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Pense no rosto do homem mais fraco e mais
pobre que você já viu e pergunte a si mesmo se o
passo que você quer dar vai de alguma forma ser
útil a esse homem.
GANDHI
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Apresentação

Como dever de gestão e compromisso com a sociedade de São Mateus do Sul,
disponibilizamos este plano construído com a equipe de saúde através de levantamento de
dados e informações com o objetivo de conhecer a realidade de saúde do Município,
constituída em análise situacional abordando todos os aspectos dos serviços de saúde no
Município.

Após o levantamento das informações foram traçadas as diretrizes e metas que se pretende
implementar visando a superação de eventuais debilidades e ao mesmo tempo
estabelecendo novas propostas para a construção do sistema de saúde no Município, além
das contribuições aprovadas na Conferência de Saúde.

O trabalho foi intenso e esse é o produto obtido. Não é fechado, definitivo. Está aberto ao
debate e as contribuições que permitam avanços em nossa realidade sanitária. Sobretudo,
deverá ser dinâmico e guia para a gestão com acompanhamento do controle social e fator
integrador das ações da equipe de saúde na perspectiva dos melhores resultados para a
nossa população.

Nossa especial gratidão aos servidores, membros da comissão que elaborou esse valoroso
documento.

Luiz Adyr Gonçalves Pereira
Prefeito
Marcos Alberto Diedrichs Filho
Secretário de Saúde
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Introdução

O Plano Municipal de Saúde é um dos três instrumentos de gestão do SUS. Os demais
são a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG) e que devem
estar articulados com os demais instrumentos de gestão da administração pública, tais como
o PPA, a LDO e a LOA. Está o Plano Municipal de Saúde, portanto, inserido no processo de
Planejamento do SUS.
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.

1

Manual de Planejamento do SUS
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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.

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.
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CARACTERIZAÇÃO GERAL
DO MUNICÍPIO

HISTÓRICO
O povoado de São Mateus do Sul surgiu como pouso e setor de apoio às bandeiras
militares lançados pelo governador da capitania de São Paulo, Dr Luiz Antônio de Souza
Botelhão Mourão, com o objetivo da conquista de Guarapuava. O Tenente Bruno da Costa
Figueiras, chefe da Quarta Expedição com 25 homens, que se destinavam ao Tibagi, foi o
primeiro que pisou nas terras de São Mateus, em 1769. O primeiro lastro humano que se
estabeleceu na cidade foi de nacionais, no ano de 1877. Em 1885 chegaram os alemães,
atraídos pela notícia da existência de petróleo na região, entre eles Rodolpho Wollf e Gustavo
Frederico Thenius. No ano de 1890, chefiados por Sebastião Edmundo Saporski, chegaram os
poloneses em número de 2000 famílias. Os imigrantes, na sua maioria, provinham do Reino
da Polônia e pertenciam ao proletariado. Vieram atraídos pela propaganda de uma terra
promissora onde corria leite e mel. No início passaram por muitas dificuldades, tendo que
esperar em ranchos cobertos de capim até que seus lotes fossem demarcados. Na parte mais
elevada ficou demarcado o local para a futura cidade, com 78 lotes urbanos. Ao redor foram
demarcadas as quatro colônias: Colônia Iguaçu, Colônia Taquaral, Colônia Cachoeira e Colônia
Canoas. Quem denominou as colônias foi o padre Smolucha. Mais tarde também foram
marcados os lotes na Colônia Água Branca, onde foram assentadas aproximadamente 200
famílias. Entre os primeiros imigrantes que chegaram em São Mateus, podem ser citados:
Onofre Flizikowski e Antonio Bodziak, que eram comerciantes, os irmãos Francisco e
Alexandre Nadolny montaram a primeira serraria, Alberto Trczinski e Martin Skalski montaram
a primeira fábrica de sapatos, Luciano Stencel era farmacêutico e Kowalski era alfaiate.
Inicialmente, a colônia recebeu o nome de Porto Santa Maria, como homenagem à protetora
das esposas e filhos dos fundadores. Mais tarde, mudou para Colônia Maria Augusta, em
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honra à esposa do engenheiro-chefe José Carvalho Sobrinho, um dos administradores da
Colônia. Mais tarde recebendo o nome de Colônia São Mateus. No dia 21 de setembro de
1908 transformou-se no município de São Mateus, através da lei 763 do dia 2 de abril. No ano
seguinte foi constituído em termo judiciário e em 1912 em Cabeça de Comarca, sendo sua
sede elevada à categoria de cidade. A partir de 1943, por decreto estadual, passou a chamarse São Mateus do Sul.
Mas há registros que tivemos a presença de dois grupos indígenas principais; os grupos
relacionados ao trono linguístico macro-jê, representados pelos Kaingang e Xokleng e os TupiGuarani, referentes ao tronco Tupi. Muitos desses povos continuaram presentes até o início
do século XX. (CHMYS,2009). Eram nômades e frequentavam a parte esquerda do Rio Iguaçu
e trouxeram da tradição indígena o uso da erva-mate. Também alguns sítios arqueológicos
acham-se espalhados em terras são-mateuenses. Na localidade da Vargem Grande, Anta
Ruiva, Taquaral do Bugre e Fluviópolis, foram localizados vestígios de paragens indígenas.
Foram encontrados uma variedade de materiais como; pontas de flechas em pedra, facas e
machados. Também vestígios de cemitérios indígena, buracos revestidos de pedra e cacos de
cerâmica. Em 2006 foi feito um estudo na localidade de Dois Irmãos, por pesquisadores da
Universidade federal do paraná sobre evidencias arqueológicas de assentamentos indígenas
pertencentes as tradições Itararé e Tupi- Guarani. No início a economia da colônia baseava-se
na agricultura e no extrativismo, principalmente da madeira e da erva-mate, principais
riquezas da região. Com o advento da navegação a vapor no Rio Iguaçu, São Mateus do Sul
transformou-se num importante porto e centro comercial da região. Com o fim do ciclo da
navegação do Rio Iguaçu, nos anos 50, iniciou-se um período de estagnação econômica, que
atingiu toda região sul do estado. A retomada do crescimento ocorreu no final da década de
60, quando a Petrobras decidiu implantar uma usina experimental para o aproveitamento do
xisto no município. Com a exploração industrial desse minério, São Mateus do Sul recebeu um
grande impulso em seu desenvolvimento industrial.
A população de São Mateus do Sul, é composta em sua maioria, por descendente dos
imigrantes poloneses do século XIX, sendo um dos 40 municípios mais populosos do Estado.

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

16

SÃO MATEUS DO SUL PR

IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL
Localização

São Mateus do Sul faz limites com as cidades de Antônio Olinto ao leste, ao norte
com São João do Triunfo, a oeste com Mallet, Paulo Frontin, a noroeste com Rebouças e Rio
Azul, no estado do Paraná; e ao sul com Canoinhas e Três Barras, no estado de Santa
Catarina. A sede do município está a uma distância aproximada 152,57 km de Curitiba, 120
km de Ponta Grossa, 90 km de União da Vitória e 240 km do Porto de Paranaguá.
O município possui uma área de 1.344,283km², tendo sua população estimada em mais
de 40 mil habitantes. Estima-se que a maioria, cerca de 62,31% vivem na sede urbana e 37,69%
na área rural, distribuídos em cerca de 5 mil pequenas propriedades.
Localizada na mesorregião Sudeste do Estado do Paraná, sua altitude é de 835 metros acima
do nível do mar, latitude de 25º 52’ 27” S e longitude 50º 22’ 58” W, o município abrange
uma área de 1.341,714 km² representando 0,674% do estado ou 0,016% de todo o território
brasileiro.

Divisão Administrativa
Número de distritos administrativos
Nome dos distritos administrativos

Informação
4
São Mateus do Sul, Caitá, Fluviópolis e Lajeado

Comarca a que pertence

São Mateus do Sul

FONTE: IBGE – 2014. (Distritos) TJ (Comarca).

Por possuir uma topografia acentuada e um clima subtropical com invernos rigorosos,
entre outros fatores, o meio rural do município, se construiu, na sua maior porção, por
comunidades de agricultores familiares que, através da produção de milho, feijão e hortaliças,
criação de animais dentro do sistema de faxinais e a exploração da erva-mate, conseguiam
sobreviver.
O principal acesso a cidade se dá pela rodovia BR-476, essa rodovia cruza o município,
ligando respectivamente, a União da Vitória (sentido oeste) a Lapa e Curitiba (sentido leste).
Possui localização privilegiada pela facilidade de acesso as principais rodovias da região,
dentre elas BR-476, pela BR-151 e pela BR-364.
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Figura 1 - Rodovias de acesso a São Mateus do Sul

Figura 2 - Mapa de Localização do Município de São Mateus do Sul
Altitude
(metros) 835

Latitude
52’27’’S

Longitude
22’58’’W

25º

50º

Fonte: IPARDES
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Figura 3 – Mapa do município que tem limite com o município de São Mateus do Sul.

ASPECTOS GERAIS

Relevo e Geologia
São Mateus do Sul está localizado no Segundo Planalto Paranaense ou Planalto de Ponta
Grossa e em sua composição apresenta relevo ondulado e suave cortado por planícies aluviais
inundaveos por rios),com altitude media de 835 metros.
Como a município está localizado no Segundo Planalto Paranaense,com uma formação
rochosa

mais

antiga,caracterizada

por

rochas

sedimentares,ocorre

uma

grande

diversidadedos solos,porém os predominantes são os cambissilos,os neosolos(mais rasos e
mas pobres de nutrientes ) e os lastossolos ( mais profundos e mais rico em nutrientes) .

Clima
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O clima do município é descrito como subtropical úmido mesotérmico, tendo seus
verões frescos, invernos com ocorrência de geadas severas e frequentes. Já a densidade
pluviométrica quanto aos meses de maior incidência: janeiro 191 e fevereiro 192. A área do
município é coberta ainda em mais de 50%, por vegetação original da mata atlântica e as
temperaturas médias de 15 a 17°C e apluviosidade média anual é 1.494 mm. Segundo Koppen
e Geiger a classificação do clima em São Mateus do Sul é o Cfb, que corresponde as
características subtropicais com chuvas bem distribuidas durante o ano e estações
(verão,primavera,outono e inverno)bem definidas.

Hidrografia
A água é abundante no município, o qual é cortado pelos rios Iguaçu, Potinga e
Taquaral, e banhado ao sul pelo Negro, na fronteira com Santa Catarina.
São Mateus do Sul tem a tonalidade de seu território contida na bacia hidrográfica do Rio
Iguaçu, que corte a cidade. No rio Taquaral a SANEPAR processa a captação da água e abastece
a cidade e bairros. O Rio Canoas que hoje desemboca no Rio Iguaçu em forma de canal. Rio
Potinga e o Rio Negro que separam os estados de Paraná e Santa Catarina. O curso d´água
principal margeia por vários municípios a sul/sudeste, continuando seu curso cortando-o até
o Sudoeste. No entanto, a maior área drenada do território municipal contribui diretamente
ao Rio Iguaçu.
As delimitações de áreas dividem-se em microbacias sendo elas:
•
•
•
•
•
•
•

Microbacia Rio Potinga com área de 16.753 hectares abrange as comunidades de Passo do Meio
II, Cruzo Cooperativa e Potinga.
Microbacia Rio Turvo com área de 15.295 hectares abrange as comunidades de Turvo de Baixo,
Rio das Pedras A, Turvo Barraca, Estiva, Borrachão, Barra Feia, Paiol da Berra Feia e Colônias
03,04,05, e 06.
Microbacia Rio Taquaral com área de 18.096 hectares abrange as comunidades de Colônia
Taquaral, Imbuiona, Taquaral do Bugre, Faxinal dos Ilhéus, Espigãozinho, Rio do Meio, Água
Branca, Olho d’Água, Ponte Preta e Fazenda Maria Clara.
Microbacia Rio São Miguel com área de 11.220 hectares abrange as comunidades de Tesoura
de Baixo, Tesoura de Cima, São Miguel da Roseira, Lageado e Cambará do Sul.
Microbacia Rio Negro com área de 20.612 hectares abrange as comunidades da Divisa, Porto
Ribeiro, Mandassaia e Chapada.
Microbacia do Lageadinho com área de 11.569 hectares abrange as comunidades de Vargem
Grande, Tesoura de Baixo, Tesoura de Cima, Lageadinho, Terra Vermelha, Arroio da Cruz, Cerro
Lindo e Santana.
Microbacia Emboque com área de 17.690 hectares abrange as comunidades de Paiol Grande,
Colônia Cachoeira, Anta Ruiva, Rio da Areia, Serra da Linguiça, Roseira e Fartura do Potinga.
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Vegetação e Fauna
O município de São Mateus do Sul, está incluso no grande Bioma da mata Atlântica,
dentro de sua subdivisão no ecossistema caracterizado como Floresta Ombrófila Mista com
Araucária. A mata Atlântica de forma geral é um complexo ecossistemas de grande
importância para abrigar uma parcela significativa da diversidade biológica do Brasil,
reconhecida nacional e internacionalmente no meio científico. Lamentavelmente, é também
um dos biomas mais ameaçados do mundo devido ás constantes agressões ou ameaças de
destruição dos hábitats nas suas variadas tipologias e ecossistemas associados. Há uma grande
diversidade de árvores, as quais destacam a araucária símbolo do Paraná e a imbuia. Com
representatividade e fim econômico o xaxim, pinheiro-bravo, canela, cedro-rosa, ipê, tarumã,
bromélia, jabuticaba, araticum, araçá, guavirova, erva-mate, taquaras, entre outras.
Quanto a fauna do Floresta Ombrófila Mista, podem ser encontrados roedores (Ratos, Cutias
e Pacas), aves ameaçadas de extinção como a Gralha-Azul, a Gralha Picaça e o Papagaio de
Peito Roxo, mamíferos como o Bugio e os felinos Suçuarana e Jaguatirica, além de inúmeros
insetos. A semente da araucária, o pinhão, é muito apreciada pela fauna em geral e se constitui
numa fonte de alimento essencial para o seu sustento.
Como o município é banhado por inúmeros rios já citados anteriormente também se destacam
algumas espécies de peixes como Traíra, Lambari, Acará, Saicanga, Bagres Jundiaí e Mandi.

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

21

SÃO MATEUS DO SUL PR

Parte
1

ANÁLISE
SITUACIONAL

A

Análise

situacional

identificação,

é

formulação

um
e

processo

de

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

A Secretaria Municipal de Saúde está estruturada conforme Lei Municipal nº
2.250/2013, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Prefeitura de São Mateus do Sul está
dividida em:

a) Secretaria Municipal de Saúde:

1. Departamento de Assistência, Emergência e Promoção de Saúde:
- Setor de Especialidades Médicas;
- Setor de Urgência e Emergência da Rede SUS;
- Centro de Atenção Psicossocial - CAPS;

2. Departamento de Saúde Comunitária:
- Setor de Atenção Básica à Saúde;
- Setor de Odontologia;

3. Departamento de Apoio Administrativo à Saúde:
- Setor de Apoio Administrativo da Saúde;
Além das competências básicas estabelecidas no anexo III do inciso 4º do artigo 2º
da Lei Municipal nº 2.250/2013, a Secretaria Municipal de Saúde tem ainda a finalidade de
executar o orçamento do Fundo Municipal de Saúde, apoiar o Conselho Municipal de Saúde e
a Ouvidoria de Saúde, os quais estão vinculados a Secretaria.

