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DECRETO N° 068/2017 DE 22 DE MAIO DE 2017.
Designa os membros para compor a
Comissão de Elaboração do Plano
Municipal de Saúde para o quatriênio
2018-2021.
O PREFEITO Municipal de Saudade do Iguaçu, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais.
DECRETA:
Art.1º
Designar os servidores a seguir relacionados para comporem a Comissão
de Elaboração do Plano Municipal de Saúde para o quatriênio 2018-2021:
FRANCELI DE FATIMA DAVI;
FLAVIO ROBERTO JANECZKO;
NÁDIA DE ASSIS;
PATRIK ZANELLA;
JEAN RICARDO DORSI;
LUCIANA TEREZINHA RODRIGUES;
DANIEL GABIATTI DOS SANTOS;
ARIEL FERNANDA FIORENTIN;
MICHELE HUANA BELETATO.
Art.2º
A Coordenação geral será exercida por Franceli de Fatima Davi e a
coordenação adjunta por Flavio Roberto Janeczko.
Art.3º
O Coordenador geral poderá requisitar informações necessárias à
construção do Plano às equipes multiprofissionais e servidores da Secretaria Municipal de
Saúde e a outros setores da Administração Municipal.
Art.4
A Comissão organizará um plano de ação, estabelecendo a metodologia
de trabalho e prevendo cronograma das atividades, sendo dado conhecimento ao Conselho
Municipal de Saúde.
Art.5º
A Comissão deverá finalizar os trabalhos, apresentando o Plano
Municipal de Saúde em versão a ser submetida a análise e aprovação pelo Conselho Municipal
de Saúde até 30 de junho de 2017, podendo ser prorrogado em até 30 dias, caso se justifique.
Art. 6º
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 22 de maio de 2017.

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal
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APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Saúde que ora apresentamos resultou de um grande esforço da
equipe de saúde no levantamento e análise de dados da realidade de saúde no
Município.

Foi um trabalho exaustivo, sendo um subsídio fundamental na compreensão das
principais necessidades e mudanças que deverão ser trabalhadas no transcorres dos
próximos quatro anos.

Os dados e informações obtidos, a partir da análise frente aos recursos disponíveis do
Município, permitem a formulação de respostas aos atuais problemas e adoção de
diretrizes que devem nortear a realização das principais metas a serem perseguidas
no próximo período. Essas metas levam em conta deliberações da sociedade e de
governo visando o aprimoramento das ações e serviços de saúde no Município.

Por ser este um documento obtido do debate da realidade e sobre a qual propor
mudanças para o futuro, não é conclusivo e fechado, sendo que deverá ser objeto
constante de aprimoramento e uso quando das principais decisões a serem tomadas
no âmbito da saúde do Município.
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INTRODUÇÃO
O Plano Municipal de Saúde é um dos pilares do planejamento do SUS, compondo uma tríade
com a Programação Anual de Saúde (PAS) e Relatório Anual de Gestão (RAG), denominados os
instrumentos de gestão do SUS. Esses instrumentos devem estar articulados com os demais
instrumentos de gestão da administração pública, tais como o PPA, a LDO e a LOA.
O planejamento no SUS1 é de responsabilidade conjunta das três esferas da federação, sendo
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem desenvolver suas respectivas
atividades de maneira funcional para conformar um sistema de Estado que seja nacionalmente
integrado. Essa articulação de tarefas entre as três esferas da Federação deve ser organizada a partir
de uma distribuição de responsabilidades e atribuições definidas pelas normas e acordos vigentes. O
Ministério da Saúde, o CONASS e o CONASEMS, em consonância com o Conselho Nacional de Saúde,
definem as diretrizes gerais de elaboração do planejamento para todas as esferas de gestão,
estabelecem as prioridades e os objetivos nacionais. Os Municípios, a partir das necessidades locais,
das diretrizes estabelecidas pelos conselhos municipais de saúde, das prioridades estaduais e
nacionais, elaboram, implementam e avaliam o ciclo do planejamento municipal.
Atualmente a norma que operacionaliza o Planejamento no SUS é a Portaria 2135/2013,
conforme seu conteúdo:
Art. 1º - Esta Portaria estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Parágrafo único - O planejamento no âmbito do SUS terá como base os seguintes
pressupostos:
I - planejamento como responsabilidade individual de cada um dos três entes federados, a
ser desenvolvido de forma contínua, articulada e integrada.
II - respeito aos resultados das pactuações entre os gestores nas Comissões Intergestores
Regionais (CIR), Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT).
III - monitoramento, a avaliação e integração da gestão do SUS.
IV - planejamento ascendente e integrado, do nível local até o federal, orientado por
problemas e necessidades de saúde para a construção das diretrizes, objetivos e metas.
V - compatibilização entre os instrumentos de planejamento da saúde (Plano de Saúde e
respectivas Programações Anuais, Relatório de Gestão) e os instrumentos de planejamento
e orçamento de governo, quais sejam o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), em cada esfera de gestão;
VI - transparência E visibilidade da gestão da saúde, mediante incentivo à participação da
comunidade;

1

Manual de Planejamento do SUS
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VII - concepção do planejamento a partir das necessidades de saúde da população em cada
região de saúde, para elaboração de forma integrada.

Esta norma, por exemplo, define como deverá ser elaborado o Plano Municipal de Saúde,
conforme os artigos a seguir:
§ 2º - O Plano de Saúde norteia a elaboração do planejamento e orçamento do governo no
tocante a saúde.
§ 3º - Os prazos para elaboração do PPA, da LDO e da LOA observam o disposto nas
Constituições e Leis Orgânicas dos entes federados.
Art. 3º - O Plano de Saúde, instrumento central de planejamento para definição e
implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS
para o período de quatro anos, explicita os compromissos do governo para o setor saúde e
reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e as
peculiaridades próprias de cada esfera.
§ 1º - O Plano de Saúde configura-se como base para a execução, o acompanhamento, a
avaliação da gestão do sistema de saúde e contempla todas as áreas da atenção à saúde, de
modo a garantir a integralidade dessa atenção.
§ 2º - O Plano de Saúde observará os prazos do PPA, conforme definido nas Leis Orgânicas
dos entes federados.
§ 3º - A elaboração do Plano de Saúde será orientada pelas necessidades de saúde da
população, considerando:
I - análise situacional, orientada, dentre outros, pelos seguintes temas contidos no Mapa da
Saúde:
a) estrutura do sistema de saúde;
b) redes de atenção à saúde;
c) condições Sociossanitárias;
d) fluxos de acesso;
e) recursos financeiros;
f) gestão do trabalho e da educação na saúde;
g) ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde e gestão;
II - definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores; e
III - o processo de monitoramento e avaliação.

No geral é fundamental que o Plano Municipal de Saúde deva ser elaborado por toda a equipe
de saúde, dispondo para isso de um plano de ação que viabilize a participação de profissionais e
gestores e a participação do controle social, em assim sendo, será um documento realista frente as
necessidades de saúde e poderá contar com todos na sua efetiva execução.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Histórico2

A colonização do que hoje se constitui no município de Saudade do Iguaçu, iniciouse em 1958, com a instalação da Braviaco S/A – Companhia Brasileira de Viação e
Comercio. Nesta época iniciou-se o trabalho de desbravamento da região, que teve na
figura de Élio Bocalon um de seus colaboradores.
Em 1959, o Sr. Horácio Tavares preparou terreno e plantou roça, a partir daí
começaram a chegar outras famílias: Luiz Severo Stevins, Antônio Giacomelli, Batista
Predebon, João Bazelo, Antônio Barbiero e Ângelo Cenci. Em pouco tempo também
estabeleceram-se as famílias Schardozin, Barbieri e Hélio Bocalon.
A Braviaco era proprietário de extensa área nesta região, tendo vendido muita terra
na localidade, no entanto, no início da década de sessenta apareceu um tal de Taborda,
que se autodenominou dono da gleba, passando a vender lotes que já possuíam donos,
gerando muito conflitos agrários que resultaram em mortes.
Esta região Sudoestina sofreu
agruras com as questões de litígios de
terras. O pioneiro Batista Predebon,
gaúcho de Guaporé, ao chegar, adquiriu
terras da companhia imobiliária Pinho e
Terras, nesta mesma região, o que
demonstra que esta área era disputada
por

empresas,

consideradas

colonizadoras
“pesos-pesados”,

responsáveis por muito assentamentos no sudoeste, mas também por dissabores para as
famílias desta porção territorial paranaense.
Os primeiros comerciantes da localidade foram João Bazejo e mais tarde Batista
Predebon, que vendiam basicamente pinga, rapadura e fumo de rolo. O primeiro armazém
que fornecia viveres para grande parte da comunidade, foi construída por Ângelo Cenci.

2

Disponível em http://saudadedoiguacu.pr.gov.br/historico.php
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Nesta época a principal atividades era o extrativismo da madeira, especialmente o pinho
(araucária brasiliensis), e após as derrubadas, os colonos iniciaram o plantio de feijão e
milho, basicamente produtos de subsistência.
Pela Lei Municipal n° 374, de 12 de agosto de 1972, e pela Lei Estadual n° 08, de
junho de 1973, foi criado o Distrito Administrativo, com denominação de Saudade, e
território pertencente ao município de Chopinzinho. Em 1 de março de 1992, através da Lei
Estadual n° 9.941, o núcleo foi alçado à categoria de município emancipado, com território
desmembrado do município de Chopinzinho e denominação alterada para Saudade do
Iguaçu. A instalação oficial deu-se em 1 de janeiro de 1993.

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
Aspectos Gerais
Área 152,084 km²
População 5007 hab. Censo IBGE 2010
Densidade 32,92 hab./km²
Clima sub- tropical úmido mesotérmicos, com versões quentes e gelada pouco
Frequentes. Com tendência de concentração das chuvas no meses de
Verão, sem estação seca definida. A média das temperaturas dos meses
Mais quentes é superior a 22ºC, e a dos meses mais frios é inferior a 18ºC.
Fuso Horário UTC-3

Posição Geográfica
Altitude (m)

650

Latitude

25° 41´40” S

Longitude

52° 37´08” W

IPARDES

Divisão Administrativa
Divisão Administrativa

Informação

Número de distritos administrativos

01

Nome dos distritos administrativos

Saudade do Iguaçu

Comarca a que pertence

São João

IPARDES

Localização
Mesorregião

Sudoeste Paranaense IBGE/2008

Microrregião

Pato Branco IBGE/2008

Municípios limítrofes

Chopinzinho, Laranjeiras do Sul, Rio Bonito do Iguaçu e Sulina.

IPARDES
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Quadro com as principais distâncias
Cidade

Distância (Km) Tempo (h)

Cascavel

195 km (2h50min)

Chopinzinho

28 Km (36min)

Curitiba

420 km (6h)

Francisco Beltrão

82 km (1h17min)

Pato Branco

76 km (1h20min)

São João

24 km (26min)

Fonte: GOOGLE

Acesso ao Município
A malha rodoviária que serve o município é composta pela rodovia federal BR 158,
cruzando o município, e pela rodovia estadual PR 570, que liga a cidade à sede municipal
de Sulina. A rodovia federal liga Saudade do Iguaçu com Rio Bonito do Iguaçu, ao norte, e
com Chopinzinho, ao sul.
A BR 158 conecta-se à BR 277, que interliga o estado no sentido Leste-Oeste,
unindo Paranaguá a Foz do Iguaçu. A PR 570 é interligada à PR 280, atravessando a
mesorregião Sudoeste, até atingir Pato Branco.

FIGURA 1 – RODOVIAS DE ACESSO A SAUDADE DO IGUAÇU

IBGE
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FIGURA 2 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PARANÁ

IPARDES

FIGURA 3 – MAPA DOS MUNICÍPIOS LIMÍTROFES

IPARDES
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FIGURA 4 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NA REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ

GOOGLE

Panorama Fotográfico
Vista parcial da Cidade

Prefeitura Municipal

Centro de Saúde
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1ª. PARTE

ANALISE SITUACIONAL

A Análise situacional é um processo de identificação, formulação e
priorização de problemas em uma determinada realidade. O objetivo da
análise situacional é permitir a identificação dos problemas e orientar a
definição das prioridades
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I - ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE
Constituída como órgão de primeiro nível hierárquico para o desempenho de
funções de formulação e execução de políticas sociais e econômicas em todo o território
municipal em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde de Saudade do Iguaçu. As
políticas sociais visam à prevenção, redução e eliminação de riscos de doenças, bem como
a garantia de acesso universal, integral e igualitário às ações de serviços de promoção,
proteção e recuperação da saúde, por meio de uma rede de serviços hierarquizada.

a) CAPACIDADE INSTALADA EXISTENTE PÚBLICA E PRIVADA
O Município possui uma rede instalada de serviços de saúde na ordem de um total
de 06 Unidades, conforme quadro a seguir, que caracteriza s estabelecimentos de acordo
com a gestão.
TABELA 1 – NÚMERO TOTAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
Código
01
02
36
39
68
74

Descrição
Posto De Saúde
Centro De Saúde/Unidade Básica
Clínica/Centro De Especialidade
Unidade De Apoio Diagnose E Terapia (SADT Isolado)
Central De Gestão Em Saúde
Polo Academia Da Saúde
TOTAL

Total
1
1
1
1
1
1
6

FONTE CNES 2017

FIGURA 5 – ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE CONFORME GESTÃO (CNES)

FONTE: RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO RAG 2016 SMS SAUDADE DO IGUAÇU
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O quadro a seguir categoriza os estabelecimentos conforme a natureza jurídica
(gerência) (CNES)
FIGURA 6 – ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE CONFORME GESTÃO (CNES)

FONTE: RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO RAG 2016 SMS SAUDADE DO IGUAÇU

Equipamentos de Saúde
Tabela – Equipamentos Disponíveis ao SUS (CNES)
Código
Equipamento
Existentes

05
15
TOTAL
80
TOTAL
60
61

Em Uso

1-EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
Raio X de 100 a 500 mA
1
Ultrassom Convencional
1
2
7-EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
Equipo Odontológico
2
2
5-EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
Monitor de ECG
1
Monitor de Pressão Invasivo
3

TOTAL

4

Existentes
SUS

Em Uso SUS

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1

2
2

1
1

1
3

1
3

1
3

4

4

4

Fonte CNES 2017

Recursos Humanos em Saúde
O quadro a seguir mostra o número de servidores da Saúde no Município por
vínculos profissionais de acordo com os critérios do Ministério da Saúde. No quadro é
possível observar que 68 % dos servidores são estatutários. O quadro a seguir consta do
Relatório Anual de Gestão3 referente ao ano de 2016 (RAG/2016).

3

Disponível em
http://aplicacao.saude.gov.br/sargsus/login!consultarRelatorioExterno.action?tipoRelatorio=01&codUf=41&c
odTpRel=01

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

20

SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDADE DO IGUAÇU PR

FIGURA 7 – RECURSOS HUMANOS CONFORME
VÍNCULOS (CNES)

FONTE: RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2016

b) OFERTA E COBERTURA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada preferencial do
Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é atender até 80% dos problemas de saúde da
população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para hospitais. Os casos mais
específicos, ou seja, graves, são encaminhados para o Hospital de Chopinzinho APSaúde,
e demais tratamentos fora de Domicilio em Pato Branco, Curitiba, Cascavel, Jandaia do
Sul, Bauru e Marechal Candido Rondon.
O município conta com atendimento 24 horas, onde são realizados consultas,
procedimentos como pequenas cirurgias e suturas, exames como eletrocardiograma,
ultrassonografia, radiografia, glicemia, exame ginecológico.
Possui duas Equipes de Estratégia de Saúde da Família cobrindo 100% do
município.
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Conta com 07 médicos nas especialidades: Clínica Médica, Ginecologia,
Obstetrícia, Ortopedia, Psiquiatria e Pediatria. Na área odontológica, há 04 dentistas,
inclusive com atendimento especializado para as crianças da Creche, Escola Municipal,
Estadual e APAE.
Também há uma Equipe Multidisciplinar composta por uma psicóloga, uma
nutricionista, uma fisioterapeuta e uma fonoaudióloga.
A área ambulatorial onde atua o setor de enfermagem possui duas enfermarias
(masculina e feminina), duas salas de procedimento (curativo sujo e limpo), sala de preparo,
três consultórios médicos, e sala de administração de medicamentos.
A odontologia, que possui dois consultórios, a vacina e fisioterapia têm entrada
separada do setor de enfermagem.

Na sequência será apresentada a cobertura assistencial na esfera de agendamento
de consultas de especialidades e exames, dados referente ao ano de 2016, anos anteriores
por motivo de alteração de sistema, não tem base de dados.

TABELA 2 - PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE SAÚDE/2016
Procedimentos no centro de saúde

Ano de 2016

Per capita

Consultas em atenção básica

23.874

4,41

Ortopedia

1.022

0,19

Psiquiatria

480

0,09

Cardiologista

626

0,12

Oftalmologista

297

0,05

Pediatria

2.706

0,50

Tratamentos odontológicos

11.451

2,12

Teste ergométrico

90

0,02

Eletrocardiograma

281

0,05

Atendimentos de fisioterapia

3.234

0,60

Radiografia

2.682

0,50

Fonte: SMS População (IBGE 2016): 5410 Hab.

TABELA 3 - PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CRE LICITAÇÃO//2016
Procedimentos realizados CRE/ ou licitação

Ano 2016

Per capita

Endocrinologista

10

0,002

Ginecologia

7

0,001

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

22

SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDADE DO IGUAÇU PR

Ortopedista

208

0,038

Otorrinolaringologista

10

0,002

Proctologista

01

0,000

Hansenologia

6

0,001

Bucomaxilofacial

10

0,002

Vascular

12

0,002

Infectologista

21

0,004

Nefrologista

11

0,002

Neurologista

241

0,045

Cardiologista

75

0,014

Pneumologista

37

0,007

Psiquiatria

31

0,006

Dermatologista

79

0,015

Gastroenterologista

17

0,003

Mastologista

20

0,004

Neurocirurgião

22

0,004

Oftalmologista

535

0,099

Urologista

44

0,008

Hepatite (gastro)

49

0,009

Hipertençao e diabetes

34

0,006

8.523

1,575

Biopsias

101

0,019

Radiografias

287

0,053

Ultrassonografia (CRE)

383

0,071

Tomografia

166

0,031

Ressonância

249

0,046

Medicina nuclear (cintilografia)

21

0,004

Endoscopia

243

0,045

Eletrocardiograma

99

0,018

Teste ergométrico

86

0,016

Holter 24 horas

7

0,001

800

0,148

Exames laboratoriais

Ultrassonografia (licitação)
Fonte: SMS População (IBGE 2016): 5410 Hab.

Demanda reprimida
Não há um grande número de exames com demanda reprimida, pois o município
para suprir as demanda não atendidas pelo CONIMS, contratou empresa através de
processo licitatório para realização dos mesmo, exceto o exame de eletroencefalograma
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infantil com demanda reprimida de 30 exames, realidade comum em todo território nacional:
a falta de profissional neurologista infantil que realiza este exame.
Em relação as consultas de especialidade segue tabela com número de consultas
em déficit.
TABELA 4 - DEMANDA REPRIMIDA
Especialidade

Quantidade

Urologia

35

Oftalmologia

600

Neurologia pediátrica

30

Neurocirurgia

45

Otorrinolaringologista

46

Nessa abordagem referente ao capitulo da produção de serviços, foram relacionadas
informações referentes a produção geral da secretaria de saúde para visualização ampla
da cobertura da oferta e demanda reprimida.
Assim sendo nota-se a necessidade da ampliação no número de consultas em
algumas especialidades. O município deve manter e ainda buscar novas alternativas para
ampliar quantitativos.
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II - REDES DE ATENÇÃO E SERVIÇOS À SAÚDE

a)ATENÇÃO BÁSICA4

A Atenção Básica à Saúde é desenvolvida pelas equipes de Atenção Básica (equipes
de saúde da família eSF- e outras modalidades de equipes de atenção básica),
pelos Núcleos de Apoio as equipes de Saúde da Família (NASF) e pelas equipes
dos Consultórios na Rua. Todas realizam a atenção de uma população específica que está
em um território definido. Assumem, portanto, a responsabilidade sanitária e o cuidado
destas pessoas, e trabalham considerando a dinamicidade existente no território em que
vivem essas populações.
As equipes utilizam tecnologias de cuidado complexas e de baixa densidade (ou seja
mais conhecimento e pouco equipamento), que devem auxiliar no manejo das demandas e
necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território. Observam
critérios de risco, vulnerabilidades, resiliência e o imperativo ético de que se deve acolher
toda e qualquer demanda, necessidade de saúde ou sofrimento.
A Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários com o Sistema Único de
Saúde, uma vez que é a principal porta de entrada das redes de atenção à saúde. Orientase pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do
cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade
e da participação social.

a.1) ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
O Município de Saudade do Iguaçu possui população para cálculo de PAB-Fixo
(Faixa 1 - 28,00 per capita) de 5.410 habitantes, corresponde a R$ 10.543,75 de repasse
mensal.

4

Disponível em http://dab.saude.gov.br
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Apresenta cobertura de Atenção Básica de 100,00 %, considerando Estratégia
Saúde da Família com cobertura de 100,00 %.

QUADRO 1 - SITUAÇÃO ATUAL DE IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES DE PSF E AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Valor mensal do

Equipes

Teto

Credenciado

Implantado

eSF

3

2

2

17.825,00

ACS

13

12

12

12.168,00

repasse

DAB/MS

a.2) SAÚDE BUCAL

A Saúde Bucal comtempla as diretrizes do Programa Brasil Sorridente, incluindo a
reorganização da Atenção Básica em Saúde Bucal. Possuindo 2 equipes na Estratégia da Saúde
da Família, com atendimentos em 2 unidades, (unidade Central e na unidade do Urutu.). A
ampliação e qualificação da Atenção especializada na própria unidade através de tratamentos
endodônticos e próteses.
O atendimentos às crianças é exclusivo, feito na Escola Municipal Padre Felipe, atendendo
os alunos da própria escola, do CMEI Sonho Encantado, e APAE. Os bochechos semanais com
flúor e a viabilização da adição de flúor nas estações de tratamento de águas do abastecimento
público são fatores importantes que ajudam a prevenir a doença cárie.
Ao CEO (Centro de Especializações Odontológicas) são encaminhados somente cirurgias
complexas de dentes inclusos, detecção e remoção de lesões, pacientes especiais e crianças de
comportamento difícil.
A busca de um serviço completo é uma constante no setor.

Brasil Sorridente - Ações de Saúde Bucal
O Brasil Sorridente - Política Nacional de Saúde Bucal - é o programa que visa
desenvolver ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal através de uma
série de ações para ampliação do acesso ao tratamento odontológico no Sistema Único de
Saúde (SUS). O município de Saudade do Iguaçu apresenta cobertura de Saúde Bucal de
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100,00 %. Se considerada somente a Estratégia Saúde da Família tem-se uma cobertura
de 127,54 %.

QUADRO 2 - SITUAÇÃO ATUAL DA IMPLANTAÇÃO DA (S) EQUIPE(S) DE SAÚDE BUCAL.
Equipes

Teto

eSB - I

Implantado

2

2

5.575,00

0

0

0,00

3

eSB - II

Valor mensal do

Credenciado

repasse

DAB/MS

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade – PMAQ
O principal objetivo do programa é induzir a ampliação do acesso e a melhoria da
qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável
nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das
ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde.
Os valores do repasse mensal do incentivo financeiro do PMAQ-AB, denominado
componente de qualidade do piso de atenção básica variável, deste segundo ciclo, foram
definidos pelas Portarias n. 562, de 4 de abril de 2013 e Portaria n. 1.234 de 20 de junho
de 2013.
O município no terceiro ciclo do programa (2015) cadastrou as seguintes equipes:

QUADRO 3 - RESULTADO DE ADESÃO AO TERCEIRO CICLO.
ESF/EAB

ESB/EABSB

NASF

CEO

2

2

0

0

DAB/MS

TABELA 5 – RESULTADO DA CERTIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA QUE ADERIRAM
AO PMAQ NO SEGUNDO CICLO (2014).
CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES CADASTRADAS NO PMAQ

Freq.

(%)

Desempenho muito acima da média

0

0,0

Desempenho acima da média

2

100,0

Desempenho mediano ou um pouco abaixo da média

0

0,0

Insatisfatória

0

0,0

Desclassificada

0

0,0
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TOTAL

0

100,0

DAB/MS

TABELA 6 - RESULTADO DA CERTIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL QUE ADERIRAM AO
PMAQ NO SEGUNDO CICLO (2014).
CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES CADASTRADAS NO PMAQ

Freq.

(%)

Desempenho muito acima da média

2

100,0

Desempenho acima da média

0

0,0

Desempenho mediano ou um pouco abaixo da média

0

0,0

Insatisfatória

0

0,0

Desclassificada

0

0,0

0

100,0

TOTAL
DAB/MS

Programa Saúde na Escola
O PSE constitui estratégia interministerial – Ministério da Educação (MEC) e
Ministério da Saúde (MS), para integração e articulação permanente entre as políticas e
ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar, envolvendo
intersetorialmente as equipes de Atenção Básica e as equipes de Educação. O processo
de adesão ocorre anualmente, conforme Portaria Interministerial nº 1.413 de 10 de Junho
de 2013.
No Termo de Compromisso consta as ações a serem implementadas, escolas e
equipes de Atenção Básica que participarão do programa, bem como as metas de cobertura
de educandos para as ações de promoção, prevenção, educação e avaliação das
condições de saúde no território de responsabilidade. O Programa é dividido em
componentes de avaliação das condições de saúde (componente I), de promoção da saúde
e prevenção de agravos (componente II) e de formação (componente III). Os incentivos
serão repassados fundo a fundo, via PAB Variável da Atenção Básica, calculados de acordo
com o quantitativo de educandos pactuados no termo de compromisso que participaram
das ações.
Os municípios recebem uma parcela inicial de 20% do valor total no ato da assinatura
dos termos de compromisso e o restante proporcional ao quantitativo de educandos
contemplados no prazo de 12 meses. Em relação à Semana Saúde na Escola, há um
repasse financeiro de R$ 594,15 por equipe que desenvolve as ações. Para receber
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qualquer repasse será necessário o registro de informações no SISAB (componente I) e/ou
SIMEC (componente II e III).

