sociais, prestação de contas, reuniões abertas do conselho de saúde, entre 

outros meios.  

 Infraestrutura: Atualmente contamos com uma Unidade de Apoio ao 

Programa Saúde da Família, uma infraestrutura ampla e mobiliada com dois 

consultórios médicos, sala de odontologia, pronto-socorro, pré-consulta, 
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banheiros com acessibilidade, sala de reuniões e sala de espera. Contamos 

também com uma Unidade Básica central (Posto de Saúde Padre Antônio 

Gallo), onde possuímos uma ampla estrutura com 01 farmácia, 01 pré-

consulta, 03 consultórios médicos, sala de nebulização, esterilização, 

observação com 02 leitos, 01 pronto socorro, 01 sala de fisioterapia, 01 

almoxarifado para estoque dos medicamentos da farmácia e pronto-socorro, 

02 salas administrativas, 01 sala da vigilância em saúde, 01 sala para 

agendamento de consultas e exames (TFD), 01 sala de vacinas, 01 banheiro 

para deficientes, 01 banheiro para funcionários, 02 banheiros para pacientes, 

01 sala para os agentes de saúde onde a mesma é utilizada para realização 

das reuniões, 01 cozinha e uma ampla garagem com cobertura para os 

veículos da secretaria. No prédio ao lado contamos com 02 consultórios 

odontológicos com recepção, almoxarifado e banheiro.  

 

2. Objetivos, diretrizes, metas e indicadores 

 

Considerando a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 que institui o SUS; a Lei 8142 

de 28 de dezembro de 1990 – Participação da comunidade no SUS; a Portaria Nº.  

3.085, de 1º de dezembro de 2006, que regulamenta esse Sistema; a Portaria Nº. 3.332, 

de 28 de dezembro de 2006, que aprova orientações gerais relativas aos instrumentos do 

PlanejaSUS e revoga a Portaria Nº 548/2001; a Secretaria Municipal de Saúde de 

Virmond realizou no dia 19 de junho de 2017, nas dependências do Auditório da 

Prefeitura Municipal, a plenária para elaboração das diretrizes e metas para o Plano 

Municipal de Saúde com vigência 2018-2021. Houve participação da equipe de saúde, 

membros do Conselho Municipal de Saúde e comunidade em geral. 

Os objetivos expressam o que se pretende fazer acontecer a fim de superar, 

reduzir, eliminar ou controlar os problemas identificados. 

A proposição de objetivos tem a ver não só com a explicação dos problemas, 

mas também com os resultados do processo de análise de sua viabilidade. É importante 

considerar a viabilidade política, econômica, técnico-organizacional e realizar a análise 

de coerência dos objetivos com as políticas de governo. Se bem formulado, o objetivo 

descreverá a situação a ser alcançada. 
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Para exemplificar, é transcrito, abaixo, um objetivo formulado no escopo do 

Plano Nacional de Saúde – 2004/2007: “Efetivar a atenção básica como espaço 

prioritário de organização do SUS, usando estratégias de atendimento integral – a 

exemplo da saúde da família – e promovendo a articulação intersetorial e com os demais 

níveis de complexidade da atenção à saúde”.(BRASIL, 2005). 

Como fica claro no exemplo, efetivar traduz a situação a ser alcançada no que se 

refere à organização da Atenção Básica. Se o objetivo é efetivar, significa que esse 

modelo de atenção já está implantado e o que se pretende alcançar é a sua consolidação. 

As diretrizes são formulações que indicam as linhas de ação a serem seguidas. 

São expressas de forma objetiva – sob a forma de um enunciado síntese – e visam 

delimitar a estratégia geral e as prioridades do Plano de Saúde.  

Mantendo a lógica do exemplo apresentado acima, uma das diretrizes definidas 

no PNS para o alcance do objetivo selecionado é: “Expansão e efetivação da atenção 

básica de saúde.”  

As metas são expressões quantitativas de um objetivo. As metas concretizam o 

objetivo no tempo e esclarecem e quantificam “o que”, “para quem”, “quando”. 

