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INTRODUÇÃO
O presente “Plano Municipal de Saúde – PMS 2018-2021” apresenta as intenções e resultados a serem buscados pela
Secretaria Municipal de Saúde de Marquinho, no período de 2018 - 2021 expressões em seus objetivos, diretrizes e metas,
que se baseiam na análise situacional E tem como referência o “Plano Estadual de Saúde” e as propostas emergentes da
Conferência Municipal de Saúde de 2017.
Dessa forma, o Plano se inicia, com as características gerais do município e com a Análise da Situação de Saúde,
abrangendo aspectos relacionados ao perfil demográfico e socioeconômico e perfil da morbimortalidade, seguida da descrição
da Organização e Funcionamento da Gestão Estadual do SUS e Organização do Sistema Único de Saúde no Paraná. Com
base nisso, são indicados os objetivos, diretrizes, ações, metas e indicadores. Esta parte do Plano servirá de referencial para
as Programações Anuais de Saúde.
OBJETIVO
O presente Plano tem o objetivo de implementar políticas de saúde para melhorar a qualidade da assistência em saúde,
prevenindo assim agravos a saúde da população, e dessa maneira, diminuindo as taxas de mortalidade, principalmente infantil
e materna.

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 98425-8557 (42) 3648 - 1300
CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br
smsmarquinho@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO
O município de Marquinho está situado na região centro oeste do Paraná, há 378 km da Capital Curitiba Território
Cantuquiriguaçu, compreendendo uma área de 511, 149 km².
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2. ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE

2.1

PERFIL DEMOGRÁFICO E SOCIOECONÔMICO
2.1.1 População

Segundo os dados do ultimo censo demográfico, a população do município de Marquinho, atingiu o número de 4.981
habitantes em 2010. O município possui 02 áreas de assentamentos sendo, uma no Guampará com uma população de 28
habitantes, localizado a 35km da sede, e outra no Ouro Verde com 231 habitantes, localizado a 28km da sede. Ainda segundo
dados do IBGE há 02 indígenas, não havendo população quilombola. A população do município é predominantemente na área
rural
Dados Populacionais:
INFORMAÇÃO

FONTE

DATA

ESTATÍSTICA

População Censitária – Total

IBGE

2010

4.981

Habitantes

Número de Domicílios – Total

IBGE

2010

1.617

9,74

Fonte: IBGE/2010
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Distribuição da população estimada, por sexo e faixa etária, ano 2012.
Faixa Etária

Masculino

Feminino

Total

% Total

Menor 1 ano

33

40

73

1,47%

1 a 4 anos

155

148

303

6,11%

5 a 9 anos

267

204

471

9,50%

10 a 14 anos

292

264

556

11,21%

15 a 19 anos

265

238

503

10,15%

20 a 24 anos

192

166

358

7,22%

25 a 29 anos

148

163

311

6,30%

30 a 34 anos

177

171

348

7,01%

35 a 39 anos

194

173

367

7,40%

40 a 44 anos

185

159

344

6,94%

45 a 49 anos

145

159

304

6,13%

50 a 54 anos

154

119

273

5,51%
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55 a 59 anos

110

130

240

4,84%

60 a 64 anos

107

76

183

3,70%

65 a 69 anos

76

69

145

2,92%

70 a 74 anos

56

40

96

1,94%

75 a 79 anos

28

27

55

1,11%

80 anos e mais

28

28

0,56%

Total

2.612

4.958

100%

2.346

Fonte: IBGE/2010
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População Estimada De Residente Por Ano
Ano

População

Método

2016

4.826

Estimativa

2015

4.871

Estimativa

2014

4.917

Estimativa

2013

4.965

Estimativa

2012

4.879

Estimativa

2011

4.929

Estimativa

Fonte: IBGE/2010
População estimada residente na área rural e área urbana.
Área

Rural

Urbana

População

4.457

524

Fonte: IBGE/2010
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2.1.2 Alfabetização e nível de instrução
A Rede de Ensino do município contém 05 Escolas Municipais de Ensino Fundamental e 01 Escola de ensino
Fundamental e Médio e, 01 creche Municipal.
População residente alfabetizada segundo a faixa etária no Município
Faixa Etária

