
PARAÍSO/SP



Objetivos Específicos: Reorganizar o modelo assistencial de forma a garantir melhoria nas condições de saúde da população; Ampliar o acesso e a melhoria da 

qualidade da Atenção Básica 

Área 

Programática Problema Ação 
Indicador de 

acompanhamento 

Meta Recurso 

2018 2019 2020 2021  

Estratégia de 

Saúde da 

Família 

Ausência de ESF 76,26% Implantar ESF  Cobertura populacional estimada 

pelas equipes de Saúde da 

Família 

80% 100% 100% 100% PAB / Próprio 

Inexistência de Núcleo 

de apoio a Saúde da 

Família 

Implantar um NASF 3 100% de equipes de saúde da 

família apoiadas por NASF 

100% 100% 100% 100% PAB / Próprio 

 Aderir ao Programa de Melhoria do 

Acesso e da qualidade 

% de equipes aderidas ao PMAQ 100% 100% 100% 100%  

Estrutura física 

Espaço físico insuficiente 

e inadequado 

Readequar e reformar UBS; 

Ampliar salas para a adequação 

do serviço. 

 

Atingir a proposta atendendo ao 

proposto no Manual de Obras do 

MS 

50% 60% 75% 100% Convênio / 

Contrapartida 

Urgência e 

Emergência 

Ausência de 

profissionais 

capacitados para 

classificação de risco. 

Dificuldade para montar 

capacitados para 

atendimento 

Urg/Emergência devido 

Capacitação permanente das 
equipes de Saúde e população 
no atendimento das 
emergências; 

Equipar as  UBS, PA e Ambulâncias  
de atendimento pré hospitalar fixo e 
móvel; 
Manter SAMU Regional  

Fortalecer adesão ao SAMU cegonha 

02 de capacitações 

01 de unidades com classificação 

de risco 

 

 

Nº de unidades equipadas 

 

40% 50% 60% 70% 

Convênio / 

Contrapartida/ 

PAB 



 

EIXO 1 - GESTÃO 

Objetivos Gerais: - Implementar o Modelo de Atenção à Saúde no Município por meio do cumprimento dos princípios estabelecidos na Política de 

Atenção: Acessibilidade, Vínculo, Coordenação, Continuidade do Cuidado, Territorialização e Adscrição da clientela, responsabilidade e humanização. 

– Reorganização de canal de acesso da população para sugestão, reclamações, denuncias de violação de seus direitos enquanto usuários do SUS. 

Ouvidoria 

Falta de espaço 
exclusivo para 
ouvidoria Municipal 

Implementar ouvidoria SUS por meio 
de Ouvidoria(espaço de reclamações 
e sugestões); 
Manter pesquisa de satisfação dos 
usuários. 

Atingir proposta; 
Indicadores de satisfação dos 
usuários consolidados. 25% 30% 40% 100 Próprio 

Informatização Rede de informações 
insuficientes 

Implementar rede informatizada e 
interligada nos serviços de saúde; 
Implantar e equipar consultórios 
para modalidade de Prontuário 
eletrônico; 
Capacitar profissionais para a 
implantação de rede informatizada 

Atingir a proposta 

80% 90% 100% 100% 
PAB/ 

PMAQ/Próprio 

Organograma Inadequado 
Organograma 

Reestruturar organização  Organograma implantado e 
homologado 

50% 100% 100% 100% - 

Complexo 
Regulador (UAC) 

Implementar o 
complexo regulador 

Informatização do fluxo de 
regulação, autorização de exames e 
consultas; 
 

Encaminhamentos de acordo com 
protocolos de acesso; 
Gerenciamento de fila de espera 
com classificação de risco; 

100% 100% 100% 100% MAC / Próprio 

Transporte Veículos sem condições 
de uso  

Realizar manutenção e renovação 
gradual dos veículos 

Percentual de veículos em 
condições adequadas de 
funcionamento 

30% 40% 50% 80% 
PAB/MAC/VIG.SA

UDE/FMS 

 

números de 

profissionais.  

Implantar e implementar acolhimento com 

Classificação de Risco em todos serviços de 

saúde; 

Estabelecer e fortalecer convênios, 
protocolos em ações regionais 

Unidade com acolhimento e 

classificação de risco 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 2 – ATENÇÃO BÁSICA 

OBJETIVOS GERAIS: Aperfeiçoar a Atenção Básica para melhorar a qualidade e resolubilidade das ações e serviços; Melhorar a organização e 

qualidade da assistência na atenção básica; Desenvolver o conjunto de ações de Caráter individual ou coletivo, com promoção da Saúde, prevenção 

de doenças, diagnóstico, tratamento e reabilitação. 



Objetivos Específicos: Promover ações de Atenção Integral a Criança, em consonância com a politica de Atenção Básica; Reorganizar a atenção a Saúde da 

Criança, com acolhimento e resolutividade 

Área 

Programática Problema Ação 
Indicador de 

acompanhamento 

Meta Recurso 

2018 2019 2020 2021  

Saúde da 

Criança 
Mortalidade Infantil 

Acompanhamento das gestantes 

desde o inicio da gravidez através do 

Sisprenatal e Sisvan; 

Implementar grupo de puericultura; 

Monitorar com a equipe de saúde, a 

cobertura vacinal das crianças, 

gestantes e puérperas; 

Promover Busca ativa de crianças 

faltosas com vacinação; 

Implantar a linha de cuidado da 

criança; 

Implementar acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento da 

criança através do SISVAN   

Realizar anualmente semana do 

aleitamento materno 

% de gestantes com 07 consultas 

ou mais; 

Número de Unidade com grupo 

em funcionamento; 

Porcentagem de crianças e 

gestantes com vacina em dia; 

Porcentagem de vacinas 

atualizadas; 

Grupo de puericultura em 

funcionamento; 

Proporção de crianças menores 

de 09 anos cadastradas no 

SISVAN 

Atingir a proposta 

50% 80% 90% 100% 
PAB / Próprio/ VE 

 



 

Objetivos Específicos: Promover ações de promoção, prevenção, reabilitação e cuidado com as mulheres, evidenciando as ações de Pré-Natal e  Puerpério, 

prevenção e cuidado das Neoplasias de Colo de Útero e Mama 

 

Área 

Programática Problema Ação 
Indicador de 

acompanhamento 

Meta Recurso 

2018 2019 2020 2017  

Mulher:  

Pré-Natal e 

Parto 

Dificuldade nas ações de 

controle do pré-natal, 

parto e puerpério. 