TABELA 7 – SITUAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Creche
65

Educandos
Pré-Escola

Educandos
Ens. Fund.

Educandos
Ensino
Médio.

Educandos
EJA

Total
Equipes

20% Da
Adesão

80%
Restantes

162

834

216

0

2

1.400,00

0,00

DAB/MS

Programa Academia da Saúde

O Programa Academia da Saúde, normatizado pela Portaria nº 2.681/GM/MS, de 7
de novembro de 2013, e redefinido pela Portaria nº 1.707/GM/MS, de 26 de setembro de
2016, tem o objetivo de contribuir para a promoção da saúde e produção do cuidado e de
modos de vida saudáveis da população, por meio de espaços físicos dotados de
equipamentos, estrutura e profissionais qualificados, denominados polos.
Os polos são espaços públicos de saúde da Atenção Básica construídos ou
designados para o desenvolvimento das ações previstas e planejadas para o Programa. O
polo deverá estar localizado na área de abrangência do estabelecimento de saúde de
referência no âmbito da Atenção Básica, compondo a Rede de Atenção à Saúde (RAS)
local, em consonância com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e com a Política
Nacional de Promoção da Saúde (PNPS).
O Ministério da Saúde repassa aos municípios incentivo financeiro de duas
naturezas:
1. Investimento – destinado à construção dos polos. O município deve captar Emenda
Parlamentar que será destina a este objeto no Fundo Nacional de Saúde; e
2. Custeio – destinados aos polos construídos e para os quais foi realizada pelo gestor
municipal a solicitação de custeio ao Ministério da Saúde. Este incentivo é transferido
regular e automaticamente por meio do Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável),
no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) por polo. Tal repasse, no entanto,
consiste em um incentivo, devendo o Programa contar também com cofinanciamento
dos estados e municípios.
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O município está habilitado para a implantação do Programa por meio de construção
de polo ou polo identificado como similar ao Programa Academia da Saúde de acordo com
os Quadros 1 ou 2. O município que possui obra na situação obra concluída (3ª parcela
aprovada ou 3ª parcela paga) ou que tem polo identificado como similar ao Programa
Academia da Saúde é considerado "apto ao custeio". Caso o município tenha polo nesta
situação, certifique-se se o custeio já foi solicitado ao Ministério da Saúde pelo gestor
municipal de saúde.
TABELA 8 – IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE
Ano de
habilitação da
proposta de
construção
2011

Número
da proposta

Situação
da obra

95585477000111002

Obra concluída

Valor
empenhado
180.000,00

Valor
Pago

Situação para
o custeio

180.000,00

Recebe custeio

DAB/MS

Em relação ao repasse atual do incentivo de custeio, o município o recebe para 1 polo(s).

TABELA 9 – CUSTEIO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
N° de polos custeados no município
1

Valor do repasse
3.000,00

DAB/MS

Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde

Em 2011, instituiu-se o Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde
(UBS) com objetivo de melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde,
modernizar e qualificar o atendimento à população, por meio da construção de novas e
mais amplas unidades de saúde, recuperação e ampliação das estruturas físicas existentes,
além de prover a informatização das UBS. O Programa é composto por cinco componentes:
Construção, Reforma, Ampliação, Informatização e implantação de Telessaúde em UBS e
Construção de Unidades Básicas de Saúde Fluviais.
Com o intuito de monitorar todas as obras de infraestrutura de Unidades Básicas de
Saúde financiadas com recurso Federal, foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde o
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Sistema de Monitoramento de Obras - SISMOB, que se tornou uma ferramenta para
o acompanhamento da obra
Destaca-se que em setembro de 2013, o Ministério da Saúde passou a oferecer
projetos de arquitetura para a construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS). O Projeto
Arquitetônico Padrão para os quatro portes das UBS encontra-se disponível no Portal do
DAB5 .
O Município de Saudade do Iguaçu apresenta 2 UBS cadastradas no SCNES.

a.3) VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Assim como às transições epidemiológica e demográfica, a transição nutricional
corresponde às mudanças negativas verificadas nos padrões alimentares, caracterizada
por aumento do consumo de alimentos de origem animal, gorduras, açúcares refinados,
alimentos industrializados e relativamente reduzida quantidade de carboidratos complexos
e fibras. Ao padrão alimentar atual, associa-se a crescente incidência de doenças crônicas
não transmissíveis como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, obesidade e
alguns tipos de cânceres. Diante desse quadro foi ampliado o atendimento da Nutricionista
na Unidade Básica de Saúde que juntamente com uma Fisioterapeuta realizam atividades
na Academia da Saúde.

a.4) SAÚDE DA MULHER

Dentre as iniciativas na área de atenção à saúde da mulher, destacam-se as ações
de prevenção e controle do câncer de colo de útero e de mama, é realizado coletas de
exames citopatológicos duas vezes por semana e duas campanhas por ano na unidade
central e uma campanha anual na unidade de saúde de Linha Urutu, os exames de
Mamografia são encaminhados pelo CONIMS (Consórcio Intermunicipal de Saúde) em livre
demanda.

5

Disponível em http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_requalifica_ubs.php).
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TABELA 10 – EXAMES CITOPATOLÓGICOS
Condições

2014

2015

2016

Coleta de Preventivo de Colo de Útero

652

588

475

Fonte: Consulfarma/MV

Pacientes que necessitam de tratamento especializado em ginecologia, são
encaminhadas ao CRE (Centro Regional de Especialidades) e Clinica de Oncologia do
Sudoeste. Atendimento especial em mulheres em situação de violência coma equipe da
Policia Militar, Conselho Tutelar, CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e
Sétima Regional de Saúde.

a.5) ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO
A Saúde do Idoso traz um grande desafio que é prover assistência adequada a uma
crescente população de idosos, que apresenta características próprias diferentes das apresentadas
pela população mais jovem. Os idosos caracterizam-se pela presença de múltiplas doenças, em
geral crônicas, pela heterogeneidade, uso de múltiplos medicamentos, apresentação atípica de
doenças, possibilidade da presença das grandes síndromes geriátricas, risco de perda da
autonomia e independência, demandas sociais e psicológicas específicas, necessidade de
cuidados em diferentes níveis de atenção (Ambulatório, domicílio, hospital, instituições de longa
permanência, centros dia e de convivência, serviços de reabilitação).
Assim, a Secretaria Municipal de Saúde, já vem desenvolvendo ações voltadas a essa
população como a vacinação, capacitação de profissionais de saúde para a atenção à Saúde do
Idoso.

a.6. SAÚDE DA CRIANÇA

As crianças recebem acompanhamento do crescimento e desenvolvimento com
classificação de risco para garantir o cuidado mais intensivo às crianças que têm maior
probabilidade de adoecer e morrer. O acompanhamento inclui o estímulo ao Aleitamento
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Materno, preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e monitoramento do
calendário vacinal, conforme preconizado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).
A Unidade de Saúde conta com dois profissionais Pediatras que atendem
diariamente garantindo o crescimento e desenvolvimento de todas as crianças, o
acompanhamento inclui estímulo ao aleitamento materno, suplementação de Ferro, Teste
do Pezinho, preconizado pela OMS (Organização Mundial de Saúde), E Monitoramento do
Calendário Vacinal, Conforme preconizado pelo PNI (Programa Nacional de Imunização),
Dados Antropométricos, Contamos também com agenda de pediatria no CRE (Centro
Regional de Especialidades), para crianças de Risco Intermediário e Alto Risco (Programa
Mãe Paranaense), contribuindo para redução da mortalidade infantil.

a.8) SAÚDE DO HOMEM

A Saúde do Homem envolve um conjunto de ações de promoção, prevenção,
assistência e recuperação da saúde e tem por objetivo promover a melhoria das condições
de saúde da população masculina saudadense, contribuindo de modo efetivo para a
redução da morbidade e mortalidade, por meio do enfrentamento racional dos fatores de
risco e mediante facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de atenção integral à saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde aderiu à política nacional e vem desenvolvendo ações de
capacitação de profissionais de saúde e educação da população em atenção à Saúde do
Homem.

a.9) ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica foi aprovada por meio da resolução
CNS nº 338, de 6 de maio de 2004, onde a mesma abrange um conjunto de ações voltadas
à promoção, proteção e recuperação da saúde garantindo os princípios da universalidade,
integralidade e equidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). A Atenção Farmacêutica
engloba ações de pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos e insumos,
além das etapas de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição,
dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação
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de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da
qualidade de vida, de modo a proporcionar a disponibilidade dos medicamentos e insumos
farmacêuticos, voltados à promoção, proteção, e recuperação da saúde, tanto individual
como coletivamente (FREITAS, 2011)
A Assistência Farmacêutica representa hoje um dos setores de maior impacto
financeiro no âmbito das Secretarias de Saúde e a tendência de demanda por
medicamentos é crescente. A ausência do gerenciamento efetivo pode acarretar grandes
desperdícios, sendo considerado recurso crucial. Desta forma o que impulsiona excelentes
resultados é a integração do conhecimento técnico com a gestão político-administrativa
(MARIN et al, 2003; CONASS, 2007).
A Assistência Farmacêutica constitui, portanto um componente da política de
medicamentos, essencial no sistema de saúde, sendo prioritária e imperativa sua
organização e estruturação, nos diversos níveis de atenção à saúde, com ênfase no setor
público, no marco da transformação do novo modelo assistencial de vigilância à saúde,
tendo como objetivo, assegurar à população, o acesso ao medicamento e à farmacoterapia
de qualidade, com ênfase nos grupos de risco. Pretende ainda garantir o uso racional de
medicamentos e de insumos farmacêuticos, oferecendo serviços farmacêuticos e cuidados
ao paciente e à comunidade, complementando a atuação de outros serviços de atenção à
saúde, contribuindo de maneira eficaz e efetiva para a transformação do investimento em
medicamentos em incremento à saúde e à qualidade de vida (ARAÚJO et al, 2005).
Nas ações de Assistência Farmacêutica ocorre a interação direta do farmacêutico
com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos
e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve
envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades bio-psicosociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
A Assistência Farmacêutica pode ser formada por uma equipe multidisciplinar, capaz
de responder pela operacionalização das atividades, pelo cumprimento das especificações
técnicas e normas administrativas, pelo cumprimento da legislação vigente e análise dos
aspectos jurídicos, administrativos e financeiros, pelo sistema de informações e pela
gestãom eficiente de estoque. É necessário prover a Assistência Farmacêutica dos
recursos humanos, materiais e financeiros indispensáveis para o desenvolvimento de suas
atividades (CONASS, 2007).
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Desta forma a Assistência Farmacêutica do município é composta por 2
farmacêuticas, com assistência integral nas duas farmácias do município, sendo uma
responsável pela farmácia do Centro de Saúde e a outra pela Farmácia Básica da
comunidade de Linha Urutu.
As unidades de saúde possuem farmácia municipal para dispensação de todos os
medicamentos padronizados pelo município, medicamentos psicotrópicos e medicamentos
básicos , que estão inseridos na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), sendo
esta composta por 340 medicamentos.
A aquisição dos medicamentos e produtos hospitalares da padronização municipal
se dá por meio de compras viabilizadas pelo convênio com o Consórcio Paraná
Medicamentos e pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde. No quesito financiamento os
valores para assistência farmacêutica básica do Consórcio Paraná Medicamentos, o
montante da contrapartida Federal é de R$ 5,10/ habitante/ano e em contrapartida Estadual
R$ 2,36 a 2,58 / habitante/ ano/ município.
No Centro Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), analisa tecnicamente
as solicitações de medicamentos excepcionais, deferindo ou não tais solicitações, e hoje
temos 71 pacientes cadastrados que tem acesso aos medicamentos deste programa que
garante a integralidade do tratamento geralmente de uso contínuo, utilizados em doenças
crônicas, transplantados e doenças raras.
No ano de 2016 foram dispensados o total de 2.097.600 unidades de medicamentos.
Ações e Metas
- Revisar o elenco Municipal de Medicamentos, com base no Estadual e submeter a
aprovação do Conselho Municipal de Saúde
- Realizar a divulgação da nova versão atualizada da REMUME, através de
atividades educativas para prescritores e profissionais de saúde.
-Proporcionar a comunicação e o fluxo de informações entre os setores e assistência
farmacêutica.
- Manter atuação da assistência farmacêutica com revisão periódica da demanda de
medicamentos e materiais não padronizados.
- Designar e treinar profissionais para apoiar na dispensação dos medicamentos.
- Garantir o acesso aos medicamentos e assistência Farmacêutica insumos essenciais
destinados ao atendimento, com foco no uso racional de medicamentos.
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As farmácias da Secretaria Municipal de Saúde de Saudade do Iguaçu dispensaram
um quantitativo total de 2.239.209unidades de medicamentos, conforme pode ser verificado
na figura a seguir.
FIGURA 8 – UNIDADES DE MEDICAMENTOS DISPENSADAS 2016

FONTE: MV-CONSULFARMA

Na sequência, as figuras apresentam o número de unidades dispensadas por
grupos de ação terapêuticas, considerando os 5 maiores, individualmente, conforme cada
uma das farmácias da SMS.

FIGURA 9 - UNIDADES DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDAS

FONTE: MV-CONSULFARMA
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FIGURA 10 - UNIDADES DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDAS

FONTE: MV-CONSULFARMA

b) ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA e TRANSPORTE SANITÁRIO
A Rede Municipal de Saúde Especializada, além da rede própria, conta com serviços
contratados e conveniados, para alguns procedimentos/atendimentos, porém a oferta de
serviços ainda tem sido insuficiente para atender às necessidades de saúde da população
de Saudade do Iguaçu, visto que a maioria dos serviços de maior complexidade concentrase em Pato Branco e Curitiba. A rede própria é composta por serviços de radiologia,
fisioterapia, fonoaudiologia, psiquiatria, nutricionista, além de outras especialidades.
As especializadas que compõe a rede estão dispostas; conforme abaixo:

• Especialidades Municipal

Concentra vários serviços dentre eles: ações voltadas à prevenção e reabilitação de
pacientes nas áreas de psiquiatria, fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista e psicologia
com atendimentos individualizados de acordo com ás necessidade clínicas de cada
paciente.
Estes atendimentos são realizados mediante encaminhamento médico, e o
agendamento realizado. O serviço coordena também o programa de fornecimento de
oxigênio medicinal, que é realizado sob prescrição médica para munícipes.

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

37

SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDADE DO IGUAÇU PR

É responsável pelos encaminhamentos relacionados à oxigenoterapia para equipe
multidisciplinar e solicitações de exames complementares sempre que necessário.
• Saúde Bucal

A Saúde Bucal comtempla as diretrizes do Programa Brasil Sorridente, incluindo a
reorganização da Atenção Básica em Saúde Bucal. Possuindo 2 equipes na Estratégia
da Saúde da Família, com atendimentos em 2 unidades, (unidade Central e na unidade
do Urutu.). A ampliação e qualificação da Atenção especializada na própria unidade
através de tratamentos endodônticos e próteses.
O atendimentos às crianças é exclusivo, feito na Escola Municipal Padre Felipe,
atendendo os alunos da própria escola, do CMEI Sonho Encantado, e APAE. Os
bochechos semanais com flúor e a viabilização da adição de flúor nas estações de
tratamento de águas do abastecimento público são fatores importantes que ajudam a
prevenir a doença cárie.
Ao CEO (Centro de Especializações Odontológicas) são encaminhados somente
cirurgias complexas de dentes inclusos, detecção e remoção de lesões, pacientes
especiais e crianças de comportamento difícil.
A busca de um serviço completo é uma constante no setor.
• Atenção Psicossocial:
Atendimento â pacientes com transtornos psiquiátricos;
Atenção de Álcool e Drogas – atendimento â pacientes decorrentes do uso/abuso e
dependência de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) e suas comorbidades;
• Serviço de Radiologia e Eletrocardiograma
Com exames realizados dentro da Unidade de Saúde;

TRANSPORTE SANITÁRIO PÚBLICO:
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O Serviço de Transporte Sanitário Público realiza o transporte programado de
pacientes para atendimentos em outras unidades, nos municípios de Chopinzinho, Pato
Branco Francisco Beltrão, Cascavel, Curitiba, etc.
Os atendimentos específicos são

para consultas, exames, hemodiálises e

internamentos, transportados mediante agendamento ou em caso de emergência.
Atualmente, a frota do Transporte Sanitário Público dispõe de 02 Micro-ônibus, 02
Ambulâncias, 01 van Ducato, 01 Doublo, 05 Fiat Uno, 01 Siena.
A manutenção dos veículos é contratada por meio de licitação pública. Os
condutores são servidores públicos do quadro efetivo do Município de Saudade do Iguaçu.

SERVIÇO SOCIAL

O serviço social na área da saúde tem o objetivo de estimular o usuário a participar
do seu tratamento de saúde, orientá-los acerca dos direitos sociais mobilizando-os ao
exercício da cidadania, avaliar em conjunto com os familiares à necessidade de apoio na
recuperação e prevenção da saúde do paciente, além de fornecer insumos destinados a
pacientes que necessitem de auxílio, seja ele para melhorar sua qualidade de vida ou que
se façam necessários para efetuar atividades fisiológicas básicas.
São atendidos somente moradores do Município de Saudade do Iguaçu e que
comprovem residência. Dentre as solicitações que a Secretaria atende estão:
• Óculos;
• Fralda Infantil e Geriátrica;
• Empréstimo de Cadeira de Rodas;
• Empréstimo de Cadeira Higiênica;
• Empréstimo de Andador;
• Empréstimo de Cama-Hospitalar;
• Alimentação Especial;
• Oxigenoterapia domiciliar

Para os itens: alimentação especial, óculos, ou equipamentos de auxílio à locomoção
bem como camas-hospitalares, não há restrição de faixa etária. Para fraldas são atendidos
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usuários entre 0 à 59 anos, 11 meses e 29 dias de idade; (usuários com mais de 60 anos
são atendidos nas farmácias populares, conforme prevê a portaria do MS 3219/2010).
Os equipamentos de auxílio à locomoção (cadeira de rodas, cadeira higiênica,
andadores) são apenas para empréstimo e não serão fornecidos como doação.
• Os usuários com solicitações deferidas para óculos são encaminhados para a ótica
credenciada via processo licitatório efetuado pelo município.
• Os usuários com solicitações deferidas para fraldas são incluídos na relação de
usuários atendidos mensalmente com três pacotes de fraldas geriátricas.
• Os usuários atendidos com empréstimos de equipamentos de auxílio à locomoção
são atendidos com o uso do equipamento até que se faça necessário.
• Os usuários atendidos com empréstimo de cama-hospitalar terão o empréstimo
concedido por período indeterminado.
• A solicitação para alimentação especial são feitas através de receituário médico e
avaliação do Nutricionista, sendo feito o pedido para o CONIMS através da farmácia
da Unidade Básica de Saúde.
• Com relação a oxigenoterapia domiciliar, é fornecido o Kit (bujão, oxigênio,
mascara), até que haja a necessidade do uso.

Visitas domiciliares
• A visita domiciliar constitui um instrumento de trabalho dos profissionais de saúde e
é realizada conforme avaliação da necessidade pelo profissional.
• Após atendimento do usuário, o profissional de saúde emite o parecer técnico sobre
o atendimento e efetua o devido encaminhamento ao setor específico.
A atuação dos multiprofissionais é enriquecedora, pois o profissional com sua visão
pode auxiliar na abordagem familiar bem como na construção de projetos
terapêuticos.

Convênios
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Consultas em especialidades diversas, exames laboratoriais, encaminhadas através
do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS.

Credenciamento pela Prefeitura
Laboratório de Análises Clínicas, atendimento em Ortopedia, Psiquiatria, Pediatria e
Cardiologia.

Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS

O Consórcio Intermunicipal de Saúde foi criado pela necessidade de se ter um
consórcio de saúde que atendesse a população da região Sudoeste do Paraná, devido a
longa distância com a capital e também pela falta de especialidades na região.
Inicialmente era chamado de Associação Intermunicipal de Saúde - ASSIMS, mas
devido à necessidade de angariar maiores recursos (órgãos estaduais e federais) e em
vista de uma crescente e maior demanda, a partir de outubro de 2012 transforma-se de
associação para consórcio público, agora denominado Consórcio Intermunicipal de Saúde
– CONIMS.
Hoje composta por 20 Municípios, 13 do Estado do Paraná e 07 de Santa Catarina.
Uma população de 179.172 Hab.

QUADRO 4 - SERVIÇOS OFERTADOS PELO CONINS

43 Profissionais
Médicos
Especialidades:

Cardiologia
– Cirurgia Geral
– Cirurgia Pediátrica
– Clínica Médica
– Dermatologia
– Fonoaudiologia
– Gastrenterologia
– Ginecologia
– Hansenologia
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– Pneumologia
– Proctologia
– Nefrologia
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– Psiquiatria
– Reumatologia
– Infectologia
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86 Prestadores
de Serviço
Especialidades:

– Neurologia
– Oftalmologia
– Ortopedia

– Mastologia
– Tisiologia
– Urologia

– Patologia Clínica (laboratório)
– Procedimentos de ginecologia
– Diagnose e Terapia em Gastrenterologia
– Procedimentos em Ortopedia
– Eletroencefalograma
– Diagnose e Procedimentos em Oftalmologia
– Ecografia/Ultrassonografia
– Procedimentos em Dermatologia
– Tomografia
– Ressonância Magnética Gastrenterologia
– Audiometria/Impedanciometria
– Terapia em Fonoaudiologia
– Fisioterapia
– Diagnose em Cardiologia:
–(Eletrocardiograma, Ecocardiograma e Teste
de esforço)

– Mamografia e RX
– Anatomopatológico
– Biópsia gástrica
– Prótese Odontológica
Densitometria
– Eletroneuromiograma
– Ressonância Magnética
– Diagnose em Pneumologia
– Cintilografia renal e estudo renal
dinâmico
– Cirurgias Odontológicas
– Órtese/Prótese Ocular
– Prótese Auditiva
– Órtese em Gastrenterologia e
Urologia
– RX Contrastado
– Punção de mama
– Potencial Evocado
– Auditivo Biópsia de Tireoide
– Biópsia de próstata

Para atendimentos e consultas na cidade de Pato Branco, contamos com (02) duas
linhas de ônibus de segunda a sexta-feira, com saída às 06:00 e as 11:00 horas; e se
houver necessidade, vai outros veículos, em casos especiais a ambulância. Todos
veículos novos que garantem uma viagem segura e confortável.

c) ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
Do latim hospitālis (“casa de hóspedes”), um hospital é o estabelecimento destinado
ao diagnóstico e ao tratamento de doentes, onde se pratica também a investigação e o
ensino. A estrutura dos hospitais foi idealizada de modo a cumprir as funções de prevenção,
diagnóstico e tratamento de doenças.
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A assistência hospitalar é organizada a partir das necessidades da população, com
a finalidade de garantir o atendimento aos usuários, baseado em equipe multiprofissional,
na horizontalizarão do cuidado e na regulação do acesso, que assegure o acesso, a
qualidade da assistência e a segurança do paciente.
Os hospitais que compõem o SUS são pontos de atenção estratégicos da rede de
atenção à saúde, oferecendo assistência de forma integrada e articulada com os demais
pontos de atenção, na perspectiva da integralidade da assistência, continuidade do cuidado
e universalidade do acesso, organizados conforme as necessidades locais e regionais, de
formas racionais, harmônicas, sistêmicas e reguladas.
Os Hospitais devem funcionar como retaguarda para os demais pontos da rede de
atenção à saúde, atendendo a demandas de urgência e emergência ou eletivas.
O Município de Saudade do Iguaçu não possui Hospitais para atendimento à
população sendo que os pacientes são encaminhados a Hospitais da região sendo eles;
- Hospital Policlínica Chopinzinho;
- Hospital Policlínica Pato Branco;
- ISSAL Instituto de Saúde São Lucas;

Hospital Policlínica Chopinzinho
O Hospital Policlínica Chopinzinho Paraná, sob número de registro no CNS 7039344.
Contando com 28 profissionais médicos, com prestando serviços ambulatoriais,
internamentos, urgência e emergência através do SUS e particular. Presta serviços
especializados próprios, na atenção ao pré natal, parto e nascimento, serviços de atenção
psicossocial, serviços de diagnostico por meios gráficos dinâmicos, serviço de fisioterapia,
hemoterapia, oftalmologia, reabilitação, e urgência e emergência. Conta também com
serviços terceirizados nas áreas de diagnostico por anatomia patológica, diagnóstico por
imagem, e laboratório clinico.
Nas suas instalações físicas possui equipamentos para manutenção da vida, sendo
eles; berço aquecido, bomba de infusão, desfibrilador, equipamentos de fototerapia,
incubadora, monitor de ECG, reanimador pulmonar, respirador. Equipamentos de
eletrocardiógrafo, endoscópico das vias urinarias, microscópio cirúrgico
O hospital Policlínica Chopinzinho é a referência como porta de entrada para
atendimentos no SUS.
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A secretaria de saúde de Saudade do Iguaçu possui 26 autorizações de internação
hospitalar (AIH) mês, pactuadas com o Hospital Policlínica chopinzinho.