Ano: 2012

Ano: 2013

5a9

303

410

10 a 14

144

76

15 a 19

04

02

20 a 49

28

18

50 e +

16

12

Total

495

518

Fonte – IBGE/Censos.
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2.1.3 Saneamento
O município apresenta um equilíbrio entre casas de madeira e alvenaria. Na área urbana o bairro Coamig com
maior concentração de população de baixa renda, com baixo saneamento básico. Já a área central possui rede de água
tratada, ruas asfaltadas ou com superfície coberta por calçamento de pedras irregulares.
Com relação à aplicação de pesticidas e agrotóxicos nas lavouras, o município apresenta um índice baixo de
poluição do meio ambiente, tanto do solo águas e do ar, uma vez que a topografia é desfavorável a mecanização possuindo
em sua maior parte pastagem o que elimina quase por completo o uso de pesticidas.
A coleta de lixo é seletiva e realizada todos os dias na área urbana e na área rural uma vez por semana. Na área
rural onde não há coleta, o lixo é queimado/enterrado. Existe no município um numero considerável de domicílios com esgoto
e lixo a céu aberto, para tanto são implementadas políticas públicas de saneamento.
A fluoretação da água é de responsabilidade da SANEPAR e o município possui rede pública de água tratada na
área urbana e domicílios na área rural. Sendo que na área rural a maioria dos domicílios utiliza água de poço, fontes ou
nascentes.
A Vigilância Sanitária e Ambiental realiza coleta de amostras poço, fontes ou nascentes e nos cavaletes da rede
pública de distribuição de água, para envio ao laboratório para realizar a análise.
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2.1.4 Rendimento domiciliar e salários dos ocupados formais
A atividade econômica, é caracterizado pela agricultura familiar com predominância das atividades rurais voltadas à produção
de grãos como milho feijão e soja, a cultura de fumo também predomina em parte do município com cerca de 23 barracões e a
pecuária, com os rebanhos de gado leiteiro, ovinos, equinos e caprinos. O comércio que atende em parte as necessidades da
população tendo produtos à venda em mercados, mini mercados, Agro veterinária, Lojas de Roupas, Móveis, Eletrodomésticos
e Materiais de construção, Postos de combustíveis e serviços em geral. Porem não existe comércio voltado à cultura e lazer,
como livrarias, vídeo locadoras e lojas de discos.
Fazendo uma análise dos indicadores socioeconômicos e os dados de rendimento mensal que é de 22,5% para quem
recebe até um salário mínimo, e de 53,9% sem rendimentos comprovados, podemos dizer que Marquinho é um município
carente o que faz com que sua população figure em situação de vulnerabilidade social.
- Principais atividades econômicas:
 Lavoura temporária;
 Horticultura e Lavoura Permanente;
 Pecuária;
 Produção floresta Plantada e Nativa;
- Índice de desemprego: No ano de 2010 foi registrado índice de 0,98;
- Renda familiar (media): R$: 359,19;
- Grupos sociais organizados (associações de moradores, sindicatos, clubes de serviços).
- Entidades comunitárias existentes (Centros Comunitários, Clubes Sociais e Recreativos).

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 98425-8557 (42) 3648 - 1300
CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br
smsmarquinho@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dados econômicos.
ECONOMIA
INFORMAÇÃO
População Economicamente Ativa
População Ocupada

FONTE
IBGE
IBGE

DATA
2010
2010

ESTATÍSTICA
3.004
Pessoas
2.973
Pessoas

Indicadores econômicos e sociais.
INFORMAÇÃO
FONTE
DATA
ESTATÍSTICA
Densidade Demográfica
IPARDES
2012
9,75
hab/km2
Grau de Urbanização
IBGE
2010
10,52
%
Índice de Desenvolvimento Humano PNUD/IPEA/FJP
2000
0,691
%
IDH-M
Taxa de Pobreza (2)
IBGE/IPARDES
2000
41,16
%
Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou
IBGE
2010
13,97
%
mais
(2) - Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da renda familiar per capita de até 1/2 salário
mínimo. Os dados referentes à Situação de Pobreza são provenientes dos microdados do Censo Demográfico (IBGE) e das
Tabulações especiais feitas pelo Ipardes.
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2.1.5 Produto Interno Bruto per Capita
O levantamento, elaborado a partir de dados disponibilizados pelo IBGE e pelo DATASUS, além de permitir estabelecer
relações macroeconômicas, possibilita traçar, para cada município, seus perfis econômico e setorial. O cálculo do PIB –
Produto Interno Bruto dos municípios baseia-se na distribuição do valor adicionado bruto, a preços básicos, em valores
correntes das atividades econômicas.
O PIB per capita do município de Marquinho, atingiu a cifra de 7.588,76 IBGE/2008.
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2.2