Intensificar as ações de controle do 

pré-natal e puerpério para promoção 

de saúde integrada a mulher; 

Captação das gestantes no 
primeiro trimestre, para o início do 

Pré Natal; 

 Acompanhar todas as Gestantes do 

Território SUS dependentes e da 

Saúde Suplementar; 

Implantar os testes rápidos ou 
sorologias para HIV e sífilis e teste 
rápido de gravidez, conforme 
diretrizes do Protocolos Clínicos; 
 
Implementar o atendimento para a 
puérpera e o recém nascido na 
primeira semana de vida; 
 
 Ampliar as ações de 

acompanhamento do Prénatal e 

parto considerando as orientações  

da Política Nacional do Parto 

Humanizado; 

 

Proporção de gestantes 
cadastradas pela Equipe de 
Atenção Básica; 
 
- Média de atendimentos de pré-
natal por gestante cadastrada; 
 
- Proporção de Gestantes que       
iniciaram o pré-natal no 1º 
trimestre; 
 
- Proporção de Gestantes com o 
pré-natal em dia; 
 
  - Proporção de gestantes com 
vacina em dia; 
 
- Proporção de gestantes 
acompanhadas por meio de 
visitas domiciliares 
 
 

50% 80% 90% 100% 
PAB / Próprio/ VE 

 



 

 

 

 

 

Planejamento 

Familiar 

Insuficiência nas ações 

de Planejamento 

Familiar; 

 

 Implementar / Implantar as ações de 

Planejamento Familiar; 

Organizar/ implantar Equipe 

multiprofissional para a orientação 

dos métodos contraceptivos; 

     

 

 

 

Grupo de planejamento familiar 
em funcionamento; 
 

30% 40% 60% 80% 
PAB / Próprio/ VE 

 

Prevenção de 

Câncer de 

Útero e Mama 

Baixa cobertura  dos 

exames preventivos  de 

câncer de útero e mama 

e seguimento dos  casos 

alterados 

 

Sensibilizar a equipe de saúde da 

necessidade de realização de 

avaliação diagnóstica em  mulheres 

de 25 a 59 anos em relação à 

prevenção e controle de CA de colo 

de útero e mama; 

- Intensificar as ações de 

acompanhamento dos casos com 

alteração 

- Manter a alimentação dos Sistemas 

de Informação 

  Aumento do número de exames 

citopatológicos do colo do útero 

na faixa etária de 15 anos ou 

mais. 

 
Razão de seguimentos de casos 
alterados 
 

30% 40% 50% 60% 
PAB / Próprio/ VE 

 



 

Objetivos Específicos: Implementar as ações de saúde Bucal integradas as ações da rede de Saúde Bucal regional contribuindo para a consolidação e o 

aprimoramento do SUS, através da coordenação do cuidado e a ampliação do acesso dos usuários as ações de saúde bucal as diretrizes da Política Nacional de 

Saúde Bucal com orientadora das ações de saúde bucal no município 

Área 

Programática Problema Ação 
Indicador de 

acompanhamento 

Meta Recurso 

2018 2019 2020 2021  

Saúde Bucal 

Insuficiência das ações 

de saúde Bucal 

integradas a Atenção 

Básica integral 

Desenvolver ações de promoção da 
saúde bucal trabalhando de forma 
intersetorial; 

Desenvolver estratégias para a 
garantia da continuidade do cuidado 
em saúde bucal nas linhas de 
cuidado prioritárias; 

Assegurar o acesso à prótese 
dentária ; 

Dispor de instrumentais 
odontológicos em quantidade 
suficiente para o desenvolvimento 
regular do atendimento 
odontológico; 

Atuar com território definido, 
mantém vínculo com a população e 
implantação ESF 2, atingindo maior 
cobertura. 

 Realizar acolhimento à demanda 
espontânea em tempo integral e 
organizar o atendimento 
programático integrado a assistência 
em saúde bucal 

Aumentar o número de avaliação 
para alterações da mucosa oral em 
idosos 

Média da ação coletiva de 
escovação dental supervisionada; 
 
Cobertura de primeira consulta 
odontológica programática; 
 
Cobertura de 1ª consulta de 
atendimento odontológico à 
gestante; 
 
Razão entre Tratamentos 
Concluídos e Primeiras Consultas 
Odontológicas Programáticas; 
 
Média de instalações de próteses 
dentárias; 
 
Média de atendimentos de 
urgência odontológica por 
habitante; 
 
Taxa de incidência de alterações 

da mucosa oral 

Proporção da população idosa 

avaliada anualmente para 

prevenção de CA bucal.  

55% 65% 75% 85% 

PAB /MAC/ 

Próprio/  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos Específicos: Promover ações de Atenção Integral a Criança, em consonância com a politica de Atenção Básica; Reorganizar a atenção a Saúde da 

Criança, com acolhimento e resolutividade 

Área 

Programática Problema Ação 
Indicador de 

acompanhamento 

Meta Recurso 

2018 2019 2020 2021  

Saúde do 

adolescente 

Insuficiência nas ações 
de 

Acompanhamento 
do adolescente 

 

implantar a caderneta do 

adolescente; 

Controlar os faltosos de vacinação e 

realizar vacinação extra muro, 

garantir acesso a todas vacinas do 

calendário  

Aumentar a cobertura de vacina 

contara Hepatite B 

Grupos organizados da Comunidade, 

através de eventos culturais, palestras em 

escolas abordando sexualidade, 

planejamento familiar, DST/AIDS 

 

 

Implantação da caderneta 

Cobertura vacinal para esta faixa 
etária; 
 
Indicadores de morbidade e 
mortalidade, com discussões 
intersetoriais; 
 
Estimular a prática de hábitos 

saudáveis; 

Acompanhar a implantação dessas 

atividades e orientar os ACS para 

divulgação. 