TABELA 11 – LEITOS DISPONÍVEIS PARA ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADE
Leitos

Leitos Existentes

Leitos SUS

CIRÚRGICO
•

Ginecologia

2

2

•

Cirurgia Geral

5

4

CLÍNICO
•

Saúde mental

7

7

•

Geriatria

1

1

•

Clinica Geral

39

39

OBTETRÍCIA
•

Obstetrícia Cirúrgica

2

2

•

Obstetrícia Clinica

7

6

PEDIÁTRICOS
•

Pediatria clinica

11

11

•

Pediatria cirúrgica

3

3

Fonte: DATASUS

Hospital Policlínica Pato Branco

Corria o ano de 1965, considerado o Ano Internacional da Cooperação pela
Organização das Nações Unidas (ONU). No dia 8 de Outubro era fundada a Policlínica Pato
Branco S/A, na avenida Tupi, no centro de Pato Branco, onde hoje está localizado o hotel
Bedin. O início foi modesto, com quatro médicos, aproximadamente 20 funcionários e 20
leitos.
Atualmente, a Policlínica é hospital credenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
para Cirurgias Cardíacas, Transplantes Cardíacos e Renais e na área de TraumatoOrtopedia. O hospital conta também com serviços de Hemodinâmica, Cirurgia Oncológica,
Cirurgia Pediátrica, Litotripsia, Patologia, Unidade de Terapia Renal, UTI Adulto e UTI
Neonatal e Pediátrica. A Policlínica Pato Branco recebe pacientes particulares, usuários de
planos de saúde privados e do Sistema Único de Saúde (SUS) , na busca contínua pela
melhoria nos serviços e processos, na equipe de colaboradores e profissionais médicos,
com foco na saúde dos pacientes, qualquer que seja o grau de complexidade
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Conta com uma estrutura com 125 leitos, 13 leitos de UTI adulto, 12 leitos na UTI Neonatal
e Pediátrica, Agência Transfusional, Laboratório de análises clínicas, Centro Cirúrgico com
seis salas
TABELA 12 – LEITOS DISPONÍVEIS PARA ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADE
Leitos
CIRÚRGICO
• Oncologia
• Cirurgia Geral

Leitos Existentes

Leitos Sus

8
10

6
7

•

Nefrologia urologia

5

3

•

Ortopedia traumatologia

8

8

•

Cardiologia

8

6

8

4

CLÍNICO
• Nefro urologia
•

Oncologia

8

6

•

Cardiologia

15

11

31

22

2

2

CLINICA GERAL
COMPLEMENTAR
• Uti Coronariana
•

Uti Pediátrica

7

7

•

Uti Neonatal

5

5

•

Uti Adulto

11

8

OBSTETRICIA
• Obstetrícia Clinica

7

1

6

0

4

3

3

3

4

2

•

Obstetrícia Cirúrgica

PEDIATRICOS
• Pediatria Clinica
•

Pediatria Cirúrgica

HOSPITAL DIA
CIRURGICO /DIAGNOATICO/TERAPEUTICO
Fonte: DATASUS

ISSAL Instituto de Saúde São Lucas

Criado em 2006, o ISSAL- Instituto de Saúde São Lucas com funcionamento
adjacente ao Hospital São Lucas, com a iniciativa de 18 abnegados profissionais que
vislumbraram a necessidade que havia da criação de uma instituição voltada a atender a
população carente e aos princípios de equidade e universalidade do SUS na Região
Sudoeste do Paraná, onde existe grande camada de população carente, principalmente
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nos municípios do entorno de Pato Branco. Em uma assembleia histórica de constituição,
foi concretizada esta ideia. Em dia 07 de junho de 2006 foi fundado o ISSAL – Instituto de
Saúde São Lucas de Pato Branco tendo como objetivo principal o “atendimento as
necessidades na área médico/hospitalar dos municípios da região sudoeste do Paraná”
Desde o início das suas atividades o ISSAL atende em convênio com o SUS
pacientes provenientes dos diversos municípios da região, em seus ambulatórios de
especialidades e, inclusive, o Ambulatório de Gestação de Alto Risco a partir de 1º de
novembro de 2014
Conta com diversos intensivistas adultos e neonatais, neurocirurgiões, cirurgiões do
aparelho digestivo, da cabeça e pescoço, otorrino, cirurgiões plásticos, bucomaxilofacial,
ortopedistas, urologistas, ginecologistas e obstetras, cardiologistas, cirurgiões vasculares,
mastologista, pediatras, neurologista, nefrologista, cirurgião oncológico, oftalmologistas,
radiologistas, anestesiologistas, patologistas, pneumologista, psiquiatras, clínicos.
TABELA 13 – LEITOS DISPONÍVEIS PARA ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADE
Cirúrgico
Ortopediatraumatologia
Plástica

Leitos Existentes
2
1

Leitos Sus
1
1

Cirurgia Geral
Clinico

26
4

26
3

Clinica Geral

31

27

Cardiologia

2

1

Neurologia

2

2

Uti Neionatal

7

7

Uti Adulto

10

10

Uti Pediatrica
Obstetricia
Obstetricia Clinica

3

3

6

6

Obstetricia Cirurgica

8

8

27

27

Complementar

Pediatricos
Pediatria Clinica
Fonte: DATASUS

Dados hospitalares selecionados6

6

http://DATAs.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/cadastros-nacionais/cnes
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Na sequência foram selecionados alguns dados relacionados a assistência
hospitalar do hospital Policlínica Chopinzinho, que é referência de atendimentos para
pacientes do município de Saudade do Iguaçu . Entre eles o caráter do atendimento,
evolução no número de internações nos anos de 2013 a 2016.
TABELA 14 – NÚMERO DE INTENÇÕES 2013-2016 HOSPITAL POLICLÍNICA CHOPINZINHO
Internamentos

2013

2014

2015

2016

Cirúrgico

107

166

179

195

Clínico

183

195

200

184

Obstétrico (Partos e Cesáreas)

47

42

42

58

Clínico Pediátrico

39

50

48

23

Psiquiatria

11

14

14

18

Total

387

467

483

478

Fonte: DATASUS

GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE INTENÇÕES 2013-2016
HOSPITAL POLICLÍNICA CHOPINZINHO
INTERNAÇÕES 2013-2016
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Fonte: DATASUS

d) REDE MATERNO-INFANTIL
A unidade de Saúde acompanha as gestantes da concepção ao puerpério, as
gestantes tem suas consultas agendadas, estão cadastradas no SISPRENATAL- Rede
Cegonha, (A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único e Saúde, consiste numa
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rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à
atenção humanizada na gravidez, no parto e no puerpério, bem como assegurar à criança
o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.
Trata-se da reorganização e humanização da linha de cuidados à gestante e ao recémnascido e sua família).
Também fazem parte do Programa Estadual Mãe Paranaense, onde Gestantes de
Risco Habitual, Alto Risco e Risco Intermediário são acompanhadas conforme protocolo,
são realizados testes rápidos de HIV, SIFÍLIS E HBsAg, nos três trimestres da gestação e
até quatorze semanas é realizado o teste da mãezinha (O Programa Prevenção das
Hemoglobinopatias em Gestantes no Paraná (PPHG) é coordenado pela Secretaria de
Estado da Saúde (SESA/PR) e faz parte da Rede Mãe Paranaense, conjunto de ações
voltadas à atenção e cuidado da gestante e da criança durante o primeiro ano de vida.
Iniciado em maio de 2012, o Programa é viabilizado tecnicamente pela FEPE). (fonte:
FEPE)
As gestantes de Risco Habitual são vinculadas ao Hospital de referência APSAÚDE
de Chopinzinho, as de Risco Intermediário e Alto Risco o Hospital de referência é o São
Lucas.

e) REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde a Rede Paraná Urgência é conceituada
como sendo um conjunto de ações e Serviços destinada ao atendimento de todas as
Regiões de Saúde do Paraná, visando sua integração Macrorregional, voltada às
necessidades de saúde da população em situação de Urgência e Emergência.
Também estabelece o processo de cuidado conforme o que segue:
1. Redução da incidência de agravos urgentes;
2. Identificação e manejo imediato de situações de urgência e emergência;
3. Viabilização de acesso eficaz do paciente a serviços de saúde qualificados e
resolutivos;
4. Garantia de assistência adequada em todos os pontos de atenção;
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5. Adoção de critérios de tempo-resposta para toda a rede assistencial;
6. Garantia da continuidade da assistência pós-evento agudo e
7. Desenvolvimento da capacidade de resposta a eventos de massa e múltiplas
vítimas.

Rede de Atenção às Urgências e Emergências

Buscando sempre o acolhimento com classificação de risco e resolutividade, a
organização da Rede de Urgência e Emergência (RUE) tem a finalidade de articular e
integrar todos os equipamentos de saúde com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso
humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de
saúde, de forma ágil e oportuna. São componentes7 e interfaces da Rede de Atenção às
Urgências e Emergências:

• Promoção e prevenção.
• Atenção primária: Unidades Básicas de Saúde;
• UPA e outros serviços com funcionamento 24h;
• SAMU 192;
• Portas hospitalares de atenção às urgências – SOS Emergências;
• Enfermarias de retaguarda e unidades de cuidados intensivos;
• Inovações tecnológicas nas linhas de cuidado prioritárias: AVC, IAM, traumas;
• Atenção domiciliar – Melhor em Casa.

Entre 1999 e 2002 é priorizada, na agenda do Ministério da Saúde (MS), a
formulação de normas de atendimento pré-hospitalar móvel, com a participação do
Conselho Federal de Medicina e de profissionais que atuavam na área da regulação e do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A partir de 2001, as considerações
sobre a necessidade de implantação de uma Política Nacional de Atenção às Urgências

7

http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_ras.php?conteudo=rede_emergencias

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

49

SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDADE DO IGUAÇU PR

são levadas em conta nas portarias e norteadas pelas Normas Operacionais Básicas
(NOAS, n. 01/2001 e n. 01/2002) e pela organização de sistemas regionalizados. A principal
delas, a Portaria n. 2.048, publicada em 2002, revela os esforços do poder público para
normatizar a atenção às urgências por meio da aprovação do Regulamento Técnico dos
Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Ressalta-se que o estabelecimento de
normas para a organização dos serviços de atenção às urgências é de relevância pública,
conforme preceitos da legislação constitucional e de criação do SUS.

f) REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
A Rede de Atenção Psicossocial é voltada para a assistência às pessoas com
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e
outras drogas, através da garantia do acesso e da qualidade dos serviços, com oferta de
cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar.
Entre os principais objetivos da Rede de Atenção Psicossocial está a ampliação do
acesso à atenção psicossocial da população em geral; a promoção do acesso das pessoas
com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas e suas famílias aos pontos de atenção; e a garantia da 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 às urgências.
A fim de implementar essa rede, o município propõe a ampliação e qualificação dos
serviços, a implantação de 01 Serviço de Emergência em saúde mental, álcool, crack e
outras drogas, a implantação de leitos integrais, o fechamento dos leitos de longa
permanência, como estratégia de desospitalização dos pacientes psiquiátricos, associado
a implantação de novas residências terapêuticas, entre outras ações.

METAS

Rede de Atenção Psicossocial
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A rede tem como objetivo dispor a amplitude e os cuidados em atenção á saúde para
pessoas que necessitem de cuidados referentes ao uso de drogas como álcool, crack e
outras drogas, para pessoas com algum tipo de sofrimento ou transtorno mental. Tendo
como garantia o cuidado qualificado, e o acolhimento integrado, para melhor acompanhar
o tratamento e dar suporte aos pacientes e seus familiares. Os principais
objetivos. Promover os cuidados em saúde nos grupos mais vulneráveis como exemplo :
Crianças , adolescentes . jovens e pessoas em situação de risco; promover a redução de
danos provocados pelo consumo de drogas, com ao apoio intersetorial entre outros , para
que esses pacientes tenham um incentivo maior de qualidade de vida e acesso a melhoria
de sua vida social entre outros.

METAS
• Ampliar o acesso ao tratamento de tabagismo nas Unidades de Saúde aumentando
os grupos de tratamento
•

Qualificação das ações de saúde mental, álcool e outras drogas na Atenção Básica.

•

Fortalecimento dos dispositivos de gestão da Política de Saúde Mental, Álcool e

•

Desenvolvimento de estratégias de Reabilitação Psicossocial (CAPS, Unidade de

Acolhimento, SRT e etc.).
•

Qualificação dos processos de trabalho na Rede de Atenção Psicossocial.

•

Melhoria das condições de infraestrutura dos CAPS.

Qualificação das ações de saúde mental, álcool e outras drogas na Atenção Básica.
•

Fortalecimento dos dispositivos de gestão da Política de Saúde Mental, Álcool e

outras Drogas.
•

Desenvolvimento de estratégias de Reabilitação Psicossocial (CAPS, Unidade de

Acolhimento, SRT e etc.).
Atendimento aos problemas relacionados à saúde mental, drogadição, alcoolismo,
depressão e suicídio entre LGBT, atuando na prevenção, promoção e recuperação da
saúde.
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g) VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de
saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar
determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados
territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual
como coletiva dos problemas de saúde.

O conceito de Vigilância em Saúde inclui:
•

Vigilância epidemiológica: vigilância e controle das doenças transmissíveis, não
transmissíveis e agravos, como um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar;

•

Vigilância da situação de saúde: desenvolve ações de monitoramento contínuo do
País, Estado, Região, Município ou áreas de abrangência de equipes de atenção à
saúde, por estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de saúde e
o comportamento dos principais indicadores de saúde, contribuindo para um
planejamento de saúde mais abrangente;

•

Vigilância ambiental em saúde: conjunto de ações que propiciam o conhecimento e
a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio
ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as
medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às
doenças ou a outros agravos à saúde;

•

Vigilância da saúde do trabalhador: visa à promoção da saúde e à redução da
morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que
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intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de
desenvolvimento e processo produtivos;
•

Vigilância sanitária: conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente,
da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde,
abrangendo o controle de bens de consumo, que direta ou indiretamente se
relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção
ao consumo, e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou
indiretamente

•

Promoção da saúde: conjunto de intervenções individuais, coletivas e ambientais
responsáveis pela atuação sobre os determinantes sociais da saúde;

As ações de Vigilância em Saúde, incluindo a promoção da saúde, devem estar
inseridas no cotidiano das equipes de Atenção Primária/Saúde da Família, com
atribuições e responsabilidades definidas em território único de atuação, integrando os
processos de trabalho, planejamento, programação, monitoramento e avaliação dessas
ações.

2.VIGILANCIA SANITÁRIA

2. VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM ALIMENTOS, PRODUTOS, SAÚDE, AMBIENTAL E
SAÚDE DO TRABALHADOR
2.1 – AÇÕES RELACIONADAS A ALIMENTOS

Aos Alimentos e Estabelecimentos de Comércio:
• Manter em segurança, com garantia e saudável, devido a sua produção,
manipulação, transformação, industrialização, transporte, condicionamento e
estabilidade, a comercialização para o consumo humano.
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

53

SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDADE DO IGUAÇU PR

Programa específico da área de alimentos

Sobre o sistema de inspeções:
• Inspeção em padarias,
• Inspeção no transporte com análise de temperatura e em ponto de distribuição do
leite do “Programa leite das Crianças”.
• Inspeção em mercados e mercearias.
• Inspeção em abatedouro.
• Inspeção na indústria Familiar Rural
• Rotulagem de produtos horti.

Ações relacionadas a Produtos
Da Fiscalização de Produtos
Tomamos como evidência às Áreas de Alimento e Medicamentos.
Todo produto é fiscalizado.
• na área de Alimento (de origem Agropecuário, Industrial, Manufaturados, de
Transformação) por sua manipulação, qualificação, embalagem, higienização,
exposição, estabilidade, depósito, garantia e segurança de transição comercial. É
realizado coleta de amostra para análise de Laboratório.
• na área de Medicamentos (de origem Laboratorial, da comercialização ou
distribuição gratuita), são inspecionados nos locais (estabelecimentos), quanto seu
depósito, exposição à venda, origem, registro no MS e ANVISA, acompanhamento
aos seus efeitos da medicação de conformidade com o receituário, estabilidade,
qualidade, validação, evidenciando o acondicionamento e a coleta do resíduo
(remédios vencidos ou sobras de seu uso) para seu destino final. Quanto a sua
procedência, interdição, apreensão e sua legal comercialização.
• na área de Saúde os equipamentos Correlatos, a sua eficiência e qualidade no uso.
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• Os Cosméticos seu registro no MS, cadastros na ANVISA seu uso e
comercialização destinados às Estéticas e Salão de Beleza.

2.2 - Ações relacionadas a Serviços de Saúde/ Interesse a saúde

Registro de Investigação, Inspeção, Controle, Orientação e Recomendação junto
aos programas específicos da área que são:
SISPNCD (Programa de Combate a Febre Amarela e a Dengue), SNGPC (Sistema
Nacional de Gerenciamento dos Produtos Controlados).

2.3 - Ações de saneamento básico e ambiental

Fiscalização do Meio Ambiente

Ao Meio Ambiente:
•

Evidenciar a necessidade da continuação do programa de recuperação das
fontes de água degradadas .

Ao Saneamento Básico:
• Expor as Autoridades ou Órgãos de competência, à necessidade de
implantação do sistema de saneamento básico na cidade .
•

Atuar com mais atividades educativas, motivando e conscientizando a
população para o cumprimento de suas responsabilidades, no que diz respeito
ao acondicionamento de lixo e limpeza em sua propriedade.

A Rede de Esgoto e Tratamento:
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•

Apresentar as Autoridades ou Órgãos de Competência, a situação repetitiva
de ocorrências registradas de causas como: mau cheiro em bocas-de-lobo;
fossas sépticas transbordando e com vazamento; encanamentos de vazão de
resíduos de pia, ambiente sanitário, tanques de lavanderias ligados diretos a
Rede Pluvial ou escoando direta em Rios ou Córregos.

A Água potável para consumo humano:
•

Atuar na expansão e aprofundamento do programa Vigi Água nos Sistemas
de Distribuição, nas Soluções Individuais ou Coletivas, monitorando a
qualidade da água para o consumo humano;

•

Realizar melhorias no Plano de atividades de Informação, Inspeção e
Registro, através de vistorias e coleta de amostras para Análise de laboratório
da água tratada ou in natura.

•

Apresentar as Autoridades ou Órgãos de Competência, situações, fatos ou
locais com deficiência e necessidades de proteção das nascentes, dos poços
ou fontes. Se necessário realizar nas Estações de Rede de Distribuição das
Soluções Coletivas ou aos pequenos Sistemas Comunitários, o Sistema de
Tratamento da água.

2.4 - Ações de Saúde ao Trabalhador
Ao Trabalhador:
•

Verificar se o trabalhador atua em condições saudáveis para sua atividade
destinada.

•

Manter a orientação e recomendação às empresas ou aos próprios
trabalhadores, referenciando a proteção, prevenção às doenças de possível
aquisição no desenvolver da sua atividade;

•

Identificar condições higiênico-sanitária em ambientes de trabalho dos
trabalhadores, indicando procedimentos de melhorais aos responsáveis para a
devida segurança dos mesmos.
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•

Analisar a conduta pessoal, sobre o uso de equipamento de proteção individual
– EPI, onde necessário, o conhecimento técnico e Operacional nas diferentes
áreas de Serviços;

•

Manter efetivo o programa de controle da saúde dos trabalhadores nas áreas de
alto risco de contaminação.

•

Orientar e recomendar cuidados e conhecimento quanto à prevenção de
acidentes com pérfuro-cortantes, inspeção em estabelecimentos de interesse à
Saúde do trabalhador.

•

Cadastrar empresas que possuem trabalhadores atuando em zonas de perigo
como: onde ocorrem epidemias virais ou bacteriológica, alta voltagem de energia
elétrica, alta velocidade, grandes alturas, carregamento de material ou
equipamento pesado, soldagem, pó, mau cheiro, alto ruído, venenos, solventes,
inflamáveis, entre outros.
TABELA 15 - ACIDENTES DE TRABALHO

Acidentes de Trabalho
Acidente de trabalho grave
Óbitos
Acidente Material Biológico

2013
4
2

2014

2015

1
1

1

2016
2
1

Fonte: SINAN

TABELA 16 - DIAGNÓSTICO DAS EMPRESAS SUJEITAS A VIGILÂNCIA
Atividades Econômicas
Indústria Metalúrgica
Indústria Mecânica
Indústria de Madeira e do Mobiliário
Indústria Têxtil, do Vestuário e Artefatos de Tecidos
Indústria de produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico
Serviços industriais de utilidade pública
Construção civil
Comércio varejista
Comércio atacadista
Instituições de crédito, seguro e de capitalização
Administradoras de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos
Transporte e comunicações
Serviços de alojamento, alimentação, reparo e manutenção,
radiodifusão e televisão
Serviços médicos odontológicos e veterinários
Administração pública direta e indireta
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extração vegetal e pesca

Estabelecimentos
2
3
2
4
4
2
2
46
3
1

Empregos
27
26
8
67
34
73
29
110
24
6

6
14

7
122

2
3
9

2
263
52

Total

103

850
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Paralelo à reorganização da forma de atendimento, faz-se necessário a
implementação de ações de Informação em Saúde com ampla divulgação dos Agravos à
Saúde do Trabalhador, que permita uma melhor análise desses agravos, para balizar as
ações relativas à área o que vem sendo viabilizado pela equipe do CEREST.

Identificamos como prioritários as ações em S.T os setores de construção civil,
agricultura e fundição de ferro.
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III - CONDIÇÕES SOCIOSSANITÁRIAS

a) PERFIL DEMOGRÁFICO

Estrutura Etária

Segundo o IBGE, Saudade do Iguaçu tinha uma população de 5028 habitantes no
último Censo. Isso coloca a cidade na posição 300 dentre 399 do mesmo estado.
Em comparação com outros municípios do país, fica na posição 4252 dentre 5570.
Sua densidade demográfica é de 33.06 habitantes por quilometro quadrado, colocando-o
na posição 125 de 399 do mesmo estado.
Quando comparado com outras cidades no Brasil, fica na posição 2114 de 5570.
TABELA 17 - POPULAÇÃO POR SEXO E FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária

Masculino

Feminino

Total

%

Menor 1 ano

47

36

83

1,65

1 a 4 anos

152

153

305

6,07

5 a 9 anos

224

202

426

8,47

10 a 14 anos

242

266

508

10,10

15 a 19 anos

265

259

524

10,42

20 a 24 anos

223

194

417

8,29

25 a 29 anos

186

205

391

7,78

30 a 34 anos

169

181

350

6,96

35 a 39 anos

151

156

307

6,11

40 a 44 anos

173

149

322

6,40

45 a 49 anos

152

156

308

6,13

50 a 54 anos

153

127

280

5,57

55 a 59 anos

125

119

244

4,85

60 a 64 anos

86

86

172

3,42

65 a 69 anos

72

78

150

2,98

70 a 74 anos

44

58

102

2,03

75 a 79 anos

33

41

74

1,47

80 anos ou mais

40

25

65

1,29

2537

2491

5028

100

Total
Fonte: IBGE - Censo Demográfico
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Análise: Como a população do município tem aproximadamente 11% com pessoas
maiores de 60 anos, assim se faz necessário priorizar a qualidade dos serviços de saúde
com mais atenção aos idosos buscando desenvolver ações para a construção de uma
atenção integral a saúde desses pacientes com orientações e capacitações para os
profissionais da área atenderem as necessidades dessa população. Na sequência, através
das figuras é possível ver a mudança na pirâmide etária do Município entre os Censos de
2000 e 2010.

FIGURA 11 - PIRÂMIDE ETÁRIA PORCENTAGEM POR SEXO ANO 2000.

FONTE: IBGE

FIGURA 12 - PIRÂMIDE ETÁRIA PORCENTAGEM POR SEXO ANO 2010

FONTE: IBGE
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Crescimento Populacional

Entre 2000 e 2010, a população de Saudade do Iguaçu teve uma taxa média de
crescimento de 10,3%, ou seja, uma taxa anual de crescimento de 1,03%. Já nos anos de
2010 a 2016 a taxa média anual é de 1,26 %.
No Estado, estas taxas anuais foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,01% entre
1991 e 2000. Já no país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000.
A tabela seguinte apresenta a evolução populacional, a partir do senso de 2010 e as
estimativas para os anos seguintes até 2021.
TABELA 18 - POPULAÇÃO ESTIMADA RESIDENTE POR ANO
Ano

População

Método

2010

5028

Censo

2011

5091

Estimativa

2012

5150

Estimativa

2013

5210

Estimativa

2014

5280

Estimativa

2015

5350

Estimativa

2016

5410

Estimativa

2017

5478

Calculo Proporcional

2018

5547

Calculo Proporcional

2019

5617

Calculo Proporcional

2020

5688

Calculo Proporcional

2021

5760

Calculo Proporcional

FONTE: IBGE.

Considerando a programação realizada neste plano, que tem um horizonte temporal,
a Tabela 2 indica a perspectiva de crescimento populacional, com base em estimativa
própria da equipe de saúde, no período 2017-2021. O cálculo foi realizado a partir da
estimativa populacional do IBGE em 2016, quando o município contava com 5410
habitantes, em proporção simples, percentual, com o contingente populacional contado no
Censo de 2010.
Abaixo na sequência a tabela 3 apresenta a população censitária proporcionalmente
quanto a cor e raça. A predominância é da cor branca (68,99%) seguida pela cor parda
(29,10%).
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TABELA 19 - POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO COR/RAÇA – 2010
Raça/Cor

Quantidade

Branca

%

3469

68,99

Preta

82

1,63

Amarela

11

0,22

1463

29,10

Indigena

3

0,06

Sem Declaração

0

-

Parda

Total

5028

100,00

FONTE: IBGE.

GRÁFICO 2 - GRÁFICO RAÇA/COR.

Gráfico Raça/Cor
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Fonte: IBGE 2010.

Na tabela seguinte podemos analisar a população censitária segundo tipo de
domicilio e sexo – 2010, analisando a tabela vemos que quem reside na área rural é de
50,2% e quem vive na zona urbana é menor, com 49,8%, sendo que basicamente não há
tanta diferença.
TABELA 20 - POPULAÇÃO CENSITÁRIA, TIPO DE DOMICÍLIO E SEXO - 2010
Tipo De Domicílio

Masculino

Feminino

Total

Urbano

1229

1274

2503

Rural

1308

1217

2525

Total

2537

2491

5028

Fonte: IBGE 2010.
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Densidade demográfica

Sua densidade demográfica é de 33.06 habitantes por quilômetro quadrado,
colocando-o na posição 125° de 399° do mesmo estado.
Quando comparado com outros municípios no Brasil, fica na posição 2114° de 5570°.
Dados segundo o último Censo do IBGE 2010.

FIGURA 13 - POPULAÇÃO E DENSIDADE.

Fonte: IBGE 2010.

O município tinha 5028 habitantes no último Censo. Isso coloca o município na
posição 300 dentre 399 do mesmo estado. Em comparação com outros municípios do
Brasil, fica na posição 4252 dentre 5570. Sua densidade demográfica é de 33.06 habitantes
por quilômetro quadrado, colocando-o na posição 125 de 399 do mesmo estado. Quando
comparado com outros municípios no Brasil, fica na posição 2114 de 5570.
FIGURA 14 - POPULAÇÃO

Fonte: IBGE 2010.
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Índice de envelhecimento e razão de dependência

O índice de envelhecimento é a razão entre a população de 65 anos ou mais de
idade em relação à população total e a razão de dependência é o Percentual da população
de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais (população dependente) em
relação à população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa).
TABELA 21 - ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO
% do Total

Estrutura Etária

-2010

Menos de 15 anos

1322

26,29

15 a 64 anos

3315

65,93

65 anos ou mais

391

7,78

Índice de envelhecimento

29,5

Fonte: IBGE.