No organograma a seguir é possível visualizar a organização institucional da
Secretaria de Saúde.
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ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO MATEUS DO SUL

Figura 4 – Organograma SMS – São Mateus do Sul

A Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus do Sul tem responsabilidade a
qualidade e eficiência do gerenciamento das ações relacionadas a gestão, a comunicação às
unidades sobre instruções, orientações e recomendações emanadas pelo Secretário (a) de
Saúde, gerenciamento das informações prestadas aos cidadãos, coordenação do fluxo de
informação e de protocolos da Secretaria de Saúde, estabelecer, exercer e manter o
relacionamento institucional com órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na
área de competência; coordenar estudos sobre formas de gestão do sistema de saúde do
Município; acompanhar o sistema de prestação de contas do Contrato de Gestão do Hospital
e Maternidade Dr.º Paulo Fortes e a Unidade de Pronto Atendimento Médico Dr. Oseas
Pacheco; implementar a Política Nacional de Atenção às Urgências; assegurar a
universalização, descentralização, integralidade e equidade na assistência aos casos de
urgência e emergência; promover a interligação ética e resolutiva de toda a rede básica e
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especializada de saúde, estratégia Saúde da Família com o complexo regulador regional das
urgências e rede hospitalar: assegurar o cumprimento do currículo mínimo proposto pela
Portaria GM 2048 da Política Nacional de Atenção às Urgências, promovendo, assim, a
universalização do conhecimento em situações de urgência e emergência; analisar a
viabilidade de projetos referente à construção, ampliação e reforma predial, proposto,
emitindo parecer sobre o impacto administrativo e financeiro.
A Secretaria Municipal de Saúde através do Departamento de Assistência à Saúde
é responsável por elaborar em articulação com os demais Departamentos, programas e
estratégias de saúde, promovendo sua execução; coordenar a participação na elaboração e
acompanhamento do orçamento ; realizar, continuadamente, campanhas educativas e
preventivas para a população em geral; prestar assistência médica e de enfermagem à
população do Município na esfera da Atenção Primária à Saúde - APS; promover assistência
odontológica; promover assistência na área de saúde mental; orientar e acompanhar os
programas propostos pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde - SESA e SMS;
viabilizar à população o acesso aos medicamentos disponíveis; viabilizar recursos para a
execução das Políticas Públicas do MS voltadas à população; executar outras atividades
correlatas à sua área de atuação.
Também cabe a esta secretaria o processo de controle, avaliação e implementação das
políticas de saúde estabelecidas para o desenvolvimento da rede municipal, objetivando a
melhoria contínua da qualidade dos serviços de saúde ofertados nas unidades; implementar
ações relativas ao Sistema Cartão Nacional de Saúde - CNS e ao Sistema de Cadastro Nacional
de Estabelecimento de Saúde – SCNES; acompanhar, controlar e avaliar o sistema de gestão;
avaliar e monitorar as ações e os serviços de saúde ofertados na rede municipal, compilando
as informações propondo adequações de fluxo e acompanhando as agendas dos prestadores
de serviços de saúde; fiscalizar os órgãos e estabelecimentos de Saúde, no âmbito do
Município, credenciados ao SUS, quanto à qualidade de atendimento à população;
acompanhar as ações relacionadas ao serviço de Autorização de Internamento Hospitalar AIH; acompanhar o pagamento de consultas, exames e internamentos realizados através do
SUS; estabelecer diretrizes para o desenvolvimento do serviço de marcação de consultas e
exames especializados liberados pelo SUS; estabelecer fluxos para as UBS como principal
porta de entrada para o sistema; definir critérios para a solicitação de consultas especializadas
e exames complementares, através de relatórios gerenciais quanto a resolutividade dos
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profissionais da rede, visando a otimização de recursos; definir estratégias, diretrizes e
procedimentos de controle referentes à prestação dos serviços ofertados à rede de saúde;
analisar os dados da produção dos serviços de saúde e desenvolver ações para o
aprimoramento da qualidade da informação; acompanhar os processos de credenciamento
dos prestadores junto ao SUS; coordenar, de forma pactuada e regulada, as referências entre
os municípios, de acordo com a programação pactuada, integrando-se aos fluxos
estabelecidos pela regional; executar outras atividades correlatas à sua área de atuação.
E por meio do Departamento de Apoio Administrativo à Saúde ,tem como
competência principal prestar suporte aos demais setores ,lhe cabendo as funções de
coordenar a elaboração e a implementação do planejamento estratégico, através dos recursos
informatizados, e, naquilo que couber, da metodologia de gerenciamento de projetos;
coordenar a gestão administrativa da secretaria; acompanhar as rotinas específicas da área
de pessoal; auxiliar na coordenação das atividades de atualização, desenvolvimento,
treinamento e aperfeiçoamento dos profissionais lotados na saúde; avaliar as necessidades
de provimento de pessoal, de acordo com as demandas identificadas; acompanhar e avaliar o
desempenho

dos

servidores,

para

fins

de

aproveitamento

de

potencialidade,

aperfeiçoamento, maior produtividade, treinamento, promoção e transferência; promover a
integração de informações gerenciais, visando um planejamento global e georreferenciado;
elaborar, executar e acompanhar, em conjunto com os demais Departamentos da secretaria,
o Plano Municipal de Saúde, o Plano Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão, bem como
o PPA, a LDO e a LOA; coordenar a execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal
de Saúde; orientar e monitorar, qualitativamente e quantitativamente, os dispêndios
efetuados pelos Departamentos; padronizar os materiais e serviços utilizados; coordenar e
orientar as atividades relativas ao controle de patrimônio; manter atualizada a documentação
referente aos bens móveis e imóveis; planejar, controlar e supervisionar, junto aos demais
Departamentos, os serviços de reforma, ampliação e manutenção preventiva da frota, dos
prédios, pátios e jardins; acompanhar os contratos, que tem relação com as ações dos
Departamentos, relativamente à sua regular execução e vigência, opinando sobre a
necessidade de eventuais aditamentos.

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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O Departamento de Vigilância em Saúde de forma abrangente, constitui-se de ações
de promoção da saúde da população, vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças
e agravos à saúde, e tem como premissa organizacional realizar parceria com outros órgãos,
instituições públicas ou privadas para atendimento de situações extraordinárias de interesse
comum; II - orientar e acompanhar os programas de saúde, na sua área de competência; III promover capacitação dos profissionais, planejar campanhas de prevenção; executar projetos
especiais de educação e saúde, notadamente os de assistência integrada, aos alunos de
estabelecimentos de ensino da rede pública e privada; elaborar e dar publicidade aos
materiais educativos à população; orientar e executar as ações referentes à Vigilância
Sanitária conforme Leis Federais, Estaduais e Municipais; orientar as empresas sobre aspectos
pertinentes à Vigilância Sanitária, quanto à abertura e funcionamento de estabelecimentos;
expedir licença sanitária para todos os estabelecimentos de interesse e assistência a saúde
que atenderem as normas sanitárias vigentes; analisar e dar parecer técnico conclusivo em
processos administrativos provenientes de infração sanitária; coordenar o serviço municipal
de vigilância epidemiológica e controle de doenças; normatizar as atividades referentes a
novos agravos de interesse de Saúde Pública, produzir, coletar, analisar dados e construir
indicadores de Saúde do Município; repassar informações epidemiológicas às autoridades
municipais, regionais e estaduais; prestar informação sobre casos de surtos, epidemias e
ocorrência de patologia que afetam o município, bem como buscar sua resolução; desenvolver
atividades pertinentes ao Comitê Municipal de Mortalidade Materna e Infantil; realizar
alimentação dos sistemas de informação da Vigilância Epidemiológica; ( SIM - SINASC – SINAN
– SIPNI) coordenar o Programa de Imunização; participar na elaboração do Plano de Ações e
Metas – PAM; coordenar ações e projetos de prevenção e assistência em IST/HIV/AIDS;
administrar recursos oriundos do MS para o desenvolvimento do programa IST/AIDS;
participar da elaboração, execução e monitoramento, planejamento orçamentário e
financeiro, em conjunto com as Gerências do DEVIS; participar da elaboração, execução e
monitoramento de licitações em conjunto com as Gerências do DEVIS; executar outras
atividades correlatas à sua área de atuação.
Segundo a Portaria MS nº 3252 de 22 de dezembro de 2009, 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
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populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o
que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.
Tem como objetivo vigiar e controlar as 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 as medidas de prevenção e
controle das doenças e agravos.
A integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Primária à Saúde é condição
necessária para a construção da integralidade na atenção e para o alcance de resultados, com
desenvolvimento de um processo de trabalho condizente com a realidade local, que preserve
as especificidades dos setores e compartilhe suas tecnologias.
Vigilância em Saúde passa por um processo de reestruturação e fortalecimento no estado do
Paraná, tanto no nível estadual/regional, quanto nos municípios. Como ação indelegável do
poder público, a vigilância deve ser desenvolvida, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),
articulada em um amplo processo de descentralização. Sendo o VigiaSUS utilizado como uma
das referências para a pactuação das ações de Vigilância em Saúde no SISPACTO (Sistema de
Informação de Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores).

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Tem como propósito fornecer orientação técnica permanente aos profissionais e/ou
instituições de saúde com o objetivo de propor ações de controle de doenças e agravos. A
Vigilância epidemiológica desencadeia suas atividades a partir da notificação de um caso
suspeito ou confirmado de doença que esteja sob vigilância. Sua operacionalização
compreende as seguintes funções: coleta, investigação epidemiológica de casos e surtos,
recomendação de medidas de controle, analise e processamento de dados, divulgação das
informações sobre as investigações, medidas de controle adotadas e impacto obtido.
Participar da formulação de políticas, planos e programas de saúde no contexto das
doenças infecto parasitárias organizando e planejando ações de assistência, prevenção e
controle destas no Município, por meio de campanhas, palestras, capacitações e outras
estratégias.
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Atividades desenvolvidas:
•
•

•

•
•
•

Vigilância Centralizada: Bloqueio imediato - nos casos de meningite, sarampo, as
ações deverão ser desencadeadas de imediato com o objetivo de controlar e
prevenir uma epidemia.
Vigilância descentralizada – nos casos de: tuberculose, rubéola, influenza,
coqueluche, leptospirose, os profissionais das unidades de saúde e hospitais que
realizam monitoramento e desencadeiam as ações mediante suporte da Vigilância
Epidemiológica Central.
Desenvolve atividades de diagnóstico, promoção e prevenção à saúde na temática
das doenças de notificação compulsória com ênfase nas IST/AIDS/Hepatites Virais/
Tuberculose/Hanseníase, promoção da cultura da paz e prevenção da violência.
Referência no monitoramento, tratamento e acompanhamento de doenças
infectocontagiosas e parasitárias de interesse em saúde pública no Centro de
Controle em Agravos Estratégicos.
Logística de Imunobiológicos, teste rápido e insumos de prevenção (preservativo
feminino e masculino e gel lubrificante) no município.
Solicitação, dispensação, controle e monitoramento de Declarações de Nascidos
Vivos e Declarações de Óbito.

Monitoramento dos Sistemas:
•
•

•
•
•
•
•

•

Sistema de Informação de Mortalidade - SIM – disponibiliza através do banco de
dados todas as informações referentes às Declarações de Óbitos da população
residentes no município.
Sistema de Informação de Nascidos Vivos - SINASC – disponibiliza através do banco
de dados todas as informações referentes à Declaração de Nascido Vivo residentes
no município.
Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN - disponibiliza
informações acerca dos agravos epidemiológicos de interesse epidemiológico.
Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN - Net – disponibiliza a
movimentação do fluxo de retorno, notificações realizadas fora do município de
residência do usuário.
Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Online – permite a
visualização de notificações, consulta a duplicidades, relatórios e a digitação das
notificações de Dengue em tempo real.
Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Influenza Web – permite
a visualização de notificações, consulta a duplicidades, relatórios e a digitação das
notificações de Síndromes Respiratórias Agudas Graves em tempo real.
Gerenciamento de Ambiente Laboratorial – GAL - Sistema informatizado
desenvolvido para os laboratórios de Saúde Pública que realizam exames, somente
no Laboratório Central do Estado (LACEN), de notificação compulsória, de média e
alta complexidade.
Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica - SIVEP –disponibiliza
informações sobre as Doenças Diarreicas Agudas.
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•
•

•

•

•

Programa Nacional de Imunização – PNI – disponibiliza informações referentes à
cobertura vacinal por sala de vacina, orientação e atualização para os profissionais
da área de atuação.
Avaliação do Programa de Imunização – API - tem como objetivo acompanhar
sistematicamente o quantitativo populacional vacinado por faixa etária, além de
controlar os índices de cobertura e taxas de abandono nos âmbitos Federal,
Estadual e Municipal.
Estoque e Distribuição de Imunobiológicos e Insumo – EDI – disponibiliza
informações sobre recebimento e distribuição de Imunobiológicos, controle de
temperatura da rede de frio, movimento mensal consolidado com informações de
Imunobiológicos inutilizados, e fornecimento de nota de expedição e formulários.
Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações – SI – PNI e que
disponibiliza a identificação do usuário, do profissional, o local de aplicação e o
número de doses aplicadas por unidade de saúde, tem por objetivo permitir o
controle da movimentação de Imunobiológicos a partir da sala de vacina, apurando
a utilização, perdas técnicas e físicas, com consolidação municipal, estadual e
nacional, contribuindo para cobertura vacinal, pois a meta será atingida por
município de residência e não por município de aplicação.
Monitoramento das doenças exantemáticas – alimentação da planilha
semanalmente e encaminhamento via e-mail a 6ª Regional de Saúde.

