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1. TNTRODUÇAO

O

processo

de pla§amento desle Plano Municipal de Saúde se deu sob a

coorderlação do gesÍor mu icipal considerando as intenções políticas e os objetivos a
semm âlcançados no período compreendidô entre 2018 e 2021, contemplando para a sua

construção, a metodologia participali\.a, por meio de reuniões realizadas com a equipe
de saúcle mraicipal e tâmbém atravós da V Conferência Municipal de Saúde "Por runa
saúde pública de qualidade para L.avínia".

Este Plano foi elaborado a partir de três eixos, Eixo 1: Por uma porta de entrada
quaiifrcada. Eixo 2: direitos e deveres dos usuários e trabalhadores do SUS. Eixo 3:
avanços e desafios no Sf]S.

Àcrerlitamos que a padicipação dos vários segmentos no processo de planejamento
(Secretaria Municipal de Saúde, Conseliro Municipal de Saúde. Gestores, trabalhadores

e usuários) não se finaliza com a apresentação deste instrumentrt. mas sim com

o

compromisso de avaliação e monitoramento das açôes propostas.

2.

ANÁLISE SITUÂCIONAL DO MUNICÍPIO
2.1 Caracteriz-ação do Municípiol Regionaliz*ção

Lavínia limita-se ao norte com Araçatuba: ao sul com Fiórida Paulista

e

a oeste com Mírandópolis. O tenitório

é

Pacaembu; ao leste com Vaiparaíso e

compreendido entre os rios Tietô e Aguapeí tle um lado, e de outro os ribeirões Claro
e Água F'ria.

l)e acordo com o IBGE (CENSO 2010). possuímos uma população total de 8.779
habitantes, ciestes 2.596 são mulheres e 6.183 homens. e a população eslimada em

2016 é de 10.876. sendo a área urbana composta de 48,89ô da população e a área

nual de 5i.2%. Segundo o IBGE a população rcsidente a1iãbetizada corresponde

a

7.268 pcssoas e o IDI{M é de 0.721"

A atividade econômica predominante

é a agropecuária, mas em virtude de existir

três LInidades Prisionais Bstaduais Masculinas implantadas no

nT

unicípio, o comérci<r

se Í'ofialeceu e expandiu consideravelmente, principalnrente côm a venCa de gêneros

alimentícios, vestuário e de sen'iços de pensões. pousadas e tie taxi.
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A existência das já mencion adas Penitenciárras masculinas, implica numa
discrepância entre o número de habitantes homens em detrimento de mulheres, em

decon&rcia disso, o município conta também com a particularidade de possuir uma
parcela da população que é rotativa, sendo composta por familiares dos referidos
privados de liberdade, que se domiciliam neste município, mas de forma provisória,

devido a constante movimentaçâo entre âs Unidades Prisionais do Estado. Sendo
assim, além dos residentes fixos, contamos também com essa população que é cíclica
e que auÍnenta consideravelmente a demanda para todos os tipos de serviços públicos

(educação, saúde, promoção social, entre outros).
Possuímos em nosso município uma creche, uma pré-escola, uma escola de ensino

municipal (ensino fundamental) e uma escola estadual (ensino médio), não dispomos
de Faculdades ou Escolas de Ensino Superior ou Técnico Profissionalizante, sendo

assim nossos munícipes são direcionados as cidades vizinhas que possam oferecer
condições propicias para eshrdos e aprofundarnentos acadêmicos.

de Lavínia no estado de São Paulo

Fonte: Wikipédia
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O mr:nicípio de Lavínia está localizado na Região Oeste do Estado de São Paulo,
a 595 km da Capitatr e a 72.2 kru da DRS

Ii

de Araçatuba/SP ao qual está vinculada.

Perlence a m;cÍoffegíão de AraçaÍuba. dentro das seguintes coordenadas geográficas:

latitude 2i'10'06" suI e a uma ]ongitude 51"02'23" oeste. estandô a umâ altitude de
,{58 metros. Possui uma área terdtorial de 537,675 Km'. densidade demográlica de
i 6.33 hahitanteslkm2.

Mapa n" 3: Processo de Regionalização do SUS. O municípitt de [,avínia está
krcalizado na RRAS 12.
olstrrburgão da§ Redes Regionals dê AGn9ito

à

saúde - Agôsao 2011.
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2.2 Per{il Epidemiológico
Tabela l-População totâl estinnada
Lavínia no ano de 2017.
FAIXA

ETÁRIA

0-4Anos
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e
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Tabela 2 - Número de Nascidos vivos por sexo no município de Lavíniâ/SP, periodo de
2011 a 2015.
Período
2075

2011-

20ll

2012

2013

2015

2Ot4

Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Éem

24

Lavinia

32

29

21

Fonter MS/SVS/DASÍS - Sistema de InôÍmaÇôcs sobre Na5cidos

25
Vivos

27

23

Íotal

Masc

2't

26

SÍNASC

Tabela 3- Número de AIH's pâgas por Internações por condições sensíveis a Atenção
de 2011 a 2016.
Laúnia/SP

20ll
Doenças pteveníeis p/ imuniz. e cond.
sensíveis
GastroesteÍites infecciosas e

30

complicações
Anemia

6

Def iciências Nutíiciohais

7

lnfecções de owidg, nariz e garganta
Pneumonias bacterianas

10
L

5

Asma
Doenças Pulmonares

18

Hipenensâo

13

Angina

14

lnsuficiência cardíaca

35

Doenças Ceíebrovasculares

10

Diabetes Melitus

7

't

Epilepsia§

lnfecção do rim e t.ato urinário
lnfecção da pele e tecido sub€ltâneo

5

Doença inf lamatória órgãos pélvicos
femininos
Ulcera gastrointestinal

2

Doenças relacionadas ao pré-natal e

6
2

2012 2013 2074 2015 2016 Total
629

2't
54
66
15
01
7l
20

72

78
73

191

11

I
27
14

9L4
611
57
770
1?
77
88

25
11

êm menores de
idadêfonte:Tabner SES/SP

I

ano de

de Lavínia,/SP

101

20
106

61
54
134
11

7a
53

48

10

14

\L

75

6

0

7

26

0

1

0

4

4

42

6

19

L57

1054

10

5

2

207

130

Fsnie: SÍISSP/SIH-SUS - Sistema de lnlôÍmdçõ§s l{ospi{atares do SUs

Tabela 4-llÍortâlidade Infantil no

742
29

r4
20

parto

Iotal

44
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05
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Tabela 5- Mortalidade Daternano município de LavínialSP, por Cap. CID 10, no período
de

20ll

a 2015

2077 2072 2073 2014 2015 Total
câpÍtulo clD-10: xv, Gravidez parto e
puerpério, XVl. Algumas afec oÍigiÍEda§
no período perinatal

o1

Fonte SIM e SINASC

Tabela 6. Número de óbitos por cspítulos CID-10 e por s€xo, LaúnirSP, período de 2011

r

2015.