50% 70% 80% 85% 
PAB / Próprio/ VE 

 



Gravidez na 
adolescência 

Encaminhar precocemente ao 

 pré natal; 

 

Analisar o sisprenatal , SIM e SINASC; 

Proporção de partos em menores de 
21 anos; 

Nº de atendimento de adolescentes 
no serviço de saúde; 

Procura por preservativos e outros 
contraceptivos; 

Garantir os direitos do adolescente. 

20% 40% 50% 60% 
PAB / Próprio/ VE 

 

Objetivos Específicos: Reduzir a Mortalidade por Câncer de Próstata, manter os homens trabalhadores com a situação vacinal atualizada, ampliar a adesão 

dos homens trabalhadores mo controle de Doenças Crônicas, envolver os parceiros no pré-natal da gestante. 

Área 

Programática Problema Ação 
Indicador de 

acompanhamento 

Meta Recurso 

2018 2019 2020 2021  

Saúde do 

Homem 

Mortalidade por Câncer 
de próstata 

 

Ampliar as ações prioritárias; através 
de orientação das equipes de saúde 

da família 
 
 

 

Nº de unidades com implantação das 

ações da saúde do homem 50% 70% 80% 90% 
PAB / Próprio 

 

Baixa adesão ao pré-
natal 

Ofertar exames de DST dos parceiros 

das gestantes em pré-natal  

Incentivo da importância da 

participação do homem nas 

consultas de pré-natal  

Monitoramento do pré- natal da 

gestante e número de exames 

realizados. 
60% 70% 80% 90% 

PAB / Próprio/ VE 

 

Insuficiência nas ações 
de acompanhamento do 

homem 

Organizar o atendimento dos 
homens em horários alternativos de 
acordo com a demanda identificada;                 

Organizar a referência para       exames 

urológicos; 

Ampliar a oferta de PSA; 

Viabilização de atendimento em 

horário alternativo; 

Analisar fluxos e demandas reais; 

Analisar número de exames 

disponíveis e necessários; 

40% 45% 50% 60% 
PAB / Próprio/ VE 

 



 

Aumentar a cobertura vacinal dos 

homens trabalhadores; 

Ampliar adesão dos Hipertensos e 

Diabéticos ao controle na UBS; 

 

Trabalhar integralmente com as 

empresas do território; 

Campanhas educativas; 

 

 

 



Objetivos Específicos: Implementar ações de promoção, prevenção, reabilitação e cuidado aos idosos, evidenciando as ações que contribuam para a 

promoção do envelhecimento ativo e saudável, implementar ações assistenciais mais resolutivas e humanizadas e estimular ações intersetoriais visando a 

integralidade da atenção. 

Área 

Programática Problema Ação 
Indicador de 

acompanhamento 

Meta Recurso 

2018 2019 2020 2021  



Idoso 

Insuficiência nas ações 
de 

Acompanhamento 
dos idosos  

 

 

Garantir a informação e orientação 

para atendimento dos casos de 

violência, prevenindo contra a 

depressão e demais patologias, 

incluindo apoio terapêutico e 

psicológico; 

Promover ações de prevenção; 

Capacitar as equipes para identificar 

situações de risco; 

Monitorar todos os idoso com 

hipertensão e diabetes matriculados 

na UBS; 

 

 

 

 

Criação e implantação de Protocolo 
20% 30% 50% 65% PAB / Próprio 

Objetivos Específicos: Implementar as ações de Controle de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica, contribuindo para a qualidade de vida e 

controle dos agravos bem como evitar complicações. 

Área 

Programática Problema Ação 
Indicador de 

acompanhamento 

Meta Recurso 

2018 2019 2020 2021  



 

 

EIXO 3 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

OBJETIVOS GERAIS: Organizar o fluxo de encaminhamentos para especialidade nas referências, de acordo com protocolos clínicos; Ampliar a 

estrutura e organizar a rede de atenção a Saúde Mental no município. 

Hipertensão e 

Diabetes 

Dificuldade na 
implantação das Linhas 

de Cuidado da 
Hipertensão Arterial 
Sistêmica e Diabetes 

Mellitus 

Busca ativa na população do 

território; 

Manter atualizado os registros nos 

Sistemas de Informação; 

Implantar as Linhas de Cuidado 

preconizado pela Secretaria de 

Estado da Saúde seguindo a 

classificação de risco segundo o nível 

glicêmico, adesão e resposta ao 

tratamento, da presença de fatores 

de risco associados, grau de 

instrução e autonomia. 

Oferecer as consultas de 

enfermagem, médicas e 

odontológicas, considerando  o 

projeto terapêutico e plano de 

cuidados ; 

Promover ações de orientação 

relacionado a alimentação saudável, 

atividade física e fumo; 

Oferecer e integrar o paciente nas 
ações educativas e de promoção de 
saúde através de grupos educativos, 
orientações individuais, atividades 
físicas nas academias de saúde ; 
 

Proporção de hipertensos 
cadastrados; 
 
 Média de atendimentos por 
hipertenso; 
 
Proporção de hipertensos 
acompanhados no domicílio; 
 
  Proporção de diabéticos 
cadastrados; 
 
 Média de atendimentos por 
diabético; 
 
 Proporção de diabéticos 

acompanhados no domicílio 

40% 50% 70% 85% 
PAB / Próprio/VE 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Objetivos Específicos: Promover ações de Atenção Integral a Criança, em consonância com a politica de Atenção Básica; Reorganizar a atenção a Saúde da 

Criança, com acolhimento e resolutividade 

Área 

Programática Problema Ação 
Indicador de 

acompanhamento 

Meta Recurso 

2018 2019 2020 2021  

Atenção 

especializada 

Grande demanda 

reprimida em 

especialidades e exames 

de apoio diagnóstico e 

complementares 

Manter Regulação (UAC) ativa; 

 Manter Informatização do fluxo 

regulador; 

Inserção da Fila de espera de exames 

e consultas com classificação de risco 

por grau de encaminhamentos; 

Capacitação de RH para Central de 

Regulação; 

 Qualificar os encaminhamentos para 

serviço de média e alta 

complexidade. 