Taxa de fecundidade e evolução populacional

A Taxa de fecundidade relaciona o número médio de filhos nascidos vivos, tidos por
uma mulher ao final do seu período reprodutivo, na população residente em determinado
espaço geográfico.
•
•
•

Esse indicador é o principal determinante da dinâmica demográfica, não sendo afetado
pela estrutura etária da população.
Taxas inferiores a 2,1 são sugestivas de fecundidade insuficiente para assegurar a
reposição populacional.
O decréscimo da taxa pode estar associado a vários fatores, tais como: urbanização
crescente, redução da mortalidade infantil, melhoria do nível educacional, ampliação do
uso de métodos contraceptivos, maior participação da mulher na força de trabalho e
instabilidade de emprego.
TABELA 22 - TAXA BRUTA NATALIDADE/2016.
Taxa Bruta de Natalidade

Nº

Unidade

Saudade Do Iguaçu

19,04

por mil habitantes

Estado do Paraná

13,78

por mil habitantes

FONTE: IPARDES
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Taxa de mortalidade infantil 2008 – 2014, e taxa de mortalidade geral

Este indicador representa a distribuição percentual dos óbitos por ano, na população
residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Mede a participação
dos óbitos em relação ao total de óbitos.

FIGURA 15 - MORTALIDADE INFANTIL.

Fonte: IBGE, cidades.

•

Elevada proporção de óbitos de menores de um ano de idade está associada a
más condições de vida e de saúde.

•

O deslocamento da concentração de óbitos para grupos etários mais elevados
reflete a redução da mortalidade em idades jovens – sobretudo na infância – e o
consequente aumento da expectativa de vida da população.

•

Outras variações de concentração de óbitos sugerem correlação com a frequência
e a distribuição de causas de mortalidade específica por idade.
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A taxa de mortalidade infantil média no município (2014), é de 57.14 para 1.000
nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 6.8 para cada 1.000 habitantes.
Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 1 de 399 e 29 de 399,
respectivamente. Quando comparado a municípios do Brasil todo, essas posições são de
1 de 5570 e 472 de 5570, respectivamente.
TABELA 23 - INDICADORES DE MORTALIDADE
Coeficiente De Mortalidade

Taxa

Unidade

Infantil

-

Mil Nascidos Vivos

Em menores de 5 anos

-

Mil nascidos vivos

Materna

-

100 Mil Nascidos Vivos

7,5

Mil Habitantes

Geral
Fonte: DATASUS/SESA PR

Longevidade, mortalidade e fecundidade

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no
município passou de 28,5 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 15,2 óbitos por mil
nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 39,2. Já na UF, a taxa era de 13,1, em
2010, de 20,3, em 2000 e 38,7, em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil
no país caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos vivos para 16,7 óbitos por mil nascidos vivos.
Em

1991,

essa

taxa

era

de

44,7

óbitos

por

mil

nascidos

vivos.

Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no
país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015.
TABELA 24 - LONGEVIDADE, MORTALIDADE E FECUNDIDADE - SAUDADE DO IGUAÇU - PR
Indicador

1991

2000

2010

Esperança de vida ao nascer

65,3

69,3

73,2

Mortalidade infantil

39,2

28,5

15,2

Mortalidade até 5 anos de idade

45,1

33,3

17,8

Taxa de fecundidade total

3,2

2,7

2,3

Fonte: PNUD, Ipea e FJP
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A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão
Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No município, a
esperança de vida ao nascer cresceu 3,9 anos na última década, passando de 69,3 anos,
em 2000, para 73,2 anos, em 2010. Em 1991, era de 65,3 anos. No Brasil, a esperança de
vida ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991.

b) PERFIL SÓCIOECONÔMICO E DE INFRAESTRUTURA

Atividade econômica e de organização social

Saudade do Iguaçu, segundo o IBGE, em 2014, o salário médio mensal era de 3.0
salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de
29.4%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 11 de
399 e 57 de 399, respectivamente.
Já na comparação com municípios do Brasil todo, ficava na posição 229 de 5570 e
611 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até
meio salário mínimo por pessoa, tinha 34.7% da população nessas condições, o que o
colocava na posição 147 de 399 dentre os municípios do estado e na posição 3633 de 5570
dentre os municípios do Brasil.
FIGURA 16 - TRABALHO E RENDIMENTO.

Fonte: IBGE 2010, 2014.

Segundo dados do IBGE, Saudade do Iguaçu em 2014, tinha um PIB per capita de
R$ 105458.88. Na comparação com os demais municípios do estado, sua posição era de
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1 de 399. Já na comparação com municípios do Brasil todo, sua colocação era de 35 de
5570.
Em 2015, tinha 89.8% do seu orçamento proveniente de fontes externas. Em
comparação aos outros municípios do estado, estava na posição 106 de 399 e, quando
comparado a municípios do Brasil todo, ficava em 2218 de 5570
O PIB per capita do município segundo o IBGE de 2014 era de 105.458,88 R$, sendo
que o percentual das receitas oriundas de fontes externas (2015), era de 89,8%, já o seu
índice de Desenvolvimento Humano Municipal era de 0,699 no ano de 2010.

Síntese Econômica do Município
TABELA 25 - INDICADORES ECONÔMICOS DO MUNICÍPIO SELECIONADOS
Trabalho
Estabelecimentos (RAIS) (número)

Fonte
MTE

Data
2015

Município
131

Comércio Varejista

MTE

2015

43

Construção Civil

MTE

2015

21

Alojamento, Alimentação, Radiodifusão e Televisão

MTE

2015

14

Empregos (RAIS) (número)

MTE

2015

1.333

Estabelecimentos (RAIS) nas Atividades Características do
Turismo (ACTs) (número)
Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Alojamento (número)

MTE

2015

5

MTE

2015

-

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Alimentação (número)

MTE

2015

5

Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Transporte Terrestre
(número)
Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Transporte Aéreo
(número)
Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Transporte Aquaviário
(número)
Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Agências de Viagem
(número)
Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Aluguel de Transportes
(número)
Estabelecimentos (RAIS) nas ACTs - Cultura e Lazer (número)

MTE

2015

-

MTE

2015

-

MTE

2015

-

MTE

2015

-

MTE

2015

-

MTE

2015

-

População em Idade Ativa (PIA) (pessoas)

IBGE

2010

4.192

População Economicamente Ativa (PEA) (pessoas)

IBGE

2010

2.849

População Ocupada (PO) (pessoas)

IBGE

2010

2.716

Taxa de Atividade de 10 anos ou mais (%)

IBGE

2010

67,61

Taxa de Ocupação de 10 anos ou mais (%)

IBGE

2010

95,33

Fonte
DERAL

Data
2015

Município
96.554.276,05

Agropecuária
Valor Bruto Nominal da Produção Agropecuária (R$ 1,00)
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Pecuária - Bovinos (cabeças)

IBGE

2015

16.969

Pecuária - Equinos (cabeças)

IBGE

2015

253

Pecuária - Ovinos (cabeças)

IBGE

2015

689

Pecuária - Suínos (cabeças)

IBGE

2015

5.162

Aves - Galináceos (cabeças)

IBGE

2015

470.618

Produção Agrícola - Soja (em grão) (toneladas)

IBGE

2015

7.876

Produção Agrícola - Milho (em grão) (toneladas)

IBGE

2015

3.300

Produção Agrícola - Tomate (toneladas)

IBGE

2015

300

Produto E Renda
PIB Per Capita (R$ 1,00) (4)

Fonte
IBGE/Ipardes

Data
2014

Município
105.459

Valor Adicionado Bruto (VAB) a Preços Básicos (R$
1.000,00) (4)
VAB a Preços Básicos - Agropecuária (R$ 1.000,00) (4)

IBGE/Ipardes

2014

556.196

IBGE/Ipardes

2014

23.984

(4)

IBGE/Ipardes

2014

481.209

VAB a Preços Básicos - Serviços (R$ 1.000,00) (4)

IBGE/Ipardes

2014

22.618

VAB a Preços Básicos - Administração Pública (R$
1.000,00) (4)
Valor Adicionado Fiscal (VAF) (R$ 1,00) (P)

IBGE/Ipardes

2014

28.385

SEFA-PR

2015

1.160.277.190

VAF - Produção Primária (R$ 1,00) (P)

SEFA-PR

2015

41.057.243

VAF - Indústria (R$ 1,00) (P)

SEFA-PR

2015

1.098.026.813

VAF - Comércio/Serviços (R$ 1,00) (P)

SEFA-PR

2015

21.193.134

VAF - Recursos/Autos (R$ 1,00) (P)

SEFA-PR

2015

-

VAB a Preços Básicos - Indústria (R$ 1.000,00)

IPARDES

ÍNDICES ECONÔMICOS E SOCIAIS

O Ministério Público do Paraná (MP/PR) publicou um importante material para os
Municípios do Estado para auxiliar seus planejamentos. Em relação aos indicadores
econômicos e sociais foi apresentado um demonstrativo dos valores alcançados e
comparados a média do Estado do Paraná.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
O IDHM brasileiro segue as mesmas três dimensões do IDH Global – longevidade,
educação e renda, mas vai além: adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à
disponibilidade de indicadores nacionais. Embora meçam os mesmos fenômenos, os
indicadores levados em conta no IDHM são mais adequados para avaliar o
desenvolvimento dos municípios brasileiros.
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FIGURA 17 – IDH-M

MP/PR

Índice IPARDES de Desempenho Municipal (IPDM)

Procura avaliar a situação dos municípios paranaenses, considerando, com igual
ponderação, as três principais áreas de desenvolvimento econômico e social, a saber: a)
emprego, renda e produção agropecuária; b) educação; e c) saúde. Na construção do
índice da dimensão Saúde são usadas as variáveis: número de consultas pré-natais; óbitos
infantis por causas evitáveis, e óbitos por causas mal definidas. Na educação, as seguintes
variáveis: taxa de matrícula na educação infantil; taxa de abandono escolar (1ª a 4ª série /
1º a 5º ano; 5ª a 8ª série / 6º a 9º ano e ensino médio); taxa de distorção idade-série (1ª a
4ª série / 1º a 5º ano; 5ª a 8ª série / 6º a 9º ano e ensino médio); percentual de docentes
com ensino superior (1ª a 4ª série / 1º a 5º ano; 5ª a 8ª série / 6º a 9º ano e ensino médio);
resultado do IDEB (1ª a 4ª série / 1º a 5º ano e 5ª a 8ª série / 6º a 9º ano). E na dimensão
Emprego, Renda e Produção Agropecuária as variáveis relacionadas ao salário médio, ao
emprego formal e à renda da agropecuária.
FIGURA 18 - IPDM

MP/PR
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Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - IFDM

É um estudo do Sistema FIRJAN que acompanha anualmente o desenvolvimento
socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas de atuação:
Emprego & renda, Educação e Saúde. Criado em 2008, ele é feito, exclusivamente, com
base em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho,
Educação e Saúde.
FIGURA 19 - IFDM

MP/PR

Índice de Gini

Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a
renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0 (zero), quando não há desigualdade (a
renda domiciliar per capita de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1 (um), quando a
desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda). O universo de
indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes. Fonte:
IPARDES.
FIGURA 20 – ÍNDICE DE GINI

MP/PR

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

71

SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDADE DO IGUAÇU PR

A figura a seguir apresenta os resultados dos índices comparados com os do Estado:
FIGURA 21 – INDICADORES ECONOMICOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO COMPARADOS COM O PR

MP/PR

Organização Social

Na sequência a tabela apresenta algumas das relações da organização social do
Município relacionando associações e outros grupamentos e instituições comunitárias
existentes e entidades conveniadas.
QUADRO 5 – GRUPOS SOCIAIS E ENTIDADES
Sigla

Entidade

APMI

Associação De Proteção A Maternidade E A Infância

APAE

Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais

CONIMS

Consórcio Intermunicipal De Saúde

SINDICATO

Sindicato Dos Trabalhadores Rurais

ACESI

Associação Comercial E Empresarial De Saudade Do Iguaçu

Dados educacionais

Para o enfrentamento dos desafios e demandas educacionais, o Município de
Saudade do Iguaçu, mantém uma rede bem estruturada de instituições educacionais,
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contando com uma (1) Creche, uma (1) instituição de Educação Infantil, (pré-escolar),
juntamente com o ensino primário de 1° a 4° series, uma instituição (1) de Ensino
Fundamental de 5° a 9° ano, juntamente com a de ensino Médio, de 1° a 3° ano, e uma (1)
instituição de Educação Especial.
FIGURA 22 - ÍNDICES DE EDUCAÇÃO

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.

Segundo dados do INEP, em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública do
município tiveram nota média de 6.2 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi
de 4.1. Na comparação com municípios do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos
iniciais colocava este município na posição 109 de 399. Considerando a nota dos alunos
dos anos finais, a posição passava a 238 de 399.
A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 99 em 2010. Isso
posicionava o município na posição 68 de 399 dentre os municípios do estado e na posição
610 de 5570 dentre os municípios do Brasil.
GRÁFICO 3 - NUMERO DE MATRICULAS

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.
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Na tabela abaixo podemos ver todas as matriculas tanto em órgãos públicos ou
privados, sendo em creches, pré-escolas, ensino médio etc.
FIGURA 23 - MATRICULAS - COMPARATIVOS

FIGURA 24 - SÍNTESE EDUCACIONAL -1 (IBGE)

FIGURA 25 - SÍNTESE EDUCACIONAL - 2 (IBGE)
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Taxa de Analfabetismo

É o percentual de pessoas analfabetas em determinada faixa etária. Considera-se,
aqui, a faixa etária de 15 anos ou mais, isto é, o analfabetismo avaliado acima da faixa
etária onde, por lei, a escolaridade seria obrigatória. Consideraram-se como analfabetas as
pessoas maiores de 15 anos que declararam não serem capazes de ler e escrever um
bilhete simples ou que apenas assinam o próprio nome, incluindo as que aprenderam a ler
e escrever, mas esqueceram.

TABELA 26 - ANALFABETISMO POR FAIXA ETÁRIA.
Faixa Etária (anos)

Taxa (%)

15 ou mais

8,26

15 a 19

0,19

20 a 29

2,88

25 a 29

0,77

30 a 39

4,87

40 a 49

8,73

50 ou mais

18,68

Fonte: IBGE 2010.

Como vimos na tabela acima a maior taxa de analfabetismo está na faixa etária de
50 anos ou mais, e as menores taxas estão nos jovens e adultos entre 15 a 19 anos e 25 a
29 anos, isso ocorre por que nos séculos atuais o acesso aos estudos está muito mais fácil
que a 50 anos atrás.

FIGURA 26 - TAXA DE ANALFABETISMO MUNICÍPIO/ESTADO

MP/PR
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INFRAESTRUTURA

Nesse item o perfil em relação as condições de atendimento aos domicílios do
Município, no que tange a ligações de água e energia.

FIGURA 27 - TERRITÓRIO E AMBIENTE (IBGE)

Apresenta 2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 80.2% de
domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 57% de domicílios urbanos em vias
públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meiofio).
Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 362 de 399,
268 de 399 e 74 de 399, respectivamente. Já quando comparado a outros municípios do
Brasil, sua posição é 5216 de 5570, 2389 de 5570 e 270 de 5570, respectivamente.

FIGURA 28 - DOMICÍLIOS.

Fonte: GE - Censo Demográfico - Dados da amostra
NOTA: A soma das parcelas por sexo e/ou tipo de domicílio, podem diferir do total.
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FIGURA 29 - ENERGIA ELÉTRICA.

Fonte: COPEL e Concessionárias CELESC, COCEL, CFLO, CPFL e FORCEL. (2016).

Sendo que se entende por consumidor as unidades consumidoras de energia elétrica
(relógio), e inclui as categorias: consumo próprio, iluminação pública, poder público e
serviço público.
Refere-se ao consumo de energia elétrica da autoprodução da indústria e inclui os
consumidores atendidos por outro fornecedor de energia e os que possuem parcela de
carga atendida pela COPEL Distribuição e a outra parcela por outro fornecedor.
TABELA 27 – ABASTECIMENTO ÁGUA
Categorias

Unidades Atendidas

Ligações

Residenciais

873

802

Comerciais

74

62

Industriais

3

3

Utilidade Pública

10

10

Poder Público

24

24

984

901

TOTAL
Fonte: SANEPAR 2011.

Uma vez que existe a coleta de lixo e abastecimento de água na maior parte do
município, deve-se perceber na atenção básica um menor número de atendimentos por
doenças relacionadas à falta de saneamento básico.
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Na questão de esgotos do município, que hoje é basicamente por fossas
rudimentares, mas já se tem um projeto da instalação da rede de esgoto e saneamento
básico em todo perímetro urbano do município de Saudade do Iguaçu- PR.
Tendo em vista que se faz necessário para prevenir doenças e animais peçonhentos,
que além disso causa um mal odor nas bocas de lobo da cidade, pois o despejo de esgoto
doméstico é lançado na rede de aguas pluviais.

c) PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
O perfil epidemiológico tem como objetivo prestar informações aos profissionais a
respeito de doenças e agravos de notificação compulsória no município. Oferecer subsídios
aos gestores e profissionais vinculados na Rede Pública para as ações de planejamento,
promoção, prevenção e no enfrentamento aos agravos de interesse em Saúde Pública,
colaborar também com as ações de fortalecimento da Rede de Atenção Básica
proporcionando a melhoria na qualidade de atendimento visando à maior satisfação da
comunidade.

NATALIDADE
As condições de Natalidade serão analisadas de acordo com o número de
nascimentos e taxa bruta de Natalidade, com o desdobramento da faixa etária das mães,
conforme descrito na Tabela a seguir.
TABELA 28 – INFORMAÇÕES SOBRE NASCIMENTOS NO PERÍODO DE 2012 A 2016
Condições
Número de nascidos vivos
Taxa Bruta de Natalidade
Taxa de nascidos vivos com mães adolescentes
% de mães de 10-19 anos
% de mães de 10-14 anos
% com baixo peso ao nascer – geral
Taxa de nascidos vivos por partos cesáreos
Taxa de nascidos vivos por partos vaginais

2013

2014

2015

2016

Média

73
14,51
6,25
6,25
3,75
51,25
38,75

67
13,32
6,32
6,32
11,39
41,77
41,77

74
14,71
15,68
15,68
5,88
40,19
32,35

103
20,48
23,63
21,81
1,81
7,27
61,81
28,18

79,25
15,75
12,97
12,97
1,81
7,07
48,75
35,26

FONTE: SINASC; MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATASUS
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Analisando-se a tabela das condições de Nascimento, observa-se que a taxa bruta
de natalidade vem aumentando e encontra-se acima da média estadual verificada entre o
período de 2013-2016, onde esse índice apresenta um valor de 15,75 nascidos vivos a
cada 1000 habitantes.
A taxa de gravidez na adolescência apresenta um discreto decréscimo, com média,
inclusive inferior a estadual, no período 2013-2016.
No quesito, baixo peso ao nascer, a taxa média no período considerado é 7,07%, já
para o Estado esse índice teve média entre 2013-2016 de 8,5 %. A recomendação, nesse
caso é que seja inferior a 10 %.
Em relação aos partos cesáreos, o Município apresenta uma média para o período
2013-16 no valor de 48,75 %, a proporção de nascimentos pela via cirúrgica continua em
ascensão, ficando abaixo da taxa nacional. Muitos fatores têm contribuído para isto sendo
um deles o pedido da mulher, conveniência e segurança do médico na rede privada. O
Paraná também está em tendência de crescimento nesse item, porém a média para o
Estado em 2013 era de 55,1%.
Observa-se

que

quanto

mais

cedo

as

gestantes

iniciam

o

pré-natal

consequentemente realizará mais que 07 consultas. Para melhoria deste indicador
sugere-se aos profissionais dos hospitais agregarem a informação verbal da gestante com
análise da carteirinha gestacional.
O percentual de pré-natal com 07 ou mais consultas, no município de Saudade do
Iguaçu foi de 81,08% no ano de 2015, ficando abaixo da pactuação do SISPACTO.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná o parâmetro é que 60 % de mulheres
iniciaram o pré-natal até 120 dias de gestação.

COBERTURA VACINAL

O Município tem registrado cobertura vacinal satisfatória, tanto em relação às metas
quanto a média do Estado.
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TABELA 29 – COBERTURA VACINAL POR IMUNOBIOLÓGICOS – 2013 -2016.
Imuno

2013

2014

2015

2016

Total

BCG

86,9

70

94,52

252,24

119,11

Rotavírus Humano

72,62

66,67

101,37

255,22

116,56

Meningococo C

92,86

82,22

109,59

241,79

125,48

Hepatite B

84,52

57,78

100

228,36

111,15

Penta

84,52

57,78

95,89

228,36

110,19

Pneumocócica

91,67

66,67

98,63

252,24

120,38

Poliomielite

91,67

63,33

100

216,42

112,1

Febre Amarela

119,05

75,56

78,08

205,97

115,61

0,63

0,63

182,19

238,46

41,25

-

43,33

124,66

110,45

64,97

Pneumocócica(1º ref.)

77,38

64,44

83,56

165,67

93,95

Meningococo C (1º ref.)

84,52

70

87,67

240,3

114,33

Poliomielite(1º ref.)

90,48

67,78

72,6

135,82

89,49

Tríplice Viral D1

146,43

92,22

121,92

186,57

133,76

Tríplice Viral D2

10,71

54,44

61,64

195,52

74,52

Tetra Viral(SRC+VZ)

2,38

54,44

57,53

192,54

70,7

DTP (Tetra\Penta)

84,52

57,78

95,89

228,36

110,19

Tríplice Bacteriana(DTP)(1º ref.)

98,81

66,67

76,71

186,57

103,18

Dupla adulto e tríplice acelular gestante

15,48

33,33

35,62

-

21,97

dTpa gestante

-

1,11

13,7

-

3,5

HPV Quadrivalente D1 9 anos - Feminino

...

...

...

147,83

254,35

HPV Quadrivalente D2 9 anos - Feminino

...

...

...

104,35

110,87

HPV Quadrivalente D2 10 anos - Feminino

...

...

...

51,02

53,06

HPV Quadrivalente D2 11 anos - Feminino

...

...

...

3,85

100

HPV Quadrivalente D1 12 anos - Feminino

...

...

...

1,82

83,64

HPV Quadrivalente D2 12 anos - Feminino

...

...

...

9,09

125,45

Meningococo C 9 Anos

...

...

...

1,08

1,08

56,26

62,38

96,87

148,62

88,81

Febre Amarela 4 anos
Hepatite A

Total
DATASUS/MS

MORBIDADE
A Morbidade será analisada tomando como base os dados e indicadores das
notificações compulsórias e dos atendimentos hospitalares, comparando o perfil do
Município com resultados atingidos pelo Estado. A Tabela a seguir apresenta os dados
registrados pelo sistema de informações de agravos de notificação compulsória e na
sequencia análise dos principais achados a partir desses registros.
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TABELA 30 – DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
Doença de Notificação
Acidente com animais peçonhentos

2014
60

2015
47

2016
36

Acidente de trabalho com material Biológico
Acidente de trabalho Grave
AIDS adulto
Atendimento Antirrábico
Coqueluche
Dengue
Gestante HIV
Hanseníase Paucibacilar
Hepatites Virais
Intoxicação Exógena
Leptospirose
Meningite
Sífilis gestantes
Sífilis não especificada
Toxoplasmose não especificada
Tuberculose Pulmonar
Varicela
Violência

1
1
1
18
1
0
0
1
9
1
0
0
0
0
3
1
0
3

0
1
1
11
4
0
0
0
7
0
1
0
1
2
1
0
1
2

1
3
2
6
0
4
1
0
5
4
2
3
0
3
0
0
0
7

FONTE: SINAN (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS).

Na sequência a análise referente aos resultados, por agravo e quantitativo
registrado:
Hepatites Virais observou-se que houve diminuição no número de casos notificados
deste agravo nos últimos 3 anos. No período, além da realização de campanhas de
diagnóstico, houve a inclusão do marcador AntiHBc para hepatite B na rotina do Centro
de Testagem e Aconselhamento, levando a um aumento do número de diagnóstico de
indivíduos com cicatriz sorológica para o vírus e intensificação das notificações em 2017
e busca de portadores assintomáticos por meio de campanhas de diagnóstico e ações do
Programa Municipal de DST/AIDS e Hepatites virais para populações específicas, por
meio da realização de CTA itinerante em pontos estratégicos do município.