PERFIL EPIDEMIOLOGICO

Informações sobre nascimentos no período de 2012 a 2016.
Condições
2012
Número de nascidos vivos
69
Número nascidos de mães de 10-19 anos
12
Números de nascidos de mães de 10-14 anos
1
Número de nascidos vivos por partos
43
cesáreos
Número de nascidos vivos por partos vaginais
26

2013
76
21
3
29

2014
72
14
1
33

2015
56
12
1
20

2016
49
8
1
19

47

39

36

30

Fonte: SINASC
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Percentual de crianças nascidas vivas por número de consultas pré-natal – 2012-2016.
Consultas de pré natal

2012

2013

2014

2015

2016

1-3 consultas

2

2

1

1

1

4-6 consultas

17

23

11

8

9

>7 consultas

50

51

60

47

39

Total

69

76

72

56

49

Fonte: SINASC
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Imunizações – Cobertura 2013 - 2016
2013

2014

2015

2016

BCG

102,60

128,99

93,42

94,44

Rotavírus Humano

87,01

142,03

97,37

88,89

Hepatite B

87,01

130,43

96,05

101,39

Penta

87,01

130,43

96,05

80,56

Pneumocócica

103,90

131,88

97,37

91,67

Poliomielite

87,01

127,54

96,05

79,17

Tríplice Viral

85,71

131,88

113,16

100,00

Fonte: DATASUS, PNI, TABNET
Devido à baixa porcentagem e não homogeneidade de algumas vacinas deve-se considerar que a meta estabelecida
pelo Estado para o município é sobre 72 nascidos vivos, segundo IBGE, 2011, no entanto, nasce uma quantidade variável
menor que isso ao ano, conforme se pode observar nos quadros anteriores, sendo um dos fatores pelo qual o município não
consegue alcançar a meta de cobertura vacinal.
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2.3

PERFIL DA MORBIMORTALIDADE
2.3.1 Mortalidade Infantil

No Brasil, assim como na maioria dos outros países, a taxa ou coeficiente de mortalidade infantil (número de óbitos
menores de um ano de idade por mil nascidos vivos/NV) está reduzindo a cada ano. Conforme dados do Instituto Brasileiro
Geografia e Estatística (IBGE), a mortalidade infantil no Brasil segue em declínio: em uma década (1998 a 2010) passou
33,5 crianças mortas por mil nascidas vivas para 22,0. A taxa da 5ªRS, onde o município pertence é de 17,98, em 2011. Já
município esse coeficiente se encontra em 14,50/1000nv.
Taxa de mortalidade em crianças menores de 1 ano de idade a cada mil nascidos vivos – 2009 - 2016.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Óbitos infantil
1
0
1
3
3
0
1
(numero absoluto)
Taxa de
13,51/1000nv
0
13/1000nv 43,47/1000nv 39,47/1000nv
0,0
17,85/1000nv
mortalidade infantil
Fonte: SIM
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de
de
no