 

Encaminhamentos de acordo 

com protocolos; 

UBS informatizada para o 

agendamento de exames e 

consultas; 

Gerenciamento da fila de espera 

com classificação de risco dos 

encaminhamentos.  

Reduzir o número de 

encaminhamentos para 

referência / especialidade 

50% 60% 70% 80% MAC/ Próprio 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

Objetivos Específicos:  Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral e organizar a oferta de serviços especializados em Saúde Mental de 

forma a propiciar a desistitucionalização e desmedicalização dos pacientes; Promover a vinculação das pessoas com transtornos mentais e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção da rede; Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção 

das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção ás urgências 

 

Área 

Programática Problema Ação 
Indicador de 

acompanhamento 

Meta Recurso 

2018 2019 2020 2021  

Saúde mental 
Insuficiência nas ações  

 

 

Capacitar equipes da atenção Básicas 

para abordagem de problemas 

vinculados à violência, abuso de 

álcool e drogas; 

Reduzir o consumo de 

benzodiazepínicos; 

Construção de CAPS regional 

 

Realizar Capacitação anual; 

Monitoramento da assistência 

Farmacêutica; 

 

10% 30% 50% 65% 
PAB /MAC/ 

Próprio 



EIXO 4 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

Objetivos Específicos: Fortalecer o Sistema Municipal de Vigilância Sanitária com vistas à redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das 

ações de promoção e vigilância em saúde. 

Área 

Programática Problema Ação Indicador de acompanhamento 

Meta Recurso 

2018 2019 2020 2021 

Vigilância 

Sanitária 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldade 

em efetivar as 

ações de 

vigilância 

sanitária no 

âmbito 

municipal. 

1-Controlar o risco 

sanitário nos serviços de 

saúde 

 

2-Controlar o risco 

sanitário nos locais de 

interesse à saúde 

 

3-Controlar o risco 

sanitário  dos produtos de 

interesse da saúde 

 

Indicador 1- nº de serviços de saúde 
inspecionados/ total de serviços 
cadastrados no SIVISA  X  100 

Indicador 2- nº de locais de 
interesse à saúde inspecionados 
/total de estabelecimentos de 
alimentos cadastrados no SIVISA X  
100 

Indicador 3- Programa de 
Monitoramento da Qualidade 
Sanitária de Produtos e 
Estabelecimentos na área de 
alimentos, elaborado e executado 
por ano durante o quadriênio; 

Indicador 4-  Total de locais de 
trabalho com AT fatais notificados no 
SINAN inspecionados  /Total de locais 

100% das 
ações 

pactuadas no 
PAVISA – 

Programações 
de Ações de 

Vigilância 
Sanitária 

executadas 

100% das ações 
pactuadas no 

PAVISA – 
Programações 
de Ações de 

Vigilância 
Sanitária 

executadas 

100% das 
ações 

pactuadas no 
PAVISA – 

Programações 
de Ações de 

Vigilância 
Sanitária 

executadas 

100% das 
ações 

pactuadas no 
PAVISA – 

Programações 
de Ações de 

Vigilância 
Sanitária 

executadas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Controlar o risco 

sanitário nos locais de 

trabalho 

 

5-Controlar o risco 

sanitário dos eventos 

toxicológicos 

 

6-Controlar o risco 

sanitário no meio 

ambiente 

 

7-Capacitar para controlar 

o risco sanitário 

8-Fortalecer a gestão do 

Sistema Municipal de 

Vigilância Sanitária 

9- Fortalecer o controle 

social no Sistema 

Municipal de Vigilância 

Sanitária 

10- Prevenir e controlar os 

riscos sanitários da 

população 

de Trabalho com AT fatais notificados 
no SINAN  X 100 

 
Indicador 5- nº de casos de 
intoxicação por agrotóxicos 
notificados no SINAN X nº de 
investigações  dos eventos 
toxicológicos nas atividades 
reguladas na vigilância sanitária 
 
Indicador 6- Alimentar  os 
parâmetros dos sistemas de 
informações Pró-Água e SISÁGUA 
 
Indicador 7: 01 Relatório anual 
contendo o diagnóstico sanitário 
das áreas contaminadas existentes 
no município. 
 
Indicador 8-  N.º de profissionais 
credenciados na equipe municipal 
como autoridade sanitária/ nº de 
profissionais credenciados na 
equipe municipal como autoridade 
sanitária capacitados para execução 
das ações de vigilância X 100 

Indicador 9 - Elaborar e 

operacionalizar anualmente a 

Programação de Ação de Vigilância 

Sanitária aprovando no COMUS  

Indicador 10-  01 informativo anual 
destinado aos conselheiros 
municipais de saúde como forma de 
mantê-los ao par das principais 
ações de vigilância sanitária 
realizadas. 



 

 

 

11- Ações educativas para 
população através de palestras, 
panfletos, ect. 



Objetivos Específicos:  Fortalecer a Vigilância em Saúde, desenvolvendo o conjunto de ações da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, de caráter individual ou 

coletivo de acordo com as diretrizes, ações e metas estabelecidas, contribuindo para a promoção da Saúde e prevenção e controle de doenças e agravos 

transmissíveis e não transmissíveis; Aperfeiçoar a Vigilância em saúde Ambiental. 