Morbidade Hospitalar

Na sequência os dados relacionados as causas de internação hospitalar. Na tabela
a seguir as internações por faixa etária no ano de 2016.
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Capítulo CID-10

Menor 1

1a4

5a9

10 a 14

15 a 19

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

70 a 79

80 e +

Total

%

TABELA 31 - INTERNAÇÕES POR FAIXA ETÁRIA E CID - 2016

I. Algumas
doenças infecciosas
e parasitárias

4

11

2

2

3

3

5

4

4

6

3

6

53

10

II. Neoplasias

2

4

-

-

1

-

2

4

5

5

4

-

27

5

III. Doenças sangue
órgãos hemat e

1

1

-

-

-

1

2

2

2

4

2

2

17

3

IV. Dças endóc.
nutricio e metab.

1

-

-

-

-

1

2

1

2

5

4

3

19

3

V. Transtornos
mentais e comport.

-

-

-

-

1

5

1

5

2

4

-

-

18

3

VI. Doenças do
sistema nervoso

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

3

1

VII. Doenças do
olho e anexos

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

IX. Doenças do
aparelho circulatório

-

-

2

-

-

4

2

9

8

16

8

1

50

9

X. Doenças do ap.
respiratório

13

11

4

-

1

3

4

9

6

24

21

9

105

19

XI. Doenças do ap.
digestivo

-

-

2

1

1

5

12

8

7

6

4

2

48

9

XII. Doenças pele e
do teci subcutâneo

1

2

-

-

-

2

1

3

4

6

4

-

23

4

XIII.Doenças sist
osteomuscular e tec

-

-

-

-

2

8

2

6

6

3

1

-

28

5

XIV. Doenças do
ap. geniturinário

-

-

1

1

1

-

-

1

5

1

2

2

14

3

XV. Gravidez parto
e puerpério

-

-

-

3

17

43

14

2

-

-

-

-

79

14

XVI. Algumas afec
or. no per. perinatal

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

2

XVII.Malf cong
deformid e
na.cromossômicas

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3

1

XVIII.Sint sinais e
achad anorm

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

3

1

XIX. causas
externas

-

4

4

1

7

9

8

7

9

-

3

1

53

10

XXI. Contatos com
serviços de saúde

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

0

34

34

17

8

34

85

55

63

62

81

57

26

556

10
0

Total

Analisando a tabela anterior, destaque-se as causa mais importantes de
internamento no período, respectivamente, as doenças respiratórias com 19 % dos casos,
na sequência gravidez parto e puerpério com 14 % e doenças infecto parasitárias e causas
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externas em terceiro lugar com 10 % das internações. Chama, nesse caso, a atenção as
doenças infecto parasitárias.
A tabela a seguir, mostra a série histórica dos internamentos para o s residentes no
município.
TABELA 32 – HISTÓRICO DE INTERNAÇÕES 2013-2016
Capítulo CID-10

2013

2014

2015

2016

Total

%

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

41

91

69

53

254

11,8%

II. Neoplasias (tumores)

28

28

28

27

111

5,2%

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

14

5

17

17

53

2,5%

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

28

24

23

19

94

4,4%

V. Transtornos mentais e comportamentais

14

19

15

18

66

3,1%

VI. Doenças do sistema nervoso

2

2

5

3

12

0,6%

VII. Doenças do olho e anexos

1

-

2

1

4

0,2%

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide

1

-

-

-

1

0,0%

IX. Doenças do aparelho circulatório

36

50

54

50

190

8,8%

X. Doenças do aparelho respiratório

86

105

155

105

451

20,9%

XI. Doenças do aparelho digestivo

28

38

45

48

159

7,4%

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

18

29

18

23

88

4,1%

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

12

26

23

28

89

4,1%

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

19

32

18

14

83

3,9%

XV. Gravidez parto e puerpério

48

56

59

79

242

11,2%

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

4

14

7

10

35

1,6%

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas

-

2

1

3

6

0,3%

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

6

10

2

3

21

1,0%

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas

48

52

37

53

190

8,8%

XXI. Contatos com serviços de saúde

2

-

2

2

6

0,3%

436

583

580

556

2155

100,0%

Total

Nesse caso, a série histórica, reproduz os resultados obtidos no ano de 2016. Assim,
em primeiro lugar são as doenças respiratórias com 21 %, na sequência gravidez com 11
% e em terceiro lugar, algumas doenças infecto parasitárias com 12 % dos internamentos.

MORTALIDADE
Na análise do perfil da Mortalidade, serão apresentados dados do Município
referentes a Mortalidade geral, materna e infantis, concorrendo com comparativos com o
Estado.
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Nesta análise, consideramos os tipos de doenças que causam mais óbitos em
Saudade do Iguaçu, ficando evidente doenças do aparelho circulatório e respiratório.
Estamos intensificando as ações nos grupos de Hiperdia, onde damos atenção especial
aos grupos de risco que são os Diabéticos e Hipertensos.

Mortalidade Infantil

A Tabela a seguir apresenta um quadro do perfil da Mortalidade em menores de 1
ano. É possível verificar a diminuição no índice e dados melhores que o conjunto do
Estado.

TABELA 33 – MORTALIDADE EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO DE IDADE.
Mortalidade Infantil
Óbito infantil (número absoluto)

2012

2013

2014

2015

2016

0

1

0

0

4

FONTE: SINASC; MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATASUS

A mortalidade infantil apresenta em 2016 o maior indicador referente aos últimos
quatro anos, embora a maior ocorrência de óbitos infantis se concentra no período neonatal
precoce, muitos deles por afecções perinatais.
A Taxa de Mortalidade Perinatal (coeficiente de mortalidade perinatal) indica o
número de óbitos fetais a partir de 22 semanas completas de gestação (154 dias) acrescido
dos óbitos ocorridos até o 7º dia completo de vida, por mil nascimentos totais (óbitos fetais
mais nascidos vivos), em determinado período, no espaço geográfico considerado. A 10ª
Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) antecipou o início do período
perinatal para a 22 semanas de gestação, época em que o peso de nascimento é de
aproximadamente 500g. Indica a probabilidade de um feto nascer sem qualquer sinal de
vida ou, nascendo vivo, morrer na primeira semana. A taxa é influenciada por numerosos
fatores, sendo de especial interesse os vinculados à gestação e ao parto, entre eles o peso
ao nascer e a qualidade da assistência prestada à gestante, à parturiente e ao recémnascido.

Taxas elevadas estão geralmente associadas a condições insatisfatórias de

assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
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Estima o risco de um nascido vivo morrer durante a primeira semana de vida, refletem,
de maneira geral, as condições socioeconômicas e de saúde da mãe.

Mortalidade Materna

Em relação à Mortalidade Materna será analisada a série histórica 2012 a 2016,
sendo demonstrada na Tabela que o ano de 2016 apresentou o maior indicador para esse
período.

TABELA 34 – MORTALIDADE MATERNA
Mortalidade Materna
Óbito Materno (número absoluto)

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
1

FONTE: SINASC; MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATASUS

Observa-se uma mediana nos anos anteriores a 2016 devido a captação precoce da
gestante, estratificação do grau de risco com encaminhamento oportuno das gestantes de
alto risco. Porém em 2016 houve um óbito, que após investigação, concluiu-se que foi
devido a causas externas. A redução desse índice é fundamental, inclusive, sendo este
um dos 8 objetivos do Milênio colocados pela Organização das Nações Unidas para todos
os países signatários, tendo o Brasil e o Estado do Paraná que muito fazer afim de reduzir
substancialmente este indicador. Se os óbitos estão relacionados as causas externas
pressupões um trabalho intersetorial de grande envergadura, capitaneado pela Secretaria
Municipal de Saúde.

Mortalidade Geral

Na sequência, as tabelas apresentam os dados relacionados a mortalidade geral,
indicados por faixa etária, causas e série histórica.
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TABELA 35 – MORTALIDADE GERAL POR CID E FAIXA ETÁRIA. 2015
Capítulo CID-10
I. Algumas doenças
infecciosas e parasitárias
II. Neoplasias (tumores)
IV. Doenças endócrinas
nutricionais e metabólicas
IX. Doenças do aparelho
circulatório
X. Doenças do aparelho
respiratório
XI. Doenças do aparelho
digestivo
XIV. Doenças do aparelho
geniturinário
XVIII.Sint sinais e achad
anorm ex clín e laborat
XX. Causas externas de
morbidade e mortalidade
Total

20 a
29
-

40 a
49
1

50 a
59
-

60 a
69
-

70 a
79
-

80
e+
-

Total

%

1

3%

-

1

1

3

1

1

7

18%

-

-

-

-

2

-

2

5%

-

1

2

2

5

3

13

33%

-

-

1

2

-

3

6

15%

-

1

2

-

1

-

4

10%

-

-

-

-

1

1

2

5%

-

-

1

-

-

1

2

5%

1

-

2

-

-

-

3

8%

1

4

9

7

10

9

40

100%

DATASUS/MS

TABELA 36 - MORTALIDADE GERAL SÉRIE HISTÓRICA POR CID 2012-2015
Capítulo CID-10
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

2012
-

2013
-

2014
1

2015
1

Total
2

%
1%

II. Neoplasias (tumores)

8

8

7

7

30

22%

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

-

1

-

-

1

1%

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

2

1

2

2

7

5%

V. Transtornos mentais e comportamentais

-

-

1

-

1

1%

VI. Doenças do sistema nervoso

1

2

1

-

4

3%

IX. Doenças do aparelho circulatório

8

5

4

13

30

22%

X. Doenças do aparelho respiratório

5

4

9

6

24

18%

XI. Doenças do aparelho digestivo

1

3

1

4

9

7%

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

-

-

1

2

3

2%

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas

-

1

-

-

1

1%

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

-

5

1

2

8

6%

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

6

2

4

3

15

31

32

32

40

135

11%
100%

Total
DATASUS/MS

Elencando as 03 comorbidades acometidas em 2015, destacam-se em primeiro
lugar Doenças do aparelho circulatório com 13 óbitos em que incidem em pessoas acima
de 70 anos, tendo como fatores desencadeantes o sedentarismo, obesidade, estresse,
ausência de exames periódicos de prevenção, alimentação e tratamento inadequado.
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Em segundo lugar as neoplasias (tumores) com óbitos em que a faixa etária de 60
69 anos se sobressai, em que o Município tem adotado estratégias para a prevenção,
rastreamento e diagnóstico das neoplasias de maior incidência, como a realização de
campanhas educativas e preventivas para a detecção precoce de alterações celulares no
colo do útero e mama.
Doenças do aparelho respiratório, 06 óbitos, ficam em terceiro lugar, em que a
incidência vem aumentando na terceira idade em decorrência de imunidade baixa e período
prolongado a exposição a fatores de risco (condição social, alimentação, tabagismo,
alcoolismo, poluição).

POPULAÇÃO VULNERÁVEL

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU/2006) definiu
pessoas com deficiência (PcD), aquele que possui impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.
TABELA 37 - POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO TIPO DE DEFICIÊNCIA - 2010
Tipo de Deficiência
Pelo menos uma das deficiências investigadas (1)
Visual
Auditiva
Física e/ou motora
Mental e/ou intelectual

População
1.326
1.086
305
380
100

IPARDES - 2010

O IPARDES (2010) apontou que 37,21% da população de Saudade do Iguaçu
declaram que possuem alguma deficiência autodeclarada, correspondendo a 1871
munícipes de uma população total de 5028.
Neste sentido, a rede de atenção à saúde vem integrando e complementando as
propostas dos serviços da atenção básica para a melhoria na ação integral a Pessoa com
Deficiência, como por exemplo, Implantação de acolhimento e de classificação de risco e
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análise de vulnerabilidade, para todos os usuários com atendimento preferencial para
pessoas com deficiência dentro do Risco Estratificado. Acompanhamento e cuidado à
saúde das pessoas com deficiência na atenção domiciliar através das Visitas Domiciliares.
Reestruturação física dos instrumentos de saúde facilitando o acesso e promovendo a
inclusão.

Síntese Epidemiológica

A figura a seguir mostra sinteticamente dados epidemiológicos do município
comparativo a média dos municípios do estado.
TABELA 38 - INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS – SÍNTESE COMPARATIVA
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Conclusão da análise epidemiológica

O Município de um modo geral apresenta bons indicadores de saúde. Por ser uma
população pequena, no entanto, indicadores epidemiológicos tendem a mostrar muitas
vezes uma grande variação de um ano para outro.
Apesar disso, chama muito atenção o resultado da mortalidade infantil no ano de
2016. Foram quatro óbitos, o que, enseja uma profunda análise, com base nos fatores que
levaram a esse resultado extremamente desfavorável ao Município. A Taxa de mortalidade
geral também apresenta dados desfavoráveis no Município.
O percentual de pré-natal com 07 ou mais consultas, no município de Saudade do
Iguaçu foi de 81,08% no ano de 2015, apontando para um resultado desfavorável quando
considerado o resultado da média dos municípios do Estado.

d) DETERMINANTES E CONDICIONANTES SOCIAIS DA SAÚDE

A Lei 8080/90 em seu Artigo 3º. preconiza que: “Os níveis de saúde expressam a
organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o
acesso aos bens e serviços essenciais.”8
Segundo Pain9, é importante enfatizar os Determinantes Sociais, porque esses tem
um impacto direto na saúde. Os determinantes sociais estruturam outros determinantes da
saúde. São as ‘causas das causas’.

Redação dada pela Lei nº 12.864, de 2013, que “altera o caput do art. 3o da Lei no 8.080, de 19 de setembro
de 1990, incluindo a atividade física como fator determinante e condicionante da saúde.
9 Jairnilson S. Paim, Membro da CNDSS (Comissão Nacional dos Determinantes Sociais da Saúde.
8
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Nesse sentido é oportuno que sejam abordados estes aspectos no âmbito desse
Plano Municipal de Saúde, apresentando dados relativos a esses determinantes e
correlatos, que possam caracterizar a situação de saúde decorrente desses fatores.

1 Alimentação
Segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN (Lei nº
11.346, de 15 de setembro de 2006), por Segurança Alimentar e Nutricional - SAN10
entende-se a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.
Em geral, esse tema está ligado ao programa Bolsa Família e Programa Fome Zero:
O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que
beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. O
Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação os
16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 70 mensais e
está baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços
públicos. O Bolsa Família possui três eixos principais: a transferência de renda
promove o alívio imediato da pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a
direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e as
ações e programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de
modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade. Todos
os meses, o governo federal deposita uma quantia para as famílias que fazem parte
do programa. O saque é feito com cartão magnético, emitido preferencialmente em
nome da mulher. O valor repassado depende do tamanho da família, da idade dos
seus membros e da sua renda. Há benefícios específicos para famílias com
crianças, jovens até 17 anos, gestantes e mães que amamentam. (BRASIL,
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome).

Na sequência, o Relatório consolidado do Bolsa Família, situa o Município de
Saudade do Iguaçu em relação aos demais da 7ª. Regional de Saúde (Pato Branco - PR).
10

Disponível em http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar.
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Observa-se que, o percentual de famílias acompanhadas é o único que está com
100% de acompanhamento.
FIGURA 30 - BOLSA FAMÍLIA

Fonte:http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/consol_uf_cobertura_bfa.asp?gru=5&vigencia=33&vigatual=S&uf=PR&regional=4107&regi
aosaude=268&cob=1&brsm=1 (Bolsa Família).

FIGURA 31 – QUANTIDADE DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS
PELO BOLSA-FAMÍLIA

MP/PR
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FIGURA 32 – FAMÍLIAS TOTALMENTE ACOMPAHADAS NAS
CONDICIONALIDADES DE SAÚDE

MP/PR

FIGURA 33 – CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS
COM ACOMPANHAMENTO ESCOLAR

MP/PR

2. Moradia

O direito a cidades sustentáveis é entendido, de acordo com a política nacional de
desenvolvimento urbano - Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) - como o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Dessa
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forma a infraestrutura urbana básica, constituída pelos equipamentos urbanos de
escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento
de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, são elementos
essenciais para a qualidade de vida nas cidades e à garantia da moradia digna, contribuindo
para a promoção da saúde e do bem-estar dos cidadãos. Os indicadores da generalidade
do atendimento desses equipamentos de infraestrutura são uma importante ferramenta
para a compreensão das principais demandas municipais, no tocante a serviços essenciais,
e para o aprimoramento da gestão e do planejamento municipal.

TABELA 39 - INDICADORES DE HABITAÇÃO - MUNICÍPIO - SAUDADE DO IGUAÇU - PR
Indicadores
% da população em domicílios com água encanada
% da população em domicílios com energia elétrica
% da população em domicílios com coleta de lixo

1991
64,71
88,39
41,48

2000
89,86
98,07
93,38

2010
95,06
99,45
97,47

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

FIGURA 34 – TAXA DE COBERTURA
DE COLETA DE RESÍDUOS

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social

Regular, significa que o ente cumpriu as exigências do SNHIS até o momento e
pode receber desembolsos de contratos já firmados e também pleitear novos recursos.
Estar Pendente, impede o ente de receber desembolsos de contratos já firmados e também
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pleitear novos recursos. As datas existentes na coluna Termo de Adesão, correspondem a
data de publicação dos Termos de Adesão ao SNHIS dos entes federados no Diário Oficial
da União. As datas existentes nas colunas Lei de Criação do Fundo, Lei de Criação do
Conselho e Plano Habitacional, correspondem as datas de entrega dos referidos
documentos à CEF. (Fonte: Ministério das Cidades. Posição: abr./2017)

FIGURA 35 - PRECARIEDADE HABITACIONAL

MP/PR

3. Trabalho e Renda
A renda per capita média de Saudade do Iguaçu cresceu 297,50% nas últimas duas
décadas, passando de R$ 152,09, em 1991, para R$ 627,32, em 2000, e para R$ 604,56, em
2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 7,53%.
A taxa média anual de crescimento foi de 17,05%, entre 1991 e 2000, e -0,37%, entre 2000
e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$
140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 62,05%, em 1991, para 33,46%, em 2000, e
para 12,12%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser
descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,47, em 1991, para 0,71, em 2000, e para
0,47, em 2010.
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TABELA 40 - RENDA, POBREZA E DESIGUALDADE - MUNICÍPIO - SAUDADE DO IGUAÇU - PR
Indicador
Renda per capita
% de extremamente pobres
% de pobres
Índice de Gini

1991
152,09
32,81
62,05
0,47

2000
627,32
11,08
33,46
0,71

2010
604,56
4,08
12,12
0,47

Fonte: PNUD

Trabalho

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o
percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 76,96% em 2000
para 73,61% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual
da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 8,13% em 2000
para 3,50% em 2010.

TABELA 41 - COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU MAIS DE IDADE
Indicador
População economicamente ativa ocupada
População economicamente ativa desocupada
População economicamente inativa

2010
2.507
119
780

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

TABELA 42 - OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU MAIS
Indicador
Taxa de atividade - 18 anos ou mais
Taxa de desocupação - 18 anos ou mais
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais
Nível educacional dos ocupados
% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais
% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais
Rendimento médio
% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais
% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais
% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou mais

2000
76,96
8,13
18,24

2010
73,61
3,50
44,23

24,68
13,12

45,42
29,82

61,48
82,46
93,92

37,45
72,34
92,54

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município,
21,25% trabalhavam no setor agropecuário, 0,13% na indústria extrativa, 8,07% na indústria
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de transformação, 11,07% no setor de construção, 1,60% nos setores de utilidade pública,
25,74% no comércio e 28,13% no setor de serviços.
Segundo o IBGE, Em 2015, o salário médio mensal era de 3.1 salários mínimos. A
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 28.3%. Na
comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 8 de 399 e 70 de
399, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 176
de 5570 e 636 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos
mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 34.7% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 147 de 399 dentre as cidades do estado e na
posição 3633 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

FIGURA 36 - SÍNTESE DE DADOS
TRABALHO E RENDIMENTO

IBGE

4. Educação
O Sistema Educacional Brasileiro compreende três etapas da Educação Básica: a
educação infantil (para crianças de zero a 5 anos), o ensino fundamental (para alunos de 6
a 14 anos) e o ensino médio (para alunos de 15 a 17 anos). Municípios e estados devem
trabalhar de forma articulada para oferecer o ensino fundamental. Já o ensino médio, com
duração de três anos, é de responsabilidade dos estados. O ensino fundamental é
obrigatório. Isso significa que toda criança e adolescente entre 6 e 14 anos deve estar na
escola, sendo obrigação do Estado oferecer o ensino fundamental de forma gratuita e
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universal, conforme Lei Federal, nº 9.394 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
Na sequência uma série de informações incluindo comparativos com os resultados
do conjunto dos Municípios do Estado do Paraná.
FIGURA 37 - INDICADORES EDUCACIONAIS – 1

MP/PR

FIGURA 38 - INDICADORES EDUCACIONAIS – 2

MP/PR

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no
Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o SAEB (Sistema
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Nacional de Avaliação da Educação Básica) e a Prova Brasil. O índice foi criado em 2007
e tem divulgação de forma bienal. Foram fixadas metas até o ano de 2021, no Termo de

FIGURA 39 - INDICADORES EDUCACIONAIS IDEB

MP/PR

Desempenho Escolar
Percentual de alunos matriculados considerados aprovados, reprovados ou
desistentes. A situação de desistência (abandono) é caracterizada por alunos,
matriculados em determinada série, que deixam de frequentar a escola durante o ano
letivo.
FIGURA 40 - DESEMPENHO ESCOLAR

MP/PR
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5.

Transporte

Evolução da frota de veículos existentes na cidade. Tipos de veículos: automóvel,
bonde, caminhão, caminhão trator, caminhonete, camioneta, chassi plataforma, ciclomotor,
micro-ônibus, motocicleta, motoneta, ônibus, quadriciclo, reboque, semirreboque, sidecar,
trator esteira, trator rodas, triciclo, utilitário, outros. (Fonte: DETRAN/PR).

FIGURA 41 - FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO (DETRAN PR)

MP/PR

FIGURA 42 - TEMPO DE DESLOCAMENTO AO TRABALHO

MP/PR
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FIGURA 43 - ACIDENTES DE TRANSPORTE EM VIAS MUNICIPAIS

MP/PR

6.

Acesso a bens e serviços essenciais
A assistência social, política pública não contributiva, é dever do Estado e direito de

todo cidadão que dela necessitar. Entre os principais pilares da assistência social no Brasil
estão a Constituição Federal de 1988, que dá as diretrizes para a gestão das políticas
públicas, e a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), de 1993, que estabelece os
objetivos, princípios e diretrizes das ações.
A Loas determina que a assistência social seja organizada em um sistema
descentralizado e participativo, composto pelo poder público e pela sociedade civil. A IV
Conferência Nacional de Assistência Social deliberou, então, a implantação do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS).
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O SUAS organiza a oferta da assistência social em todo o Brasil, promovendo bemestar e proteção social a famílias, crianças, adolescentes e jovens, pessoas com
deficiência, idosos – enfim, a todos que dela necessitarem.

Perfil das Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único CADÚnico) é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda,
entendidas como aquelas que têm: • renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa
ou • renda mensal total de até três salários mínimos. O Cadastro Único permite conhecer a
realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar,
das características do domicílio, das formas de acesso a serviços públicos essenciais e,
também, dados de cada um dos componentes da família. O Governo Federal, por meio de
um sistema informatizado, consolida os dados coletados no Cadastro Único. A partir daí, o
poder público pode formular e implementar políticas específicas, que contribuem para a
redução das vulnerabilidades sociais a que essas famílias estão expostas. O Cadastro
Único é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
devendo ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários de programas sociais
do Governo Federal, como o Bolsa Família. (Fonte: SAGI / MDS / Data Social).

FIGURA 44 – FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO

MP/PR

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

101

SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDADE DO IGUAÇU PR

FIGURA 45 - FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO POR RENDA TOTAL E PER CAPITA

MP/PR

Outros indicadores de Assistência Social
FIGURA 46 - OUTROS INDICADORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MP/PR
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Segurança

No título V da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, "da defesa do
Estado e das instituições democráticas", está o capítulo III, "da segurança pública" que em
seu único artigo dispõe:
"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III polícia ferroviária federal; IV - policias civis; V - polícias militares e
corpo de bombeiros militares (...)".

O direito à segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a
implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições
objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

FIGURA 47 – TAXA DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS

MP/PR
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FIGURA 48 – REGISTROS DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS

MP/PR

7. Meio Ambiente
A informação do IBGE, em seu item de Território e Ambiente, apresenta dados do
Município registrando 2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 80.2% de
domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 57% de domicílios urbanos em
vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e
meio-fio).
Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 362 de 399,
268 de 399 e 74 de 399, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do
Brasil, sua posição é 5216 de 5570, 2389 de 5570 e 270 de 5570, respectivamente.

f) VULNERABILIDADE SOCIAL

A Tabela... apresenta de maneira sintética uma série de indicadores que permitem
visualizar as condições de vulnerabilidade social no Município.
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A sequência apresenta uma série histórica de acordo coma realização dos censos
populacionais e na apuração do IDH-M
TABELA 43 - VULNERABILIDADE SOCIAL - MUNICÍPIO - SAUDADE DO IGUAÇU - PR
Crianças e Jovens
Mortalidade infantil
% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola
% de crianças de 6 a 14 fora da escola
% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e
são vulneráveis, na população dessa faixa
% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos
Taxa de atividade - 10 a 14 anos
Família
% de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, no
total de mães chefes de família
% de vulneráveis e dependentes de idosos
% de crianças extremamente pobres
Trabalho e Renda
% de vulneráveis à pobreza
% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em
ocupação informal
Condição de Moradia
% da população em domicílios com banheiro e água encanada

1991

2000

2010

39,19
25,58
-

28,50
90,03
3,52
10,23

15,20
55,00
0,94
8,01

3,60
-

4,00
15,86

1,86
27,59

16,70

9,18

15,31

3,38
42,11

2,70
16,63

1,43
5,93

87,13
-

55,45
71,38

30,45
49,32

34,73

90,41

96,93

Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC

O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, que integra a Proteção
Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e para acessá-lo
não é necessário ter contribuído com a Previdência Social. É um benefício individual, não
vitalício e intransferível, que assegura a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao
idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer
idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Em
ambos os casos, devem comprovar não possuir meios de garantir o próprio sustento, nem
tê-lo provido por sua família. A renda mensal familiar per capita deve ser inferior a ¼ (um
quarto) do salário mínimo vigente.
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FIGURA 49 – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

MP/PR

CRAS, CREAS e CREAS POP CRAS (Centros de Referência de Assistência Social)

Oferece serviços de assistência social às famílias e indivíduos em situação de
vulnerabilidade social. Tem por objetivo fortalecer os vínculos familiares e comunitários,
buscando com suas ações priorizar a promoção da autonomia, das potencialidades e o
fortalecimento das famílias e indivíduos. CREAS (Centros de Referência Especializada de
Assistência Social) – Unidade polo de referência, coordenador e articulador da proteção
social especial de média complexidade. Responsável pela oferta de orientação e apoio
especializados e continuados a indivíduos e famílias com direitos violados, direcionando o
foco das ações para a família, na perspectiva de potencializar e fortalecer sua função
protetiva. CREAS POP (Centro de Referência Especializado de Assistência Social para a
População em Situação de Rua) – Objetivo na Política Nacional para a População em
Situação de Rua.