Indicador é um índice que reflete uma situação determinada, a partir da relação 

entre variáveis, que permite medir mudanças e determinar o grau de cumprimento de 

metas.  
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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 2018 2019 2020 2021 Indicador 
Qualificar todos os profissionais de saúde; 100% 100% 100% 100% SMS 

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

100% 100% 100% 100% SMS 

Cobertura de 100% da população visitada mensalmente 
pelos ACS 

100% 100% 100% 100% SMS 

 

 

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 2018 2019 2020 2021 INDICADOR 
Todas as gestantes devem ser atendidas de acordo com a linha guia do 
Rede Mãe Paranaense;  

100% 100% 100% 100% SISPRENATAL 

Captação imediata, de preferência no primeiro trimestre das gestantes e 100% 100% 100% 100% SISPRENATAL 



23 

 

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.  
 
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. 

1 - - - SMS 

Manter comitê de Mortalidade Materno Infantil. 1 1 1 1 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. 
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META 2018 2019 2020 2021 INDICADOR 

Reduzir os internamentos por causas sensíveis a Atenção Primaria. 10% 10% 10% 10% SMS 

Fortalecer os programas relacionados a criança e ao adolescente. 1 - - -  
SMS 

Aprimorar a Saúde do Homem. 1 - - - SMS 
Aquisição de materiais e equipamentos para Fisioterapia. 1 0 0 0 SMS 
Aumentar em 20% as doações de sangue  20% 20% 20% 20% SMS 
 

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 2018 2019 2020 2021 Indicador 
Ampliar a quantidade de crianças e adolescentes acompanhados pela 
Saúde Bucal; 

10% 10% 10% 10% SMS 

Acompanhamento odontológico na terceira idade; 100% 100% 100% 100% SMS 

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

100% 100% 100% 100% SMS 



25 

 

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 2018 2019 2020 2021 Indicador 

Manter índice 0 na mortalidade materno/infantil 0 0 0 0 SIM 

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

Manter índice 0 de casos de sífilis congênita 0 0 0 0 SISPACTO 

Aumentar busca ativa dos sintomáticos respiratórios 10% 10% 10% 10% VIGIASUS 

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

1 - - - SMS 

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

- - - - SMS 

Manter índice de infestação predial abaixo de 1%. 1% 1% 1% 1% SISPNCD 
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Elaborar e utilizar protocolos e procedimentos no município 
de acordo com os padronizados pela SESA e pelo MS visando 
a redução da mortalidade  decorrente do coronavírus 
(COVID-19) 

  100% 100%  SMS 

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 2018 2019 2020 2021 Indicador 
Elaboração e execução do Plano de Ação da Vigilância Sanitária. 1 1 1 1 VIGIASUS 
Inspecionar os estabelecimentos sujeito as ações da VISA. 100% 100% 100% 100% VIGIASUS 
Cadastrar 100% dos estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária. 100% 100% 100% 100% VIGIASUS 

Realização dos registros dos procedimentos de vigilância sanitária no 
SIEVISA, e no sistema de informação ambulatorial SIASUS, conforme a 
legislação vigente. 

100% 100% 100% 100% VIGIASUS 

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

1 1 1 1 VIGIASUS 

Atender e recolher denuncia reclamações e demandas relacionadas ao risco 100% 100% 100% 100% VIGIASUS 
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em vigilância ambiental e saúde do trabalhador. 
Realizar coleta e envio de amostras para monitoramento da qualidade de 
produto e serviços de interesse a saúde. 

100% 100% 100% 100% VIGIASUS 

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

100% 100% 100% 100% VIGIASUS 

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

100% 100% 100% 100% SMS 

Enviar 12 cabeças de cachorro ao ano. 12 12 12 12 VIGIASUS 
Capacitação dos servidores 100% 100% 100% 100% SMS 
Cadastrar 100% das amostras no SINAP e enviá-los a regional. 100% 100% 100% 100% SMS 
Coletar 100% das amostras necessárias para controle da qualidade da água 
para consumo humano. VIGIAGUA. 