Área 

Programática Problema Ação 

Indicador de 

acompanhamen

to 

Meta Recurso 

2018 2019 2020 2021  

Vigilância em 

Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldade para a 
efetiva implantação 
e desenvolvimento 
das ações de 
promoção e 
prevenção à saúde 
no âmbito da 
Vigilância em 
Saúde; 
Dificuldades de 
integração e 
comunicação com 
os serviços de 
saúde municipais e 
restrita atuação no 
âmbito 
intersetorial,  
reforçando o 
conceito de 
vigilância em 
Saúde; 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliar as ações de promoção e 
prevenção à saúde, com ações no 
âmbito intersetorial, estabelecendo 
parceria com as escolas municipais 
de educação, escolas privadas e 
entidades  incluir nos currículos 
escolares, desde os primeiros anos 
de escolarização com conteúdos e 
vivências sobre cuidados com a 
saúde, enfatizando a promoção à 
saúde e prevenção às doenças, assim 
como a responsabilidade individual e 
coletiva com a qualidade de vida; 
Desenvolver encontros e situações 

promotoras de integração com os 

serviços de atenção básica e 

intersetorial do município, 

participando do processo de 

educação permanente e outros 

encontros de interesse, 

 

 

 

Monitoramento anual 

dos indicadores do 

Sispacto 

Melhorar em 20 % 

os indicadores de 

monitoramento do 

Sispacto 

(percentual 

recomendado do 

Sispacto) 

Melhorar em 30 

% os 

indicadores e 

monitoramento 

do Sispacto 

(percentual 

recomendado 

do Sispacto 

Melhorar em 

40% os 

indicadores de 

monitoramento 

do Sispacto 

(percentual 

recomendado 

do Sispacto) 

Melhorar em 70 

% os 

indicadores de 

monitoramento 

do Sispacto 

(percentual 

recomendado 

do Sispacto) 

VE/ 

Próprio 



Vigilância 

Epidemiológica 

Dificuldades para a 
prevenção, controle e 
notificação dos casos 
de violência doméstica 
e sexual, 

Dificuldades quanto a 
alimentação do SIM e 
quanto à qualidade da 
declaração de óbito. 

Dificuldades quanto a 
regularidade da 
contratação dos 
funcionários para o 
controle de vetores 
durante todo o ano; 

Necessidade de manter 

a integração com os 

serviços de apoio e 

parceria com o 

Instituto Adolfo Lutz 

Regional e SUCEN; 

Dificuldades quanto a 
notificação das 
doenças e agravos 
notificáveis de acordo 
com as diretrizes 
estaduais; 

Necessidade de atingir 
as metas pactuadas no 
Programa de 
Qualificação das Ações 
de Vigilância em saúde 
(PQA-VS); 

Dificuldade do 
cumprimento das 
ações propostas pelo 
plano de intensificação 
da dengue; 

Dificuldade de instituir 
o serviço de rotina 
para controle e 

Contribuir e melhorar a qualificação e 
resolubilidade com implantação, 
implementação e ampliação das  
ações de controle e notificação pertinentes 
das  situações de violência  doméstica e 
sexual e a qualificação dos registros de 
óbitos,  

Desenvolver o trabalho para a alimentação 
do SIM, de acordo com as declarações de 
óbito, contribuindo para promover a 
qualificação deste documento. 

Contribuir para a informação e 
identificação das necessidades de 
investimento do município para o controle 
de vetores; 

Direcionar para elucidar e identificar se há 
necessidade de aumento dos investimentos 
para a função de controle de vetores no 
município, de acordo com as necessidades 
apresentadas pelo município e diretrizes e 
documentos publicados; 

Contribuir e manter a integração com os 
serviços de apoio técnico do Instituto 
Adolfo Lutz e Sucen; 

Identificar problemas no processo de 
trabalho que contribuem para a falta de 
notificação das doenças e agravos 
notificáveis e contribuir para a 
requalificação desses processo; 

Identificar problemas no processo de 
trabalho que interferem para a falta de 
encerramento de fichas de notificação 
epidemiológica em tempo oportuno; 
 
Realizar atividades pertinentes a Vigilância 
a Saúde, mantendo todos os sistemas de 
informação atualizados e em tempo hábil. 
 
Implantar as ações propostas no plano de 
contingência ; 
 

Monitoramento 

periódico do SINAN 

relativos à violência 

sexual e doméstica e 

monitoramento do 

SIM; 

Monitoramento 

periódico do SisaWeb, 

relativo á produção das 

ações executadas; 

Monitoramento 

periódico do SINAN 

relativos à 

notificação/encerrame

nto dos agravos em 

tempo oportuno; 

Monitoramento 

periódico dos sistemas 

implantados na 

vigilância; 

Monitoramento anual 

através dos 

indicadores do PQA-

VS; 

Monitorar as ações 

propostas de acordo 

com a fase em que se 

encontre o município: 

fase silenciosa; fase 

inicial; fase de alerta e 

fase de emergência; 

Monitoramento 

através da cobertura 

vacinal. 