FIGURA 50 – CRAS, CREAS E CREAS POP

MP/PR

Trabalho Infantil
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A figura abaixo mostra que o trabalho infantil é maior no Município o que na média
do Estado.
FIGURA 51 – TAXA DE TRABALHO INFANTIL

MP/PR

e) OBJETIVOS DO MILÊNIO11
Metas relacionadas à saúde nos Objetivos do Milênio.
A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos, em 1.995, era
de 15,9 óbitos a cada mil nascidos vivos; em 2.014, este percentual
passou para 0 óbitos a cada mil nascidos vivos, representando
redução de 100% da mortalidade. O número total de óbitos de
crianças menores de 5 anos no município, de 1.995 a 2.014, foi 16A
taxa de mortalidade de crianças menores de um ano para o
Município, estimada a partir dos dados do Censo 2.010, é de 0 óbitos
a cada mil crianças menores de um anos. .Das crianças até 1 ano de
idade, em 2.010, 1,2 % não tinham registro de nascimento em cartório. Este percentual cai para 0,1% entre as crianças
até 10 anos.
O número de óbitos maternos no município, de 1.996 a 2.014, foi 1.
A meta do Objetivo 5 refere-se a taxa de mortalidade materna a cada
100 mil nascidos vivos.
A taxa de mortalidade materna máxima recomendada pela
Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) é de 20 casos a cada
100 mil nascidos vivos. No Brasil, em 2011, esse número foi de 55,3;
Óbito materno é aquele corrente de complicações na gestação,
geradas pelo aborto, parto ou puerpério (até 42 dias após o parto). É
importante que cada município tenha seu Comitê de Mortalidade Materna, inclusive ajudando no preenchimento da
declaração de óbito, para evitar as subnotificações e melhorar o entendimento das principais causas das mortes.

Em 2000, a ONU – Organização das Nações Unidas, ao analisar os maiores problemas mundiais,
estabeleceu 8 Objetivos do Milênio – ODM, que devem ser atingidos por todos os países até 2015.
11
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O Município teve de 1.990 a 2.015, 8 casos de AIDS diagnosticados;
destes, 5 femininos e 3 masculinos.
Entre 1.990 e 2.015, dos 399 municípios do Estado, 383 já
apresentaram casos de AIDS. A doença que antes estava restrita
aos grandes centros, ganha praticamente todo o território.
No Município, a taxa de incidência, em 2.015, era de 18,6 casos a
cada 100 mil habitantes, e a mortalidade, em 2.014, 0 óbitos a cada
100 mil habitantes.
No Município, em 2.015, do número total de casos de AIDS, 0%
eram jovens de 15 a 24 anos, enquanto que as mulheres
representavam 0% dos casos.

Algumas doenças são transmitidas por insetos, chamados vetores,
como as espécies que transmitem malária, febre amarela,
leishmaniose, dengue, dentre outras doenças.
No Município, entre 2.001 e 2.012, houve 2 casos de doenças
transmitidas por mosquitos, dentre os quais 1 caso confirmado de
malária, nenhum caso confirmado de febre amarela, 5 casos
confirmados de leishmaniose, 1 notificação de dengue. A taxa de
mortalidade associada às doenças transmitidas por mosquitos no
Município, em 2.014, foi de 0 óbitos a cada 100 mil habitantes.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)12
Foram concluídas em agosto de 2015 as negociações que culminaram na adoção,
em setembro, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), por ocasião da
Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Processo iniciado em
2013, seguindo mandato emanado da Conferência Rio+20, os ODS deverão orientar as
políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos próximos quinze anos,
sucedendo e atualizando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).

12

Disponível em http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-emeio-ambiente/134-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods Acesso em 14ago2017
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FIGURA – OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

O Brasil participou de todas as sessões da negociação intergovernamental. Chegouse a um acordo que contempla 17 Objetivos e 169 metas, envolvendo temáticas
diversificadas, como erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde,
educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento,
padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis,
proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento
econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização, governança, e meios de
implementação.
O Brasil desempenhou papel fundamental na implementação dos ODM e tem
mostrado grande empenho no processo em torno dos ODS, com representação nos
diversos comitês criados para apoiar o processo pós-2015. Tendo sediado a primeira
Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), bem como a Conferência
Rio +20, em 2012, o Brasil tem um papel importante a desempenhar na promoção da
Agenda Pós-2015. As inovações brasileiras em termos de políticas públicas também são
vistas como contribuições para a integração das dimensões econômica, social e ambiental
do desenvolvimento sustentável.
A coordenação nacional em torno da Agenda Pós-2015 e dos ODS resultou no
documento de "Elementos Orientadores da Posição Brasileira", elaborado a partir dos
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trabalhos de seminários com representantes da sociedade civil; de oficinas com
representantes das entidades municipais organizadas pela Secretaria de Relações
Institucionais/PR e pelo Ministério das Cidades; e das deliberações do Grupo de Trabalho
Interministerial sobre a Agenda Pós-2015, que reuniu 27 Ministérios e órgãos da
administração pública federal.
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IV - FLUXOS DE ACESSO

Na sequência serão apresentados os fluxos de acesso considerando o caminho e a
distância percorridos pelos usuários, constituindo os fluxos assistenciais, mediante a
apuração de residência e ocorrência de eventos.

a)ACESSO AOS SERVIÇOS
FIGURA 52 - DISTÂNCIA ENTRE A UNIDADE DE SAÚDE DA CIDADE ATÉ
UNIDADE BÁSICA DA COMUNIDADE DO URUTU.

FONTE: Google Maps, 2017.

O Municipio de Saudade do Iguaçu, conta com duas unidades de Saúde no
município, sendo que a unidade principal está localizada na cidade, em local de fácil acesso
aos usuários, e tambem uma unidade básica localizada na comunidade de linha Urutu, que
fica a 5,5km aproximados da unidade central, com tempo estimado em cerca de 7 minutos.
O acesso dos usuários da cidade e tambem dos interiores, é facilitada com a frota
de veiculos públicos cedidos para o encaminhamento dos mesmos até a unidade, ou se
necessário para outros municípios.
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Diariamente são encaminhados pacientes para consultas e exames para cidade de
Pato Branco-PR, em dois turnos (manhã e tarde), e ocasionalmente quando necessários
são encaminhados para as seguintes cidades: Chopinzinho, Francisco Beltrão, Cascavel,
Londrina, Curitiba e Bauru/SP.
Sendo assim, o município supre a demanda de usuários de forma eficaz atendendo
as necessidades dos usuários.

FIGURA 53 - DISTÂNCIA ENTRE SAUDADE DO IGUAÇU/PR E CHOPINZINHO/PR.

FONTE: Google Maps, 2017.

Na tabela acima podemos ver o fluxo aproximado entre a Unidade de Saúde de
Saudade do iguaçu/PR á cidade de Chopinzinho/PR, os pacientes geralmente são
encaminhados ao Hospital Policlinica de Chopinzinho. A distância é de 25km aproximado
e o tempo estimado é de 25 minutos, ou seja é o hospital mais proximo de nossa unidade,
e com um grande fluxo de pacientes do nosso municipio, é de suma importância pois é de
facil acesso.
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FIGURA 54 - DISTÂNCIA ENTRE SAUDADE DO IGUAÇU/PR E PATO BRANCO/PR

FONTE: Google Maps, 2017.

Na figura anterior podemos ver o fluxo aproximado entre a Unidade de Saúde de
Saudade do iguaçu/PR á cidade de Pato Branco/PR, que são encaminhados os pacientes
para os seguintes locais:
Hospital São Lucas, Hospital Policlinica, Clinica CDIP, Hospital Teresa Mussi,
Laboratório Santa Ana, Clinica Edson Granzotto, Laboratório Biocenter, Hospital do
Câncer, Centro Médico, Clinica Kosma, entre outros.
A distância é de 78,7km aproximados e o tempo estimado é de 1 hora e 23 minutos,
ou seja é um local de grande fluxo dos pacientes do municipio e de grande importância,
pois lá são realizados varias consultas e exames com varias especialidades.
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FIGURA 55 - DISTÂNCIA ENTRE SAUDADE DO IGUAÇU/PR
E FRANCISCO BELTRÃO/PR

FONTE: Google Maps, 2017.

Na tabela acima podemos ver o fluxo aproximado entre a Unidade de Saúde de
Saudade do iguaçu/PR á cidade de Francisco Beltrão/PR, em que os pacientes geralmente
são encaminhados aos seguintes serviços:
Hospital Regional, Hospital São Francisco, Clinica Unirad, Centro de Reabilitação
Auditiva (CRA) entre outros.
Pode-se ver que á distância é de 85,2km aproximados e o tempo estimado é de 1
hora e 22 minutos, ou seja ai podemos analisar que o fluxo é menor, e os pacientes
encaminhados são mais específicos em cada área de atendimento.
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Distância entre Saudade do Iguaçu/PR e Londrina/PR
À cidade de Londrina/PR, os pacientes são encaminhados ao Centro de Queimados
do (HU), que é um dos mais modernos do País e presta atendimento especializado a
adultos e crianças do estado.
A distância é de 515 km aproximados e o tempo estimado é de 7 hora e 4 minutos,
o encaminhamento de nossos pacientes para este município é em especialização, ou seja,
o atendimento é especifico para a área de queimados.

(FONTE: Google Maps, 2017).

Distância entre Saudade do Iguaçu/PR e Curitiba/PR
À cidade de Curitiba/PR são encaminhados os pacientes para os seguintes locais:
Hospital Erasto Gaertner, Hospital Evangélico, Instituto de Oncologia do Paraná
(IOP), Hospital Angelina Caron, Hospital de Clínicas (HC), Hospital Pequeno
Princípe, dentre outros.
Aos pacientes que ultilizarão o transporte coletivo, são encaminhados a Pensão
Ideal, e assim aos respectivos locais de atendimento.
A distância é de 415km aproximados e o tempo estimado é de 5 horas e 50 minutos,
ou seja, o fluxo para está cidade é grande, sendo com transporte pequeno ou mesmo com
transporte coletivo. (FONTE: Google Maps, 2017).

Distância entre Saudade do Iguaçu/PR e Bauru/SP
O fluxo aproximado entre a Unidade de Saúde de Saudade do Iguaçu/PR á cidade
de Bauru/SP, onde é encaminhado até o momento um paciente do nosso município ao
Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais. A distância é de 736 km
aproximados e o tempo estimado da viagem é de 9 horas e 24 minutos.

(FONTE: Google Maps,

2017).

Distância entre Saudade do Iguaçu/PR e Cascavel/PR
O fluxo aproximado entre a Unidade de Saúde de Saudade do iguaçu/PR á cidade
de Cascavel/PR, que são encaminhados os pacientes para os seguintes locais:
Hospital do Cancêr de Cascavel (UOPECCAN), Hospital de Olhos de Cascavel,
Hospital do Cancêr (CEONC), Hospital Universitario do Oeste do Paraná (HU) dentre
outros.
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Podemos ver que a distancia é de 190km aproximados e o tempo estimado é de 2
horas e 48 minutos, ou seja o acesso como podemos analisar o fluxo é menor, e os
pacientes encaminhados são mais específicos em cada área de atendimento especializado.

b)FLUXO DE ATENDIMENTO
A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA
Regulação
Existe uma organização da padronização dos encaminhamentos das consultas
exames conforme Fluxo de Consulta e Exames Especializados. Os pacientes têm como
única porta de entrada as unidades básicas de saúde.
No Município de Saudade do Iguaçu, por não ter referência em algumas
especialidades pelo valor SUS, o mesmo necessita comprar estas consultas e exames pelo
Consórcio (CONIMS) e Credenciamento para garantir o acesso ao usuário.
O Consórcio Intermunicipal de Saúde foi criado pela necessidade de se ter um
consórcio de saúde que atendesse a população da região Sudoeste do Paraná, devido a
longa distância com a capital e também pela falta de especialidades na região. Inicialmente
era chamado de Associação Intermunicipal de Saúde - ASSIMS, mas devido à necessidade
de angariar maiores recursos (órgãos estaduais e federais) e em vista de uma crescente e
maior demanda, a partir de outubro de 2012 transforma-se de associação para consórcio
público, agora denominado Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS.
O departamento de controle e avaliação através da seção de marcação de consultas
que necessita gerenciar a oferta e buscar trabalhar com critérios técnicos. Estamos sempre
buscando junto ao Estado e ao Consorcio (CONIMS) fortalecimento e aumento do número
de prestadores, para atender de forma ágil a população do Município. A Central de
Marcação de Consultas é o setor responsável pela regulação e agendamento de todos os
encaminhamentos relacionados a consultas e exames especializados.
O setor segue o Princípio Básico para liberação de Consultas e Exames:
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Toda solicitação de exame/procedimento deve ser feita através do sistema de
Informática da Secretaria Municipal de saúde. São observados os seguintes conceitos para
a organização das listas de espera, sendo:
Rotina: São aqueles encaminhamentos que não possuem nenhuma referência quanto à gravidade
e/ou prioridade de marcação.
Priorização: São aqueles cuja demora na marcação altere sobremaneira a conduta a ser seguida,
ou cuja demora implique em quebra do acesso a outros procedimentos como a realização de
cirurgias.
Urgência: São aqueles que não podem, em hipótese alguma, aguardar a espera através de lista de
espera. Os Pacientes deverão ser encaminhados para Hospital Policlínica Chopinzinho (na
cidade de Chopinzinho, Paraná, localizado a 27 km do Município de Saudade do Iguaçu).
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V. RECURSOS FINANCEIROS

O financiamento13 do Sistema Único de Saúde (SUS) é feito pelas três esferas de
governo, federal, estadual e municipal, conforme determina a Constituição Federal de 1988,
que estabelece as fontes de receita para custear as despesas com ações e serviços
públicos de saúde(ASPS). A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, define
em seu art. 3º quais despesas podem ser consideradas em ASPS para efeito da apuração
de recursos mínimos pelos entes da Federação.
Segundo a Lei 8142/1990, para receberem os recursos OS Municípios deverão
atender requisitos conforme descrito na Lei:
Artigo 4° - Para receberem os recursos, de que trata o artigo 3° desta Lei,
os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:
I - Fundo de Saúde;
II - Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o
Decreto n. 99.438, de 7 de agosto de 1990;
III - plano de saúde;
IV - relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4° do
artigo 33 da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990;
V - contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento;
VI - Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários
(PCCS), previsto o prazo de dois anos para sua implantação.

Na sequência, serão apresentados dados relacionados a execução financeira dos
recursos oriundos das transferências do SUS, Estado e do Município que financiam as
ações e serviços de saúde em Saudade do Iguaçu.

1.RECEITAS
A Tabela..., a seguir, apresenta as receitas de impostos e transferências
constitucionais das quais o Município retira 15 %, conforme Lei 141/2012, para compor o
orçamento corresponde as suas obrigações na aplicação de recursos próprios. cumpriu a
Lei, no que tange ao investimento relativo ao ano de 2015.

13

Disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/siops/mais-sobresiops/5976-financiamento-do-sus
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TABELA 44 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
Descrição
Impostos
Multas Juros Dívida Ativa
Transf. da União
Transf. do Estado
Total
% Recursos Próprios Ec 29

2013
1.366.521,33
10.532,42
6.627.745,48
17.103.428,94
25.108.228,17
17,73

2014
3.800.410,49
15.462,64
7.067.831,52
21.706.571,48
32.590.276,13
16,08

2015
7.516.941,04
17.558,62
7.504.016,00
99.306.262,32
114.344.777,98
6,17

2016
3.963.088,18
9.967,21
8.660.990,35
22.125.218,45
34.759.264,19
18,87

FMS/SI Obs.: no ano de 2015 o Município registrou um excesso de arrecadação da Cota-Parte do ICMS no valor de R$ 74.133.182,96
referente a valores que estavam depositados judicialmente devido à ação judicial contra o Estado e outros municípios da região da Usina
Hidrelétrica de Salto Santiago.

Em relação as transferências SUS, tem havido aporte crescente, na série histórica
2013-2016, quase dobrando, considerando o início e o fim do período.

TABELA 45 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS SUS
2013
865.296,71

Transferências SUS

2014
1.198.118,17

2015
1.510.299,00

2016
1.638.874,93

TABELA 46 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS
Ação
Incentivo de Custeio ao programa APSUS

2015

2016

26.000,00

51.100,00

Programa Estadual de Qualificação dos Conselhos Municipais de
Saúde-Custeio
Programa de Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica
CUSTEIO
Incentivo financeiro de investimento para implementação do
transporte sanitário - APSUS
Investimento para aquisição de equipamentos para Unidades de
Atenção Primária
Programa de Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica
INVESTIMENTO
Programa Estadual de Qualificação dos Conselhos Municipais de
Saúde-Capital
VIGIASUS CUSTEIO - RESOLUÇÃO 261/2015

6.265,00

20.287,94

Total Geral

46.287,94

6.000,00
240.000,00
115.000,00
24.000,00
2.506,00

444.871,00

SESA/FES

2.DESPESA
Na sequência serão apresentados dados relacionados a despesa no período 20132016, ressaltando as despesas correntes que representam o maior quantitativo de gastos
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e as despesas de capital. As despesas correntes de um modo geral tem significativo
incremento anual.
TABELA 47 - DESPESA TOTAL COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Despesa Paga
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Despesa Total com Ações e Serviços
Públicos de Saúde

2013
5.049.675,66
2.751.636,56
0,00
2.298.039,10
107.789,12
107.789,12
5.157.464,78

2014
5.935.827,95
3.088.523,39
0,00
2.847.304,56
637.540,27
637.540,27
6.573.368,22

2015
7.173.352,83
3.284.816,02
0,00
3.888.536,81
651.172,30
651.172,30
7.824.525,13

2016
9.413.446,44
4.206.453,75
0,00
5.206.992,69
431.223,59
431.223,59
9.844.670,03

SIOPS

A evolução da despesa aponta para um incremento de 86 % entre os anos de 2013
a 2016. A seguir a proporção entre despesas correntes e de capital, em relação a despesa
total.
TABELA 48 – DESPESA PAGA
Despesa Paga
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Despesa Total com Ações e Serviços
Públicos de Saúde

2013
98%
2%
100 %

2014
90%
10 %
100 %

2015
92%
8%
100 %

2016
96%
4%
100 %

SIOPS

As despesas com Pessoal e Encargos representam o maior percentual entre as
despesas individuais sendo importante o monitoramento tendo em vista que há limites de
gasto neste item imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando a despesa
como um todo de pessoal pelos órgão municipal.
TABELA 49 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 2013-2016
Despesa Paga
Pessoal e Encargos

2013
53%

2014
47%

2015
42%

2016
43%

SIOPS

3.INDICADORES FINANCEIROS
A Tabela a seguir, expressa de maneira objetiva os indicadores financeiros que
dizem respeito ao perfil do financiamento da saúde no Município.
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TABELA 50 – INDICADORES FINANCEIROS
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
3.1

3.2

Indicador
Participação da receita de impostos na
receita total do Município
Participação das transferências
intergovernamentais na receita total do
Município
Participação % das Transferências para a
Saúde (SUS) no total de recursos
transferidos para o Município
Participação % das Transferências da União
para a Saúde no total de recursos
transferidos para a saúde no Município
Participação % das Transferências da União
para a Saúde (SUS) no total de
Transferências da União para o Município
Participação % da Receita de Impostos e
Transferências Constitucionais e Legais na
Receita Total do Município
Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a
responsabilidade do Município, por habitante
Participação da despesa com pessoal na
despesa total com Saúde
Participação da despesa com medicamentos
na despesa total com Saúde
Participação da desp. com serviços de
terceiros - pessoa jurídica na despesa total
com Saúde
Participação da despesa com investimentos
na despesa total com Saúde
Participação das transferências para a Saúde
em relação à despesa total do Município com
saúde
Participação da receita própria aplicada em
Saúde conforme a LC141/2012

2013
5,17 %

2014
10,25 %

2015
7,28 %

2016
7,93 %

91,08 %

79,61 %

89,26 %

77,02 %

3,48 %

3,84 %

1,59 %

0,00 %

88,29 %

78,03 %

65,35 %

59,25 %

8,58 %

8,90 %

9,84 %

7,98 %

94,30 %

87,57 %

110,55 %

69,38 %

R$ 974,39
53,35 %

R$
1.254,37
46,17 %

R$
1.530,17
39,96 %

R$
2.016,68
38,90 %

3,82 %

4,79 %

5,49 %

5,18 %

20,23 %

19,83 %

22,10 %

11,68 %

2,09 %

10,99 %

8,90 %

4,38 %

16,66 %

17,70 %

18,01 %

16,74 %

17,73 %

16,08 %

6,17 %

18,87 %

SIOPS

Levando-se em conta todos os fatores que diferenciam o Estado e o Município,
apenas para se ter uma ideia, e exemplificando apenas com o ano de 2016, a tabela a
seguir apresenta os mesmos indicadores do Município em relação ao Estado, considerando
que o melhor seria a comparação do Município com um de porte semelhante.
TABELA 51 – INDICADORES FINANCEIROS DO ESTADO DO PR
1.1

Indicador
Participação da receita de impostos na receita total do Estado

2016
53,80 %

1.2

Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Estado

19,48 %
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1.3

2.1

Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos
transferidos para o Estado
Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos
transferidos para a saúde no Estado
Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de
Transferências da União para o Estado
Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na
Receita Total do Estado
Despesa total com Saúde, sob a responsabilidade do Estado, por habitante

2.2

Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde

32,73 %

2.3

Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde

0,48 %

2.4

Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total
com Saúde
Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde

38,23 %

Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do
Município com saúde
% da receita própria aplicada em ASPS conforme a LC 141/2012

26,74 %

1.4
1.5
1.6

2.5
3.1
3.2

13,12 %
98,45 %
24,45 %
107,18 %
R$ 412,37

2,62 %

12,08 %

SIOPS

4.RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE

O Quadro na sequência apresenta a evolução histórica do investimento de recursos
próprios do Município, com a Emenda Constitucional 29/2000, a qual preconizava o
investimento de 15 % de recursos próprios do Município para a Saúde, regulamentado pela
Lei 141/2012.
TABELA 52 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS 2000-2016
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

15,55

14,92

12,49

17,25

15,04

15,33

16,41

15,61

20,35

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Média

17,82

18,83

15,5

17,44

17,73

16,08

6,17

18,87

13,36

SIOPS

Nesse período a média dos Municípios do Estado foi de 20,83, portanto superior a
média do Município, cujo valor ficou em 13,36 %.
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VI - GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Na sequência os quadros apresentam os dados referentes a gestão do trabalho e
educação em saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde dispõe atualmente de 66 funcionários, conforme
quadro a seguir.
TABELA 53 - SERVIDORES DA SAÚDE POR CATEGORIAS 2017
Cargo
Secretária Municipal de Saúde
Médico
Dentista
Farmacêutico
Psicólogo
Fonoaudiólogo
Nutricionista
Fisioterapeuta
Enfermeiro
Vigilante Sanitário
Técnico de Enfermagem
Técnica de Radiologia
Técnico de Saúde Bucal
Auxiliar de Saúde Bucal
Assistente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Serviços Gerais
Estagiário
Motorista
Vigia Noturno
Agente Comunitário de Saúde
Total

Total

%

01
11
03
02
01
01
01
01
05
02
05
01
01
01
01
02
03
01
7
02
14
66

2%
17%
5%
3%
2%
2%
2%
2%
8%
3%
8%
2%
2%
2%
2%
6%
5%
2%
11%
3%
21%
100 %

Na sequência a Figura representa os servidores municipais da saúde e os
respectivos vínculos empregatícios. Os dados são do Relatório Anual de Gestão do Ano de
2016.
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FIGURA 56 - SERVIDORES E VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS/2016.

Fonte: Relatório Anual de Gestão/2016

FIGURA 57 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE

Fonte: MP/PR
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Ainda em relação a gestão do trabalho O Município não possui Plano de Carreira,
Cargos e Salários (PCCS) e nem O Município possui Comissão de elaboração do Plano de
Carreira, Cargos e Salários.
Em relação as capacitações e educação em saúde o Município não possui nenhum
plano relacionado a este tema, sendo que, os servidores participam das capacitações
ofertadas pela Secretaria Estadual de Saúde.
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VI – GESTÃO

a)REGIONALIZAÇÃO
O Município participa ativamente dos processos que envolvem o interesse regional,
com base na área vinculada à 7ª. Regional de Saúde, sediada em Pato Branco. Esse
espaço territorial é constituído por 15 municípios. Em termos de saúde, a região instituiu
um Consórcio Intermunicipal de Saúde, denominado CONIMS, com sede administrativa e
operacional no Município de Pato Branco. A direção da Secretaria participa também de
todas as reuniões promovidas pelo Colegiado de Gestão Regional (anteriormente
denominada Comissão Bipartite Regional).
Dentro
Regionalização
Saudade

do

do

processo

de

o

município

de

Iguaçu

integra

a

microrregião de Pato Branco.
A regionalização, no âmbito
do SUS, pode ser definida como
uma forma de organização da rede
de ações e serviços de saúde de
uma região, de maneira a efetivar o
acesso adequado e completo dos
habitantes a estes serviços. O Decreto nº 7.508/2011, definiu Região de Saúde como o
“espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a
organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde”.
Considerando essa dinâmica de regiões de saúde, e a necessidade de estruturar as
redes de atenção, o estado do Paraná se organiza em 22 regiões de saúde e 04
macrorregiões. O município de Saudade do Iguaçu pertence à 7ª Regional de Saúde e à
Macrorregião Oeste, conforme imagem abaixo:
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A 7ª Regional de Saúde tem como
sede a cidade de Pato Branco, abrangendo
15 municípios e uma população de 249.793
habitantes (IBGE 2010).