2016
0
0,0
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2.3.2 Mortalidade Materna
O governo brasileiro assumiu o compromisso com a Organização das Nações Unidas (ONU) de reduzir em 75% a
mortalidade materna entre 1990 (140 para 100 mil nascidos vivos) e 2015. Até 2009, os índices caíram em 46% (75 para 100
mil nascidos vivos).
Em relação à mortalidade materna, em média 85% dos casos são considerados evitáveis e 71% desses óbitos são
atribuídos à atenção pré-natal, puerpério e assistência hospitalar; 23% relacionados a causas sociais e 6% ao planejamento
familiar e outros. No que se refere às causas de morte materna, as obstétricas diretas representaram, em média, 67,8% das
mortes entre 2000 e 2008; 49,59% em 2009; 71,3% em 2010 e 60% em 2011. Essas causas dizem respeito aos óbitos
decorrentes de complicações obstétricas na gravidez, parto e puerpério, incluindo intervenções, omissões, tratamentos
incorretos ou uma cadeia de eventos resultantes de quaisquer dessas causas. A doença hipertensiva específica da gestação
(DHEG) e as hemorragias pós-parto são as causas mais frequentes de óbito materno, representando 27,5% das mortes
registradas no ano de 2011.
Taxa de mortalidade materna (a cada 100 mil nascidos vivos) – 2009 – 2016.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Óbitos Materno
0
0
0
0
0
0
0
0
(numero
absoluto)
Taxa de
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
mortalidade
materna
Fonte: SIM
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2.3.3 Morbimortalidade segundo CAUSAS
Os agravos prevalentes no município são as diarréias causadas, em sua maioria por consumo de água não tratada,
pneumonias em sua maioria em crianças menor de cinco anos, já em adultos prevalece as DPOC, Diabetes e Hipertensão
arterial. Os hipertensos são acompanhados pelas ESFs. Existem ações da atenção primária à saúde para redução de
agravos como a dengue, febre amarela, Tuberculose. Todas as crianças são acompanhadas pela atenção Básica e pelo
pediatra ou Enfermeira pelo menos em seu primeiro ano de vida, mantendo ativas as ações de puericultura. São
desenvolvidos ações e programas que atendam crianças, adolescentes, homens e mulheres adultos idosos através dos
programas do adolescente, saúde do homem, saúde da mulher e saúde da pessoa idosa.
ÓBITOS por CAUSAS

2012

2013

2014

2015

2016

Algumas doenças infecciosas e parasitárias

1

0

1

0

1

Neoplasias (tumores)

5

3

3

7

7

Doenças do sangue e dos órgãos
hematopoiéticos e alguns transtornos
imunitários

0

0

0

0

0

Doenças endócrinas, nutricionais e
metabólicas

2
1

Transtornos mentais e comportamentais

1

0
1

0

0
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Doenças do sistema nervoso

0

0

0

1

0

Doenças do olho e anexos

0

0

0

0

0

Doenças do ouvido e da apófise mastóide

0

0

0

0

0

Doenças do aparelho circulatório

4

5

6

9

6

Doenças do aparelho respiratório

4

8

3

6

6

Doenças do aparelho digestivo

3

0

3

1

1

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido
conjuntivo

0

0

0

0

0

Doenças do aparelho geniturinário

0

0

0

0

0

Gravidez parto e puerpério

0

0

0

0

0

Algumas afecções originadas no período
perinatal

2
3

1
1

0

Malformações congênitas, deformidades e
anomalias cromossômicas

1

0

0

1

0

Sintomas e achados anormais de exames
clínicos e de laboratório não classificados em

3

5

0

1

0
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outra parte
Lesões e envenenamento e algumas outras
consequência de causas externas

0

Causas externas de morbidade e de
mortalidade

4

Total

30

0

0

0

0

0
1

25

0

19

Fonte: SIM
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3. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

A Secretaria Municipal de Saúde presta serviços à comunidade, através da Atenção Básica à Saúde no Centro de
Saúde de Marquinho Unidade Básica, na Unidade de Saúde da Família Sede e de uma Unidade na localidade do Guampará,
uma UAPSF (Unidade de Apoio ao Programa Saúde da Família), a nível ambulatorial. Já os serviços de média e alta
complexidade são encaminhados para os hospitais de Laranjeiras do Sul, conveniados com o município. E, as especialidades
como ortopedia, oftalmologia, cardiologia, e exames como eco-cardiograma, eletro-cardiograma, eletro-encefalograma e ultrasonografia são realizados através do Consórcio ASSISCOP, outros exames e especialidade são encaminhados para Curitiba,
Guarapuava e Cascavel através de TFD (Tratamento Fora de Domicílio).
Além dos cuidados básicos prestados à população na Atenção Primária a Saúde, também é desenvolvida ações para
melhoria na qualidade do pré-natal, intensificação na coleta de exames cérvico-uterino, saúde do trabalhador, saúde do
adolescente, e saúde bucal. O baixo IDH e a população com renda às vezes inferior a um salário mínimo aumentam o número
de famílias cadastradas nos programas sociais como Bolsa Família, Leite das Crianças e outras ações sociais com vistas à
diminuição dos riscos as famílias e para promover sua inserção na sociedade.
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Doenças de Notificação- 2010-2015.
Doença de Notificação