Melhorar em 20 % a 

alimentação do 

SINAN relativos à 

violência sexual e 

doméstica e 

monitoramento do 

SIM; 

 

Realizar 80% de 

visitas aos imóveis 

existentes no 

município a cada 

ciclo; 

 

Melhorar em 40% a 

notificação dos 

agravos / 

encerramento em 

tempo oportuno; 

 

Atingir a meta 

proposta para cada 

indicador no PQA-VS; 

 

Realizar 80% das 

ações propostas no 

plano de 

contingência de 

acordo com a fase 

em que se enquadre 

o município; 

 

Cobertura de 80% 

das populações 

felina e canina 

estimada do 

município 

Melhorar em 30 

% a alimentação 

do SINAN 

relativos à 

violência sexual 

e doméstica e 

monitoramento 

do SIM; 

 

Realizar 80% de 

visitas aos 

imóveis 

existentes no 

município a cada 

ciclo; 

 

Melhorar em 

50% a 

notificação dos 

agravos / 

encerramento 

em tempo 

oportuno; 

 

Atingir a meta 

proposta para 

cada indicador 

no PQA-VS; 

 

Realizar 80% das 

ações propostas 

no plano de 

contingência de 

acordo com a 

fase em que se 

enquadre o 

município; 

 

Cobertura de 

80% das 

populações 

Melhorar em 50 

% a alimentação 

do SINAN 

relativos à 

violência sexual 

e doméstica e 

monitoramento 

do SIM; 

 

Realizar 80% de 

visitas aos 

imóveis 

existentes no 

município a cada 

ciclo; 

 

Melhorar em 

60% a 

notificação dos 

agravos / 

encerramento 

em tempo 

oportuno; 

 

Atingir a meta 

proposta para 

cada indicador 

no PQA-VS; 

 

Realizar 80% das 

ações propostas 

no plano de 

contingência de 

acordo com a 

fase em que se 

enquadre o 

município; 

 

Cobertura de 

80% das 

populações 

Melhorar em 70 

% a alimentação 

do SINAN 

relativos à 

violência sexual 

e doméstica e 

monitoramento 

do SIM; 

 

Realizar 80% de 

visitas aos 

imóveis 

existentes no 

município a cada 

ciclo; 

 

Melhorar em 

80% a 

notificação dos 

agravos / 

encerramento 

em tempo 

oportuno; 

 

Atingir a meta 

proposta para 

cada indicador 

no PQA-VS; 

 

Realizar 80% das 

ações propostas 

no plano de 

contingência de 

acordo com a 

fase em que se 

enquadre o 

município; 

 

Cobertura de 

80% das 

populações 

VE/ 

Próprio 



atendimento 
antirrábico 

Implantar o serviço de rotina para 
vacinação antirrábica; 
 
Enviar amostras para o controle da raiva; 
Realizar Campanha antirrábica anualmente. 

felina e canina 

estimada do 

município 

felina e canina 

estimada do 

município 

felina e canina 

estimada do 

município 



 

EIXO 5 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

OBJETIVOS GERAIS: Aperfeiçoar a Assistência farmacêutica para melhorar a qualidade e resolubilidade das ações e serviços; Ampliar o acesso e melhorar a 

organização e qualidade da Assistência Farmacêutica; Implementar o modelo de Atenção à saúde no município por meio do cumprimento dos princípios 

estabelecidos na política nacional de Assistência Farmacêutica; Contribuir sob a ótica da Assistência Farmacêutica para o desenvolvimento do conjunto de ações 

de caráter individual ou coletivo, com promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento e reabilitação 

Objetivos Específicos: Qualificar a Assistência farmacêutica de forma a garantir a melhoria nas condições de saúde da população; ampliar o acesso e a 

melhoria da qualidade; Implantar o Modelo do Sistema de Assistência Farmacêutica Integrada: Infraestrutura; Procedimentos Operacionais Padrão; 

protocolos da assistência Farmacêutica; Implementar a interoperabilidade dos Sistemas Informatizados; Participar dos Programas de Capacitação para 

Assistência Farmacêutica na Região de Saúde; Definir Recursos Financeiros para implantação do Modelo proposto e incluir no planejamento do município; 

Definir/planejar os estoques de medicamentos e insumos na lógica da necessidade apresentada. Implantar o uso racional de medicamentos. 

Área 

Programática Problema Ação 
Indicador de 

acompanhamento 

Meta Recurso 

2018 2019 2020 2021  

Assistência 

Farmacêutica 

Municipal 

Dificuldade para a 

implantação de 

protocolos da 

assistência 

farmacêutica, aos 

médicos  

padronização de 

medicamentos e na 

alimentação regular 

dos sistemas de 

informação. 

Viabilizar o cumprimento das ações 

protocolares. 

Reavaliar periodicamente a 

padronização municipal de 

medicamentos 

Identificar se as necessidades de 

hardware são adequados para a 

alimentação dos sistemas de 

informação da Assistência 

Farmacêutica 

Identificar e providenciar RH 

capacitado para a adequada 

Avaliar  % de ações 

protocolares da assistência 

farmacêutica implantadas; 

 

Avaliar se a padronização 

municipal dos medicamentos 

atende a necessidade local 

da assistência farmacêutica 

 

Avaliar a alimentação dos 

sistemas de informação da 

assistência Farmacêutica, 

através da avaliação dos 

relatórios específicos. 

 

60%  

70% 

80% 100%  

 

 

 

Assistência 

Farmacêutica/

PAB/Recursos 

Próprios 



alimentação do sistema de 

informação 
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Apresentação 

 

A Unidade Básica de Saúde de Paraíso / SP apresenta o Plano Municipal de Saúde para o período de 

2018-2021. Este plano tem a função de nortear o rumo das ações da atenção básica, farmacêutica, 

vigilância em saúde, saúde do idoso, da criança e da mulher, entre outras, agregando os conceitos de 

saúde debatidos junto às instâncias regulamentares de saúde, com analise situacional e epidemiológica, 

que subsidia os objetivos, metas e atividades que deverão nortear as agendas municipais de saúde do 

período. 

 

O compromisso de governo de Paraíso com a saúde de nossa população esta em consonância com as 

políticas de saúde de Federal e Estadual, conforme os princípios e diretrizes dos instrumentos 

jurídico-legais que regulam o funcionamento dos SUS. As diretrizes políticas (universalidade, 

equidade, integralidade, descentralização, hierarquização e participação popular) estão contidas na 

Constituição Federal, nas 8.8080/90 e 8.142/90, Leis Orgânicas do Estado e do Município e em 

outras leis e portarias que regem o Sistema de Saúde. 