VIGILÂNCIA AMBIENTAL

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.
Em 2010 a Gerência de Vigilância de Controle de Zoonoses transforma-se em Gerência de
Vigilância Ambiental, responsável por realizar ações e serviços voltados para a vigilância,
prevenção e controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos,
venenosos e/ou de relevância para a saúde pública e atuar nas áreas de contaminantes
ambientais, qualidade da água para consumo humano, qualidade do ar, qualidade do solo,
incluindo os resíduos tóxicos e perigosos e desastres naturais e acidentes com produtos
perigosos.
A Vigilância Ambiental tem buscado mapear os animais peçonhentos e venenosos
encontrados no Município, aprimorar a vigilância da qualidade da água para o consumo
humano, intensificar as ações do Programa da Raiva e Programa Municipal de Controle da
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Dengue, realizar as vistorias zoossanitárias, monitorar as zoonoses emergentes e
reemergentes a nível estadual e federal ,além de difundir entre os profissionais da saúde as
medidas de prevenção e controle da fauna sinantrópica ,zoonoses, acidentes com animais
venenosos e peçonhentos.
As ações que são desenvolvidas pela Vigilância Ambiental são:
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Educação, Informação, Comunicação: são realizadas Palestras para a Orientação da
comunidade sobre a prevenção de acidente com animais peçonhentos, prevenção a
zoonoses, prevenção de doenças transmitidas por vetores, e demais assuntos
envolvidos;
Programa VIGIAGUA: A vigilância da qualidade da água de consumo humano tem
como finalidade o mapeamento de áreas de risco em determinado território,
utilizando a vigilância da qualidade da água consumida pela população, quer seja
aquela distribuída por sistemas de abastecimento de água e aquelas provenientes de
soluções alternativas (coletados diretamente em mananciais superficiais, poços,
(escavados e artesianos), sangas, nascentes, para avaliação das características de
potabilidade, ou seja, da qualidade e quantidade consumida, com vistas a assegurar a
qualidade da água e evitar que as pessoas adoeçam pela presença de patógenos ou
contaminantes presentes nas coleções hídricas, São realizadas coletas quinzenais em
pontos previamente determinados ou em caso de denúncias;
Programa Municipal de Controle da Dengue: realiza visitas em residências, em
comércios, terrenos baldios, cemitérios, ferro velho, borracharias, (chamados pontos
estratégicos), onde possam ocorrer coleções hídricas de modo a favorecer a
proliferação do mosquito Aedes aegypti em suas diferentes fases de desenvolvimento;
Programa Municipal de Controle da Raiva: realização do monitoramento de animais
(cães, gatos, morcegos e animais silvestres) que tenham sido encontrados mortos ou
que apresentem sintomatologia compatível a Raiva, dos animais citados é coletado
material biológico que será encaminhado ao LACEN; realização de campanha de
vacinação de cães e gatos contra a Raiva; na área de foco, com investigação e
atendimento antirrábico humano;
Coleta, recebimento, acondicionamento, conservação e transporte de espécimes ou
amostras biológicas de animais para encaminhamento aos laboratórios, com vistas à
identificação ou diagnóstico laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde
pública;
Manejo e/ou controle de vetores, hospedeiros e reservatórios e animais peçonhentos:
são realizadas vistorias para a orientação sobre as principais medidas de controle e
prevenção de acidentes;
Laboratório para a Identificação de vetores e animais peçonhentos (aranhas,
escorpiões, lagartas, repteis, morcegos, mosquitos): os animais coletados em campo
são identificados e mapeados no Município;
Orientação sobre a fauna sinantrópica: são realizadas vistorias e proposto medidas de
controle da fauna sinantrópica, (ratos, taturana, escorpiões, pulgas, carrapato, etc.);
Investigação de zoonoses: a partir da notificação é investigado, e orientado sobre as
fontes de contaminação e medidas preventivas;
Recolhimento de animais com relevância epidemiológica;
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•

Investigação de desastres naturais e acidentes com produtos perigosos: na vigilância
e prevenção de desastres naturais são enfatizados os riscos e efeitos à saúde
decorrentes de eventos relacionados a inundações, secas, desmoronamentos e
incêndios em vegetações, estão sendo implantado este sistema de vigilância.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Compreende um conjunto de ações multidisciplinar 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 do 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 com a saúde.
Tem objetivo à promoção da saúde e à redução da morbimortalidade da população
trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus
determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos, por
meio da Vigilância a Saúde do trabalhador.
Dentre as atividades educativas realizadas para a população e o setor regulado, com o
objetivo de informar a população e profissionais sobre as legislações sanitárias.

1|CAPACIDADE INSTALADA EXISTENTE PÚBLICA E PRIVADA

A Rede de Saúde do Município é constituída por estabelecimentos públicos e privados,
bem como o Município está associado ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Iguaçu-CISVALI.
Os serviços referenciados estão localizados na capital do Estado. Segundo o Cadastro Nacional
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de Estabelecimentos de Saúde (CNES), São Mateus do Sul possui 91 estabelecimentos de
saúde, destes 62 são privados e 28 públicos municipal/estadual e 1 filantrópicos. Com relação
aos prestadores do SUS a Secretaria de Saúde busca constantemente adequar as necessidades
para a população em geral, visto que o quadro de pessoal é constantemente ampliado assim
como novos serviços. Com a reestruturação da atenção primária, em consonância com as
diretrizes do Ministério da Saúde, no fortalecimento e qualificação da Estratégia de Saúde da
Família, a Secretaria ampliou consideravelmente o quadro de profissionais técnicos, agentes
comunitários de Saúde, entre outros profissionais.
Tabela 01 - Estabelecimentos e tipo de gestão, segundo dados do CNES.
Tipo de Estabelecimento
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIALCAPS
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE
SAUDE
CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO
ESPECIALIZADO
CONSULTORIO

Dupla

Estadual

Municipal

Total

%

-

-

1

1

1,10%

1

-

21

22

24,18%

-

2

-

2

2,20%

-

-

46

46

50,55%

FARMACIA

-

-

1

1

1,10%

HOSPITAL GERAL

-

1

-

1

1,10%

POLICLINICA

3

1

-

4

4,40%

POSTO DE SAUDE

-

-

2

2

2,20%

PRONTO ANTEDIMENTO

1

-

-

1

1,10%

-

-

1

1

1,10%

2

7

1

10

10,99%

7

11

73

91

100,00%

SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE DE SERVICO DE APOIO DE
DIAGNOSE E TERAPIA
Total
Fonte: DataSus - Tabnet/2017.

O número de equipamentos existentes e aqueles em uso e disponíveis ao atendimento
via SUS no Município estão relacionados nas tabelas 02.

Tabela 02 - Número de equipamentos existente disponíveis quanto sua disponibilidade.
Categoria
Equipamentos

Existentes
276

Particular
185

Disponíveis ao SUS
91

Fonte: CNES/2017.
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Imóveis

No quadro abaixo verifica-se que dos vinte e oito contamos imóveis de Atendimento
Municipal, sendo 03 alugados e 25 imóveis próprios, destes oito estão localizados na área
urbana e dezessete na área rural.

Quadro 01 – Relação de Imóveis Alugados e Próprios
Imóveis Alugados
Imóvel

CNS

Bairro

Endereço

Secretaria Municipal de Saúde

6523358

Vila
Prohmann

Rua: Pedro Effco, nº1.777

Centro de Atenção psicossocial CAPS I

7240124

Centro

Centro de Odontologia

7702116

Centro

Rua: Agenor Nascimento,
nº445.
Rua Tenente Max Wolff
Filho, nº1073.

Horário
Atendimento
8h-12h às
13:30h -17h
7h–12h às
13 -16h
7:30h–11:30h às
12:30h-16:30h

Imóveis Próprios
Imóvel
Ambulatório Central Dr.
Washington Gusso
Ambulatório Médico de Pronto
Atendimento Dr. Oséas
Pacheco
Centro de Saúde
Centro de Fisioterapia
Municipal de São Mateus do Sul
Posto de Saúde da Vila Bom
Jesus
Unidade Básica de Saúde da
Vila Amaral
Unidade Básica de Saúde da
Vila Palmeirinha
Unidade Básica de Saúde
Hipólito Nepomuceno Pinto
(Vila Americana)
Posto de Saúde do Pontilhão
Unidade Básica de Saúde De
Fluviópolis
Posto de Saúde da Estiva
Posto de Saúde da Fartura do
Potinga
Posto de Saúde da Barra do
Potinga
Posto de Saúde da Colônia
Eufrozina
Posto de Saúde do Emboque

CNS

Bairro

Endereço

Horário
Atendimento

2549743

Vila
Prohmann

Rua Pedro Effco, nº1.777

7h às 17h

3925161

Centro

Rua Dr. Paulo Fortes, nº22

24 horas

2567180

Centro

Rua 21 de Setembro, nº355

7h às 17h

6600190

Centro

Rua Barão do Rio Branco,

7:30h às 17h

2567164

Vila Bom
Jesus

Rua Damásio Nepomuceno
Pinto,810

7:30h–12h às
13h-16:30h

5380561

Vila Amaral

Rua Olívio Wolf do Amaral, sn

7h às 16h

2549778

Vila
Palmeirinha

Rua Teodoro Rutkewski.452

7h às 16h

2567121

Vila
Americana

Rua dos Imigrantes,398

8h às 16h

2549875

Interior

Pontilhão

8h às 16h

2567148

Interior

Fluviópolis

8h às 16h

2549840

Interior

Estiva

8h às 16h

2567105

Interior

Fartura do Potinga

8h às 16h

2567113

Interior

Barra do Potinga

8h às 16h

6794165

Interior

Colônia Eufrozina

8h às 16h

2567091

Interior

Emboque

8h às 16h
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Posto de Saúde da Água Branca
Mini-posto de Saúde do Turvo
Barracas
Unidade de Saúde do Rosas

2549824

Interior

Água Branca

8h às 16h

2549859

Interior

Turvo Barracas

8h às 16h

2549867

Interior

Rosas

8h às 16h

Posto de Saúde do Lageado

2549786

Interior

Lageado

8h às 16h

Posto de Saúde do Lajeadinho

2549816

Interior

Lajeadinho

8h às 16h

Posto de Saúde do Cambará
Posto de Saúde do Porto
Ribeiro
Posto de Saúde da Divisa
Posto de Saúde do Faxinal dos
Ilhéus
Posto de Saúde Vereador Jorge
Przyvitowski (Faxinal dos Elias)

2549808

Interior

Cambará

8h às 16h

2567172

Interior

Porto Ribeiro

8h às 16h

2549794

Interior

Divisa

8h às 16h

2549832

Interior

Faxinal dos Ilhéus

8h às 16h

7161018

Interior

Faxinal dos Elias

8h às 16h

FONTE: SCNES e SMS.2017

Estrutura Física da Atenção Básica

Atualmente a rede de saúde não abrange a totalidade da cobertura populacional. O
município contempla 28 unidades de saúde, sendo que 100% fundamentam-se nos trabalhos
de equipes multiprofissionais, desenvolvendo ações de saúde em território definido.
Entretanto, a cobertura é de 58,33 % de Estratégia de Saúde da Família com projeto de
expansão para 60% até 2018.
Como demonstra o quadro acima, a Secretaria Municipal de Saúde, o Centro
Odontológico e o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, estão em imóveis locado, os demais
prédios das Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família são próprios.
Entre os anos de 2012 e 2016 foram realizadas reformas e ampliações nos prédios das
seguintes Unidades: Centro de Saúde, Unidade Básica de Saúde da Vila Amaral, Unidade
Básica de Saúde Hipólito Nepomuceno Pinto (Vila Americana), Unidade Básica de Saúde de
Fluviópolis, Posto de Saúde da Água Branca, Unidade Básica de Saúde do Rosas, Postos de
Saúde da Estiva, Lajeado e Faxinal dos Elias. Em 2016 a Unidade Básica de Saúde da Vila
Palmeirinha e Posto de Saúde do Lageadinho foram contempladas com nova construção.
As Unidades Básicas de Saúde da Vila Bom Jesus, Ambulatório Central Dr. Washington
Gusso, Posto de Saúde do Cambará, Faxinal dos Ilhéus, Pontilhão e Colônia Eufrozina,
necessitam de reforma e ampliação. O Ambulatório Médico de Pronto Atendimento Dr.Oséas
Pacheco necessita de reforma.
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Outro fato importante é a acessibilidade da população residente nas localidades do
interior do município devido a área rural ser de grande extensão territorial.
Neste sentido, nota-se a necessidade de expansão de novas equipes e investir nas
reformas e ampliações das unidades citadas anteriormente, que duas já estão em fase de
análise os projetos, como, a do Ambulatório Central Dr. Washington Gusso e do mini-posto de
Saúde do Pontilhão.

2 | OFERTA E COBERTURA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Na sequência, será apresentada a cobertura assistencial do Município, com o
efetivamente produzido para o ano de 2016.
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Serão apresentadas na sequência tabelas com o efetivamente realizado para alguns
itens que demandam os principais atendimentos.

Tabela 03 - Consultas Médicas: Realizado – 2016
Consultas médicas
Total de consultas
Básicas
Básica Urgência
Especializadas

Realizado

Per capita

102.990
62.632
36.308
4.523

2,28
1,39
0,80
0,10

Fonte: SIGSSSAÚDE. População 45.000 (IBGE 2016)

Em relação aos exames laboratoriais há um resultado dentro da programação,
conforme dos parâmetros assistenciais, como observa-se na Tabela.

Tabela 04 - Exames Laboratoriais: Programado e Produzido – 2016
Exames Laboratoriais

Realizado

Per capita

28.548

0,50

Número de exames realizados
Fonte: SIGSSSAÚDE. População 45.000 (IBGE 2016)

Na sequência os dados para alguns itens selecionados seguem os dados a seguir:

Tabela 05 - Exames não Laboratoriais Selecionados: Programado e Produzido – 2016
Exames não laboratoriais

Realizado

Per capita

2.522

0,05

MAMOGRAFIA

736

0,01

TOMOGRAFIA

952

0,02

5.514

0,12

196

0,004

ULTRASSOM

RAIOS X
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Fonte: SIGSSSAÚDE. População 45.000 (IBGE 2016)

Na sequência, as tabelas apresentam um panorama da produção de serviços e a
demanda reprimida real registrada pelo setor de agendamento, TFD-Tratamento Fora do
Domicílio e Secretaria Municipal de Saúde.
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Nela é possível observar os principais atendimentos que apresentam grande demanda,
permitindo a análise e o comparativo com os parâmetros assistenciais e assim programar a
oferta visando a redução das demandas.

Tabela 06 - Consultas em Especialidades, Atendimento e Demanda Reprimidas – 2016
Recebidas

Agendadas

07

04

Demanda
Reprimida
Dez/2016
03

-

561

561

561

Cirurgia Cardiovascular

04

08

12

-

Cirurgia Geral

79

268

347

-

Cirurgia Aparelho Digestivo
Cirurgia de Cabeça e Pescoço
Cirurgia Obesidade Mórbida
Pequena Cirurgia (pele)
Cirurgia Pediátrica

03
18

03
02
12
08
17

06
12
08
35

02
-

Cirurgia Plástica

-

17

09

08

Cirurgia Torácica

04

11

15

-

Cirurgia Vascular

48

124

21

114

Dermatologia

17

403

247

173

Endocrinologia

38

215

120

133

Gastroenterologia

02

82

72

12

Hepatologia

16

13

29

-

-

48

04

44

Hematologia

04

52

56

-

Infectologia

02

03

04

01

Mastologia

12

41

53

-

Nefrologia

22

425

405

42

Neurocirurgia

14

11

24

01

Neurologia

11

165

69

87

Obstetrícia Alto Risco

-

72

18

54

Oftalmologia

-

1.122

1.152

30

Oncologia

-

121

121

-

66
41

203
470
75

148
537
18

55
01
98

CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Alergologista
Cardiologia

Ginecologia Cirúrgica

Ortopedia Geral
Otorrino – Ambulatório
Pneumologia

Demanda
Reprimida
Jan/2016
-
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Proctologia
Psiquiatria
Reprodução Humana/Infertilidade

02
-

39
17
02

09
17
02

32
-

Reumatologia

20

40

19

41

Urologia

-

269

238

31

Oftalmologia Catarata

-

53

53

-

Otorrino Deficiência Auditiva
Avaliações Fissurada e Anomalias
Crânio Faciais
Pediatria Síndrome de Down

-

67

67

-

05

-

05

-

06

-

06

-

Total Geral

434

5.046

4.523

4.493

Fonte: Setor de Agendamento/TFD/SMS 2017.