2011
Cãpítulo CID-10

2OL2

2013

FerD Mas Fem Mar

l.

00402040

ll, Neoplasias (tumores)
lll. Doenças sangue ór8ãos
hernat. etranst. imunitár.

04 02 02 06
01 00
0

Algumas doenças
infecciosas e parasitárias

lV. Doenças endócrims
nutriçionais e metabólicas
V. TranStornos mentais e

compoÍtamentais
Vl, Doenças do sistema
neryoso
lx. Doenças do aparelho

circulatório

X.

Doenças do aparelho

respiratório

xl. Doenças do apareiho
digestivo
Xll. Doenças da pele e do
tecido subcutâneo
Xlll. Doenças do sistema
Osteomuscular e tec.

0

Fem

01

c

00001
0

Total
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0
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0
001
020201
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0

0
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001
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0
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0
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0
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01 M

0
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0

0
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0B 09 04
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o02
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52
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conjuntivo
XlV. Doenças do aparelho

2015

04020200321

01 02 07

01 01

2014

Mas Fem Mas Fem

01

13 09

77

03 01 05

25

0

0001

0

001

04

14

02

01

06

geniturinário
XVl. Algumas afec.

00000

00

01

originadas no período

peíinatal
Xvlll.Sint sinais e
achadanormexclÍn ê
laborat
XX. Causas extêrnas de
morbidade e mortalidadê

Total

0402

0

01

02030020
22 27 L7 32

Fonle: MS/SVS/DASIS - SistcÍna de Infomaçõcs sobÍe MoÍtalidadc

2.3
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12

-

05 01 04

0

03

23

03

01 02

02

03

18

lt

21 39

2t

38
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Estruturâ da rede de Atenção à saúde
O município possui atualmente uma Unidade Básica de Saúde em firncionamento

das 07hs às17hs, e terá o horário de atendimento estendido até às 20hs a

partiÍ do ano
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de 2018. Os serviços são organizados a paÍtir de 03 equipes de saúde da famíli4
sendo elas 02 urbanas

e 01 rural, atingindo cobeftura de 100% da

população

residente no município, desconsiderando a populaçâo privada de liberdade, pois em

nosso território rural há 03 (três) Unidades Prisionais em funcionamento, e há
previsão de inauguração de mais uma Unidade.

No ano de 2018 seú inaugurada uma nova Unidade Brisica de Saúde, a qual
perÍnaneceÍá como

a

principal porta de entrada dos usuários,

e

centro

de

comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde com o objetivo de desenvolver

uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e
nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.

O trabalho desenvolvido por esta instituição, visa promover políticas direcionadas

â pÍevenção de doenças e a pÍeservação do bem estar nas comunidades realizando

com pâcientes atendimento em clínica básica com os progmmas: Tabagismo,
Diabetes, Hipertensão Arterial Sistêmic4 Saúde da Crianç4 Saúde da Mulher, Saúde

do Homem, Terapia Comunitaria, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitaria,
Prevenção

à

Raiva Canin4 Saúde Bucal

e

Controle de Vetores, além

do

fomecimento de medicamentos essenciais, exames complementares tais como,

diagnóstico

de DST's

e

eletÍocaxdiograma. Contamos com

os

segúntes

pÍoÍissionais:gestor geral de saúde, gerente geral de saúde, médicos da saúde da

familiq enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliar

de

dentista, Iisioterapeutas, psicólogos, farmacêutico bioquímico, assistente social,
médico veteriniírio, diÍetor de vigilância sanitáLria chefe de equipe de controles de
vetoÍes, visitador da suceno coordenador do PACS, agentes comunitiâ.rios de saúde,
coordenador de tÍansportes, motoristas, oficial deadministração, auxiliar e técnico em

informática, agente de saúde I, agente administrativo e serviços gerais.

Não possuímos hospital no município e também não dispomos de assistência
especializada ambulatorial. Para isso temos como referência respectivamente, o

Hospital Estaduai de Mirandópolis

e o AME -

Ambulatório Médico de

Especialidades de Andradin4 para consulta de especialidades e ou exames.
Para serviços indisponíveis no SUS regional, utilizamos â parceria do CIENSP
de Andradina.
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Paulo

(} municipio recebe apoio Diagnóstico e
âftbulatoriais)

- APAÍ1, F'annácia de Alto

Terapêutico (atentiimentos

Custo, Laboratórios (AnáIises Clínicas,

Cilopatologia. Bioquímica. etc.)- Laboratório de Saúde Pública - IAL, Colposcopia.

Serviço Imagem (Raio-X, lvlcmogrirfia. Densitometria Óssea, US Convencional,
RNM, Tomograiia, US Doppler, ECO Cardiografia, Endoscopia. Coionoscopia. etc.)
e Fisioterapia.