100% 100% 100% 100% VIGIAGUA 

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

100% 100% 100% 100% SISAGUA 

Executar medidas administrativo-sanitárias. 100% 100% 100% 100% SMS/VIGIASUS 

 

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 2018 2019 2020 2021 Indicador 
Promover ambientes e processos de trabalho saudáveis  100% 100% 100% 100% SMS/VIGIASUS 

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

100% 100% 100% 100% VIGIASUS 

Notificar os agravos graves relacionados a saúde do trabalhador no SINAN e 
preencher os campos: ocupação, dados da empresa e descrição do acidente. 

100% 100% 100% 100% VIGIASUS 

Investigar todas as ocorrências de acidentes de trabalho, graves e fatais, crianças 100% 100% 100% 100% SMS/VIGIASUS 
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e adolescentes em até 03 dias uteis 
Realizar vigilância dos ambientes e processos de trabalho nos estabelecimentos 
assumidos pela Vigilância Sanitária Municipal. 

100% 100% 100% 100% VIGIASUS 

Desenvolver ações de saúde do trabalhador no ramo da construção civil. 1 1 1 1 VIGIASUS 
Desenvolver ações de saúde do trabalhador no trabalho rural 1 1 1 1 SMS/VIGIASUS 
 

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 2018 2019 2020 2021 Indicador 

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

- - - - Número de notas fiscais com 
pagamentos trimestrais/ano 

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

10% 10% 10% 10% Número de medicamentos não 
consorciados/ano 

Construção de sala para farmácia e CAF para estoque e dispensação 
de medicamentos, 

0 0 1 0 Atualização de cadastro no 
CNES e autorização sanitária 
local 

Desenvolver atividades de campanha para o uso racional de 
medicamentos 

1 1 1 1 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 2018 2019 2020 2021 Indicador 
Realizar projeto de exercícios físicos na academia da saúde 1 1 1 1 SMS/NASF 

Divulgação do trabalho do NASF e fortalecimento do vínculo entre 

NASF e ESF 

1 1 1 1 NASF/ESF 

Realizar reuniões semanais com a equipe NASF 52 52 52 52 SMS/NASF 

Realizar projeto com brincadeiras de infância para crianças de 07 a 11 

anos  

1 1 1 1 SMS/NASF 

Capacitação dos profissionais do NASF  100% 100% 100% 100% 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 

- - - - SMS 

Trabalhar com projeto redução da obesidade adulta e infantil 1 1 1 1 SMS/NASF 

Participação nos grupos de gestantes, hiperdia, terceira idade e clube de 

mães 

100% 100% 100% 100% SMS/NASF 
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Realizar palestras envolvendo a população em geral 1 1 1 1 SMS/NASF 

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 2018 2019 2020 2021 Indicador 
Aquisição de um veículo exclusivo para o setor administrativo   1  SMS/Prefeitura Municipal 

Aquisição de um veículo com sete lugares ou mais para uso exclusivo no 
transporte dos pacientes que realizam hemodiálise; 

   1  
SMS/Prefeitura Municipal 

Aquisição de uma ambulância  1    SMS 

Aquisição de um veículo para realização das visitas domiciliares da 

equipe do NASF e PSF 

 1    
SMS/Prefeitura Municipal 

Realizar a reforma do Posto de saúde com pintura, piso, instalação 

elétrica e pequenos consertos 

1    SISMOB 

Construção de um novo bloco com sala odontológica, sala de reuniões, 

fisioterapia, farmácia, cozinha e consultórios.  

  1   SISMOB 
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ANEXO 1 – Cópia da Ata da realização da Conferência Municipal de 
Saúde para Elaboração de Diretrizes e Metas para o Plano Municipal 
de Saúde 2018-2021 
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Anexo 2 – Cópia da Ata da nova Eleição do Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde.
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Anexo 3 – Cópia da Ata que aprova o Plano Municipal de Saúde 2018-
2021. 
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