Tabela 07 – Exames Especializados, Atendimento e Demanda Reprimida.
Exames
Especializados
Audiometria/Impedancio /Bera

Demanda
Reprimida
Jan/2016
-

Recebidas

Agendadas

89

81

Demanda
Reprimida
Dez/2016
08

Avaliação Urodinâmica Completa

07

09

01

15

Eletrocardiograma
Endoscopia
Ecocardiograma
Ecodoppler De Carótidas
Espirometria/Bera
Colposcopia
Mamografia
Teste De Esforço
Ultrassonografia Obstétrica
Ultrassonografia Abdômen Superior
Ultrassonografia Abdômen Total
Ultrassonografia Aparelho Urinário
Ultrassonografia Articulação
Ultrassonografia Bolsa Escrotal

90
47
04
-

314
534
464
35
50
09
753
209
-

314
273
267
19
19
09
736
184
801
48
471
198
247
11

351
244
16
35
17
25
-

Ultrassonografia Doppler Colorido
Ultrassonograf. Próstata (Abdômen)

-

-

48
49

-

Ultrassonografia Tireoide
Ultrassonografia Mamária
Ultrassonograf. Pélvica ginecológica

-

-

79
100
17

-

Ultrassonografia Transvaginal
Urografia Excretora
Videolaringoscopia

03
07

01
30

270
37

04
-

Total Geral

158

2.497

4.279

715

Fonte: Setor de Agendamento/TFD/SMS 2017.
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Nessa abordagem, referente ao capítulo da oferta e produção de serviços, foram
relacionadas informações e indicadores referentes a produção geral da Secretaria de Saúde,
para uma visualização ampla da cobertura e da demanda reprimida.
Percebe-se que não há demanda reprimida referente a ultrassonografias devido a
maneira de agendamento que é por cota /mês, onde há uma cota de 470 cotas mês, então
quando acaba a cota o paciente fica com a guia e retorna no próximo mês para agendamento.
Precisamos contabilizar essa demanda reprimida para próximas programações.
Nesse sentido observa-se uma grande necessidade de ampliação especialmente em se
tratando da cobertura para as consultas em algumas especialidades. O Município deverá
buscar alternativas para ampliar esses quantitativos, no entanto esbarrará numa realidade
comum em todo o território nacional: a falta de disponibilidade de profissionais nessa área.
A produção setorial, aquela realizada pelas equipes específicas será demonstrada nos
itens relacionados a cada setor. Por exemplo, a produção das equipes de saúde da família
poderá ser visualizada no tema da Atenção Básica.

II REDES DE ATENÇÃO E
SERVIÇOS DE SAÚDE
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1 | ATENÇÃO BÁSICA

A Portaria Ministerial 2.488 de 21 de outubro de 2011, que dispõe sobre a Política
Nacional de Atenção Básica prioriza a Estratégia Saúde da Família como instrumento principal
para a reorganização da atenção básica no país. Esta estratégia orienta a implantação de
Equipes de Saúde da Família – ESF, propriamente ditas e de Equipes de Agentes Comunitários
de Saúde – EACS nos estabelecimentos de Saúde do Rosa, Fluviópolis, Vila Bom Jesus, Vila
Palmeirinha, Vila Americana optou-se por compor Equipes Estratégia Saúde da Família.
Com o Plano Municipal de Saúde anterior a este, observou-se a necessidade de
mudança no processo de trabalho das USF, pois o modelo tradicional voltado para a marcação
de consultas através da fila “madrugueiras” não absorvia mais a demanda de procura por
atendimentos nas USF. Assim, o acolhimento a demanda espontânea iniciou com a
sensibilização dos profissionais atuantes na saúde e mostra-se com resposta de inclusão e
acesso aos serviços de saúde, sob um olhar integral dos profissionais, direcionado aos usuários
dentro da Estratégia de Saúde da Família. Os resultados demonstram a importância da
atenção básica como ordenadora e orientadora do sistema de saúde em rede e em cuidados
progressivos, da gestão participativa e da Estratégia de Saúde da Família como fonte de
instrumentos para qualificar o cuidado da atenção básica.
Em 2016, das 05 equipes de Estratégia Saúde da Família, dessas 02 equipes irão
participar do 1º ciclo do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica –
PMAQ-AB, do Ministério da Saúde, onde haverá tutoria para Avaliação do Selo Bronze para o
município agraciando as unidades de saúde.

1.1| ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

A implantação da Estratégia Saúde da Família teve início no ano de 2008, com a
implantação de quatro equipes na USF Rosas, Fluviópolis com a justificativa de que nas
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localidades existia e ainda existe a dificuldade de acessibilidade dos usuários à unidade de
saúde pela distância em torno de 22 km, assim como, o território ser íngreme. No ano
seguinte, houve a ampliação da ESF Vila Bom Jesus e Vila Palmeirinha qualificando assim o
atendimento à população, a cobertura foi de 20,41 % para 45 % em 2010. Em 2015 foi
implantado a Estratégia de Saúde da Família da Vila Americana. Fechando em 2016 a
cobertura de 58,33%, de equipe da estratégia saúde da família. Este ano está em fase de
implantação a Estratégia de Saúde da Família da Vila Amaral.
Já no que diz respeito à Estratégia de Saúde Bucal – ESB o município tem o
credenciamento de quatro equipes de ESB, até o presente momento aguardamos a
implantação da Estratégia de Saúde da Família da Vila Amaral com Saúde Bucal.
Também o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF deu início suas atividades em
abril de 2014 com a modalidade 2, visando à ampliação da resolutividade do sistema de saúde,
que trará em consequência a melhoria do perfil de morbimortalidade e indicadores básicos
de saúde.

Tabela 08 – Famílias e Pessoas residentes por área de abrangência da Unidade Básicas de Saúde.
Unidades de Saúde

Nº Famílias

Nº de Pessoas

ESF Vila Palmeirinha

807

2.724

ESF Vila Bom Jesus

595

2.116

ESF Fluviópolis

622

1.972

ESF Rosas

808

2.506

2.832

9.318

Total
Fonte: SIAB/2016.

Tabela 09 – Perfil das pessoas e famílias cadastradas no Sistema de informação da Atenção Básica em
São Mateus do Sul – 2016.
Famílias

Número

%

Número de famílias

3.887

100%

Número de famílias que recebem o Bolsa Família
Número de pessoas cadastradas na ESF
Número de pessoas cadastradas na ESF por sexo
Feminino
Masculino
Pessoas cadastradas na ESF que utilizam Plano de Saúde

451
9.020

11,60%

4.450
4.570
241

49,33%
50,66%
2.67%
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Número de famílias que recebem Coleta Pública de Lixo
Número de famílias queima ou enterra Lixo em sua Propriedade
Número de famílias com Casa de Tijolos

1.488
1.604
956

38,28%
41,20%
24,59%

Número de famílias com Casa de Madeira

1.287

33,11%

Número de famílias com Energia Elétrica em sua Residência

3.700

95,18%

Número de famílias com rede Pública de Abastecimento de Água

1.171

30,12%

Número de famílias com Abastecimento de Água de Poço ou Nascente

1.677

43,14%

751

19,32%

1.985

51,10%

Número de famílias com Rede Pública de Esgoto
Número de famílias com Fossa
Fonte: SIAB –2016.

Tomando como base as informações do Sistema de Informação da Atenção Básica
(SIAB) do município, destacam-se o número de famílias acompanhadas que possuem
condições de saneamento básico. Outro fato relevante é o número de famílias cadastradas,
permitindo o acompanhamento e avaliação das condições de saúde através das equipes de
saúde responsáveis, sendo que, esse acompanhamento é realizado na unidade de saúde ou
através de visita domiciliar.

Tabela 10 – Consultas Médicas, executadas pelas Equipes da Estratégia de Saúde da Família em
2016.
ESF
ESF Vila Palmeirinha
ESF Rosas
ESF Vila Bom Jesus
ESF Fluviópolis
ESF Americana
Total Geral

2016
6.156
3.799
6.462
2.979
3.865
23.261

Fonte: Consulfarma -2017 e ESUS.

Tabela 11 – Visitas domiciliares e procedimentos de profissionais de nível médio
Agentes Comunitários de Saúde.
2013
2014
2015
Unidade de Saúde
VD*
P*
VD*
P*
VD*
P*
ESF Vila Palmeirinha
74
370
2.932
18
16.860
ESF Vila Bom Jesus
19
802
56
9.022
299
9.844
ESF Fluviópolis
16
11
757
31
6.297
ESF Americana
8
06
5.103
105
7.699
ESF Rosas
111
346
106
TOTAL
19
1.011 443 18.160 453 40.806

e superior, exceto

VD*
299
291
52
84
107
833

2016
P*
13.149
9.448
6.546
11.574
7.899
48.616

Fonte: SIGSS-Saúde – 2017 * (VD-Visita Domiciliar/Procedimentos)
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Nessas Unidades de Saúde houve implantação do sistema de informação e acesso
rede de internet nos anos 2012 e 2013, isso justifica o número reduzido de procedimentos e
visitas domiciliares nesse período.

Tabela 12 – Visitas Domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde.
Atendimentos Domiciliares
ESF Vila Palmeirinha
ESF Vila Bom Jesus
ESF Fluviópolis
ESF Rosas
TOTAL

2013
2.076
2.341
3.141
3.063
10.621

2014
2.720
2.012
3.244
3.470
11.446

2015
3.390
3.234
5.913
6.191
18.728

2016
4.497
2.743
5.238
6.122
18.600

Fonte: SIGSS-Saúde-2017.

Ao longo do processo de implantação, evidenciaram-se avanços e dificuldades que
compreenderam desde a territorialização, apoio da comunidade até a fixação de profissionais
médicos nas equipes de saúde da família. Neste período houve a implantação do programa
mais médicos aonde o município solicitou para completar a equipe 10 médicos.

Tabela 13 - Série histórica de cobertura das estratégias de: Agentes Comunitários de Saúde, Saúde da
Família, Estratégia de Saúde Bucal e Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
Cobertura Populacional
2012
2013
2014
2015
2016
Equipe de Saúde da Família – ESF
56,92%
57,04%
56,71%
53,04%
58,33%
04
04
04
04
04
Equipes de Saúde Bucal
equipes
equipes
equipes
equipes
equipes
Núcleo de Apoio à Saúde da
0
0
0
1 núcleo
1 núcleo
Família
Fonte: Sispacto-2016 e SISAB-2017.

A tabela a seguir indica os quantitativos relacionados as principais atividades
desenvolvidas pelas equipes de Saúde nas Unidades de Saúde do Município.

Tabela 14 – Atividades desenvolvidas pela equipe de Enfermagem nas Unidades de Saúde.
Procedimentos
Procedimentos
Enfermagem

de

2012

2013

2014

2015

2016

33.013

45.120

66.781

80.745

121.107
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Administração
de
Medicamentos na Atenção
básica

29.792

19.057

25.417

28.422

29.401

Consulta de Enfermagem

14.563

11.645

2.945

6.314

4.495

-

3.281

4.374

13.888

20.212

501
77.869

307
79.410

909
100.426

1.122
130.491

1.264
176.479

Acolhimento/ Escuta Inicial/
Orientações
Visita Domiciliar
TOTAL
Fonte: Consulfarma -2017 e ESUS.

Tabela 15 – Consultas Médicas, executadas na Atenção Básica.
Consultas
Consulta Médica na Unidades de
Saúde de Atenção Básica

2012

2013

2014

2015

2016

9.866

35.992

51.407

65.617

62.623

Fonte: Consulfarma -2017 e ESUS.

Na medida em que a Estratégia de Saúde da Família foi consolidando no município, foi
possível obter uma construção da série histórica de atendimentos e procedimentos realizados
pelos profissionais que compõem as equipes. Na escolha das informações, da consulta médica
do ano de 2014, destacam-se um aumento de atendimentos médicos com a implantação do
programa Mais Médicos. Outro dado importante foi à inclusão do acolhimento com o objetivo
de qualificação do acesso as pessoas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

1.2| SAÚDE BUCAL

O Município de São Mateus do Sul dispõe atendimento odontológico com quadro de
funcionários para desenvolver os atendimentos por 6 equipes, compostas por 7 cirurgião
dentista (CD) de 20 horas,5 cirurgiões dentistas (CD) de 40 horas, 6 auxiliares de saúde bucal
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(ASB) e 01 técnicos de prótese dentária. As equipes são distribuídas em UBS e ESF, onde
5dentistas estão lotados na Estratégia Saúde da Família (ESF) e 7 nas Unidades Básicas de
|Saúde (UBS).
.
Na área de prevenção dispõem-se do Programa de Ações Coletivas desenvolvidas
na ESF, na comunidade e também aos escolares da rede pública municipal, estadual e CMEI,
atividades que têm por objetivo promoção de saúde através de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Escovação Dental Supervisionada;
Aplicação de Flúor Tópico Gel;
Bochecho Fluorado Semanal;
Educação em Saúde;
Distribuição de escovas e/ou Kits odontológicos (escova, creme dental, fio dental e
cartilha educativa);
Exame bucal com finalidade epidemiológica;
Palestras realizadas com público em geral;
Palestras realizadas com grupos (gestante, terceira idade, grupo de mães) .

ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA E APLICAÇÃO DE FLÚOR GEL

Estas ações são realizadas nas clínicas odontológicas, nos eventos do Município e nas
escolas municipais, estaduais e CMEI.
É realizado anualmente exame bucal nos alunos da rede municipal e nos CMEI no início
do semestre letivo, nas escolas municipais as crianças são classificadas conforme o risco à
doença cárie para posteriormente ser feito o planejamento das ações coletivas e realizado o
agendado para o tratamento odontológico durante o ano. Nos CMEIs é realizada além das
palestras o Tratamento Restaurador Atraumático.
No final do mesmo ano letivo é realizado outro exame bucal nas mesmas crianças para
verificar o resultado alcançado com as ações realizadas pela equipe de saúde bucal nas
escolas.
A equipe de saúde bucal de cada uma das clínicas de odontologia do município realiza
semestralmente a escovação supervisionada e a aplicação de flúor gel em todas as crianças
de pré escola ao 5º ano da escola da área de abrangência de sua Unidade de Saúde.

Tabela 16 – Escovação supervisionada – 2013/2016.
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ANO

2013

2014

2015

2016

Nº Escovação supervisionada

736

2.987

2.899

1.286

Nº Aplicação de Flúor Gel

691

1.852

1.702

2.418

Fonte: SISTEMA SIG SAÚDE (CONSULFARMA)

AÇÃO COLETIVA DE BOCHECHO COM FLÚOR

Esta ação é realizada nas escolas da rede municipal e estadual com frequência semanal
por um profissional treinado da área da educação e da saúde.
Foi realizado reunião na Secretaria de Educação com os coordenadores das escolas
municipais para capacitar os profissionais sobre a aplicação e o manejo da aplicação do flúor.
Todo mês as escolas repassam o relatório de bochecho fluorado mensal para o NASF
(Núcleo de Apoio à Saúde da Família), após é registrado no sistema pelo profissional
capacitado, somente aonde tem equipe ESF com Saúde Bucal a auxiliar que digita no sistema.
Profissional do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) este repassa para a 2ª Regional de
Saúde o relatório.