À

L.lniversidade Esrarlual de São

Paulo

LjlriESP iie Araçatuba/SP é referência

para odontologia. Ilospital Ritinha PÍates de Araçatuba é referência para tÍatamenlo
auditivo. Sonta Casa de Araçatuba é relerência pâÍa oncÕiogia e 'I-erapia Renal

Srbstitutiva, e para este último temos também corro referência ô l{ospital de llha
Solteira,

Os Ser-v'iços de saúde e Redes temáticas existentes

ro tcr.ritórió municipal e na

Região de Saúde deste Município de Lavínia são:

Redc de Atsnção Psicossocial (RÂPS): enconlÍa-se em lase de estruluração

nÕ

que diz respeito a inleruações psiquiátricâs em hospital geral, porém nesta Rede já

esti pactuada com a R.egião dos Lagos, a <iisponibilidade fiJtura de 08 leitos

para

pacientes psiquiátricos, nô húspital de llha Solteira. Com relação aos pacientes que
necessitam de atendimento de CAPS, contamos com

o

CAPS

AI)

Regional de

Andradina, até que seja inaugurado o CAPS no mulricípio de &íirandópolis.
Rede Cegonha: Que tem corrlo diletrizes a vinculação da gestâate ao local do

parto e tÍanspofie seguro, ar:olhimento com classificação de risco (AC--R)

nas

maternidades, troas prálicas no cuidado aú parto e nascimento, rieônata1. aboúaü'iefio

e urgências obstétricas. acompanhante de livre escolha da mulher drrrallte toda

a

internaçào e no acompanhamento do Íecem-nascido, dsmocíatização da gestãô nas
rnatemidades" garantia de acesso às ações do planejamento reprodulivcr e da atençâo
ii saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses com qualidade e resolutividade.

À reÍerência para gestação de alto risco ambulalorial, é o AME de Andradina e a
roferência hospitalar é a Santa Clasa de Araçatuba.

Rede de Urgência e Emergência (R[JE): Esta rede ainda se encontra em
proúesso de estruturação.Atualmente

o mrinicipio de Lavínia utiliza o Sistema

192

para atendimento de Urgência e Emergência. A partir cle novemtrro de 2013 os
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lrlunicipios da Região dos l,agos iniciaram

Õ pÍocesso de adesào ao

SAMU Regional,

com sede ceâtral em .Araçatuba/SP e bases descentralizadas com ambulância simples
em seus municípjos- Ainda não existe dâta definida para o fultcionamento da bâse

regiônal de Àraçatuba que irá operar a Cenrrâl 192 de Regulação e das bases
descentralizadas, mas Lavínia/SP lêz sua adesão..Após o início do Í'uncionamento em

Araçatuba, to<la vez qlre o pâciente ligar par* o núrrero 192 em Lavinia, cairá na
Rase Regional de Araçatuba. o qual terá médico reguiador para direcionar a remoção

de acordo com a classificação e gravidade.

A

base sediada em Lavínia 1àrá a

remoção caso necessite de ambulância simples com motorista

e técnico de

entbnxagem.

Rede de âtenção

à

saúde das pessoas com doençâs crônieâsi Esta rsde

encüntra-se em processô de construção. Atualmette as referências segundo as
espocificidades são:

Oneologia:Santa Casa de AÍaçatuba.

l{á o projeto de implementação da rede Hebe Camargo de Cornbate ao câncer

-

é uma iniciativa do govento do estado de São Paulo. quc rem como objetivo
aprimorar o modelo de atenção as pessoas eom cânceÍ. integrar os serviços de
diagnóstico e tratamentú em oncologia do estado rle São Paulo, organizar o acesso e
recluzir o tempo entre diagnóstico e trat.ünento.
Doença Renal Crônica:Hospital Regional de llha Solteira.

Obesidade:Não possuímos ret'eÉnciâ para as cirurgias bariátricas e de reparaÇão
plástica.

IIipeúensão

e

diabetes: Ame-Antlradina

Doenças respiratórias: Ame-Andradina

Tatrela no 08 -

Básica:

Serviços do Sistema de SaÍrtle do Município dc Lar'ínia
Serviço de atenção à saúde
Serviço de atenção ao
ao

domiciliar

parto e nascirÍr€nto

cadastrados no CNES.

PREFEÍTURA UUNICIPAL DE L,AVÍNTA

PEPARTAMENTO M"NICTPAL DE SAÚDE
r\ua
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Hiotz Brandão n" 82 - Fooe/fax 18 3 69A 9U/36981744 - Eoergêocâ 192
cEP: 16.850400 - t vinia - F.stado de Sào Paulo
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Serviço de atenção psicossocial
Sen iço de controle de tabagismo
Sen'iço de diagnóstico por anatômia- patologia e citopato.
Serviço de diagnósÍico por imageÍn
Serviço de Fisioterapia
Serviço de práticas integrativas e complementares
Serviço posto de coleta de materiais biológicos
Serviço de dispensação de hortes próteses e rnateriais especiais
Serviço de farmácia
Serviço Social
Central de esterilização de materiais

Próprio
Próprio
Terceirizado
Terceirizado
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Próprío

Próprio

Serviço de Ambulância

Próprio
Próprio
Terceirizado

Serviço de Prontuário de paciente
Serv;ço de manutenção de equipamentos
Fônte: CNES

2.4 Esúrutura de âpoio Iogístico.

A estrutua
assistência

à

de apoio logístico na saúde tem como objetivo promover o acesso a

saúde de qualidade, com segumnça de ações efetivas, pontuais,

assegurados pelo princípio da equidade.

2.4.1 Central de Regulaçâo

A

Regulação do Acesso é definida como a disponibilização da altemativa

âssistencial mais adequada

à

necessidade

do cidadão em urgências,

leitos,

consultas, métodos diagnósticos, terapêuticos e outÍos.

A

Central de Regulação tem o papel de orientar o fluxo de atendimento,

facilitar a rcalização das consultas especializadas dentro e fora do município e os
exames de média e alta complexidade, solicitados pelos profissionais da saúde;
estabeleceÍ

o fluxo para o tÍansporte dos pacientes e disponibilizar a melhor

altemativa assistencial ao cidadão.

Quando

o

usuiário passar por consulta na Unidade de Saúde, caso o

profrssional de saúde que
especialista

o

atendeu julgar necessário encamiúá-lo

a

ou solicitar exames, esta solicitação será enviada à Central

um
de

Regulação que, em seguid4 seÍá inserido no sistema CROSS ou outra lista de

Instituição a qual preste o serviço. Logo após, a própria Central se encarregará de
fazer contato com o usuário, entregando os agendamentos na residência ou via

PR,EFETTUNA Í4UNÍCÍPAL DE LAVÍNTA
Rua

ilirrtz llrandão

l'82

- Foo,e/fax: 18 36981284/36981744 EmeÍgcnciâ:192
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cNPl- M.437.820/cf01-10

li-maí: saude@rmlaviaia.so.gov.br

telefone, comunicando

a dâta da consútâ ou do exaÍne agendados e

os

pÍocedimentos preparatórios necessáÍios.