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Intoxicação Exógena

6

4

3

4

1

5

Hepatites Virais

1

1

0

1

0

0

Dengue

0

0

0

0

0

0

Malaria

0

0

0

0

0

0

Meningites de qualquer forma

0

0

0

0

0

0

Acidente por animais peçonhentos

8

8

8

16

9

27

Coqueluche

0

0

0

0

3

1

Leishmaniose Tegumentar americana

0

1

0

0

0

0

Leptospirose

0

0

2

0

0

0

Raiva

0

0

0

0

0

0

Sífilis em gestante

0

0

0

0

0

0

Sífilis Congênita

0

0

0

0

0

0
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Toxoplasmose

0

0

0

0

0

0

Síndrome da Rubéola Congênicta

0

0

0

0

0

0

Tétano Acidental

0

0

0

0

0

0

Violência doméstica, sexual e/ou outras
violências

1

0

1

2

1

0

Tuberculose

0

1

0

0

0

0

Varicela

1

5

0

0

0

0

Hanseníase

1

0

1

1

0

0

HIV/AIDS

0

0

0

0

0

0

Fonte: TABNET; DATASUS

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 98425-8557 (42) 3648 - 1300
CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br
smsmarquinho@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
A Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde,
tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e seu uso racional. Tem,
portanto, caráter sistêmico e multidisciplinar representa, atualmente, uma atividade de grande impacto financeiro no âmbito do
SUS, em razão da crescente demanda por medicamentos. As ações da AF devem estar fundamentadas nos preceitos da
Constituição Federal, na Lei Orgânica da Saúde e na legislação específica da área.
3.3
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Na Atenção Primária, estão inseridas as políticas de: Saúde da Família; Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Saúde do
Adolescente; Saúde do Homem; Saúde do Idoso; e Saúde Bucal.
3.3.1 Atenção às condições crônicas
A Atenção às Condições Crônicas envolve as Políticas de Saúde Mental, da Pessoa com Deficiência, Saúde do Homem
e do Idoso, Atenção ao Portador de Diabetes e Hipertensão, Comunidades Vulneráveis, Controle do Câncer, Controle do
Tabagismo e do Risco Cardiovascular e do Enfrentamento da Violência.
3.3.2 Atenção à Urgência e Emergência
No município de Marquinho o processo de atendimento nas urgências e emergências acontece como cuidados de
primeiros socorros, por conta de não haver SAMU e outros, sendo a equipe da unidade básica quem presta o primeiro
atendimento e encaminha ao hospital. Este atendimento deve abranger os seguintes fatores: redução da incidência de agravos
urgentes, adoção de medidas preventivas, ambientes seguros, implemento no manejo de condições crônicas (Atenção
Primária), e garantia de assistência oportuna e adequada.
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3.4

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

A gestão atual percebe a importância de qualificar seus profissionais, com o intuito de proporcionar uma assistência de
qualidade ao usuário, com maior interação entre a equipe, através da troca de saberes e uma reflexão sobre a prática dos
serviços em saúde.
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4 DIRETRIZES, METAS E AÇÕES.
Considerando a realidade do município e os principais problemas e necessidades, foram definidas as diretrizes, pelas quais
será traçado um conjunto de ações e metas para alcançar o que propõe o objetivo deste Plano de Saúde.
4.1 DIRETRIZ 1 – ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL, DE ACORDO COM A REDE MÃE PARANAENSE
A avaliação mais efetiva da qualidade de vida de uma sociedade é a queda de mortalidade materna e infantil. Considerase, importante identificar os fatores de risco para a mortalidade materna e infantil e trabalhar formas de atender essas
desigualdades. A Rede Mãe Paranaense propõe a organização da atenção materno-infantil, qualificando o cuidado MaternoInfantil nas ações do pré-natal, parto, puerpério e do primeiro ano de vida das crianças, reduzindo a Mortalidade Materna e
Infantil através de um conjunto de ações estratégicas dessa rede, visa à melhoria e qualificação do atendimento.
METAS A SEREM CUMPRIDAS:
Atingir acima de 95% de gestantes com 7 ou mais
consultas de pré-natal
Realizar 100% dos exames preconizados, em todas as
gestantes