Tabela 17 – Bochechos com flúor – 2013/2016.
ANO
Nº Bochechos Fluorados

2013
76.070

2014
147.476

2015
89.477

2016
93.175

FONTE: SISTEMA SIG SAÚDE (CONSULFARMA)

ATIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO:

As equipes de saúde bucal realizam ações educativas as mais realizadas são palestras
com orientação de higiene bucal, oficinas de gestantes, mutirão de exame de prevenção de
câncer bucal, grupo de hipertensos/diabéticos, semana de prevenção do Homem, programa
do bebê, etc.
-Atendimento e atividade realizada com crianças de 0 a 5 anos
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Semanalmente são realizadas nas creches CEMEIS crianças de 0 a 5 anos atividades
lúdicas, palestras após as atividades as crianças participam da Ação coletiva de revelação de
placa e escovação, ART (tratamento restaurador atraumático) e aplicação de flúor verniz
fluoretado. Nas atividades preventivas e na UBS são distribuídos KITS de higiene bucal
comprados pela Secretaria de Saúde.

1.3| VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
A Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN é um valioso instrumento de apoio às
ações de promoção da saúde que o Ministério da Saúde oferece aos profissionais da área e
aos gestores do Sistema Único de Saúde - SUS, visando aumentar a qualidade da assistência à
população. Valorizar a avaliação do estado nutricional é atitude essencial ao aperfeiçoamento
da assistência e da promoção à saúde.
A Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN destina-se ao diagnóstico descritivo e
analítico da situação alimentar e nutricional da população, contribuindo para que se conheça
a natureza e a magnitude dos problemas de nutrição, identificando áreas geográficas,
segmentos sociais e grupos populacionais de maior risco aos agravos nutricionais. Outro
objetivo é avaliar o estado nutricional de indivíduos para obter o diagnóstico precoce dos
possíveis desvios nutricionais, seja baixo peso ou sobrepeso/obesidade, evitando as
consequências decorrentes desses agravos à saúde. No município desde 2008 todos os
escolares e pré-escolares da rede municipal de ensino são avaliados e monitorados pelo
SISVAN. Com a implantação do prontuário eletrônico no município o trabalho de vinculação
ao SISVAN Web teve um ganho, com a participação efetiva das Unidades de Saúde da Família.
Além da rede municipal de ensino são acompanhados pelo SISVAN Web os
beneficiários do Bolsa Família, 1.694 famílias por vigência semestral e as gestantes vinculadas
ao SIS Pré-Natal.

Tabela 18 - Diagnóstico Nutricional segundo Peso para Idade - crianças de 0 a 05 anos, no município de
São Mateus do Sul, em 2016.
Diagnóstico
Nº de Crianças
Percentual
Muito Baixo peso para idade
00
00
Baixo peso para a idade
06
0,74
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Peso adequado para a idade
Peso elevado para a idade
Total

738
90,44
72
8,82
816 crianças avaliadas

Fonte: SISVAN Web 2016 – Dados Municipais

O diagnóstico nutricional das crianças de 0 a 05 anos do município é de extrema
importância para o planejamento de ações de prevenção dos distúrbios nutricionais como a
desnutrição e a obesidade e suas complicações como hipertensão precoce, diabetes,
hipercolesterolemia. Pelos dados da tabela pode-se observar um percentual alto de peso
elevado para a idade, o esperado seria até 3% e no município em 2016 o percentual
encontrado foi de 8,82% do total de crianças avaliadas. E crianças com pesos adequados para
a idade atingimos um percentual de 90,44% superando a do estado que é de 89.01%.
Os dados são sinais de alerta para que políticas públicas sejam criadas e efetivadas
objetivando a mudança desse quadro.

Tabela 19 – Crianças de 0 – 7 anos do Programa Bolsa Família acompanhadas pela saúde no SISVAN.
Diagnóstico pelo Peso / Idade
Nº de Crianças
Muito baixo peso para a idade
02
Baixo peso para a idade
17
Peso adequado para a Idade
1.397
Peso elevado para a idade
115
Total
1.531 Crianças Avaliadas
Fonte: SISVAN Web/2017 – Dados Municipais.

O acompanhamento dos beneficiários do Programa Bolsa Família pelo SISVAN Web é
uma das tarefas prioritárias no município, pois trata-se de uma população de vulnerabilidade
social e realizar o diagnóstico nutricional dessa população é uma das preconizações do
programa para que os beneficiários tenham acesso a área de saúde e prevenção de doenças,
pois além da avaliação antropométrica a situação vacinal de todas as crianças beneficiárias é
monitorada.

Tabela 20 - Diagnóstico nutricional de gestantes acompanhadas pelo Bolsa Família no município de São
Mateus do Sul, em 2016.
Diagnóstico
Nº de Gestantes
Percentual
Baixo peso
20
18,35%
Adequado ou Eutrófico
42
38,53%
Sobrepeso
27
24,77%
Obesidade
20
18,35%
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Total

109 Gestantes Avaliadas

Fonte: SISVAN Web/2017 – Dados Municipais.

O Estado nutricional é determinante para uma gestação saudável, os dados avaliados
em 2016 das gestantes acompanhadas no SIS Pré-Natal mostram um alto percentual de
gestantes com sobrepeso e obesidade o que contribui para graves problemas na gestação
como o desenvolvimento do Diabetes Gestacional (DG), a Doença Hipertensiva Específica da
Gestação (DHEG) e com o parto traumático associações diretas com à mortalidade materna e
neonatal. Além de gestantes com baixo peso, estado nutricional associado a complicações
fetais como baixo peso ao nascer, anemia e prejuízo no desenvolvimento do feto.

1.4|CENTRO DE SAÚDE DA MULHER
A partir do ano de 2012/2013 houve uma reforma no centro de saúde no setor de
ginecologia e obstetrícia do município com as seguintes ações: - acompanhamento de usuárias
com exames alterados do programa SISCOLO/SISCAN através do agendamento de consultas e
exames preconizados pelo INCA; - monitoramento do rastreamento do câncer de útero e
mama realizado pelas Unidades de Saúde da Família através da conferência das lâminas de
citologia oncótica e as requisições para o controle e entrega no laboratório; - realização de
procedimentos de colposcopia e/ou biópsia para as mulheres com alterações celulares
(realizada até 2016), atendimento de ginecologia referenciado pelos profissionais da atenção
básica, e coleta de exames citopatológicos nas unidades de saúde onde não há cobertura de
ESF.

1.5| ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO

O Brasil envelhece de forma rápida e intensa. No Censo de 2010, o número de idosos
representa 10,8% da população do total da população brasileira, isto é 20,5 milhões de pessoas
acima de 60 anos. Em sua maioria com baixo nível socioeconômico e educacional e com uma
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alta prevalência de doenças crônicas e causadoras de limitações funcionais e de incapacidades
(MS, 2010).
Com intenção de ampliar o acesso e atender as necessidades dessa grande parcela da
população o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa em
2006. Essa política tem por finalidade, recuperar, manter e promover a autonomia e a
independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde
para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É
alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade.
No município de São Mateus do Sul o censo 2010 aponta que 9,84% da população do
município são de pessoas idosas, isso representa 4.063 pessoas acima de 60 anos morando
em São Mateus do Sul. Esses números evidenciam o grande desafio que o município tem em
prestar assistência de qualidade, desenvolver e valorizar o atendimento acolhedor e
resolutivo à pessoa idosa, baseado em critérios de risco. Observa-se a necessidade de
estruturação e fortalecimento de uma rede de assistência centrada na atenção integral a
pessoa idosa, associada à rede de serviços de saúde e sociais, que tenha ênfase na promoção
do envelhecimento ativo.
A organização da assistência à saúde da pessoa idosa no município projeta-se através
da reorganização da atenção básica dentro da Estratégia de Saúde da Família. A pessoa idosa
tem nos agendamentos de consultas, exames e outros procedimentos, seu direito de
atendimento prioritário atendido. O acolhimento não só identifica as reais necessidades da
pessoa idosa, mas revela-se como ferramenta importante no processo de mapeamento da
comunidade, sistematização do cadastramento dos usuários e estratificação de risco desses
idosos junto à estratégia saúde da família (Caderno de Atenção nº 28, MS).
Na organização de trabalho das Equipes de Estratégia em Saúde da Família (ESF), estão
inseridas as visitas domiciliares mensais e com maior cuidado aos chamados marcadores
sentinelas como gestante, hipertensos, diabéticos, tuberculose, hanseníase, crianças menores
de seis anos e idosos com dificuldade de locomoção. O que já inclui várias visitas de atenção
aos idosos que recebem visitas multidisciplinares periódicas, em razão de situações de
vulnerabilidade, já plenamente atendida na dinâmica do cuidado prestado pela ESF. Os que
não se encontram em situações vulneráveis também recebem visitas doa Agentes
Comunitários de Saúde que levam informações e dedicam atenção a situações que possam
acarretar alguma complicação na saúde desse usuário.
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Também dentro do Programa de Atenção as Condições Crônicas, as pessoas idosas são
contempladas com grupos de atividades que visam à prevenção de agravos e a promoção da
saúde e do envelhecimento ativo em todas as unidades de saúde da família no município. As
equipes de saúde da ESF agem identificando situações de risco, incentivando a criação dos
espaços alternativos, reforçando laços de parceira com a comunidade na solução conjunta dos
problemas identificados no território em relação a cada fase da vida. A abordagem do idoso
na ESF consiste em mantê-lo na comunidade, promovendo a sua autonomia com o apoio
social junto de sua família, de forma digna e mais confortável possível, sem descuidar do
fortalecimento de vínculo desse usuário com os profissionais da ESF.

1.7 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

A Assistência Farmacêutica é definida pela Política Nacional de Medicamentos como
Grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde
demandadas por uma comunidade. Envolve desde a gestão de pedido, o recebimento,
armazenamento, conferência e a distribuição dos medicamentos e materiais hospitalares, das
Unidades de Saúde do Município até o abastecimento de medicamentos em todas e em cada
uma de suas etapas constitutivas, a conservação e o controle de qualidade, a segurança e a
eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a
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obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos
profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de
medicamentos (BRASIL, 2002a, p.34).
Entende-se que há uso racional de medicamentos quando pacientes recebem
medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas
necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a
comunidade.
A Secretaria de Saúde do município de São Mateus do Sul possui em seu quadro de
servidores 02 farmacêuticos, 01 Técnica de Enfermagem, 01 Agente Comunitário de Saúde,
dois estagiários e nenhum técnico de farmácia, os quais estão lotados na Farmácia Municipal.
Na Cartilha para Gestores Municipais: Assistência Farmacêutica no Serviço público, publicado
em 2013 pelo CRF-PR, recomenda-se que seja considerado no mínimo um farmacêutico de 8
horas/dia a cada 7.000 habitantes para a assistência farmacêutica básica.
A Assistência Farmacêutica no Município está dívida conforme os blocos de
financiamentos definidos pela Portaria GM/MS 204 de 29/01/2007 em:

1. COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF)

A Assistência Farmacêutica na Atenção Básica é financiada pelo Ministério da Saúde,
Estados e Municípios. De acordo com a Portaria nº 1.555, de 30 de julho de 2013, os recursos
devem ser aplicados no custeio dos medicamentos destinados aos agravos prevalentes e
prioritários da Atenção Básica. Essa Portaria Dispõe sobre as normas de financiamento e de
execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Aplicação dos Recursos Tripartite:
•

UNIÃO - R$ 5,10 hab./ano

•

ESTADO – R$ 2,36 hab./ano

•

MUNICÍPIO - R$ 2,36 hab./ano

Os recursos supramencionados são utilizados na aquisição dos medicamentos oferecidos pela
Rede Municipal - REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais).
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O município possui 05 ESF-Estratégia de Saúde da Família, porém não há nenhuma farmácia
instalada nas unidades destas estratégias, somente dispensação de medicamentos
padronizados através das equipes (sem responsável técnico).

Tabela 21– Assistência Farmacêutica: Usuários atendidos e unidades dispensadas.
Ano

Nº de usuários
atendidos

Unidades de medicamentos
dispensadas

2013

86.645

7.087.422

2014
2015
2016

90.008
88.353
84.200

7.512.174
7.275.011
6.912.907

Fonte: Setor de Farmácia SMS - 2017

2. COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CESAF)

Ministério da Saúde considera como estratégicos todos os medicamentos das doenças de
perfil endêmico, cujo controle e tratamento tenham protocolo e normas estabelecidas e que
tenham impacto socioeconômico.
O elenco é definido pelo Ministério da Saúde, que também é responsável pelo
financiamento e aquisição dos medicamentos. Estes são repassados às Secretarias Estaduais
de Saúde, que os distribuem aos seus municípios.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DST/AIDS
Endemias Focais (Malária, Esquistossomose, Leishmaniose, Meningite, Doença de
Chagas, Cólera, Peste, Filariose, Tracoma)
Tuberculose
Hanseníase
Lúpus Eritematoso (talidomida)
Mieloma Múltiplo (talidomida)
Doença Enxerto x Hospedeiro (talidomida)
Hemoderivados
Alimentação e Nutrição
Controle do Tabagismo
Imunobiológico (soros e vacinas)
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3. COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF)

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica-CEAF é uma estratégia de
acesso a medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sua principal característica é
a busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial,
cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas-PCDT,
publicados pelo Ministério da Saúde.
Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas
neste

Componente

estão

divididos

em

três

grupos

conforme

características,

responsabilidades e formas de organização distintas:
I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde,
sendo dividido em:
a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos
às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela
programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças
contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;
b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de
recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal
sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e
dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica; (Alterado pela PRT nº 1996/GM/MS de
11.09.2013).

II - Grupo 2: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do
Distrito Federal pelo financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e
dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica;

4. PROGRAMAS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ
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a) PARANÁ SEM DOR

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná possui, desde o ano 2000, um programa
específico para tratamento da dor – Programa Paraná Sem Dor. Por meio deste Programa é
disponibilizado aos usuários um elenco de medicamentos, estabelecido com base na escada
analgésica da Organização Mundial de Saúde, permitindo a adequação da terapia
farmacológica de acordo com o nível de dor experimentado pelo paciente.

b) ANÁLOGOS DE INSULINA – DIABETES TIPO 1

O fornecimento de Análogos de Insulina para pacientes com Diabetes mellitus tipo 1
(insulinodependentes) instáveis ou de difícil controle foi implantado no Estado do Paraná em
outubro de 2006. É pré-requisito para o cadastro no programa o uso prévio das Insulinas
humanas NPH e Regular ou Insulina pré-misturada, sem a obtenção do controle adequado da
doença.

c) INFECÇÕES OPORTUNISTAS – AIDS

A prevenção de infecções oportunistas em indivíduos infectados pelo HIV é uma
intervenção de grande efetividade e que proporciona redução significativa da
morbimortalidade

das

pessoas

vivendo

com

HIV/AIDS.

O CEMEPAR é responsável pela programação, aquisição, recebimento, armazenamento e
distribuição dos medicamentos para profilaxia e tratamento de Infecções Oportunistas dos
pacientes assistidos por este programa conforme pactuação na Comissão Intergestores
Bipartite - CIB.

5. PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO (PNCT) – INCA

A gestão e a governança do controle do tabagismo no Brasil vêm sendo articuladas pelo
Ministério da Saúde através do INCA, o que inclui as ações que compõem o Programa Nacional
de Controle do Tabagismo (PNCT). O Programa tem como objetivo reduzir a prevalência de
fumantes e a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do
tabaco, seguindo um modelo no qual faz parte ações educativas, de comunicação e de
atenção à saúde. Os participantes deste programa têm acesso a medicamentos, gomas e
adesivos usados para tratamento da dependência do tabaco.
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6. SAUDE DA MULHER

O Ministério da Saúde distribui aos estados os quais distribuem aos seus municípios, oito
opções de métodos de contraceptivos. Através do preenchimento de relatórios bimestrais
são informados os quantitativos distribuídos e em estoque, assim o estado repõe a
quantidade necessária para o bimestre seguinte.

7. ABC- FARMA (LISTA SUPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS)

Registro de Preços para o fornecimento no varejo de medicamentos que não façam parte
da farmácia básica constantes da Tabela de Medicamentos da ABCFARMA (Associação
Brasileira do Comercio Farmacêutico), para fazer frente às emergências e intercorrências da
Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus do Sul – PR, visando à distribuição gratuita à
pacientes de acordo com prescrição médica. Financiamento municipal.
ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA EM SÃO MATEUS DO SUL

Figura 1 – Estrutura - Assistência Farmacêutica Em São Mateus do Sul
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Figura 2-Assistência Farmacêutica

2 | 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 sãomateuense, visto que a maioria dos serviços de média e alta complexidade concentra-se em
Curitiba, campo Largo e União da Vitória.
A rede própria é composta por serviços de fisioterapia, psiquiatria e ortopedia. As
unidades especializadas que compõe a rede estão dispostas; conforme abaixo:
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•

01 Centro de Atenção Psicossocial I – CAPS atendimento â pacientes com transtornos
psiquiátricos;

•

Transporte Sanitário Público:
O Serviço de Transporte Sanitário Público realiza o transporte programado de
pacientes para atendimentos em outras unidades, nos municípios de Curitiba,
Campina Grande do Sul, Campo Largo e União da Vitória e em São Mateus do Sul
atendemos transporte às clinicas conveniadas, o HMDPF- Hospital e Maternidade
Dr.Paulo Fortes e o Ambulatório de Pronto Atendimento Municipal. Os atendimentos
específicos são para sessões de fisioterapia com quadro agudo e para sessões de
hemodiálise dos pacientes com insuficiência renal crônica. São, ainda, transportados
mediante agendamento com antecedência ao evento, usuários com necessidades
especiais para exames e consultas programadas com especialistas. Atualmente,
contamos com uma frota de 27 veículos de Transporte Sanitário Público citados
abaixo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Micro-ônibus (viagens para fora do município).
2 Ambulância Dublo Remoção Simples (atendimento eletivo).
2 Ambulância Remoção Simples (transferências).
1 Ambulância UTI (transferências).
1 Uno ESF-Fluviópolis.
1 Clio ESF-Rosas.
1 Clio Equipe De Endemias.
1 Uno Unidade de Saúde – Lageado.
1 Uno Vigilância Sanitária.
1 Uno Setor de Odontologia.
2 Pálios (Viagem para TFD-Tratamento fora do Município).
1 Logan (Viagem a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde).
1 Van Jumper / 1 Kombi (pacientes de hemodiálise e TFD e capacitações).
2 Unos Transporte (transporte de pacientes dentro do município).
1 Spin - Setor Epidemiologia.
1 Up - Vigilância Sanitária.
1 Pálio - ESF Amaral/Palmeirinha
1 Pálio - ESF Bom Jesus/Americana
1 Pálio - Unidade de Saúde da Água Branca.
1 Pálio - Unidade de saúde Lageadinho.
1 Uno – Ambulatório Central.
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A média da população atendida diariamente é de 120 atendimentos. Há uma
central de regulação própria dos veículos do Transporte Sanitário. A central de
regulação do Serviço de Transporte Sanitário Público funciona no mesmo endereço da
Secretaria Municipal de Saúde, anexa ao agendamento de TFD- Transporte Fora do
Domicílio. A manutenção dos veículos é contratada por meio de licitação pública. Os
condutores são servidores públicos do quadro efetivo do Município.
Também possuímos contrato com empresa terceirizada, através de licitação
para três ônibus que saem diariamente do município de São Mateus do Sul para levar
pacientes com consultas e exames agendados pelo TFD aos municípios vizinhos. Sendo
um para Curitiba e Região Metropolitana com saída ás 3:30h, outro para Campo Largo
com saída ás 4h e o terceiro para União da Vitoria com saída ás 6h onde funciona o
CISVALI-Consórcio Intermunicipal do Vale 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 que comprovem residência. Dentre as solicitações que a
Secretaria atende estão:
•
•
•
•

Óculos;
Empréstimo de Cadeira De Rodas;
Empréstimo de Cadeira Higiênica;
Empréstimo de Muletas;
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•
•
•
•

Empréstimo de Andador;
Empréstimo de Cama-Hospitalar;
Alimentação Especial;
Oxigenioterapia Domiciliar.
Para os itens: alimentação especial, óculos, empréstimos de inalador ou equipamentos

de auxílio à locomoção bem como camas-hospitalares, não há restrição de faixa etária.
Os equipamentos de auxílio à locomoção (cadeira de rodas, cadeira higiênica, muletas,
andadores) sob a responsabilidade do Serviço Social são apenas para empréstimo e não serão
fornecidos como doação. Solicitações de equipamentos de auxílio à locomoção para uso
definitivo devem ser encaminhadas das Unidades de Saúde para o serviço social onde são
agendadas as consultas, na Unicentro - CEDETEG em Guarapuava, que irá confeccionar o
equipamento necessário ao usuário. Entende-se para uso definitivo, usuários com amputação
de membro, Alzheimer, paralisia cerebral, entre outros, e/ou declaração médica
determinando o uso contínuo.
• Os usuários com solicitações deferidas para óculos são encaminhados para a
ótica credenciada via Consórcio Municipal.
• Os usuários atendidos com empréstimos de equipamentos de auxílio à
locomoção são atendidos com empréstimo para curto período. No caso de o
responsável pelo empréstimo não retornar ao Serviço Social para renovar ou
devolver o equipamento no prazo estabelecido o Serviço Social realiza busca,
através de visita domiciliar, caso não seja possível a devolução, orienta e
encaminha o usuário a buscar na Unidade de Saúde referência, encaminhamento
para aquisição permanente do equipamento.
• Os usuários atendidos com empréstimo de cama-hospitalar terão o empréstimo
concedido por período indeterminado.
• Os usuários com solicitação para alimentação especial deferida são
acompanhados mensalmente para fornecimento.
• Os usuários portadores de necessidades especiais, em estado de desnutrição
grave, doentes de câncer, crianças com intolerância a lactose e intolerantes às
proteínas do leite de vaca são atendidos com libertação de alimentação e leites
especiais.
• Os usuários com solicitação de fornecimento de medicamentos que não fazem
parte da farmácia básica do município e caracterizados como urgência e
emergência também são atendidos pelo serviço social.

Visitas domiciliares
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A visita domiciliar constitui um instrumento de trabalho do assistente social e é
realizada conforme avaliação da necessidade pelo profissional.
Após atendimento do usuário, o assistente social emite o parecer técnico sobre o atendimento
e efetua o devido encaminhamento ao setor específico.
Com relação a oxigenoterapia domiciliar, a atribuição do Serviço Social no momento,
consiste em realizar visita domiciliar para emissão de relatório que será encaminhado a
Secretaria de Estado da Saúde, como exigência para liberação de equipamento concentrador
de oxigênio, bem como orientar a família quanto a existência do benefício do programa de luz
fraterna para usuários de equipamento de sobrevida com renda família até três salários
mínimos.
A atuação do assistente social em equipes multiprofissionais é enriquecedora, pois o
profissional com sua visão social pode auxiliar na abordagem familiar bem como na
construção de projetos terapêuticos.
Também no município de São Mateus do Sul mediante avaliação social são liberados pernoites
com alimentação e transporte para pacientes em tratamento fora do domicílio nos municípios
de Curitiba e Campina Grande do Sul, através de contrato de licitação.
São fornecidas bolsas de ostomias via Consórcio Municipal, realizados processos para
realização de laqueaduras através da Regional de Saúde sendo liberadas duas ao mês e
vasectomia ainda estamos sem prestador de serviço na região. São atendidos pacientes e
realizado processo para exames de cintilografia e encaminhado para Regional de Saúde.
E ainda são feitos encaminhamento para ARLEP-Associação de Reabilitação de Lesões
Lábio Palatais para cadastro no Hospital de Bauru em São Paulo com de ajuda de custo de
hospedagem e alimentação. Hoje temos13 pacientes cadastrados com valor de R$ 540,00 por
paciente.
Processos para realização de exames que não compõe tabela SUS e encaminhados para
Secretaria Municipal de Saúde para avaliação e liberação do mesmo.
Processo para ajuda de custo para tratamento de pacientes em hospitais fora do
estado do Paraná.
Processos de liberação para exames de ressonância magnética através do Consórcio
CISVALI, mediante fila de Espera. Sendo 06(seis) na Inmet e 14(quatorze) na Domit. As
ressonâncias com necessidade de sedação são liberadas através da SESA-Secretaria de Estado.
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Credenciamento pela Prefeitura
•

03 Laboratórios de Análises Clínicas

Consórcio intermunicipal de Saúde do vale do Iguaçu -CISVALI
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – CISVALI, foi criado e
constituído em 12 de dezembro de 1995. É formado por 09 (nove) municípios, da área de
abrangência da 6º Regional de Saúde de União da Vitória. O CISVALI, até a data 07/08/2008
era uma entidade com personalidade jurídica de direito privado. A partir desta data, com base
nos termos da Lei Federal n.11.107/2005 e Decreto n.6.017/2007, passou a ser Consórcio
Público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, sem fins
lucrativos, com sede administrativa na Rua Ipiranga, 251, Centro, na cidade e comarca de
União da Vitória, Estado do Paraná.
Participam do CISVALI os seguintes municípios: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz
Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paula Frontin, Porto Vitória, São Mateus do Sul e
União da Vitória.

Participação no CISVALI
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Para efetiva participação no CISVALI – Consórcio Intermunicipal do Vale do Iguaçu, o
município tem um Contrato de Rateio nº 008/2016 que constituem atividades desenvolvidas
como: execução administrativa ,orçamentária ,financeira e técnica de gestão associada, a
manutenção e conservação ,bem como a Contratualização de serviços públicos suplementares
e complementares, na área da saúde pública, conforme os princípios ,diretrizes e normas que
regulam o Sistema Único de Saúde-SUS além de garantir a prestação de serviços médicos de
interesse comum dos consorciados.
Os recursos destinados ao Consórcio por este instrumento são compostos de duas
partes: contribuição mensal destinada a cobrir os custos administrativos e operacionais do
consórcio com base no percentual per/capta (proporcional à população do município
referente TCU 2016) de R$ 0,35/habitante/mês, valor unitário definido pela Assembléia de
Prefeitos e despesas realizadas pelo consórcio das quais resultarem benefício exclusivo ao
consorciado, calculados com base no valor do Contrato de rateio 2016,acrescido do
percentual de 10%,visando garantir a previsão do crescimento da demanda no atendimento
aos usuários do município consorciado.
Os itens relacionados as despesas realizadas exclusivamente pelo município são:
Consultas e procedimentos especializados, de acordo com a Tabela de Procedimentos CISVALI,
transporte sanitário regional, no aporte de R$ 0,40 /quilometro rodado (sem Abastecer
através do consórcio e adicional de R$ 0,70 para os municípios que optarem em abastecer
através do consórcio. Além de sistema integrado de Gestão em Saúde, prontuário eletrônico
e contrapartida do convênio COMSUS que é um Programa Estadual de Apoio aos Consórcios
Intermunicipais de Saúde.
Esse contrato tem prazo de vigência de 12 meses e poderá ser alterado durante a
vigência, mediante decisão fundamentada da Assembleia Geral, através de termo aditivo.
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3|ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Os hospitais são instituições complexas, com alta densidade tecnológica, de caráter
multiprofissional e interdisciplinar, vinculados a uma população de referência com base
territorial, responsáveis pela assistência aos usuários de perfil agudo ou crônico, que
apresentem potencial de estabilização e de complicações de seu estado de saúde, exigindo
assistência contínua em regime de internação, por meio de ações que abrangem a promoção
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação.
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.
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O Município de São Mateus do Sul conta com apenas um Hospital para atendimento à
população sendo:
•

Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes (HMDPF)
O Hospital e Maternidade Dr. Paulo fortes foi fundado em 20 de janeiro de 1929, pelo
Dr.Paulo Fortes, sob a denominação de Hospital São Mateus na rua Ozy Mendonça de Lima,
onde hoje se encontram as instalações de Secretaria Municipal de Educação.
Em 02 de abril de 1946, chegaram para ajudar o Hospital e contribuir com a comunidade
as Irmãs –Filhas de caridade São Vicente de Paula.Com um aumento significativo da
população houve a necessidade de ampliar o Hospital, sendo que o mesmo foi transferido
para a rua 21 der setembro, onde hoje se encontram as instalações do Lar São Mateus. Por
volta de 1966, as instalações já não atendiam á demanda de seus clientes, havendo a
necessidade de ampliação. Em virtude deste problema a comunidade formou uma
Comissão que uniu com as Associação de Proteção à Maternidade e a Infância, com
objetivo de conseguir verbas para a construção de um novo prédio para instalar o Hospital.
O primeiro passo foi adquirir um terreno e em seguida dar início à construção do prédio.
Como os recursos eram escassos faltou dinheiro para concluir a obra que já estava em
andamento. Foi então que a Petrobrás prestou colaboração, concluindo a construção do
prédio e equipando o Hospital, que foi inaugurado em 02/12/21967 com o nome de
Hospital e Maternidade Dr.Paulo Fortes. Em 1985, foi realizada uma ampliação utilizada
para Ambulatório e Pronto Socorro. Este trabalho foi realizado com o apoio da Petrobrás
que muito colabora com a Instituição.
O Hospital e Maternidade Dr.Paulo Fortes, é uma sociedade civil de duração
indeterminada, sem fins lucrativos, declarado de utilidade pública nas esferas municipal,
estadual e federal, situado a rua: Dr.Paulo Fortes, nº 22, na cidade de São Mateus do Sul Paraná e tem as seguintes finalidades:
• Prestar assistência ao indivíduo, família e comunidade na prevenção, promoção,
manutenção e recuperação da saúde;
• Promover e estimular a pesquisa na área de saúde;
• Colaborar na formação de recursos humanos de saúde.
Sua missão é a de prestar assistência médico-hospitalar humanizada a quem o procura,
utilizando-se de profissionais capacitados e das melhores técnicas possíveis, para melhorar
a qualidade de vida das pessoas, de acordo com os princípios do SUS.
E se insere na rede de estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS/Paraná com a
missão de se caracterizar como referência para a prestação de assistência integral à saúde
dos usuários do SUS/Paraná, particularmente nas áreas de média complexidade
ambulatorial e hospitalar.