2.4.2 Assistência Farmacêutica e Insumos

A Farmacia

da Unidade Básica de Saúde, acompanha os princípios

norteadoÍes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), que define

o

trabalho como um conjunto de ações voltadas,

à

promoção, proteção e

Íecuperação da saúde individual e coletiva, tendo os medicamentos como insumos
essenciais e visando à viabilização do acesso aos mesmos, assim como de seu uso

racional. (Assistência Farmacêutica no SUS
de Saúde.

A
desde

-

Conselho Nacional de Secreüírios

Brasília: CONASS, 2007).

organização

o

/

acesso

e a prestação da assistência farmacêu1ica

ao elenco brisico até

o

compreendem

fomecimento dos medicamentos

excepcionais; participa dos programas de Medicamento de

Alto Custo,

Dose

Certa, Remume e Farmanet.

2.4.3 Sistema de Informação

Atualmente utilizamos nesta Unidade Básica de Saúde

o

sistema de

informação e-SUS inserido dentro dele o SISAB, que é composto por sistemas de
softwarc que instrumentalizam o processo de trabalho nas UBS. Tem se mostrado

como uma ferramenta firndamental na garanlia de um processo amplo

e

padronizado de troca de inibrmações entÍe sistemas em viários níveis de atenção e

no próprio nível da

atenção básica, além

de ser utn facilitador

para

acompanhamento da eficácia das atividades realizadas pelas equipes do Programa
Saúde da Família. Contém informações a respeito das famílias bem como suas
condições de moradia, saneamento, condições de saúde, produção e resultado das
equipes de saúde que fazem rotineiramente acompanhamento dos usuii,rios.

Por meio desse sistema é possível coletar dados úteis pata a avaliação dos
serviços oferecidos, também a interação entre médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, Agentes ComunitríLrios de Saúde e famílias e readeqúlos sempre
que necessário, melhorando a qualidade do atendimento.

1,4
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Os cadastros são reaiizados peios ACS meCiãnte suas visitas dornicilimes.
que contam coÍno instrurncntos as fichas de coleta de dados, atualizadas sempre

que

esessário. Assim

o registo é

passado para

a

central de digitação.

responsáveis por colocar nos sistemas os dados coletados pelos agenÍes de saúde,

que tcm por responsabilidade manter o Íegistro coreto com rnaior frdedignidade.

pois ãs Íichas são instrumentos de traballio da equipe PSF-, permitindo
planejamento das atividades tendo como base o coúecimento das necessidades da
população.

2.4,5 Tnansporte Sânitário

Atualmente são 18 veículos à disposição

dt> Depar-famento

de Saüde. Sendo

eles: 02 Micro-ônitrus - 24 lugares

05

Ambulância,s

(02 DOBLO - 5 iugares, possui maca Íetrátil. 0l

SAVEIRO 92. ulilizada para fâzeÍ serv'iço local e rrual possuimaca simples.Ol

DUCATO AMBUL,ÂNCh -

I

lugares, possuimaca retrátil.0l MONTANA

-

5

lugares, possui macâ retrátil).
01 Kombi - 08 lugares
02 Van

-

15 lugares

08 Crarros - 05 lugares (02 GOL.04 CORSA.02 SPIN)

2,5 Vigilância eÍn Saúde

A Vigilância em Saúde é entendida como umâ forma de pensar e âgir, tem coÍno
obietivo a análise pefinanenle da situação de saú<ie tla população e â ôrgallização

e

execução de práticas de saúde adequadas ao enfrenlamento dos problernas existentes.

É compost, pelas ações de vigilância, promoção, prel'enção e controle de doenças e
agravos à saúde. Está inserida colidianamente

ra prática das equipes de

saúde de

Atenção Básica.

As

equipes Saúde

da

Fa.n:ilia,

a partir das Í'eramentas da vigilância.

desenvolvem habilidades de programação e planejamento, de maaeira a organizar
ações programadas e de atençâo a demanda espontânea, que garantam o acesso da

popuiação

em diierentes atividades e ações de saúde e, desta

maneita,

PREFETfl'RA

DE LAVúNIA

"UNICTPAL
MT.INICTPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO
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gradativamente inlpacta sobrc os principais indicadores

qualidade

de saúde, tnudando

de vida ela comuni<iarle.As açôes desenvolvidas pôr este

a

setor

compreendem: manteí eslrutilra fisica g recursos humanos atlequados para realizaçâo

das ações; monitora Distritos de saútle: arganizar
intersetoriais

e

e

desenvolver eslratégias

descentralizadas; inspecionar os estabelecimentos de interesse a

sairdei oertificar boas prálicas das empresas do municípiol atender denúncias; colher

amostras para certificar a qualidade da água examinaatlo parâmetros de coliforme

total, cloro residual e turbidez; executar açôes educativas; realizar

inspeções

sanitárias e monitorar os riscos de serviços de aita complexidade" entre outros.

3.

PRIORIDADES
O oompronisso desta Administração é priorizar a Atenção Básica integrando-a côm

a média e alta complexidade. consolidando um modekir assistencial voltado para

a

humanização do atendinrenkr ao usuário. através da rcgulação assistencial e de gestão.
garantindo o acesso e aumentando a resolutividade das ações de prevenção, prômoÇão.
recuperaçào e vigilância a saúde.

Acreditamos que o maior desafio a ser enÍienÍado está relacionado em conseguir
atender todas as demandas dos usuários. tanto úrn volume como em complexidade
levando em consideração a insuiiciência para custeio, rettrente à manutenção da Rede
de Se*'iços de Atençâo Básica de Saúde.