Municípios da 7ª.
Regional de Saúde:
• Bom Sucesso
do Sul
• Chopinzinho
• Clevelândia
• Coronel
Domingos
Soares
• Coronel Vivida
• Honório Serpa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itapejara
D'oeste
Mangueirinha
Mariópolis
Palmas
Pato Branco
São João
Saudade do
Iguaçu
Sulina
Vitorino

Nesse contexto de regionalização, compete integralmente ao município a cobertura
da Atenção Primária à Saúde. Não havendo resolutividade da problemática de saúde na
atenção primária, é dado encaminhamento do paciente aos serviços de média e alta
complexidade, que podem ser dentro ou fora do município de origem, de acordo com a
complexidade do caso e a oferta do serviço.
É prioritário, para dar andamento ao tratamento do paciente pela rede regionalizada
de atenção à saúde, que a porta de entrada deste paciente tenha sido pelo SUS. Estas
portas de entrada são os serviços de:
•

Atenção primária

•

Atenção de urgência e emergência

•

Atenção psicossocial

•

Especiais de acesso aberto.
A gestão administrativa destas regiões de saúde é feita através da instituição do

Consórcio Intermunicipal de Saúde. Ao Consórcio compete estabelecer as unidades de
referência para encaminhamento de especialidades, que podem ser de âmbito regional ou
macrorregional, coordenar a implantação das políticas de saúde do Estado, fiscalizar e
orientar a execução destes programas junto aos municípios.
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A estruturação das redes de saúde de maneira regionalizada é importante para
promover maior autonomia dos municípios e descentralização dos serviços. No entanto,
nota-se que a oferta destes serviços de especialidades não comporta a demanda do nosso
município, acarretando em fila de espera para procedimentos.
CONIMS
O Consórcio Intermunicipal de Saúde14 foi criado pela necessidade de se ter um
consórcio de saúde que atendesse a população da região Sudoeste do Paraná, devido a
longa distância com a capital e também pela falta de especialidades na região.
Inicialmente era chamado de Associação Intermunicipal de Saúde - ASSIMS, mas
devido à necessidade de angariar maiores recursos (órgãos estaduais e federais) e em
vista de uma crescente e maior demanda, a partir de outubro de 2012 transforma-se de
associação para consórcio público, agora denominado Consórcio Intermunicipal de Saúde
– CONIMS.
Missão: Exercer ações integradas entre o CONIMS e os municípios consorciados
visando a racionalização, humanização, universalização e equidade, atuando na
promoção, prevenção e reabilitação da saúde da população, capaz de enfrentar
desafios e atender as demandas da sociedade baseados nos princípios e diretrizes
básicos do SUS.

Visão: Ser uma instituição que vise ampliar a oferta dos serviços prestados, baseado
na qualidade e satisfação dos usuários, propiciando um ambiente motivador e
desafiador aos colaboradores.

b) PLANEJAMENTO
A Gestão do SUS é um processo que envolve atividades inerentes ao comando de
um sistema de saúde (municipal, estadual ou nacional), a partir de funções articuladas de

14

http://www.conims.com.br/institucional.php?idmen=62&modulo=6&idnt=4
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coordenação, negociação, planejamento, monitoramento e avaliação, tendo em vista a
implementação de políticas de saúde.
Segundo o CONASS, constituem-se em Macro funções da gestão15 do SUS
aspectos relacionados abaixo:
•
•
•
•

Formulação de políticas/planejamento – redução de iniquidades;
Financiamento;
Coordenação, regulação, controle e avaliação (do sistema/redes e dos
prestadores públicos e/ou privados;
Prestação direta de serviços de saúde.

Garcia (2001), estabelece que um processo de gestão pública consiste na condução
cotidiana de um conjunto articulado e integrado de ações rumo a objetivos definidos, que
prevê a tomada de decisões operacionais em meio a restrições impostas por circunstâncias
que o dirigente/gerente não escolhe nem controla.
Neste capítulo, serão abordados itens relacionados a realidade da gestão do sistema
municipal de saúde, como a regionalização, planejamento, participação social,
financiamento, infraestrutura e informações em saúde. Também será apresentado o quadro
relativo ao desempenho do Município no IDSUS.
O planejamento no SUS16 é de responsabilidade conjunta das três esferas da
federação, sendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem
desenvolver suas respectivas atividades de maneira funcional para conformar um sistema
de Estado que seja nacionalmente integrado. Assim, as atividades de planejamento
desenvolvidas de forma individual, em cada uma das esferas, em seus respectivos
territórios, devem levar em conta as atividades das demais esferas, buscando gerar
complementaridade e funcionalidade. Essa articulação de tarefas entre as três esferas da
Federação deve ser organizada a partir de uma distribuição de responsabilidades e
atribuições definidas pelas normas e acordos vigentes. O Ministério da Saúde, o CONASS
e o CONASEMS, em consonância com o Conselho Nacional de Saúde, definem as
diretrizes gerais de elaboração do planejamento para todas as esferas de gestão,
estabelecem as prioridades e os objetivos nacionais. Os Municípios, a partir das
necessidades locais, das diretrizes estabelecidas pelos conselhos municipais de saúde,
15Conselho

Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde - CONASS, coleção progestores/para entender a
gestão do SUS. Brasília, 2007 – 12ª edição
16Manual de Planejamento do SUS
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das prioridades estaduais e nacionais, elaboram, implementam e avaliam o ciclo do
planejamento municipal.
Atualmente a normatiza que operacionaliza o Planejamento no SUS é a Portaria
2135/2013, conforme seu conteúdo:
Art. 1º - Esta Portaria estabelece diretrizes para o processo de planejamento no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Parágrafo único - O planejamento no âmbito do SUS terá como base os seguintes
pressupostos:
I - Planejamento como responsabilidade individual de cada um dos três entes
federados, a ser desenvolvido de forma contínua, articulada e integrada.
II - Respeito aos resultados das pactuações entre os gestores nas Comissões
Intergestores Regionais (CIR), Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT).
III - monitoramento, a avaliação e integração da gestão do SUS.
IV - Planejamento ascendente e integrado, do nível local até o federal, orientado por
problemas e necessidades de saúde para a construção das diretrizes, objetivos e
metas.
V - Compatibilização entre os instrumentos de planejamento da saúde (Plano de
Saúde e respectivas Programações Anuais, Relatório de Gestão) e os instrumentos
de planejamento e orçamento de governo, quais sejam o Plano Plurianual (PPA), a
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), em cada
esfera de gestão;
VI - Transparência e visibilidade da gestão da saúde, mediante incentivo à
participação da comunidade;
VII - concepção do planejamento a partir das necessidades de saúde da população
em cada região de saúde, para elaboração de forma integrada.
Art. 2º - Os instrumentos para o planejamento no âmbito do SUS são o Plano de
Saúde, as respectivas Programações Anuais e o Relatório de Gestão.
§ 1º - Os instrumentos referidos no caput interligam-se sequencialmente, compondo
um processo cíclico de planejamento para operacionalização integrada, solidária e
sistêmica do SUS.

Muitas vezes, imagina-se que o planejamento é a simples elaboração de um plano,
ou a definição de normas para serem seguidas por todos os que trabalham numa dada
instituição, ou, ainda, o cálculo dos todos os recursos – materiais, humanos ou financeiros
– necessários para que um determinado programa ou serviço funcione.
Embora todas as atividades citadas possam (e devam) formar parte do processo de
planejamento, este é muito mais do que alguns de seus aspectos operacionais.
Sucintamente, pode-se dizer que o planejamento parte de uma determinada visão de como
as coisas deveriam ser e permite definir que caminhos seguir para chegar até lá. Ou, dito
de outra forma, planejar consiste em decidir com antecedência o que fazer para mudar as
condições atuais, de modo a alcançar os objetivos que nos colocamos.
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A falta de definição de onde se quer chegar também faz com que, na prática, muitas
vezes nos esqueçamos algo que parece evidente: o propósito da gestão de serviços de
saúde (assim como do próprio planejamento) é a saúde, ou seja, a melhoria das condições
de saúde das populações ou grupos aos quais os programas e serviços se dirigem.
Sem planejamento, este objetivo é perdido de vista e passa-se a considerar a própria
administração de recursos – materiais, humanos e principalmente financeiros – como o
objetivo final. Ou seja, o que são os meios, passam a ser os fins.
Atualmente não possuímos um modelo de planejamento, as tarefas acabam sendo
realizadas conforme a demanda vai surgindo. Estamos trabalhando para que haja um
modelo de planejamento, onde o gestor possa pensar nas atividades futuras, podendo
planejar com eficiência as ações a serem desenvolvidas.
O Município de Saudade do Iguaçu na área de saúde não tem realizado um
planejamento sistemático de suas ações e há necessidade de aprimoramento dos
instrumentos de gestão, além da definição de metodologia de trabalho para a gestão,
monitoramento e avaliação.
Em face desta situação a partir de 2017 inicia um processo para capacitar sua equipe
para um melhor desempenho nos processos de trabalho com base nos princípios e
componentes da gestão estratégica e participativa

c) PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
O Controle Social é regido pela Constituição Federal promulgada em 05 de outubro
de 1988, e a Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 dispõe a participação da Comunidade
na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS. Está caracterizado pelo Conselho Municipal
de Saúde - CMS, no SUS a luta pela democratização dos serviços de saúde, a partir daí
foram criados os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais e as Conferências de
Saúde.

Os Conselhos foram constituídos para formular ações para fiscalizar e

deliberar sobre as políticas de saúde que estão regulamentadas na Portaria 518/2004, de
modo articulado e efetivo.
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Conhecer o SUS passou a ser imprescindível é por isso que a promoção do
conhecimento sobre a saúde no País e o papel dos Conselhos de Saúde é fortalecer o
SUS, estão sendo estruturados nos estados e municípios brasileiros, realizando ações e
instrumentos que favoreçam o desempenho de suas atribuições legais e políticas, havendo
participação para decidir os rumos da saúde em cada esfera federal, estadual e municipal,
os membros são eleitos como delegados fóruns municipais, são entidade
É um legítimo exercício da democracia a participação do povo na política pública de
saúde, é preciso garantir que a discussão se dê em seu estado ou município de forma
ampla transparente e ascendente, também existem as pré-conferências em bairros, regiões
ou distritos, nessas reflexões surge avaliações e propostas consistentes que se traduzam
em políticas públicas de saúde, devem-se reunir em cada regiões representantes da
sociedade civil, têm de ser pessoas interessadas nas questões relativas à saúde e à
qualidade de vida do povo sobre a política de saúde.
As Conferencias de Saúde são realizadas a cada quatro anos é um fórum que reúne
todos os segmentos da sociedade, para debate para avaliação dos serviços de saúde,
propor diretrizes para a formulação da política de saúde nas três esferas de governo, sendo
convocada pelo Poder Executivo ou pelo conselho de saúde, quando 50% + 1 dos
integrantes desse fórum conclamam a conferência, acontecendo de 4 em 4 anos,
oportunidade debate, formulação e avaliação das políticas municipais de saúde, qualquer
pessoa pode presidir o conselho desde que seja conselheiro.
Reuniões realizadas mensalmente, e extraordinárias quando necessário todas
registradas em ATA, com lista de presença obrigatória em todas as reuniões. O CMS é
monitorado pelo Sistema de Acompanhamento de Conselhos de Saúde (SIACS) e o papel
dos conselhos é alimentar as informações no Sistema. Esta ferramenta de cadastro dos
conselhos de saúde já está disponível no site do Conselho Nacional de Saúde e tem por
objetivo agregar, informações e dados importantes de todos os 5.564 conselhos municipais
de saúde e os 27 estaduais sendo responsabilidade dos secretários executivos dos
conselhos

de

saúde

o
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
O Conselho Municipal de Saúde de Saudade do Iguaçu foi constituído pela lei
municipal nº12/1993, órgão deliberativo do Sistema Único de Saúde tem a competência de
acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de Saúde prestados a população pelos órgãos
e entidades. Enunciar diretrizes de elaboração do Plano Municipal de Saúde, acompanhar
a programação e a gestão financeira e orçamentária através do Fundo Municipal de Saúde.
A última Conferência realizada no Município foi em 2015.
QUADRO.... – REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL SE SAÚDE.
Nº

Ata Nº

Data

1.

001

30/01/2015

PPA, LOA, LDO, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO;

2.

002

20/02/2015

INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS DE DESPESAS NO PLANO MUN. DE
SAUDE, 2015, ALCANÇADO O INDICE DE 16,8% NA SAUDE;

3.

003

10/03/2015

RAG E PRÉ CONFERENCIAS;

4.

004

08/04/2015

PRE-CONFERENCIAS

5.

005

29/04/2015

VIGIASUS, PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSUMO PARA A VISA;

6.

006

27/05/2015

MARCADA A CONFERENCIA MUN. SAUDE, 29/05/2015

7.

007

29/05/2015

IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE;

8.

008

10/07/2015

SISPACTO;

9.

009

03/07/2015

DEBATE SOBRE ITENS DA CONFERENCIA DE SAUDE E QUESTOES SOBRE
OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.

10.

010

07/08/2015

VIGIASUS, APROVAÇÃO DO PLANO DE VIGILANCIA SANITARIA, PLANO DE
SAUDE DO TRABALHADOR, PLANO DE CONTINGENCIA DE DENGUE,
CHIKUNGUNYA.

11.

011

28/09/2015

RELATORIO ANUAL DE GESTÃO E INCLUSÃO DE RECURSO NO
ORÇAMENTO DA SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE 7 VEÍCULOS.

12.

012

02/10/2015

NOVOS VALORES NA TBELA DE CREDENCIAMENTO DO CONIMS.

13.

013

27/11/2015

DENGUE, CONSORCIO CONIMS, RECURSO PARA O CONSELHO DE SAÚDE,
PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
DE SAUDE (PQCMS).

14.

014

20/12/2015

APSUS/FUNDO A FUNDO ADERIR AO PROGRAMA DE INCENTIVO
FINANCEIRO NO VALOR DE 115 MIL PARA AQUISIÇÃODE EQUIPAMENTOS
PARA AS UBS.

15.

01

24/02/2016

APRESENTAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DE 2015; RELATORIO ANUAL
DE GESTÃO DO 3º QUADRIMESTRE; INDICE DE 6,17% ALCANÇADO PELA
SAÚDE; ICMS DA AÇÃO JUDICIAL;

16.

02

23/03/2016

DEFINIÇÃO DE CARGOS NO CONSELHO; NOVAMENTE, RELATORIO ANUAL
DE GESTÃO DO 3º QUADRIMESTRE; INDICE DE 6,17% ALCANÇADO PELA
SAÚDE; ICMS DA AÇÃO JUDICIAL;

31/03/2016

REUNIÃO EXTRAORDINARIA: REUNIÃO NO GABINETE DO PREFEITO COM
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E VEREADORES; FIU SUGERIDO
INVESTIR A DIFERENÇA DO INDICE NÃO ALCANÇADO EM AÇÕES DE
SAUDE, NO CASO O PROJETO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL EM 100%
DO MUNICIPIO QUE HOJE É DE 0%.

17.

*

Assuntos Debatidos (Pauta)
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18.

03

04/05/2016

SISPACTO E PLANILHA DE PACTUAÇÃO COM O CONIMS; FUMACÊ NOS
LOCAIS DE FOCO DE MOSQUITO DA DENGUE;

19.

04

25/05/2016

RELATORIO ANUAL DE GESTÃO REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 2016;
CONTRATAÇÃO DE 2 MEDICOS (CLINICO E PSIQUIATRA);

20.

05

11/06/2016

PROGRAMAÇÃO ANULA DE SAÚDE E SISPACTO 2016;

21.

06

28/07/2016

REQUERIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO JUNTO AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA REFERENTE A DIFERENÇA DO INDICE
ALCANÇADO PELA SAUDE EM 2015;

22.

07

25/08/2016

PLANEJAMENTO DESCRITIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA O IOAF E
A AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INSUMOS;

23.

08

22/09/2016

APRESENTAÇÃO DO RELATORIO DE GESTÃO DO 2º QUADRIMESTRE;

24.

09

26/10/2016

APRESENTAÇÃO DO RELATORIO DE RECURSOS DO PROGRAMA
ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE
SAUDE;

25.

10

12/12/2016

DENGUE; MEDICAMENTOS DA FARMACIA IRÃO SEGUIR A LISTA DO
CONIMS; TRANSPORTE E O PROBLEMA DAS CARONAS;

26.

01

23/02/2017

APRESENTAÇÃO DO RELATORIO DE GESTÃO REFERENTE AO 3º
QUADRIMESTRE DE 2016; VIGIASUS, APROVAÇÃO DO PLANO DE
VIGILANCIA SANITARIA, PLANO DE SAUDE DO TRABALHADOR, PLANO DE
CONTINGENCIA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA 2017. APRESENTÇAO
DO PROJETO DA UNIDADE MOVEL DE OFTALMOLOGIA E CONTRATAÇÃO
DE PROFISSIONAL; PROJETO DE AQUISIÇÃO DA ESTEIRA PARA TESTE DE
ESFORÇO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL; DESCASO DA
POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AOS EXAMES E MEDICAMENTOS;

27.

02

23/03/2017

LOA, PPA E LDO 2017; RELATORIA ANUAL DE GESTÃO 2017;

28.

03

10/04/2017

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS;
FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA;

29.

04

26/05/2017

CONFECÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021; RELATORIO
ANUAL DE GESTÃO DO 1º QUADRIMESTRE 2017;

30.

05

30/06/2017

SISPACTO 2017;

31.

06

14/07/2017

ASSISTENCIA
FARMACEUTICA;
OFTALMOLOGIA;

EQUIPAMENTOS

FUNCIONAMENTO

DA

DE

UNIDADE;

32.

07

24/08/2017

AVALIAÇÃO DO PMAQ 2017; ACOLHIMENTO NO POSTO DE SAÚDE;
ALTERAÇÃO DO DESCRITIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA O
CONSELHO DE SAÚDE, PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DOS
CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE (PQCMS).

33.

08

27/09/2017

RELATORIO ANUAL DE GESTÃO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2017; 17,07%
FOI O INDICE DE 2016; FALTQA DE MEDICAMENTOS NO CONIMS;
QUALIDADE DAS ARMAÇOES DE OCULOS OFERTADOS;

OUVIDORIA
A Ouvidoria Geral de Saúde – SUS/PR é um Instrumento de Gestão e Cidadania. É
um mecanismo institucional de participação social onde o usuário do SUS participa da
gestão através da ouvidoria. A ouvidoria é um instrumento da gestão para o
aperfeiçoamento da qualidade e da eficácia das ações e serviços prestados pelo SUS. Na

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

134

SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDADE DO IGUAÇU PR

Ouvidoria recebemos denúncias, reclamações, críticas, sugestões, solicitações de
informações e elogios.
A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de Saudade do Iguaçu é um espaço
de interlocução/diálogo entre o Cidadão e a Administração Pública, de modo que as
manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem contínua melhoria dos
serviços públicos prestados.
No município de saudade do Iguaçu através do Decreto Nº 09/2015, que Dispõe
sobre as competências das unidades administrativas e atribuições de seus dirigentes,
decretou o cargo: Ouvidor municipal de saúde, descrito para receber as solicitações,
reclamações, denúncias, sugestões e elogios encaminhados pelos cidadãos e levar essas
informações ao conhecimento dos gestores.
A Ouvidoria da Saúde atende aos requisitos da Deliberação Nº 42/2012, com
servidor para função de ouvidor, espaço físico adequado, telefone exclusivo. Está em
processo de implantação/finalização do Sistema OuvidorSUS. Os servidores tem
participado de capacitação sempre que possível.

d) ÍNDICE DE DESEMPENHO DO SUS – IDSUS
O Índice de Desempenho do SUS (IDSUS 2012)17 é uma ferramenta que avalia o
acesso e a qualidade dos serviços de saúde no país. Criado pelo MS, o índice avaliou entre
2008 e 2010 os diferentes níveis de atenção (básica, especializada ambulatorial e hospitalar
e de urgência e emergência), verificando como está a infraestrutura de saúde para atender
as pessoas e se os serviços ofertados têm capacidade de dar as melhores respostas aos
problemas de saúde da população. selecionados e calculados podem ser acessados pela
Matriz de Indicadores. Estão baseados em dados dos sistemas nacionais de informação,
censo demográfico e pesquisas de base populacional, cobrindo, sempre que possível, a
partir de 1998, com atualizações anuais.

17

Disponível em http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/29669. Acesso em 24
abr.2014
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IDSUS no Paraná e Saudade do Iguaçu
No Estado do Paraná o indicador variou entre 4,39 e 7,93. O Município de Saudade
do Iguaçu atingiu um índice de 7,23 ficando na 35º posição no Estado. Os resultados
divulgados18, inclusive na imprensa nacional, apresentam notas de 0 a 10, indicando que:
•
•
•
•
•

Somente 1,9% dos brasileiros vive em municípios com índice de 7;
O mais alto IDSUS é o de Arco-Íris SP (8,38);
O pior Pilão Arcado (BA), com 2,5;
Entre os estados, o ranking é liderado por SC (6,29), PR (6,23), e RS (5,9); Entre as regiões foi: Sul
6,12, Sudeste (5,56) e Nordeste (5,28);
A pontuação do Brasil foi de 5,47.

FIGURA 58 – INDICADORES AVALIADOS IDSUS 2008-2010

TABELA 54 - RESULTADOS IDSUS SAUDADE DO IGUAÇU PR
Indicador
Nota
Indicador
Nota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10,00

10,00

0,23

10,00

8,93

7,39

10,00

10,00

3,19

6,13

2,48

6,90

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0,00

0,00

0,00

0,00

7,69

10,00

8,33

10,00

5,88

10,00

6,56

Fonte: Ministério da Saúde

18

Disponível em
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=1229201&tit=1&id=1229201&tit=A
tendimento-do-SUS-fica-acima-da-media-no-PR-e-em-Curitiba
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Conclusão da análise situacional

De um modo geral os indicadores do Município são bons, como já mencionado na
conclusão da análise epidemiológico. Além disso a estrutura e infraestrutura da Secretaria
Municipal atende as necessidades da população e organização das atividades. Há
necessidade, no entanto de um planejamento mais sistemático das atividades, capacitação
dos servidores, implementação da Gestão Estratégica e Participativa, uma vez que, o
Município foi contemplado para o desenvolvimento desta política. Nesse sentido também
se faz presente o fortalecimento do Controle Social, possibilitando aos conselheiros
municipais eventos de capacitação.
Especialmente há necessidade de analisar os eventos ocorridos no ano de 2016
quanto a mortalidade infantil com um número muito alto de óbitos em menores de 01 ano,
num total de 4, ao mesmo tempo que no ano também houve mortalidade materna em 1
caso. É necessária análise quanto ao número de consultas de gestantes, para uma
cobertura maior em relação aos resultados alcançados.
No que tange ao financiamento19, cumpre destacar aqui o acesso de arrecadação
por parte do ICMS no exercício de 2015. O Montante foi de R$ 10.094.225,49, o qual o
Município não conseguiu aplicar/gastar em ações e serviços públicos de saúde para atingir
o percentual legal mínimo de 15 %. Isso se deve ao fato de que o Município teve um grande
excesso de arrecadação da cota parte do ICMS (R$ 76.276,69) e não teve tempo hábil para
planejar e aplicar adequadamente a totalidade do valor do 15 % destinado a Saúde.
Ainda em relação ao Relatório Anual de Gestão do ano de 2016, a gestão conclui,
nas considerações finais que “considerando os resultados obtidos no RAG2016,
observamos a necessidade de qualificar cada vez mais a gestão da saúde em nosso
município, desde a visita do agente de saúde até o acesso a alta complexidade sabemos
que os desafios são diários, pois a saúde não é uma ciência exata e necessitamos sempre
ter uma visão holística do paciente que é nosso bem maior”.

19

Parágrafo extraído do Relatório Anual de Gestão RAG/2016
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Quadro Sintético de Indicadores do Município
TABELA 55 - QUADRO GERAL SINTÉTICO DE INDICADORES
Indicador

Fonte

Data

População
Densidade Demográfica (hab./km2)
PIB Per Capita (R$ 1,00)
% da população em extrema pobreza (%)
% da população com plano de saúde (%)
Índice de Desenvolvimento Humano - IDHM
Índice de Gini Per Capita
Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%)
Grau de Urbanização (%)
Taxa de Crescimento Geométrico (%)
Índice de Idosos (%)
Razão de Dependência (%)
Razão de Sexo (%)
Taxa de Envelhecimento (%)
Leitos Hospitalares Existentes (número)
Leitos Hospitalares Existentes (/1000 hab.)
IDSUS
Recursos Próprios em Saúde (%)
Cobertura Atenção Básica (%)
Cobertura Saúde da Família (%)
Cobertura de Saúde Bucal (%)
Cobertura ESF-SB (%)
PMAQ Muito acima da média (EAB) (%)

IBGE
IPARDES
IPARDES
MS
MS
IPARDES
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
IPARDES
MS
MS
MS
SIOPS
MS
MS
MS
MS
MS

2016
2016
2014
2010
2016
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2015
2015
2012
2016
2017
2017
2017
2017
2014

PMAQ Acima da média (EAB) (%)
PMAQ. Mediano ou pouco abaixo da média
Condicionalidades do PBF (%)
Nascidos Vivos (NV)
Taxa de Natalidade (/1000 hab.)
Mães até 19 anos (%)
Baixo peso ao nascer (%)
Parto cesáreo (%)
7 consultas ou + (%)
Taxa de Fecundidade (filhos/mulher)
Óbitos gerais
Óbitos < 1 ano
Mortalidade Infantil (/1000 NV)
Óbitos Maternos (/100000 NV)
Taxa de Mortalidade (/1000 hab.)
Mortalidade 1ª. Causa/%
Mortalidade 2ª. Causa/%
Mortalidade 3ª. Causa/%
Morbidade Hospitalar 1ª. Causa/%
Morbidade Hospitalar 2ª. Causa/%
Morbidade Hospitalar 3ª. Causa/%
Consultas Médicas de Atenção Básica (P/capita)
Exames Laboratoriais (Per capita)
Tratamentos Odontológicos (Per capita)

MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
IPARDES
MS
MS
IPARDES
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS

2014
2014
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2010
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

Estado
Paraná
11.242.720
56,25
31.411
2,73
24,95
0,749
0,5416
6,28
85,33
0,89
32,98
43,78
96,56
7,55
27.166
2,42
6,23
24,3(1)
77,23
66,87
59,73
37,59
16,0
34,6
46,4
78,95
160947
14,31
16,8
8,4
61,4
82,0
1,86
70756
1753
10,89
50,95
6,3
Circulatória 29
Neoplasias 19
C. externas 12
Gravidez 15
Circulatórias 13
Respiratórias 13
1,32
2,63
0,47

Saudade do
Iguaçu
5.410
36,46
105.459
4,91
5,47
0,699
0,4704
8,26
49,78
0,88
29,58
51,67
101,85
7,78

0
0
7,23
18,9
100,00
100,00
100,00
127,54
100,00
98,5
74
14,7
15,7
5,9
40,2
81,2
2,3
40
00
00
00
7,4
Circulatória 33
Neoplasia 18
Respiratória 15
Respiratórias 14
Gravidez14
Infecto-parasi.10
2,77
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2ª. PARTE

DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
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I - PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL 2017/2020
- Manter o convênio com especialidade em próteses dentárias total e parcial na Unidade
de Saúde;
- Adaptação do aparelho de Raio-x;
- Manutenção de tratamento de endodontia (tratamento de canal);
- Manter atendimento odontológico à noite na UBS;
- Atendimento odontológico na UBS Urutu;
- Aquisição de novos veículos para transporte de pacientes;
- Manter atendimento odontológico na escola de pré a 5º ano e APAE;
- Manter atendimento e acompanhamento odontológico às gestantes;
- Manter agendamento odontológico;
- Reestruturar e fortalecer a Clínica do Bebê;
- Manter procedimentos de ação preventiva e coletiva como palestras, escovação
supervisionada e flúor;
- Aprimorar agenda de Pediatria;
- Manter o convênio com o SAMU (UTI móvel e transporte áero médico);
- Capacitação dos profissionais incluindo ACS (humanização no atendimento);
- Aquisição de um aparelho de ultrassom, capacitação ou contratação do profissional para
realizar o exame na UBS;
- Manter a hidroterapia (fisioterapia na água), oferecer outras especialidades na área de
fisioterapia;
- Dar continuidade ao atendimento de Psiquiatria, Pediatria, Oftalmologia, Ortopedia,
Psicologia, Fonoaudiologia, Nutricional, Ginecologia/Obstetrícia e Clinica Geral;
- Manter o Laboratório no Centro de Saúde;
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II – CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2015

A Secretaria Municipal de Saúde de Saudade do Iguaçu juntamente com o Conselho
de Saúde realizou no dia 29 de maio de 2015 no auditório do Centro de Saúde a IX
Conferência Municipal de Saúde com o tema: Saúde Pública de Qualidade para Cuidar bem
das Pessoas.
Com início às 13 h e término às 17 h, teve participação dos funcionários da saúde,
vereadores, secretários, representantes de comunidades, delegados de comunidades
escolhidos nas pré-conferências, representantes da 7ª Regional de Saúde. A palestrante
Leandre Dal Ponte abordou o assunto: Saúde do Idoso, com a palestra “Revolução da
Longevidade”, uma das propostas para conferência. Gressiele Cazella realizou a palestra
“Depressão e Dependência a Medicamentos” também pertinente ás propostas dos
funcionários da Saúde.
Foram realizadas pré-conferências em todas as comunidades e depois de debatidas
as propostas foram escolhidos os delegados.