Tabela 22 - Evolução do Número de Internações SUS, Convênios e Particular 2012-2016
Estabelecimento
Hospital Maternidade Dr.
Paulo Fortes

2012
3.062

2013
3.000

2014
2.681

2015
2.777

2016
2.642

Total
14.162

Fonte: NMSoftware- HMDPF – 2017.
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Para esta instituição hospitalar receber recursos do SUS, existe um Plano Operativo
Assistencial 2015/2017, o qual foi elaboração conjuntamente pelo Gestor Estadual do
SUS/Paraná e o Hospital Paulo Fortes, o qual tem validade de dois anos a contar de sua
publicação no Diário Oficial sendo renovado subsequentemente.
O Plano Operativo Assistencial-POA tem por objetivo definir a missão institucional do Hospital
no âmbito do modelo assistencial estabelecido para o SUS/Paraná, definir as suas áreas de
atuação, novas metas quantitativas e qualitativas a serem atingidas, assim como os
indicadores de desempenho a serem monitorados para o acompanhamento e a avaliação da
efetividade do Contrato celebrado entre as partes.
Existe uma equipe composta por dois membros do Hospital Dr. Paulo Fortes, um
membro da Secretaria Municipal e Saúde de São Mateus do Sul, um membro da Secretaria
Municipal de Saúde de Antônio Olinto, um membro do Conselho Municipal de Saúde de São
Mateus do Sul -COMSAS e dois membros da 6ª Regional de Saúde a qual realiza mensalmente
a avaliação da Contratualização e emitem relatórios sobre as metas atingidas .O recebimento
de recursos federais são liberados por percentual conforme metas atingidas especificadas no
Plano Operativo Assistencial-POA. Há mais de 10 anos o município trabalha com 226
Autorização de Internamento Hospitalar AIH –/ano conforme tabela abaixo:

Tabela 22.1 – Autorização de Internamento Hospitalar - AIH por especialidades.
Especialidades
Clinica cirúrgica
Obstetrícia
Clínica Médica
Pediatria
Ortopédica
TOTAL

Contratualizados /mês
24
63
110
20
09
226

Fonte: POA/HMDPF-2015/2016

Tabela 23– Internações SUS faturadas segundo Especialidade no ano de 2015 e 2016.
Especialidades
Clinica cirúrgica
Obstetrícia
Clínica Médica
Pediatria
Ortopédica
TOTAL

2015
420
670
880
216
44
2.230

Internações/Ano
2016
320
680
828
234
42
2.104

Fonte: Faturamento SUS do HMDPF-2017
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Os procedimentos elencados na tabela a seguir são financiados pelo FAE – Fração
Especializada Assistência que corresponde a procedimentos ambulatoriais de média
complexidade, medicamentos e insumos excepcionais, órteses e próteses ambulatoriais e
Tratamento Fora do Domicílio (TFD), sob gestão do estado.
Tabela 24- Atendimento Ambulatorial –FAE
Atendimento Ambulatorial
Diagnóstico por Radiologia
Emissões Otoacústicas Evocadas
Atendimento de Urgência com observação 24 horas
Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória
Tratamento Conservador de Fratura

Meta /Mês
600
47
20
03
01

Ano 2016
8.488
479
216
31
01

Fonte: Faturamento SUS do HMDPF-2017

4|REDE MATERNO-INFANTIL

A implantação do Programa Mãe Paranaense no município de 2012 ocorreu no mês de
outubro de 2012, com ações de atenção ao pré-natal e a criança menores de um ano, com
vinculação da gestante ao hospital conforme classificação de risco (habitual, intermediário e
alto risco) para uma adequada atenção ao parto.
O cadastramento e acompanhamento das informações das gestantes são realizados
através do SISPRENATAL, sendo que, neste primeiro momento foi centralizada a digitação das
informações no centro de Saúde com a justificativa de dificuldade no acesso próprio do
sistema, lentidão durante o cadastro, e ausência da internet nas localidades do interior. A
disponibilização para o cadastro e acompanhamento dos dados pelas Unidades de Saúde da
Família acorreu a partir do ano de 2014.
O município possui uma Câmara Técnica Municipal da Rede Mãe Paranaense/Cegonha
e um Comitê de Mortalidade Materna e Infantil, que aponta uma série histórica dos anos de
2013 a 2016 de Razão de Mortalidade Materna (RMM) de 0/100.000 nascido vivos para o
período. O comitê tem o objetivo principal de investigar, estabelecer causas e intervir, visando
à proteção à gestante. E a Câmara Técnica tem sido essencial no acompanhamento e
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propondo intervenção nos problemas identificados seguindo a Linha Guia Mãe Paranaense,
2012.
As mulheres com suspeita de gravidez são atendidas pelo acolhimento do enfermeiro
para a solicitação do exame BHCG (laboratório tradicional), o resultado é entregue no
laboratório. Após o resultado é agendado a consulta com enfermeiro preferencialmente na
semana para adesão ao pré-natal, faz-se a entregue da carteira de gestante com classificação
de risco com a vinculação no hospital conforme o risco: habitual e intermediário (HMDPFHospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes) e Alto Risco (APMI- Associação de Proteção a
Maternidade e a Infância). Os agendamentos das consultas de pré-natal são marcados na
carteira de PN. Gestantes de alto risco são encaminhadas via marcação de consultas (código
de transação) para o CISVALI. E realizam paralelamente o pré-natal na UBS de referência. O
pós-parto a puericultura do RN são agendado nessas mesmas unidades de saúde.
O fortalecimento da Atenção Básica é essencial para melhorar ações de captação
precoce das gestantes com menos de 120 dias para início de PN e visita domiciliar até o quinto
dia de nascimento do recém-nascido. Outra ação importante é melhorar o acesso ao
estabelecimento de referência para o atendimento à gravidez de alto risco.
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5|REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS

De acordo com a Portaria nº 1.600 de 07 de julho de 2011, são considerados
componentes e interface da Rede de Atenção às Urgências, todos os serviços e ações que
buscam garantir a integralidade do cuidado.
A Rede de Atenção às Urgências foi constituída considerando que o atendimento aos
usuários com quadros agudos deva ser prestado por todas as portas de entrada dos serviços
de saúde do SUS, possibilitando a resolução integral da demanda ou transferindo-a,
responsavelmente, para um serviço de maior ou menor complexidade, dentro de um sistema
hierarquizado e regulado, organizado em rede de atenção às urgências enquanto elos de uma
rede de manutenção da vida em níveis crescentes de complexidade e responsabilidade.
O Modelo de Atenção às Urgências deve ser centrado no usuário, garantido a
universalidade, equidade e integralidade do cuidado, ampliando o acesso com acolhimento e
classificação de risco, integrando os componentes da Rede de Atenção à Saúde por meio da
regulação.
Os serviços de assistência de urgência e emergência no município estão organizados
na Unidade de Pronto Atendimento. A análise da produção de consultas médicas realizadas
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na rede própria aponta uma produção elevada nas consultas do Pronto Atendimento,
ocasionando uma demanda excessiva, onde casos que seriam solucionados na Atenção Básica
se misturam com casos de urgência/emergência.
Outro fator importante a ser considerado é a demora na regulação de casos que
necessitam de atendimento especializado, ocasionando a permanência de pacientes na
Unidade de Pronto Atendimento, sobrecarregando ainda mais o atendimento a população.
Os pacientes referenciados para atendimento de urgência em nível hospitalar são
regulados pela Central de Leitos do Estadual.
Após liberação de vaga o município disponibilizará recursos necessários para melhor
atender o paciente, por meio do transporte especializado e acompanhamento por equipe
médica e de enfermagem nos casos mais graves e especiais. A população atualmente pode
contar com os serviços de 01 ambulância tipo A e 02 ambulâncias tipo B.
Tabela 25 - Série histórica de atendimentos no Pronto Atendimento Municipal de 2012-2016.
ANO
Consultas

2012
9.144

2013
29.044

2014
30.787

2015
33.300

2016
36.487

Fonte: SIGSSAÚDE-2017.

A média de atendimento no pronto atendimento é de aproximadamente de 90
pacientes ao dia.

Mas ao analisarmos esses atendimentos com Classificação de Risco,

realizada pelo enfermeiro plantonista durante triagem percebemos que em 2016, dos 36.487
atendimentos realizados no Pronto Atendimento Oseas Pacheco, 84,50% foram de
classificados como atendimento normal ,14,59% pouco urgente, pacientes esses que
poderiam ser atendidos e solucionado seus problemas nas Unidades de Saúde e na Atenção
Básica e a minoria,172 pacientes correspondendo a 0,47% foram classificados como
urgente,101(0,28%) pacientes como muito urgente e 57(0,16%) com emergência.
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A maioria desses atendimentos são por problemas socioeconômicos, dentre outros,
fato que suscita a reflexão sobre a necessidade de melhorias no acolhimento e atendimento
nas unidades básicas de saúde.

6|REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

A Secretaria da Saúde do Município de São Mateus do Sul busca seguir as legislações
de saúde mental, que visam a desinstitucionalização, com ampliação da rede extra-hospitalar
e fortalecimento de iniciativas municipais e estaduais que propiciem a criação de
equipamentos intensivos de substituição aos hospitais psiquiátricos, com ênfase nas ações de
reabilitação psicossocial das pessoas em sofrimento psíquico, sobretudo através da
implantação dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS e outros serviços similares. Seguindo
estas propostas inaugurou em 2012 o CAPS I.
Além da instalação do serviço, a Secretaria da Saúde vem buscando estabelecer a Rede
de Atenção Psicossocial que envolve outros setores da saúde.
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A visão da saúde mental do Município está de acordo com os princípios da Reforma
Psiquiátrica, buscando garantir a autonomia e os direitos do indivíduo em sofrimento psíquico,
conforme cita AMARANTE (ano1997, pag.165).

[...] poder transformar as relações que a sociedade, os sujeitos e as instituições estabeleceram
com a loucura, com o louco e com a doença mental, conduzindo tais relações no sentido da
superação do estigma, da segregação, da desqualificação dos sujeitos ou, ainda, no sentido de
estabelecer com a loucura uma relação de coexistência, de troca, de solidariedade, de
positividade e de cuidados.

Nesse sentido, compreende-se que a pessoa portadora de um transtorno mental deve
ser acolhida por essa mesma teia de relações sociais para tratamento e, principalmente, com
a intenção de compreender o funcionamento desse sofrimento, a fim de inserir o sujeito na
dinâmica da sociedade e não o colocar à sua margem.
Uma importante estratégia da atenção em saúde mental é a articulação de uma rede
de apoio com os serviços de saúde, visto que isto amplia a capacidade de gerar soluções e
otimiza a utilização dos recursos existentes, contribuindo para maior integralidade e
resolubilidade.

Em 23 de dezembro de 2011 é lançada a Portaria nº 3088 pelo Ministério da Saúde,
que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental
e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema
Único de Saúde.
No artigo 5º são citados os componentes que devem constituir a Rede de Atenção
Psicossocial:

I - Atenção Básica em Saúde;
II - Atenção Psicossocial Especializada;
III - Atenção de Urgência e Emergência;
IV - Atenção Residencial de Caráter Transitório;
V - Atenção Hospitalar;
VI - Estratégias de Desinstitucionalização; e
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

73

SÃO MATEUS DO SUL PR

VI - Reabilitação Psicossocial.

A Rede de Saúde Mental do Município é composta por: CAPS I e Ambulatório de Saúde
Mental, Unidades de Saúde da Família, NASF, Pronto Atendimento e Hospitais (Central
Reguladora de Leitos).
A desconstrução do hospital psiquiátrico é objetivo fundamental de um processo de
desinstitucionalização como o da Política de Saúde Mental. Para executá-la, a desativação dos
leitos hospitalares tem sido feita de forma gradual, mas contínua e firme, sempre
imediatamente precedida da criação de novos serviços, como os Centros de Atenção
Psicossocial e a busca pelo fortalecimento do atendimento em REDE, ampliando os acessos de
Atenção em Saúde à pessoa em sofrimento psíquico. Desta forma, está sendo promovida uma
transformação do modelo tradicional, sem gerar desassistência aos portadores de sofrimento
mental. Da mesma forma, busca-se a reinserção social nos diferentes espaços da cidade (arte,
lazer, trabalho, controle social, etc.), resgatando seus direitos de cidadania, visando uma real
intervenção na cultura, de modo a torná-la mais receptiva ao convívio e às trocas com os
portadores de sofrimento mental.

Apesar de estratégico, o CAPS não é o único tipo de serviço de atenção em saúde
mental. São serviços de referência para casos moderados a severos que necessitem de
cuidado mais intensivo e/ou de reinserção psicossocial, que ultrapassem as possibilidades de
intervenção das equipes de ESF; aliás, a atenção em saúde mental deve ser feita dentro de
uma rede de cuidados.

6.1 | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS I
De acordo com o Ministério da Saúde (2004), o CAPS I é um serviço de atendimento às
pessoas com transtorno mental grave e/ou persistente, maiores de 18 anos, que tem o
objetivo de realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso
ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e
comunitários. É caracterizado pelo cuidado mais intensivo e/ou de reinserção psicossocial,
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que ultrapassem as possibilidades de intervenção das Unidades Saúde da Família e da equipe
de saúde mental ambulatorial.

Quem pode ser atendido pelo CAPS I:
•

Pessoas egressas de internação psiquiátrica, que devem ser encaminhadas ao CAPS
para avaliação logo após a alta hospitalar;

•

Pessoas que apresentam alucinações, delírios e alteração de comportamento,
alteração da percepção de realidade, com dificuldade de estabelecer relações sociais,
prejuízo na realização das atividades de vida diária e isolamento social e quando os
recursos da atenção primária forem esgotados;

•

Pessoas com prejuízo em seu funcionamento cotidiano, decorrentes de transtorno
mental moderado e persistente, mesmo que não apresentem delírios e alucinações,
mas que possam ser beneficiadas com atividades ocupacionais e terapêuticas em
grupos e individuais;

•

Pessoas com histórico de internações reincidentes que necessitem de atendimentos
em saúde mental frequentemente;

•

Pessoas com risco de suicídio decorrentes de transtorno mental.

O trabalho no CAPS I é desenvolvido por uma equipe interdisciplinar formada por:
Assistente Social; Enfermeiro; Psicólogo; Psiquiatra; Pedagoga e Auxiliar de Enfermagem.

As atividades realizadas são: grupos de Psicoterapia, de Enfermagem, de Serviço Social,
oficinas de artes, atendimentos individuais, reuniões de família, atendimento a famílias, de
educação em saúde, atividades culturais, visita domiciliar, reuniões intersetoriais, entre
outras.

Atividades Realizadas no CAPS I

Grupos e oficinas terapêuticas: os grupos terapêuticos e as oficinas buscam potencializar
as trocas dialógicas, o compartilhamento de experiências e a melhoria na adaptação ao
modo de vida individual e coletiva.
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Atendimentos individuais: consistem em uma escuta especial, focada e personalizada de
acordo com a necessidade individual de cada paciente, a fim de estimular a reflexão no
sujeito, dando o apoio para que pense, reveja, evolua, aprofunde as suas situações e
questões que são significativas para o processo de desenvolvimento de seu tratamento.
Reavaliação do projeto terapêutico singular (PTS): o Projeto deve ser reavaliado com
frequência para identificar se os objetivos definidos inicialmente estão sendo alcançados,
como também elaborar novas estratégias de tratamento, quando necessário.