Contudo, o Departamenlo Municipal de Saúde temadotado o planeiamentô como a

principal Í'erramenta para gestâo pública em saúde^ estabelecendo critérios
priorização

de

gastos" com

para

as açties orientadas por análises sistemáticas das

necessidades em saúde, verificadas iunto à população, integrando

o orçâmento

para

obtenção cle resultados el'icientes. elicazes e objetivos.
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DIRETRIZES, OBJETIVOS, METÂS, INDICADOR.ES E PLÀNEJAMEN'TO OITÇÀMENTÁRIO PARA A{\{PLIAÇÃO B/OU
QUALIFICAÇÂO ONS I'RIOR-IDADES ELENCADAS,
4.

4.1 Atenção Básica

Iliretriz: Garantia

de acesso a serviços de qualidade mçdiante aprimoramento da politica rle Atenção Básica.

Ofuietivo: Utilizar mecanisnlos que propiciem a arnpliação clo acesso a Atenção Básiclt.

Siretriz:

Implantaç:ào da Política Nacional

de Infurmação e InÍbrmática em Sairde (PNIIS), e implementação de padrôes

de

interoperabilidade e de inÍormação em saúde para sistemas cle informação em saúde no âmbitti dr.r SUS

Otrjetivos: Aliurentação de lbrma qualifica,la os daclos (rnensal

e sisternática) dos Bancos de f)ados Nacionais dos Sistemas:

Cadastrc Naciona! de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). Sistema de Inlbrrnação Àmbulatorial (StA/StJS). Sistema de Vigilância

:\limentar

e

Nurricional (SISVAbI), Sislema de Informação em saúde para a Âtenção t}ásica (SISAI}). Sistemas de inlormação em vigilância

em sairde (SINAN), SARGSiIS / SIOPS

Fromoçâo da Àtenção Básica em

I

Sistemas de Inlbrmação

sâúde

Ampliar em 3 horas o atendimento na tlBS
rlr.trrLr,l § quitrrrr\,éI u aL;urr rrrl relrtu 1,urti ur4rnrt(v4vêu sç r r§!t/

Mânter o peÍcentual de cobertura populacional

esiimadâ

6

749q00'00

7'181

000'00 7147'000'00

7 637'000'00

Horario Ampliado até as 20 horas
tlualificada
Percentual de 100% de cobertura

100%
100%

100% 1009á
100% t00%

1000/ô

100va

17
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CNPJ:- 44.437.820/0001-10

Aumentar o percertuâl de cobeúura de acompar)hâmento das
condicionalidades de saúde do Frograma Br.llsa Família;

Diminuir a proporção de gravidez na adolescência (10 a i9
ânos)i

Fortalecer, anrpliar, divulgar e oterecer o atendimento parâ
exame de papanicolaou horários alternativosbirnestralmentel

Percentual de Coberlurâ de
ac,ompârliâmentô das condicionaliclades
de saúde do prograrnâ bolsa thrnília

l8%

7q%

Proporção de gravidez na adolescência
entre âs fâixâs etárias de l0 a i9 anos

10,63%

t0"63%

Número de <iias e horários alternâtivos
disponibilizados para a realização de

06

06

80%

81%

19l0

8,5r%

0"64%

0.65o/a

06

06

8,5

exâmes citopâtológicos

Realizar divulgação para a coleta de exame citopatológico
com o objetivo de atingir a quantidad€ pâctuâda

Manler vínculo com o Hospital do Arnor de Barretos parâ
ânálise dos exames circpatológicos

Estabelecer um tluxo de atendinrento para pàcientes

quiátricos, incluiudo atendimenl.o médico adequado

a

06
PercenÍual de análise dos examss
manlidos com o i{ospital do Amor de
Barreios

N [tmerc, de

fluxo estabeiecido

100%

0t

100%

ta0%

03

03

0t

01

1

009/o

03

18
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CEP: 16.850-000
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-

n. 82 - Fone,/fâxr 18 3698 1284/36981.744

-Eí

ergenci* 192

Estado de São Paulo
CNPJ:- 44.437.820/0001 J0
E-nraiL saudeíôomlavinia so no"

b'

especialista, acompanhamento dos usuários do serviço,
incluindo controle de medicamento. fortalecimento de
vínculo, desenvolvimento de gÍupos €specíficos
Estender o atendimento médico para área rural do município
especificamente para o Assentamento Primavera para
melhorar a acessibilidade da população rural
Manter o PEC

-

Prontuário Eletrônico do Cidadão - ESUS

Aumentar em percentual o número de Testes Mpidos para

HIV, sifilis e Hepatite B.
Reirnplantar, reorganizar e realizar atendimentos em
6grupos, são eles: hipertensos e diabéticos, tabagistas,
gestantes, saúde mental, terapia comunitária e atividades
físicas estendendo esses atendimentos às áreas rurais do
município e Assentamento Primavera.
Manter o PSE

* Programa dê Saúde

Posto de atêndimento implantâdo no
AssentamenÍo Primavera para
atendimento da população rural.

Núrnero de UBS's com o PEC implantado

5o/o
aumentado )"/o

\o/5%

5%

5yo

06

06

06

06

0l

0l

0l

01

04

04

04

0l

0l

01

03

03

03

rápidos ô.,nÃâ+.'l^
PercentualI .lde +^"+ar
testes ránin^"

Número de grupos rcimplantados

e

reorganizados

na Escola

Manter 4 (quatro) campanhas: setembro amarelo, outubro
novemhfo âzul e dezembro vermelho
rosa, novembro
Realizar oapacitaçõespara os profissionais da recepção para o
atendimento ao público

Aperfeiçoar e implementar a humanização junto as equipes
de trabalho por meio de 3 capacitaçôes

Número de capacitações

realizadas

03

19
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LAVÍNIA
DEPARTAMENTO MT.'NTCTPAL DE SAÚDE
PREFEXTTIRA MUNTCIPAL DE
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1
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- Lavírà -