 

O presente Plano consolida e traduz o proposto nas diretrizes políticas para o trabalho do 

município dentro da Rede Regional de Saúde, com vistas à necessidade de articulação com os 

municípios vizinhos e o Departamento Regional de Saúde – DRS XV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I – Identificação do Município  

 

 

 

 

 

População: 6.330 Hab. (CENSO 2016) 

Extensão Territorial: 176 Km2 

Prefeito Municipal: Wilson Casseb 

Secretário/Coordenador Municipal de Saúde: Paula Mori Cardoso Casseb 

DRS XV de São José do Rio Preto 

Colegiado de Gestão Regional: Catanduva 

Endereço da Secretaria/Coordenadoria Municipal de Saúde: Rua São Pedro, 705. 

Fax: (17) 3567-9040                 Fone: (17) 3567-9040 

E-mail: saude@paraiso.sp.gov.br 

Data da elaboração: Agosto de 2017. 

 
 

 

  



II - Diagnóstico Situacional 

 

Histórico 

 

PARAISO - SÃO PAULO  

HISTÓRICO  

Em 1865, no começo da guerra do Paraguai existia um povoado com um nome de São 

Sebastião do Turvo, em território do atual município e Comarca de Jaboticabal. Era formado de 117 

alqueires de terras. Em 1891, possuía 60 casas e 2 igrejas (Nossa Senhora Mãe dos Homens e São 

Sebastião). Transformou-se em distrito policial pela lei número 663 de 6 de setembro de 1899, e foi 

elevado a categoria de distrito de paz. Pela lei número 1493 de 29 de dezembro de 1915, artigo 1º 

tomou o nome de Drupi. O lugar era insalubre em virtude de achar-se muito próximo do rio turvo onde 

era propagada a malária em toda a região banhada pelo referido rio. Os moradores, sempre atacados 

pela terrível moléstia, viram-se na contingência de mudarem suas residências para outro lugar mais 

sadio.  

Entre os moradores, Andrelino Vicente Bravo, Antônio Mialichi e José Prene, possuíam 

grande área de terra distante 10 km de São Sebastião do Turvo, sendo transferida para lá a sede do 

distrito, com o nome de Vila Paraíso, pelo decreto nº 6034, de 17 de agosto de 1933, passando o distrito 

a denominar-se também Vila Paraíso. Pelo decreto nº 6997, de 7 de março de 1935, foi transferido para 

o município de Pirangi, comarca de Monte Alto. Pelo decreto lei federal nº 2104 de 2 de abril de 1940, 

e decreto estadual nº 11069, de 4 de maio de 1940, este distrito passou a denominar-se Paraíso. Foi 

elevado a município na comarca de Monte Alto com sede na vila de igual nome e com território do 

respectivo distrito e território desmembrado do distrito da sede do município de Pirangi, pela lei nº 

2456 de 30 de dezembro de 1953, posta em execução em 1º de janeiro de 1954. Como município, ficou 

constituído de um único distrito, o de Paraíso.  

GENTÍLICO: PARAISENSE  

 

 



III - Formação administrativa  

 

Distrito criado com a denominação de São Sebastião do Turvo, por Lei no 663, de 06 de 

setembro de 1899, no Município de Jaboticabal.  

Tomou a denominação de Urupi, por Lei no 1493, de 29 de dezembro de 1915.  

Passou a denominar-se Vila Paraíso, pelo Decreto no 6034, de 17 de agosto de 1933.  

Decreto no 6977, de 07 de março de 1935, transfere o Distrito de Vila Paraíso do Município 

de Jabuticabal para o Município de Pirangi.  

Decreto Estadual no 9775, de 30 de novembro de 1938, passou a denominar-se Paraíso. 

Em 19391943, o Distrito de Paraíso figura no município de Pirangí.  

A mudança do topônimo, de Vila Paraíso para Paraíso, foi estabelecida pelo Decreto 

Estadual nº 11069, de 04 de maio de 1940, baixado em virtude do Decreto-lei Federal nº 2104, de 02 

de abril de 1940.  

Em virtude do Decreto-lei Estadual nº 14334, de 30 de novembro de 1944, que fixou o 

quadro territorial para vigorar em 1945-1948, o Distrito de Paraíso permanece no município de Pirangi, 

assim como no fixado pela Lei nº 233, de 24-12-1948, para 1949-1953.  

Elevado à categoria de município com a denominação de Paraíso, por Lei Estadual nº 2456, 

de 30 de dezembro 1953, desmembrado de Pirangi. Constituído do Distrito Sede. Sua instalação 

verificou-se no dia 01 de janeiro de 1955.  

Em divisão territorial datada de 01-07-1960, o município é constituído do Distrito Sede.  

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 15-07-1999.  

Fonte: IBGE 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV - Localização 

Localiza-se a 423 km da Capital do Estado de São Paulo e 85 km da sede do DRS XV – São José do 

Rio Preto, na região noroeste do Estado. 

 Meios de comunicação através de estradas, as quais se encontram em bom estado de conservação.   

A atividade econômica predominante é: Usina Sucro-alccoleiras, Industrias, agricultura, comércio 

local.  

Em relação ao saneamento básico conta com abastecimento de água da rede pública de 100 %, 

instalação de esgoto sanitário com cobertura de 100 %. 