AÇÕES
Manter adesão ao programa Rede Mãe Paranaense,
seguindo as orientações da Linha Guia para atendimentos
das gestantes e crianças;

Implementar 100% de estratificação de risco nas unidades
e níveis de atenção que realizam o atendimento à gestante
e criança;
Evitar óbito Materno e Infantil;
Melhorar a qualidade e responsabilidade da assistência na
gestação, parto e puérperio;
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Encaminhar 100% das crianças menores de 1 (um) ano
estratificadas como risco intermediário e alto risco, para o
centro de referência
Vincular 100% das gestantes a um hospital de referencia
de acordo com seu risco dentro da rede;

Aumentar a proporção de partos normais

Melhorar a assistência ao pré-natal de alto risco e
acompanhamento das crianças de risco menores de um
ano;
Promover cuidado às crianças menores de um ano de
idade
Vincular as gestantes aos hospitais de referência,
conforme estratificação de risco;
Ampliar as ações de promoção á saúde e prevenção de
doenças e agravos, voltadas à gestante
Melhoria e ampliação do grupo de gestantes com o auxilio
de equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapia para alivio
dos problemas e dores na gestação; (Proposta em
Conferência Municipal de Saúde)
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4.2 DIRETRIZ 2 – FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
A Portaria Nº 648 GM/2006, define Atenção Básica, como um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e
coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas
e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza
tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e
relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da
universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da
responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
METAS

AÇÕES

Programar e/ou implementar 100% do acesso e
qualificação das ações e serviços da Atenção Primária em
todas as Redes de Atenção.

Programar ações de promoção e prevenção da Saúde do
Homem;

Programar ações de promoção e prevenção da Saúde da
Mulher
Implantação e/ou implementação das Redes de Atenção à
Saúde das Pessoas com Deficiência
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Implantação e/ou implementação das Redes de Atenção à
Saúde do idoso
Melhoria e ampliação dos grupos de hipertensos e
diabéticos nas comunidades, com equipe multidisciplinar,
garantindo exames preconizados anualmente para todos
os pacientes, com entrega de medicações durante os
grupos; (Proposta em Conferência Municipal de Saúde)

Intensificar as ações da Atenção Primária voltada para a
prevenção e identificação precoce de agravos;

Programar e/ou implementar 100% de acesso e
qualificação das ações e serviços da Rede de Atenção em
Saúde Mental.

Implantação e/ou implementação das Redes de Atenção à
Saúde Mental, para pessoas com sofrimento ou transtorno
mental e com necessidades decorrentes do uso do crack,
álcool e outras drogas
Elaboração de grupos nas comunidades para
acompanhamento dos pacientes com transtornos mentais
e uso de remédios controlados com trabalho em equipe
multidisciplinar e se necessário, atendimento individual;
(Proposta de Conferência Municipal de Saúde)
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Promover 01 trabalho/ano de educação em saúde para a
população em geral para prevenção de DSTs

Promover ações com adolescentes nas escolas e para a
comunidade, sobre a prevenção das DST´s

Promover 01 ação/ano sobre gravidez na adolescência

Realizar ação educativa e de orientação para a população
alvo, no intuito de prevenir a gravidez na adolescência

Promover 01 trabalho/ano sobre prevenção de violências

Promover ações de educação em saúde para a população
em geral contra todo tipo de violência

Intensificar para 01ação/trimestral do programa do
Tabagismo;

Implementar 100% do trabalho com as crianças nas
escolas, através do Programa PSE - Programa Saúde na
Escola e Equipes de Saúde Bucal e Estratégia de Saúde
da Família;

Elaboração de grupo de tabagistas para auxiliá-los a parar
de fumar e garantir medicações se necessário, com o
apoio de equipe multidisciplinar; ( Proposta em
Conferência Municipal de Saúde)

Acompanhamento com integralidade das crianças que
freqüentam as escolas municipais e creches, inclusive nas
comunidades com avaliação e atividades preventivas pelos
dentistas e auxiliares; (Proposta em Conferência Municipal
de Saúde)
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Implantação de 01 aparelho de Raio-x odontológico no
Centro de Saúde;