18 3ó98 1284/ 3698 1744

- Emergência: 192

Estado de São Paulo
CNPJr- 44.437.820/0001

-1

0

E-mail salrdq@pqlavilria.§D.saú{

Realizar 3 atividades de educação permânentepara os
trabalhadores da Unidade

Ouvidoria

I

academia

Fazer gestão pâra âquisição de 0l (uma)
provenienie
parlamentaÍ fecleral
ernenda parlamentar
federal
niente de emenda

lmplantar um NASF

-

Núcleo de Apoio à Saúde da

03

03

realizadas

12

12

permanenÍe

Número de avaliações

l-

educação

Número de atividades de

de

0l

Acâdemia implantâda

Família

Divulaaros serviços existentes e os atendimentos que são
Divulgaros
realizados pela Rede Municipal, por meio dos veículos

lnrplantada

Núrnero de Nasf

implantado

Número de realização de divulgação

01

ânual 0ó

06

06

06

03

03

03

comunicação e movimentos de classe
Estabelecer ações c;uadrimestrais para administrar e controlar
Nunlero de açoes rcallzadasJunto âo
o uso dos recursos financeiros, considerando o congelamento
conselho Municipal de saúde
sofrido nos

ropasses

cadastrar

as

famílias

Percentual de fâmílias itinerantes

itinerantes

cadâstradas

os
semestrais)

Realizar agendas de interação e socializagão entre
Conselhos Municipais
rnicipais (encontros semestrals)
da Equipe de saúde
'para a atuação

da

Número de agenda de interação

100%

l0Ao/o 100%

IOO%

realizadas

02

02

02

02

disponibilizado

0l

0l

0l
UI

0l
UI

0l

0r

e

socialização reallzadas
soclalrzação

Número de veículo

20
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Disponibilizarveícrrlopara a âtuâção dâs liquipcs de Saúde
da Pamília Urbanas e equipe nru ltipr oÍissional.

(iarantir em 100% a aquisição de materiais perl'nanentes

pâra ova LIUS através

de cnrenda parlarneniar estaclual ou
t'ederal c/ou r ecurso próprio

Manter o lenno (le Ciompromisso com estado pata a
realização tle atendinentos médicos para os privados de
liberdade enqüânto ocorrer o reltasse de recutso {'inanceiro
do Estado para o Município.

Niunero de Vcículo disponibr lizado
Persentuai de Matetiais permallentes

adquiridos

0r

OI

10001,

I

Núrnelo de "l'ermo de Compromisso
rnantido
l

--- ,]..

I

Fazer gestào pata oÍtrecer assistência enr saúde pam o CDP
- Clentro de Detenção Provisória a ser inaugtn'ado por meit:r
do Terrrt) de Conrpromisso a sel eítl.uado jLrnÍo as SES c
Sap. conÍorme repasse eÍêtuado do listado para o Municipitr

.1.2

Média

e

0l

Número de

l

cnno de Conrplotnisso

01

alta complcxidade

Diretriz: Garantia de acesso da populaçào

â scrviÇos de qualidade de alenção ambulator-ial especializada c de urgêncin e emergôncia

Ohjetivo: Arnpliar o acesso a serviços de cliagnóslico" tratamento (quirnioterapia, radidcrapia, cirurgias o cológicas)
ilcompanhamentos Llos casos de câncer na Região de Saúde ou RRAS; âúlpliar o acesso

4.2.1 Atenção Hospitalar

Diretriz: Garantia de acesso

da população a serviços hospitalares de qualidadel

neocssidades de saúde da popuiaçào do tnunicípio.

áis ações

e

de reabilitaÇão das Pessoas com Deficiência.
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Diretriz: Garantia do acesso e acompaúamento dos pacientes psiquiátricos na rede substitutiva de

saúde mental, conforme as

diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial.

Objetivo: Investir no processo de desinstitucionalização dos pacientes moradores de hospitais psiquiátficos.
PLANEJAMENTO ORÇÀMENTÁRIO -PPA
Atendendoà módiâ e altâ complexidade em saúde

2019

2018
437.500,00

475.000.00

Indicador
Garantir a realização de mamografia de rastreamento em
mulheres de 50 a 69 anos

e

2420

2021

493.000,00

2018

480.000,00

2819

202Q

2O2l

Razão de exames de

rastreamentorealizados em mulheres de 50
a 69 anos

0,50

0,50

Participar do Pró-Santa Casa Andradina
ha
Solteiraenquanto estiver vigente o programâ

Participação nrantida

01

0l

0l

01

Manter panicipação nâsações e serviços com o CIENSP a
Íim de suprir as demandas reprimidas de média e alta
Çomplexidade dênko das possibilidades do orçamento
municiPal

Participação mantida

0l

0l

01

0l

Manter parcerias para quê a espera por exames e consultas
seja diminuída: Hospital Estadual de Mirandópolis, Ame
Andradina, Hospital de llha Solteira, Santa Câsâ de
Andradina e Araçatuba, Unesp de AraçaÍuba, Hospital do
Amor de Barretos, Hospital de Buritama.

Percentual de parcerias mantidos

t00%

100%

Pactuar em ClR fluxo para atendimenlo em oÍlcinas

Nírmero de Pactuaçôes eletivadas

01

l00%o

100%

2Z
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DEPARTAMENTO MI.'NICIPAL DE SAUDE
Hiotz Bmndào o' 82 - Fore,/fax 18 3698 1284/3698 1144 -Emergênciar 192

Rua

CEP: 16.850-000

-

I-avínà

-

E6tâdo de São Pâulo

Pactuar acesso para atendimento no CAPS de Mirandópolis a
ser inaugurado

CNPJ:- 44.437.820/0001 -10
D-rnail:

Proporgão de parlo normal no SUS e na
saúde suplementar

20%

Acesso pactuado

01

Número de ambulâncias adquiridas

0l

2t%

Atlquirir ambulâncias âtravés de elrlenda parlamentar
estâdual ou federal e/ou recurso próprio

Adquirir mioro-ônibus através de emenda parlamentar
estadual ou federal
Adquirir Van âtravés de emenda parlamentar estadual ou

0l

- --l --01

0l

Número de Micro-ônibus adquirido
Núrnero de Van adquirida

federal

0l

OI
i

4,3Vigilância em Saúde
4.3.1 Vigilância Epidemiológica

Diretriz: Redução e prevenção de riscos e agravos à saúde da população, por meio

das ações de vigilância, promoção e proteção,

com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências e na promoção do envelhecimento saudável.

Objetivo: Contribuir para o monitoramento da morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).