 

 

 

Principais Rodovias: 

 

Distância dos Municípios Vizinhos, do Centro de Referência e da Capital: 

 

Municípios Vizinhos: 

Rod. Paraíso a Palmares Paulista: Ramal de Acesso Paraíso a SP 351 

 Km= 8,5  

Rod. Paraíso a Embaúba: Vicinal Manoel Ferreira de Souza  

Km= 9  

Rod. Paraíso a Monte Azul: Vicinal Farid Felício Casseb 

Km= 23,6  

Rod. Paraíso a Cajobi:  

Km= 23,3  

Rod. Paraíso a Pirangi: 

Rod. Paraíso a Catanduva: Ramal de Acesso Paraíso a SP 351+ SP 351 (Comendador Pedro 

Monteleone) 

Km= 29 

Capital: 

 São Paulo:420Km 

 

http://maps.google.com.br/maps?f=q&source=s_q&hl=pt-BR&geocode=&q=Para%C3%ADso,+S%C3%A3o+Paulo&sll=-22.546052,-48.635514&sspn=4.625939,10.777588&vpsrc=0&ie=UTF8&hq=&hnear=Para%C3%ADso+-+S%C3%A3o+Paulo&t=m&z=11&iwloc=A&ved=0CBEQpQY&sa=X&ei=96ciUKbkOYiFxAHN3oGYDg


 

V - Organização da saúde municipal 

 

A população total do município de 6.330 habitantes (Censo 2016) é atendida pela estrutura da atenção 

básica municipal, nas ações de promoção da saúde, prevenção dos agravos e recuperação de toda 

população municipal. 

 

O município de Paraíso disponibiliza de 01 Unidade Básica de Saúde juntamente com o serviço de 

Pronto Atendimento 24 horas. A UBS de Paraíso tem em sua estrutura o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), Estratégia de Saúde da Família com cobertura de 50% da população, 

Saúde Bucal, Atenção ao Hipertenso, Atenção ao Diabético, Saúde Mental, Saúde Mental, Vacinação, 

Saúde da Mulher, Pediatria e Puericultura, Farmácia municipal, além de serviços multiprofissionais 

como, fisioterapia, psicologia e nutricionista. Academia da saúde com 02 profissionais de Educação 

Física atendendo nos períodos manhã e tarde. Conta também com outra UBSF que se encontra em fase 

de finalização da obra. 

Regulação: possui UAC atuante, que conta com 01 médico regulador, 01 enfermeira e um técnico.  

Controle Social estabelece duas formas de participação da comunidade na gestão SUS, sendo as 

conferencias a cada 02 anos e o Conselho Municipal de saúde que  é composto por 16 conselheiros, 

sendo 02 representantes do poder publico, 04 representantes dos trabalhadores da área da saúde, 03 

representantes indicados pelas associações e representação de trabalhadores, associados de moradores 

e associação de bairro, 01 representante indicado pela Pastoral da Família, 01 representante de portador 

de necessidades especiais, 01 representante da melhor idade, 02 representantes indicados pelas 

entidades religiosas e 02 representantes dos prestadores de serviços do SUS. Atualmente as reuniões 

são realizadas bimestralmente, ou em caráter extraordinário quando solicitado pelos membros ou para 

apreciação de documentos. 

Analises de clinica e bioquímica: laboratório privado.  

Exames de Imagem e consultas de especialidade: são encaminhados nos locais de referencia pactuados 

(AME CATANDUVA, HB - SÃO JOSE DO RIO PRETO, HOSPITAL PADRE ALBINO E 

HOSPITAL EMILIO CARLOS - CATANDUVA). 

Urgência e emergência: a rede de atendimento do município é composta por Pronto Atendimento 24 

horas e pelo SAMU regional Catanduva. 

O Plano Municipal de Saúde, instrumento dinâmico e flexível do processo de planejamento das ações 

e serviços de saúde, refere-se a um período de governo de 04 anos (2018-2021) e constitui um 

documento formal da política de saúde do município. 

A formulação e o encaminhamento do Plano Municipal de saúde são de competência exclusiva do 

gestor, cabendo ao Conselho Municipal de saúde apreciá-lo e propor as alterações que julgarem 

necessárias. 



VI - Descrição da programação 

 

A Programação Municipal de Saúde 2018 - 2021 de Paraíso será composta pelos seguintes eixos: 

Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão 

do SUS, conforme abaixo segue. 

 

 

 



 

 

   

 

Relatório 5ª Conferência Municipal de Saúde de Paraíso  

 

O município de Paraíso realizou no dia 12 de Abril de 2019 a 5ª Conferência 

Municipal de Saúde, na câmara municipal da cidade teve como tema: 

“Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do 

SUS” e os seguintes eixos: I-Saúde como direito, II-Consolidação dos princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e III-Financiamento adequado e suficiente 

para o SUS.  

A conferência Municipal de Saúde teve como referência norteadora o processo 

de organização da 16ª Conferência Nacional de Saúde , onde conta com o 

regimento interno de acordo com o Decreto nº 018/19 de 26/03/2019 (cópia 

regimento/decreto em anexo), que estabelece  a constituição da comissão 

organizadora de âmbito municipal, respeitando a seguinte representatividade: 

Trabalhadores da Saúde: Silene da Silva Michelan, Cátia Alberguine Rosa, Lery 

Albani Alberghini, Ana Maria Varoti Alberguine, Fabiane Palma Guirado, Silmara 

Aparecida Isepan, Eliane Cristina Isepan, Fernanda Baratto, Larissa Aline Betiol 

Mori. Gestor/Prestador: Paula M. C. Casseb e como coordenadora da comissão: 

Silene da Silva Michelan. Usuários: Cristiano Clayton Lopes Calderan, Giovanni 

Henrique Nunes de Oliveira e Evair da Silva Gomes. 

 O evento teve a participação dos usuários, dos trabalhadores da saúde, 

gestores e prestadores (listagem em anexo), com o credenciamento/inscrição 

dos mesmos no próprio local, a  abertura da conferência foi feita pela gestora da 

saúde, leitura e aprovação do regimento interno, feito pela enfermeira Fabiane 

Palma Guirado e as palestras com explanação do tema e eixos pela enfermeira 

Silene da Silva Michelan e a farmacêutica Ana Maria Varotti Alberguini, seguindo 

a programação elaborada pela comissão organizadora (cópia em anexo), foi 

realizado trabalhos em grupos e elaboração das propostas municipais que serão 

levadas na etapa Regional de São José do Rio Preto (cópia em anexo). 

O município de Paraíso elegeu 02 delegados e 02 suplentes do seguimento 

usuário de acordo com a orientação do COSEMS/SP. 
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