Adequar 01 sala para realização de Raio-X Odontológico
nas dependências do Centro de Saúde; (Proposta em
Conferência Municipal de Saúde)

4.3 DIRETRIZ 3 – FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA
As ações de Vigilância Sanitária (VISA) devem promover e proteger a saúde da população, com ações capazes de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
A Vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Acima de tudo a epidemiologia é um
instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização dos serviços de saúde, como também para a
normatização de atividades técnicas.
METAS

AÇÕES

Manter 100% vigente o Plano de aplicação do VIGIASUS;

Executar plano de aplicação do VIGIASUS;
Notificar e investigar os agravos de notificação
compulsória, observando o prazo de encerramento
conforme normas vigentes
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Manter 100% de notificações compulsórias, observando os
prazos das investigações e encerramento;

Implementar 100% das ações de prevenção e detecção
precoce de doenças como Tuberculose, Hanseníase,
Hepatites e HIV/AIDS;

Implementar 100% das ações para intensificar as
coberturas vacinais do calendário básico de vacinação;

Realizar as notificações e investigações relacionadas a
violência interpessoal e autoprovocada;
Notificar e investigar todos os casos de acidentes
relacionados ao trabalho, intensificando as ações de
prevenção;
Realizar notificação de casos por picadas de triatomíneos
e investigação entomológica das unidades domiciliares
infestadas.
Intensificação de ações para busca ativa de sintomáticos
respiratórios e solicitação de exames de BK em 1% da
população.
Realizar a vigilância de contatos intradomiciliares dos
casos novos de hanseníase diagnosticados no ano vigente
Intensificar as ações para realização de testes rápidos ou
convencionais para diagnósticos precoces de hepatites
virais dos tipos B e C, HIV/AIDS e sífilis para população
em geral;
Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos
Intensificar ações e promoção de campanhas para atingir a
cobertura vacinal, preconizada, pelo Ministério da Saúde;
Monitorar os serviços de saúde que realizam vacinas (sala

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 98425-8557 (42) 3648 - 1300
CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br
smsmarquinho@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
de vacina) quanto às boas práticas de vacinação
Aumentar para 100% a proporção de registro de óbitos
com causa básica definida

Intensificar a vigilância dos registros de óbitos com relação
as causas básicas

Realizar 01 ação/ano de orientação à população sobre
acidentes com animais peçonhentos e intoxicações

Promover ações de educação e informação à população
sobre os cuidados necessários, para evitar acidentes por
animais peçonhentos e intoxicações exógenas.

Manter 100% da meta do programa VIGIÁGUA

Coletar amostras para controle da qualidade da Água para
Consumo Humano – VIGIAGUA

Manter 100% vigente o Plano de Ação de Vigilância
Sanitária;

Implementar e executar o Plano de Ação de Vigilância
Sanitária

Implementar 100% as ações em Saúde do trabalhador

Realizar ações junto aos trabalhadores em geral, com foco
na redução de acidentes de trabalho e agravos a saúde do
trabalhador;
Realizar a notificação e investigação dos casos de
acidente de trabalho graves e agravos relacionados ao
trabalho;
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Reduzir o número de casos positivos para dengue e
reduzir o número absoluto de óbitos por dengue

Realizar os ciclos de visitas domiciliares para controle da
dengue
Integrar ACE com Atenção Primária
Realizar supervisão de campo das atividades de controle
vetorial da dengue

Realizar 01 ação/ano voltada ao combate a Dengue

Realizar ações de educação e orientação à população
sobre combate e controle vetorial da dengue

Realizar 100% das inspeções preconizadas pela VISA nos
estabelecimentos de interesse da saúde

Monitorar/ orientar/ Interditar estabelecimento de interesse
da saúde, referente a alimentos, produtos e serviços

Reduzir o número de casos positivos para COVID-19 e
reduzir o número absoluto de óbitos por COVID-19 entre a
população em geral e a contaminação cruzada entre os
profissionais da linha de frente.