Diretriz: Promoção

da atenção integral à saúde da mulher e da criança

Objetivo: Detectar casos de óbitos maternos não declarados ou descaÍtar, após investigação, a possibiiidade desses óbitos terem
sido matemos, independente da causa declarada no registro original; monitoraÍ a assistência pré-natal, a vinculação da gestante ao local

de ocorência do parto as boas práticas durante o atendimento ao parto e nascimento e a qualidade da âtenção hospitalar ofertada a
crianças menores de I ano.
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São Pâulo
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4.3.2 Vigilância Sanitária

Direúriz: Identificar

e

preveniÍ agravos relacionados à saúde coletiva e individual por meio das ações de vigilância sanitária.

Objetivo: Fortalecer a promoção

ea

vigilância em saúde.

4.3.3Vigilância de zoonoses

Diretriz: Identificar, controlaÍ e prevenir agravos

a saúde da população com estratégias pertinentes a vigilância de zoonoses.

Objetivo: Desenvolver e executax ações, atividades e estratégias de vigilância de zoonoses, paÍa prevenção e controle de relevância
para a saúde pública.

Áruo-ppa

PLÀNEJAMENTO
Promovendo a

em saúde

2018
77.000,00

2019

2020

85.000,00

Indicador
Reduzir o Dúmsro de óbitos prematuros (30 a 69 anos) por
doenças do aparelho circulatório, câncer e óbitos por causas
violentas;

Número
prematuros
conjunto das 4 principais DCNT (Doenças
do aparelho circulatório, câncer, diabetes
e doenças respiratórias crônicas)

Reduzir o número de óbitos matenros;

Número de óbitos matemos em
determinado período e local de residência

Reduzir mortalidade infantil

Taxa de mortâlidarie infantil

Aumentar a proporção de registro de óbitos com causas

Proporção de legistro de óbitos com causa

95.000.00

2018

ZOtg

l0

l0

I

2O2O

2UÃ

I

I

t-

9s.000,00

0

0

01

0l

_l

t
t
l
l
i

'74%

00
0l
15Yo

0l
76%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVÍNIA

DEPARTAMENTO M'TNICIPAL DE SAUDE
llua I liotz llrandão n" 82 - Fone/fa:r: 18 3ó98 1284/3698 1144 - F Í\\etgencia; 192
CEP: 16.850-000

-

l,âvínia

-

listado de São Paulo
CNPJ r- 44,437.820/0001

l0

básica definida

básica definida;

Aumentar (%)de casos de doenças de notificação
compulsória encerrados em até ó0 dias após notificação;

notificação compulsória

imediata

100%

100o/o

I

encerradas em até 60 dias após

Diminuir o número de casos novos de sífilis congênila em

Número de casos novos de sífilis

tnenores de um ano;

congênita em menores de um ano de idade

Diminuir o núrnero de câsos novos de AIDS em meflores de

Nírmero de casos novos de AIDS em

5 ano;

menores de 5 anos

Alcançar as coberturas vacinais adequadas do calendário

Proporção de vacinas selecionadas do

básico de Vacinação da Criança;

CNV para crianças menores de 02 anos.

Manter a sala de vacina com o SI PNI implantado.

0l
0

95%

I

PNI mantido.

Realizar campanha de vacinação contra a influenza a
população alvo. nos rneses de abril e maio com o apoio das
ESF's e escolas no período da campanha e mobilizaçâo no

:,I-

95%

0l

01

0l

0l

0l

01

0l

0t

0l

01

01

01

l
l

Campanha realizada

dia'D'
Realizar campanha de multivacinação para crianças e
adolescentes no mês de setembro com o apoio das ESF's e
escola no peÍíodo da campanha e mobilizagão no dia "D".

Notificar e Investigar 10070 dos casos de acidentes graves

Campanha realizada

e

fatais relacionados ao trabalho com propostas de intervenção
em cada situação:

Realizar visjtas domiciliares para o controle do Aedes

de notificações e
casos
de
de acidentes gÍâves e fatais
relacionados ao trabalho com propostas de

l
100%

100%

06

06

intervenção

minimo

le ciclos que atingirarn minimo
Número de

75

i
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LAVÍNIA
DEPARTAMENTO MTTNICIPAL DE SAÚDE
PREFETTI,i.RÀ MUNTCIPAL DE

CEPr 16.850-000

-

Rua Hintz tsrandâo n" 82 * Estado de São Paulo

Fone/fa*

18 3698 1284/36981744 -Eraef,gêttciâi 192

Lavioia

CNPJr 44.437.8ml0001 -10
E-mail: saudc@oarlavinia.so.gov.br

Aegypti

de 80% de oobertura de imóveis visitados
para contÍole vetorial da dengue

Manter Reunião de sala de Situação Municipal para analisâr
Núrnero de reuniões ocorridas - sara de
'a situação epidemiológica das arboviroses urbanas e
e;r,,-^^^
À,f,,-:^;^^l
cir,,ô^ã^
Àr,,-iri^ ^,
Situação Municipal
monitorar a oco.,ência
ocorrência de casos no município;

município;

Garantir fornecimento de equipamento de proteção
individual para os profissionais de

saúde

Aumontar a proporção de cura nas coortes de casos novos

Hanseníase

Manter o percentual de preenchimento do campo
nas notificações de agravos relacionados ao

Percentual de EPI's

de

"ocupação"

trabalho

Proporção de cura dos oasos
casos novos de
Hanseníase diagnosticados nos anos das

das

Percentual de casos

saúde.