Dentre as propostas debatidas na IX Conferência as principais são:
- Criação de uma casa de apoio aos idosos do Município que não tenham família para
auxiliar nos cuidados.
- Necessidade de um local para o recolhimento de pacientes de saúde mental e
dependentes químicos na região.
- Atendimento aos pacientes de outro município somente emergência. Para entrega de
medicamentos e exames, os usuários devem estar com os cadastros atualizados e os
critérios serão definidos pelo Conselho Municipal de Saúde.
Depois de aprovadas às propostas o delegado e suplente foram nomeados para a
Conferência Estadual, sendo Maicon Mezzalira nomeado titular e Fabiane Martimianos
suplente
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III - DIRETRIZES, OBJETIVOS METAS E INDICADORES PARA 2018-2021
•

Diretriz 1 – Garantia do acesso da população a serviços de saúde de qualidade,
mediante estruturação e investimentos na Rede de Serviços da Saúde. (Bloco de
Investimento do FNS)

•

Diretriz 2 – Fortalecimento da Atenção Básica (Bloco da Atenção Básica)

•

Diretriz 3 – Promoção do acesso a população a medicamentos seguros, eficazes e
de qualidade, garantindo sua adequada dispensação (Bloco da Assistência
Farmacêutica)

•

Diretriz 4 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações
de promoção e vigilância em saúde

•

Diretriz 5 – Média e Alta Complexidade (Bloco da MAC)

•

Diretriz 6 – Implantação dos componentes da Rede de Atenção às Urgências e
Emergências

•

Diretriz 7 –Gestão do SUS
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IV - QUADRO DE METAS PARA 2018-2021
1ª Diretriz – Garantia do acesso da população a serviços de saúde de qualidade,
mediante estruturação e investimentos na Rede de Serviços da Saúde. (Bloco de
Investimento do FNS)
Objetivo: Fortalecer a Atenção Básica, Média Complexidade, e na Rede de Urgência e
Emergência, investindo na estruturação física.
Metas 2018-2021
Reformar 01 Unidade de Saúde (Unidade Central)

Indicador
% de Unidade reformada

Ampliação da Unidade Básica de Saúde em 200 m2 % de ampliação
estimados
Adquirir móveis e equipamentos para a 100 % das UBS

% de unidades básicas equipadas

Readequar 01 unidade predial para instalar a clínica do Bebê % de unidade readequada
– Pediátrica
Manter em 100 % o serviço de transporte coletivo dos % de serviço
pacientes para atendimento fora do município, com dois coletivo
horários ao dia, de 2ª a 6ª.

de

transporte

2ª Diretriz – Fortalecimento da Atenção Básica (Bloco da Atenção Básica)
Objetivo: Promoção da atenção integral à saúde da população através da Equipe da
Unidade Básica de Saúde e da Estratégia da Saúde da Família para todos os segmentos
populacionais, seguido da promoção da atenção integral à Saúde Bucal e da adesão à
assistência em Redes de Atenção à Saúde a serem implantadas pela Secretaria Estadual
de Saúde e pelo Ministério da Saúde.
Metas 2018-2021

Indicador

Manter a cobertura da estratégia de Saúde da Família em % de cobertura do ESF
100% do território do município.
Ampliar o número de ESF de 2 para 3

% de equipes ampliadas

Redução de internações por causas sensíveis à Atenção % de redução ao ano
Primária em 5% ao ano
Manter a ação coletiva de escovação supervisionada em % de escolas com ação coletiva de
100 % das escolas
escovação dental supervisionada
Aumentar em 5 % acompanhamento das condicionalidades % de aumento.
do Programa Bolsa Família
Ampliar em 5 % a razão de exames citopatológicos do colo % de ampliação
do útero na faixa etária de 25 a 64 anos
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Ampliar em 5 % a razão de exames de mamografia em % de ampliação
mulheres de 50 a 69 anos de idade
Aumentar em 10 % o percentual de parto normal

% de aumento do parto normal

Aumentar em 10 % a proporção de nascidos vivos de mãe % a proporção de nascidos vivos
com no mínimo 7 consultas de pré-natal
de mães com 7 ou mais consultas
de pré-natal
Realizar 3 testes rápido de sífilis nas gestantes usuárias do % testes de sífilis por gestante
SUS
Reduzir em 100 % o número de óbitos maternos

% de redução

Reduzir em 100 % a mortalidade infantil

% de redução

Investigar 100 % os óbitos infantis e fetais

% dos óbitos infantis e fetais
investigados

Investigar 100 % os óbitos maternos

%
dos
óbitos
investigados .

maternos

Investigar 100 % os óbitos em mulheres em idade fértil (MIF) % dos óbitos de mulheres em
idade fértil (MIF)
Reduzir 10 % a taxa de mortalidade prematura (<70 anos)
por Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT
(Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e
doenças respiratórias crônicas)

% de redução do número de óbitos
prematuros (< 70 anos) pelo
conjunto das 4 principais DCNT
(Doenças do aparelho circulatório,
câncer, diabetes e doenças
respiratórias crônicas)

Garantir a realização de exames anti-HIV em 100 % dos % dos casos
casos novos de tuberculose
Aumentar em 100 % a proporção de registros de óbitos com % de aumento
causa básica definida
Encerrar 80% ou mais das doenças compulsórias imediatas % de encerramento
registradas no Sinan, em até 60 dias a partir da data de
notificação
Realizar100 % das ações de Vigilância Sanitária

% de ações de Vigilância Sanitária

Enviar 01 Plano Municipal de Saúde ao Conselho de Saúde % do Plano enviado ao CMS
e suas atualizações;
Manter 100 % atualizado o cadastro do Conselho de Saúde % dos cadastro atualizado;
no SIACS
Implementar ações de educação
qualificação das Redes de Atenção

permanente

para Ações de educação permanente
conforme demanda

3ª. Diretriz – Promoção do acesso a população a medicamentos seguros, eficazes e
de qualidade, garantindo sua adequada dispensação (Bloco da Assistência
Farmacêutica)
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Objetivo: Garantir o acesso da população aos medicamentos da Atenção Básica conforme
RENAME (Relação Nacional dos Medicamentos do Componente Básico da Assistência
Farmacêutica)
Metas 2018-2021

Indicador

Ampliar a estrutura física da Farmácia da UBS – Central % ampliado
para 100 m2
Participar 100 % de eventos de capacitação a farmacêuticos % dos eventos de capacitação
sobre gestão técnica do medicamento e habilidades clínicas com participação
aplicadas à Assistência Farmacêutica disponibilizadas pela
7ª Regional de Saúde;
Normatizar, promover e coordenar a organização da Anualmente
Assistência Farmacêutica, obedecendo os princípios e
diretrizes do SUS.
Capacitar as ESF, visando orientação da população quanto Anualmente
aos riscos da automedicação e estimulando a devolução de
medicamentos não utilizados e/ou vencidos

4ª. Diretriz – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações
de promoção e vigilância em saúde.
Objetivo: Assegurar a execução das ações de vigilância em saúde, e a integração das
equipes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária com as equipes Saúde da Família na
Atenção a Vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, das não
transmissíveis e das imunopreveníveis, bem como às emergências; e que juntas fortaleçam
a promoção da saúde, a Vigilância em Saúde Ambiental e da Saúde do Trabalhador.
Metas 2018-2021

Indicador

Desenvolver 100 % o Programa Estadual de Controle da % plano desenvolvido
Dengue, visando à prevenção de epidemias e óbitos.
Realizar investigação em 100% dos eventos adversos à saúde % dos casos
de qualquer natureza, de notificação compulsória, bem como
outros eventos de interesse
Investigar 70% dos óbitos infantis (menor de 01 ano), 60% dos % dos casos
óbitos fetais com mais de 2.500 gramas e 92% dos óbitos de
mulheres em idade fértil
Atingir as coberturas vacinais e a homogeneidade vacinal % no total de cobertura vacinal
preconizadas pelo Ministério da Saúde em 90 %.
Curar 100% dos casos diagnosticados de hanseníase entre os % no total de cura
casos novos diagnosticados no ano da coorte
Curar 100% dos casos diagnosticados de tuberculose
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Reduzir a taxa de abandono ao tratamento de tuberculose % de redução
para 6,0%
Detectar uma taxa de incidência de 11,0/100.000 habitantes % exames realizados
de Hepatite B, realizando 560 exames.
diagnóstico de hepatite B

para

Detectar uma taxa de incidência de 8,03/100.000 habitantes % de exames realizados para
de portadores de Hepatite C crônica, realizando no mínimo diagnóstico de hepatite C
409 exames.
Ampliar em 2,5 % as notificações de agravos e doenças em % de ampliação ao ano ás
saúde do trabalhador em 10% em conformidade com a notificações
Portaria MS 104/2011
Ampliar em 5% ao ano a proporção de amostras de água % de ampliação ao ano a
examinadas para os parâmetros coliformes totais, cloro realização das amostras
residual e turbidez, tendo como referência 40% da Diretriz
Nacional do Plano de Amostragem
Manter o Núcleo de Prevenção da Violência no município e % dos casos
notificar 90% dos casos
Reduzir em 5% ao ano o diagnóstico tardio da infecção por % de redução dos casos
HIV
Reduzir em 5% ao ano a transmissão vertical de sífilis % de redução dos casos
congênita em crianças
Reduzir em 5% ao ano a transmissão vertical do HIV/AIDS

% de redução dos casos

Inspecionar 100 % em caráter complementar ou suplementar % inspecionado
os estabelecimentos de interesse à saúde, considerados de
maior risco
Detalhar (criar) fluxo de atendimento para casos leves, Número de fluxos criados
moderados e graves no enfrentamento da COVID-19.
Notificar imediatamente a Regional de Saúde, todos os casos % de casos suspeitos e
considerados suspeitos e confirmados de COVID-19
confirmados
notificados
imediatamente a Regional de
Saúde
Monitorar e manter registro atualizado de casos suspeitos de % de registro atualizado dos
Covid-19
casos suspeitos de COVID-19
Monitorar e manter registro atualizado dos contatos próximos % de registro atualizado dos
aos suspeitos de COVID-19.
contatos próximos aos suspeitos
de COVID-19.
Elaborar fluxo de local de coleta e encaminhamento de exame Número de fluxo de coleta e
do COVID-19 (seguir as orientações do manual Coletas e encaminhamento de exames de
envio de amostra ao LACEN).
COVID-19 criado.
Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de %
de
acolhimento,
caso suspeito de COVID-19.
reconhecimento
precoce
e
controle de caso suspeito de
COVID-19
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Orientar os profissionais dos serviços de saúde e a população % de orientação sobre as
sobre as medidas individuais e coletivas de prevenção e medidas individuais e coletivas
controle para o COVID-19.
de prevenção e controle para o
COVID-19.
Elaborar fluxo de transporte pré-hospitalar para itinerários de Número de fluxo de transporte
paciente nos casos moderados e graves de COVID-19
pré-hospitalar nos casos de
COVID-19 criados.

5ª. Diretriz – Melhorar a capacidade e a estrutura de atenção à saúde na média e alta
complexidade. (Bloco da MAC)
Objetivo: Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade (atenção
especializada) e implantar o processo de monitoramento e avaliação dos encaminhamentos
conforme classificação de risco dos pacientes.
Meta 2018-2021

Indicador

Promover 1 avaliação semestral das cirurgias eletivas e % de avaliações realizadas
consultas especializadas da UBS
Realizar ações para ampliar em 5% ao ano a oferta de cirurgias % de aumento da oferta de
eletivas
cirurgias eletivas

6ª. Diretriz – Implantação dos componentes da Rede de Atenção às Urgências e
Emergências
Objetivo: Garantir o acesso da população aos serviços de Urgência e Emergência,
conforme a construção da Rede de Urgência e Emergência que está sendo estruturada em
conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde e com o Ministério da Saúde.
Metas 2018-2021

Indicador

Fortalecer, e ampliar em 5% ao ano as notificações da violência % de ampliação
doméstica, sexual e outras formas de violências
Manter em 100 % a participação no Consórcio CIRUSPAR – % de participação
SAMU
Manter em 100 % plantões médicos de Urgência e Emergência % de plantões mantidos
na Policlínica em Chopinzinho
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7ª. Diretriz – Aprimorar a gestão de saúde com implementação dos mecanismos da
gestão estratégica e participativa do SUS. Termo de Compromisso de Gestão (Bloco
Gestão do SUS)
Objetivo: Aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão descentralizada e regionalizada,
gestão do planejamento e da informação em saúde, gestão do trabalho e da educação na
Saúde, e aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão participativa e do controle social.
Metas 2018-2021
Realizar 01 concurso público para suprir
profissionais

Indicador
demanda de % de concursos públicos
realizados

Elaborar 01 proposta do Plano de Carreira para servidores % de plano de carreira
municipais
Realizar no mínimo 01 Capacitação anual para os profissionais % de capacitação ao ano
de saúde e Agentes Comunitários de Saúde
Realizar no mínimo 01 Capacitação anual para os Conselheiros % de capacitação ao ano
Municipais de Saúde
para conselheiros de saúde
Realizar no mínimo 01 capacitação em Ouvidoria

% capacitação ao ano

Realizar, no mínimo 02 capacitações ao ano em gestão da saúde %
de
e serviços, conforme os mecanismos da gestão estratégica e realizadas
participativa (ParticipaSUS).

capacitações

Realizar a X Conferência Municipal de Saúde com a participação % de delegados participantes
de no mínimo de 36 delegados
Realizar 03 audiências públicas de prestação de contas por ano.

% das audiências realizadas

Investir no mínimo 15 % conforme a Lei Complementar Federal % de recursos próprios
nº 141, de 13/01/2012
investidos em saúde.
Manter em 100 % os sistemas informatizados em funcionamento

% dos sistemas funcionando

Manter em 100 % o uso do Prontuário Eletrônico nos consultórios % dos consultórios médicos
médicos
Indicar equipe de referência municipal para contato no Número de equipes de
enfrentamento da COVID-19.
referência para a COVID-19
Garantir insumos estratégicos no enfrentamento da COVID-19

% de insumos garantidos e
equipamentos de proteção
individua para a equipe de
saúde

Definir Porta-Voz que será responsável pela interlocução com os Número de porta-voz para
veículos de comunicação no enfrentamento da COVID-19.
interlocução
no
enfrentamento da COVID-19.
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3ª. PARTE

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

149

SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDADE DO IGUAÇU PR

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
São vários os conceitos relativos ao Monitoramento e Avaliação. Nesse caso será
citado as definições constantes no Manual “MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NO
PLANEJAMENTO DO SUS”20 publicado pela Universidade Federal do Maranhão UNASUS/UFMA, para o Curso de Gestão Pública em Saúde.
Conceitos de Monitoramento e Avaliação

FONTE: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NO PLANEJAMENTO DO SUS/UFMA

Conforme o CONASS (2016), pode-se afirmar que o monitoramento e avaliação são
faces, complementares entre si, de um mesmo processo. O ato de avaliar (atribuir juízo de
valor), inclusive, é inerente tanto ao processo de monitoramento quanto ao de avaliação. O
monitoramento acompanha no tempo o desenvolvimento de determinadas atividades e
formula hipóteses a respeito. A avaliação aprofunda a compreensão sobre esse
desenvolvimento, investigando as hipóteses geradas pelo monitoramento acerca das
diferenças observadas entre planejado e executado (implementação) ou alcançado
(resultado ou impacto).

20

Disponível em repocursos.unasus.ufma.br/gestao_saude_20161/curso_5/und1/media/pdf/livro_pdf.pdf
Acesso15jul2017
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Plano de Saúde é o instrumento central de planejamento para definição e
implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do
SUS. Deve ser elaborado considerando os seguintes elementos-chave, conforme a Portaria
Nº 2.135/2013 do Ministério da Saúde:
1. Análise situacional, orientada por temas centrais.
2. Definição de diretrizes, objetivos, metas e indicadores.
3. Processo de monitoramento e avaliação.
Verifica-se, portanto, que há previsão legal da necessidade de definição do processo
de monitoramento e avaliação para o PMS. A ideia é que os objetivos e metas definidos
sejam acompanhados sistematicamente para possibilitar ajustes que porventura sejam
necessários.
O Plano de Saúde não deve ser engavetado, precisa ser um instrumento “vivo” de
gestão. Considerando ainda os demais instrumentos de gestão a Programação Anual de
Saúde (PAS) por sua vez, de forma semelhante ao PS, traz em sua estrutura obrigatória
indicadores que serão utilizados para o monitoramento das ações previstas. Esses
indicadores representam o foco do acompanhamento rotineiro das ações.
O Relatório Anual de Gestão (RAG) em si já se constitui de um instrumento avaliativo,
uma vez que compila os resultados alcançados com a execução da PAS e orienta eventuais
redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde. O instrumento
possibilita analisar onde estávamos e onde chegamos, constituindo-se uma poderosa
ferramenta de avaliação e instrumento de melhoria da qualidade. Dessa forma, entende-se
que os processos de monitoramento e avaliação precisam estar intimamente vinculados
aos instrumentos de planejamento em saúde, os quais representam a espinha dorsal da
gestão em saúde.
REFLETINDO! Já que o PMS engloba quatro anos, seria correto
pensarmos que os mecanismos de monitoramento e avaliação devem
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ser definidos a priori, mas a implementação ocorrer no quarto ano de
execução? Ou seja, ao final da execução do Plano, para sabermos se
as intervenções foram bem-sucedidas.
Se esse raciocínio fosse considerado correto, estaríamos fortalecendo a ideia de que
os processos avaliativos devem ocorrer somente com a finalização das intervenções, e que
só avaliamos para atribuir um julgamento de valor. Entretanto, monitoramos e avaliamos
em processo para podermos identificar problemas durante a execução do plano, controlar
prazos e tomar decisões no tempo oportuno.
Se fizermos isso somente ao final, não haverá tempo para corrigir os rumos das
ações, e não teremos realizado a função gestora fundamental, que é tomar decisões
assertivas e efetivas. Portanto, não é correto pensar que a implementação de mecanismos
de monitoramento e avaliação devem ocorrer somente no quarto ano de execução do PMS,
mas sim em processo.
Mas então, como estabelecer um processo de monitoramento e avaliação
focado nos instrumentos de planejamento do SUS? Como gerir toda essa
informação?

Bom, por mais que tenhamos um PMS e PAS bem estruturados, elaborados de forma
participativa, contemplando de forma efetiva as necessidades de saúde, ainda se corre
grande risco de fracasso, se não for pensado como se dará o gerenciamento da
implementação de ambos.
Gerenciar significa justamente monitorar a realização das ações ou modificá-las, se
necessário. Trata-se de um passo fundamental, dada a dinamicidade do cotidiano e da
diversidade de atores envolvidos nos processos de trabalho.
Assim, é indispensável definir processos e instrumentos de gerenciamento. A
seguir veremos exemplos de processos e mecanismos de gerenciamento fundamentais.
Processos gerais de gerenciamento: Planejar, executar, verificar e agir
corretivamente (em inglês Plan, Do, Check e Action) - PDCA. Esse processo representa
uma ferramenta gerencial muito difundida há várias décadas entre gestores de todas as
áreas como subsídio à tomada de decisão (MINAS GERAIS, 2010).
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O PDCA representa o ciclo que todo gestor de saúde que atue com foco no
planejamento estratégico deve compreender e ser capaz de implementar no gerenciamento
em saúde, e que pode ser utilizado por qualquer profissional no dia-a-dia das suas
atividades. Vejamos um exemplo da aplicação do Ciclo PDCA na implantação das ações
da PAS relacionadas à prevenção e controle da hanseníase.
Na sequência um exemplo utilizando a metodologia PDCA, na aplicação para o
planejamento de uma campanha de Hanseníase.

Exemplo da aplicação do Ciclo PDCA

FONTE: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NO PLANEJAMENTO DO SUS/UFMA

As etapas do PDCA podem ser representadas conforme o exposto na imagem a
seguir:
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Etapas do Ciclo PDCA

FONTE: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NO PLANEJAMENTO DO SUS/UFMA

O PDCA representa uma ferramenta potente para a gestão, e sugere-se que
seja difundida entre as equipes, de modo que seja utilizada como referência para as
atividades de monitoramento e avaliação. A seguir, veja atividades básicas inerentes ao
gerenciamento do Plano de Saúde e instrumentos derivados.
1. Definição de uma comissão responsável pelo gerenciamento do PMS. Geralmente os
setores de planejamento das secretarias de saúde assumem esse processo.
2. Difusão do PMS em todas as áreas técnicas. É comum as secretarias trabalharem a
divulgação do Plano somente internamente, para os técnicos que atuam na gestão. É
fundamental que o PMS chegue às equipes da ponta dos serviços para que todos atuem
em prol dos mesmos objetivos.
3. Definição de cronograma de reuniões de gerenciamento. A ideia é definir a
periodicidade com que os objetivos, metas, ações e indicadores serão acompanhados.
Assim, os responsáveis e corresponsáveis pela execução se programam para prestar
contas do status do plano. É uma estratégia de responsabilização dos atores envolvidos.
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É ideal pensar em periodicidade rotineira para o monitoramento frequente e
periodicidade mais elástica para encontros avaliativos, que se aprofundam nas causas
dos problemas da execução do PS e promovem mudanças mais profundas.
4. Definição da forma de exibição dos indicadores de acompanhamento. Painéis,
gráficos, tabelas, ou outra forma.
5. Definição de encaminhamentos após as reuniões de gerenciamento. De nada adianta
reunir-se se não houver tomadas de decisão concretas sobre o status do PMS
apresentado. Todo mundo já participou de reuniões maçantes, que não chegam a lugar
algum. Não é disso que estamos falando. É necessário planejar os encontros para que
sejam produtivos. Suponhamos que seja convocada uma reunião tendo como objetivo
monitorar as ações da PAS. Nesta reunião é identificado que o comparecimento dos
profissionais de saúde às capacitações planejadas está 50% abaixo do esperado para
o período. O que se espera é que ao final da reunião seja definida a medida que será
adotada para corrigir ou ajustar o problema identificado.
Levantar as possíveis causas do problema e traçar um plano de ação que ataque essas
causas é, em síntese, o que representa um direcionamento gerencial, e representa o uso do
planejamento como instrumento vivo de gestão (BAHIA, 2009).

Em síntese, sobre o Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Saúde se deve
levar em conta que:

•

É um processo formal e oficial, com obrigatoriedade em normativa legal;

•

O processo passa pelos outros instrumentos de gestão como a Programação

Anual de Saúde (PAS), Relatório Anual de Gestão (RAG) e também nas
Audiências Públicas Quadrimestrais, obrigatórias pela Lei 14/2012.
•

Deve-se estabelecer uma metodologia para o processo de Monitoramento e

Avaliação.
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CONCLUSÃO

Ao finalizar esse trabalho, é importante concluir que, o levantamento realizado permitiu a
visualização da realidade de saúde do Município, com muitos dados, indicadores e
informações, podendo assim ser elaborado um diagnóstico suficiente para se perceber as
fragilidades e as potencialidades no horizonte do aperfeiçoamento do sistema local de
saúde em consonância com o aprimoramento dos princípios do Sistema Único de Saúde.

Com isso, foi possível construir propostas de intervenção realistas e necessárias para fazer
frente as debilidades de nosso sistema. Foram definidas diretrizes, objetivos e metas que
serão executadas nos próximos quatro anos mediante processo de acompanhamento se
necessário for, revisão e reprogramação para que atinja os resultados esperados.

A equipe de saúde deu muito de si para a construção desse documento, além de suas
atividades normais se somaram a esse esforço na busca de dados e na reflexão das
informações para construir uma análise muito aproximada da realidade.

Por último, é fundamental que se diga que esse não é um documento pronto e acabado.
Estará sempre aberto a contribuição, seja por crítica, comentários e sugestões de quem se
interessa responsavelmente pela saúde de nossa população.
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