Realizar trabalhos de orientação e educação à população
em geral sobre as medidas preventivas de enfrentamento
ao COVID-19, eliminando ou minimizando as
possibilidades de disseminação e contágio pelo vírus.
Identificar adequadamente e em tempo oportuno os casos
suspeitos.
Realizar o Teste Rápido e/ou coleta de material para
exame laboratorial dos sintomáticos respiratórios no tempo
oportuno de acordo com os Protocolos do Ministério da
Saúde e SESA
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Realizar o monitoramento das pessoas vindas de outros
estados e municípios, bem como de contatos com
suspeitos e/ou confirmados por COVID-19.
Orientar e monitorar para o adequado isolamento
domiciliar de acordo com cada caso, dentro dos
protocolos.
Manter quantidade suficiente de EPIs, material de
consumo diverso e todo aparato necessário, físico e
humano, para enfrentamento à pandemia de COVID-19.
Manter toda a equipe de profissionais devidamente
orientados e treinados para o enfrentamento a pandemia,
desde a paramentação, atendimento de variadas formas,
desparamentação e descarte de lixos contaminados
gerados por esses atendimentos.
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4.4 DIRETRIZ 4 – IMPLEMENTAÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
“A assistência farmacêutica trata de conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto
individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e seu uso racional. Este conjunto
envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação,
aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua
utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população”. RES CNS
nº338/2004.
METAS

AÇÕES

Garantir 100% de Regulação Sanitária dos Medicamentos

Promover o correto fluxo e armazenamento dos
medicamentos, para que em suas variadas apresentações,
estejam adequadamente expostos e/ou armazenados de
acordo com as normas da Vigilância Sanitária e
preconizado pela legislação farmacêutica;

Promover 01 ação/ano sobre o uso racional de
medicamentos

Programar, juntamente com as equipes da Atenção Básica
e Nasf, ações de educação e informação à população para
o uso correto de medicamentos e os riscos da
automedicação;
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Planejar e executar, segundo plano de aplicação, os
recursos de Custeio e Capital Incentivo de Qualificação da
Assistência Farmacêutica;
Implementar 100% de qualificação da assistência
farmacêutica

Utilização de sistema de informação para a gestão da
assistência farmacêutica, nos diferentes componentes;
Implementação / Manutenção de registro dos usuários de
medicamentos do município;

Programar 100% de melhorias no âmbito do atendimento
da farmácia destinado à população;

Criação da Remune – Relação Municipal de
Medicamentos, acrescentando medicamentos essenciais
para o tratamento das doenças; (Proposta em Conferência
Municipal de Saúde)
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4.5 DIRETRIZ 5 – FORTALECER A GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE

O fortalecimento da Gestão Municipal da Saúde se faz de suma importância para o efetivo processamento e
desdobramento das pautas e demandas da gestão do SUS, bem como, para a organização e operacionalização das redes de
atenção à saúde. Portanto, a organização e preparação da gestão municipal frente às demandas do SUS refletem diretamente
na qualidade dos serviços de saúde prestados à população e na garantia do direito à saúde, e isso só acontece com uma
representação municipal fortalecida e atuante nos espaços interfederativos, garantindo o direito à saúde e a qualidade devida
aos cidadãos.
METAS
Implementar 100% de manutenção da frota municipal da
saúde;

AÇÕES
Programar a renovação e manutenção da frota de veículos
da saúde, promovendo a melhoria do transporte de
pacientes às referências ambulatoriais para consultas,
exames, procedimentos e afins;

Aprimorar 100% do fluxo de atendimento de consultas
pediátrica alternando os atendimentos com as ESF;

Aumentar para duas vezes por semana o atendimento do
médico pediatra, fazendo a divisão da quantidade de fichas
distribuídas para a população do interior e da cidade;
(Proposta em Conferência Municipal de Saúde)

Implementar 100% do processo de valorização do servidor
público
Intensificar para 01 curso/ano de educação permanente
para os profissionais da saúde.

Programar a manutenção e atualização do Plano de
cargos e salários dos funcionários da saúde;
Promover a educação permanente dos profissionais da
saúde;

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 98425-8557 (42) 3648 - 1300
CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br
smsmarquinho@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Implementar 100% da Ouvidoria Municipal;

Aquisição de 01 aparelho de Ultrassonografia

Colocar placa de identificação na sala da ouvidoria;
Afixar banners de divulgação da Ouvidoria em todos os
estabelecimentos de Saúde pública;
Programar a aquisição de um novo aparelho de
Ultrassonografia para Unidade de Saúde da Família Sede
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