Realizar açôes estratégicas de orientações sobre

'

100%
0o/o

100% I00%
I00

escorpiões

100%

agravos l00o/o l0O% 100%

100%

notificados

*ot""T"*"1?"".t;:tl,::ol:"'

100%

100o/o 100% 100%

coortes
Drnnamôa áa
nraanahispnrn rla
Proporção
de preenchimento
do nomnn
campo
"ocupação" nas notificações de
relacionados ao trabalho

Notificar os casos de Violência, suspeitos e/ ou confinnados
de pessoas atendidas nos serviços de

fornecidos

12

o-

Realizar (i)cadastro de estabelecimentos sujeitos à Visa; (ii)
inspeção em estabelecirnertos sujeitos à Visa; (iii) atividades Percentual mínimo 6 ações no grupo de 7
dessas ações de vigilância Sanitária
educativas para população; (iv) atividades educativas para
consideradas necessárias a todos os
setor regulado; (v) recebimento de denúncias; (vi)
pÍocesso
(vii)
instauração
de
municipios no ano
atendimento de denúncias; e

o

100%

0l

100% l,00%

0l

0l

100%

0l

100%

administrativo sanitário
Realizar coletas de amostras de água do Sistema Público de
abastecimento de água para consumo humano quanto aos
parâmetros coliformes totais, cloro residual liwe e turbidez

Proporção de análises realizadas em
amostras de água para consumo humano

26
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITTTRA MTINICIPAL DE

CEP: 16.85G000

Rua Hintz Btaodâo n" 82 Estado de São Paulo

- Iaüoia -
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CNPJ:- a4.437.820/0001 -10

Eraalsêudc@pÍnlagiLiDsv.bc

cloro residual livre
Realizar a campanha de vacinação antinábica e vacinar
anualmente pelo menos E0% da população canina/felina
estimada até 2017

e

turbidez

**'ilffii$,?::Tíl#cinadosno

80%

80%

80%

80%

Realizar Exame Sorológico para investigação de LVA ern
População canina no Município de l-avínia em lnquérito

Número de exames sorológicos
realizadoV número de cães existentes no
município

02%

02o/o

02%

02y"

Investigar casos de leishmaniose Visceral Americana canina
notificados âo CCZ

Números de casos notificados/ número de
casos investigados

100%

t00%

100o/o

1000,/0

0t

0l

0l

0l

10%

20o/o

30%

40%

canino

Realizar e Atualizar Censo canino e felino com dados de
números de machos e Êmeas.

Realizar castração canina e felinapara controle de natalidade
de acordo com Legislação Municipal de Controle de
Natalidade, a qual está em construção e entrará em vigor a
partir de 2018
rgr9

vYqtyv

de co,trole de

vetores

Número de cães e gatos sastrados que
municipal,Número de cães e gatos
cadastradas que se enquadram na

l rwvY*,yv

Adquirir veículo para centro de controle de zoonoses
de emenda parlamentar estadual/federal

se

enquadram na legislação

Equipe de vigilância sanitrária./equipe
vetores

de

0l

Número de Veículo Adquiridopara Equipe
Centro de Controle de Zoonoses

tl
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-

l,avirria
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-
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Esado de São Paulo
CNPJ:- 44.437.820/0001-10

4.4 Assistência Farmacêutica

Diretriz: Garantia

da Assistência Farmacêutica no município;

Objetivo: Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica no Município;

ARIO-PPA

PLANf,JAMINTO

Atendimento com Assistência Farmacêutica

20t9

2018
35.600,00

48.000,00

40.500,00

53"000,00

Iadicedor

2021

2020

2018

2019

2020

2O2l

Número de Estrutura fisica adequada

Garantir estrutura fisica adequada para o funcionamento
Garantir a solicitação trimestrai de medicamentos do Dose
Certa mediante articulaçãô do COSEMS com a SES na
parâ que seja fornecida com regularidade;

Carantil a solicitação mensal de rnedicamentos
especializados mediante articulação do cosH,MS com a
na CIB pârâ que seja fornecida com

CIB

Numero de solicitações de medicâmentos

04

04

04

04

SES

Numero de solicitaçõÊs d€ medicamentos
garantida

t2

l?

12

t2

Número de atualização anual

01

0l

0l

0l

0l

0l

0l

0l

regularidade

Implantâr/atualizar anualmente a REMUME;
Garantir o funcionamento efetivo do sistema do

informação.

Número de sistema informatizado

em

28
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Programação Amral de Saúde

IiAG: Alálise do alcance

das Metas

A Avaliação desle Plano Municipal de

Sairde será realizada anualmente pele equipe

téctica do l)eprularnento Municipal de Saúde

e pelo Conselho

Munioipal de Saúde.

O rnonitoramento se fará por meio de Relatório Ânr.ral de Gesrão. utilizando ôs dados

do sistema de informação cnr saúde já implantados no município;por avaliação mensal
da produção quântitali\ra e qualitatír,a dos píofissionais vinculados ao Sistema de Saúde

do município (avaliação de produtividade): Avaliação da qualidade rlos serv-iços em
saürde prestados

na rede pútrlica do Muriicipio. através <le instrumentos próprios e dc

instrumentos instituídos pelo h{inistéric da Saúde; Reuniões rnensais com a equipe de

trabalbo visando repasse de intbmações sobre o Sístema [)nico de Saúde
indicadores

e

-

SUS, os

resr tados otrlitlos. entre outios monitoramentos que se mostrareÍn

pertinentes.

Lavínia, 27 de novembro de 2A17 .

Paulá Siriani Francisco Terçariol
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6. ANEXOS
6.1 Resolução de aprovação do Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e da programação anual
de saúde para o ano de 2018, pelo Conselho Municipal de Saúde de Lavínia.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAVÍNIA
ESTADO DE SÃO PAULO
Sf,CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPALDE SAÚDE DE LAYÍNIA
Criado alravés da Lei Municipal N" 594191, de 24 de julho de 1991.

RESOLUÇÂO N" 001/2017

O CONSELHO MT]NICIPAL DE SAÚDE DE LAVÍNTA _ CMSL

-

NO USO DAS

ATRIBUIÇOES CAPITULADAS NA LEI FEDERAL N'8.142, DE 28 DE
DEZEMBRO DE 1999, LEI MUNICIPAL DE N" 594, DE 24 DE JULHO DE 1991,
BEM COMO PRERROGATIVAS REGIMENTAIS E EM CONSONÂNCIA ÀS
DELIBERAÇOES DO PLENÁRIO NA REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA
EM 29 DE NOVEMBRO DE

2017,,

RESOL\TE:

Art.

1o: APROVAR, o Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e a Programação
Anual de Saúde para atro de 2018.

Art.

2o: Revogam-se as disposições em contrário.

Lavínia-SP, 29 de Novembro de 2017.

Clarice Alves Silveií Benitez
Presidente do C.M.S.