Busca ativa: por diversas questões o paciente pode deixar de comparecer ao CAPS I; e
quando isso ocorre, sem o conhecimento antecipado da equipe técnica, os profissionais
buscam inicialmente via contato telefônico o retorno do usuário ao tratamento.

Visitas domiciliares: a visita domiciliar é um instrumento importante para conhecer mais
de perto a realidade do indivíduo e de seus familiares e também para aquelas pessoas
que não buscam o serviço, mas precisam de tratamento, ou que estão inseridas e
deixaram de comparecer. Através da visita amplia-se a compreensão do motivo das
ausências e é oferecida forma de retorno do usuário ao tratamento, ou é realizado
encaminhamento ao serviço que mais se adéqua a sua situação.

Encaminhamentos: o CAPS I realiza encaminhamentos para atenção em regime integral
(internamento) quando necessário, para ambulatórios, unidades de saúde, CRAS, CREAS,
Conselho Tutelar e Fórum.

Reunião de família: são realizadas, com objetivos de manter contato permanente com os
familiares, discutir o caso de cada um em grupo, possibilitar troca de experiências e
reflexões sobre o pensar e o agir da família com os usuários, reorganizar as rotinas
familiares, estimular a adesão e oferecer informações sobre o tratamento.
.
A Tabela a seguir mostra um histórico de procedimentos realizados no período 20132016 pelo CAPS I
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Tabela 26– Histórico de consultas e procedimentos realizados 2013 -2016
Procedimento
Visita Domiciliar

2013
32

2014
29

2015
41

2016
33

Consulta com profissional de nível superior na At.
Especializada
Consulta médica especializada

2146

4200

3651

2553

1713

3463

3341

2539

Fonte: SIGSS -Saúde 2017.

III CONDIÇÕES SOCIOSSANITÁRIAS

1|PERFIL DEMOGRÁFICO

O Município tinha 41.257 habitantes no último Censo. Isso coloca o São Mateus do Sul
na posição 41 dentre 399 do mesmo estado. Em comparação com outros municípios do Brasil,
fica na posição 734 dentre 5.570. Sua densidade demográfica é de 30.75 habitantes por
quilometro quadrado, colocando-o na posição 148 de 399 do mesmo estado. Quando
comparado com outros municípios no Brasil, fica na posição 2.275 de 5.570.
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POPULAÇÃO ESTIMADA - 2016
População Estimada

45.000 habitantes

Fonte: IPARDS 2017.

Estrutura Etária

Na Tabela 31 estão apresentados os contingentes populacionais. Do total da população
50,36 % é masculina e 49,64 % é feminina. Acima de 60 anos 9,84 %, menor que o índice
encontrado para o Estado (11,2%).

Tabela 27 – População por Sexo e Faixa Etária – 2010
FAIXA ETÁRIA
Menores de 1 ano
De 1
De 2
De 3
De 4
De 1 a 4
De 5
De 6
De 7
De 8
De 9
De 5 a 9
De 10
De 11
De 12
De 13
De 14
De 10 a 14
De 15
De 16
De 17
De 18
De 19

MASCULINA
287
306
294
309
352
1.261
335
325
308
347
390
1.705
411
389
409
374
415
1.998
415
400
348
345
371

FEMININA
293
279
298
298
315
1.190
320
319
310
345
345
1.639
370
336
402
370
411
1.889
416
399
367
357
351
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De 15 a 19
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 34
De 35 a 39
De 40 a 44
De 45 a 49
De 50 a 54
De 55 a 59
De 60 a 64
De 65 a 69
De 70 a 74
De 75 a 79
De 80 anos e mais
TOTAL

1.879 1
1.671
1.795
1.737
1.656
1.479
1.406
1.095
854
668
496
396
227
171
20.781

1.890
1.805
1.718
1.698
1.602
1.435
1.276
1.058
878
647
485
408
295
270
20.476

3.769
3.476
3.513
3.435
3.258
2.914
2.682
2.153
1.732
1.315
981
804
522
441
41.257

FONTE: IBGE - Censo Demográfico

Observamos através da figura a mudança na pirâmide etária do Município no Censos
de 2010, está havendo um aumento populacional de longevidade acima de 60 anos com
diminuição de número de nascimentos.
Figura 04– Pirâmide Populacional.
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Considerando a programação realizada neste plano, que tem um horizonte temporal,
a Tabela a perspectiva de crescimento populacional, com base em estimativa própria da
equipe de saúde, no período 2018-2021. O cálculo será realizado a partir da estimativa
populacional do IBGE em 2016.

Tabela 28– População estimada residente por ano
Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

População
41.965
43.750
44.179
44.594
45.000
45.607
46.214
47.428
48.035
48.642

Método
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Cálculo próprio
Cálculo próprio
Cálculo próprio
Cálculo próprio
Cálculo próprio

Fonte: IBGE/2016.

A Tabela a seguir apresenta na sequência a população censitária proporcionalmente
quanto a cor e raça. A predominância é da cor branca (84,68 %) seguida pela cor parda
(13,61%).

Tabela 29 – População Censitária Segundo cor / raça – 2010.
Cor/Raça
Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena
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%
84,68%
1,40%
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Total

41.257

Fonte: IBGE/2016.

Na Tabela apresentada na sequência, verifica-se que o Município possui uma
população de 62,60% residindo na região urbana e apenas 37,69% reside na região rural.

Tabela 30 - População censitária segundo tipo de domicílio e sexo – 2010.
Tipo De Domicílio
Urbano
Rural

Masculina

Feminina

Total

%

12.608
8173

13.098
7378

25.706
15551

62,50%
37,69%

Fonte: IPARDS 2017.

Densidade Demográfica

Tabela 31– Densidade populacional, 2016.
Área em Km²
1.344,283

Densidade Demográfica
2013
35,55 hab/km²

Densidade demográfica
em 2014
32,86 hab/km²

Densidade demográfica
em 2016
33,48 hab/km²

Fonte: IPARDES /2017

Mostra como a população se distribui pelo território, sendo determinada pela razão
entre a população e a área se uma determinada região. É um índice utilizado para verificar a
intensidade de ocupação de um território.
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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).

Transição Demográfica - População idosa

Fonte: PMAS-2014-2017.

É importante observar, o crescimento da população idosa, de acordo com a
tendência nacional, na modificação do perfil da pirâmide etária. No caso de São Mateus do
Sul, praticamente o percentual relacionado a pessoas com mais de 65 anos aumentou,
passando de 5,20 % em 2000 para 6,66 % em 2010.

Taxa de fecundidade
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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.

A Tabela 32 apresenta dados comparativos em relação à fecundidade total do
Município como Estado do PR. As reduções são visíveis, porém próximas a do Estado.

Tabela 32– Taxas de Fecundidade São Mateus do Sul e Estado do PR.
Estado e Município
PARANÁ
SÃO MATEUS DO SUL

Taxa de Fecundidade Total
1991
2000
2010
3,1
2,3
1,8
3,0
2,5
1,8

FONTE: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

Mortalidade proporcional por idade

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

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.
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•

Outras variações de concentração de óbitos sugerem correlação com a frequência
e a distribuição de causas de mortalidade específica por idade.

Observa-se através da Tabela 31 que a mortalidade proporcional apresenta um valor
maior para a população mais jovem do que a média do Estado do PR.

Tabela 33- Mortalidade Proporcional Por Idade 2011-2015.
Faixa Etária
Menor 1 ano
1 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 69 anos
70 a 79 anos
80 anos e mais
Idade ignorada
Total

2011
5
1
1
5
3
15
21
26
35
49
51
2
214

2012
0
2
1
3
5
12
18
24
29
43
48
185

2013
1
1
6
7
8
18
21
40
55
157

2014
5
3
1
2
2
7
12
17
25
31
29
41
175

2015
1
2
4
6
9
11
18
25
39
45
160

Total
12
6
2
5
15
27
55
75
111
141
200
240
2
891

% Municipal
1,35%
0,67%
0,22%
0,56%
1,68%
3,03%
6,17%
8,42%
12,46%
15,82%
22,45%
26,94%
0,22%
100,00%

% Estadual
2,52%
0,34%
0,23%
0,33%
1,47%
3,92%
4,51%
7,31%
12,36%
17,59%
22,46%
26,78%
0,16%
100,00%

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Somadas as faixas entre 30 e 49 anos o valor obtido para o Município corresponde a
14,59 % e o Estado apresenta um valor equivalente a 11,82 %.

Esperança de vida ao nascer
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Representa o número médio de anos de vida esperados para um recém-nascido,
mantido o padrão de mortalidade existente, na população residente em determinado espaço
geográfico, no ano considerado. Expressa a probabilidade de tempo de vida média da
população. Representa uma medida sintética da mortalidade, não estando afetada pelos
efeitos da estrutura etária da população, como acontece com a taxa bruta de mortalidade. O
aumento da esperança de vida ao nascer sugere melhoria das condições de vida e de saúde
da população. A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão
Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).
Em São Mateus do Sul, a esperança de vida ao nascer aumentou 6,2 anos nas últimas
duas décadas, passando de 69,06 anos em 2000 para 75,29 em 2010, a esperança de vida ao
nascer média para o estado é de 74,8 anos e, para o país, de 73,9 anos.

Tabela 34 - Esperança De Vida Ao Nascer 2000-2010.
Esperança de vida ao nascer / anos
São Mateus do Sul
Paraná
Fonte: IPARDES, PNUD e DATASUS
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2| PERFIL SÓCIOECONÔMICOS E DE INFRAESTRUTURA

Situado ao sul do estado, distante 140 quilômetros da capital Curitiba, o município de
São Mateus do Sul destaca-se na área industrial, pela usina de xisto da Petrobrás, uma
inesgotável fonte de insumos energéticos e matérias primas (óleo, nafta, gás industrial e
enxofre) para os mais diversos setores da indústria e pela produção de revestimentos
cerâmicos de alta qualidade, produzidos pela Incepa-Roca. Além destes o município ainda
conta com cerca de 100 indústrias nos mais diversos ramos. A indústria ervateira é uma
atividade de destaque, demonstrando o interesse do mercado nacional e internacional na
erva-mate do município, tornando um dos maiores produtores brasileiros, com 50% de sua
área de florestas e ervais nativos ainda preservados. As empresas de maior destaque são:
Baldo S/A, Elizabeth, Maracanã, São Mateus, Rei Verde, Taquaral e Baronesa.
Ocupando o 27º lugar no ranking estadual com um valor bruto da produção
agropecuária de R$ 373.670.636,00, segundo dados da Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento do Paraná (SEAB), a produção agropecuária também tem uma importante
participação na economia do município, registrando 6.300 propriedades no território
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municipal. Como principais produtos destacando-se o milho, feijão preto, fumo, soja, ervamate e batata. Dentre estes o milho, a soja, a batata faz parte da agricultura patronal, devido
ao desprendimento de capital que essas produções exigem principalmente no que diz respeito
ao uso de maquinários agrícolas, agroquímicos e mão de obra assalariada.
Por sua vez, o fumo, o feijão e a erva-mate são produções provenientes na sua maioria
da agricultura familiar, sendo estes viáveis, utilizando apenas a mão de obra da família. Sendo
o feijão e o fumo produções sazonais e a erva-mate uma produção permanente, com colheitas
divididas em períodos médios (um ano) e longos (três anos), caracterizada como uma renda
paralela a outros cultivos.
A criação de suínos, bovinos, aves e seus derivados também apresentam crescimento
no município.
A participação do município na arrecadação estadual do ICMS tem crescido nos últimos
anos demonstrando o dinamismo da economia local, o setor primário apresentou uma
evolução de 18,5%, o comércio e serviços de 24,9% e o setor industrial com 11,5%, dados do
ano base 2013 comparando com os dados do ano de 2012. Este desempenho econômico
proporcionou um crescimento de 7,3% no índice total do Fundo de Participação Estadual
colocando o município na 37º posição em retorno do ICMS e com isso uma previsão de
acréscimo na receita para o ano de 2015.
A vocação turística deriva das raízes culturais na imigração europeia de predominância
polonesa, da memória do ciclo da navegação fluvial, da existência de rios e lagos e, nos
seguimentos executivo e técnico, dos negócios e tecnologias ligados ao xisto. O município é
detentor de Selo Turístico conferido pela EMBRATUR.
A tabela abaixo apresenta as atividades econômicas em 2013, em conformidade com
o número de estabelecimentos e empregos:

Tabela 35 - Número de estabelecimentos e empregos segundo as atividades econômicas/2013.
ATIVIDADES ECONÔMICAS (1)
INDÚSTRIA
Extração de minerais
Indústria de Transformação
Indústria de produtos minerais não metálicos
Indústria metalúrgica
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Indústria mecânica
Indústria do material de transporte
Indústria da madeira e do mobiliário
Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica
Indústria da borracha, fumo, couros, peles e produtos
similares e indústria diversa
Indústria química, de produtos farmacêuticos,
veterinários, de perfumaria, sabões, velas e matérias
plásticas
Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos
Industria de calçados
Industria de produtos alimentícios, de bebidas e álcool
etílico
Serviços Industriais de Utilidade Pública
CONSTRUÇÃO CIVIL
COMÉRCIO
Comércio varejista
Comércio atacadista
SERVIÇOS
Instituições de crédito, seguros e de capitalização
Administradoras de imóveis, valores mobiliários, serviços
técnicos profissionais, auxiliar de atividade econômica
Transporte e comunicação
Serviços de alojamento, alimentação, reparo,
manutenção, radiodifusão e televisão
Serviços médicos, odontológicos e veterinários
Ensino
Administração pública direta e indireta
AGROPECUÁRIA (Agricultura, silvicultura, criação de
animais, extração vegetal e pesca)
ATIVIDADE NÃO ESPECIFICADA OU CLASSIFICADA
TOTAL

6
2
16
5
4

23
6
145
18
45

6

463

2
22

7
1.780

2
48
464
428
36
280
7
61

15
494
2.467
2.213
254
2.444
65
245

44
106

262
460

43
16
3
112

162
340
910
529

989

8.944

FONTE: TEM/RAIS 2016.

Percebe-se que o município está paritário, pois, quando tem valor igual à zero (0), temse perfeita igualdade, isto é, a renda é distribuída na mesma proporção para todos os
domicílios. Quanto mais próximo da unidade, maior a desigualdade na distribuição de renda.
Para os dados do município, considerou-se como renda domiciliar per capita a soma dos
rendimentos mensais dos moradores do domicílio, em reais, dividida pelo número de seus
moradores. O salário mínimo do último ano para o qual a série está sendo calculada torna-se
a referência para toda a série. Esse valor é corrigido para todos com base no INPC de julho de
2010, alterando o valor da linha de pobreza consequentemente à proporção de pobres. O
valor de referência, salário mínimo de 2010 é de R$ 510,00.
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Segundo o IBGE, entre 2006 e 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) do município cresceu
51,1% passando de R$ 412,2 milhões para R$ 592,7 milhões. O crescimento percentual foi
inferior ao verificado no Estado que foi de 59,1%. A participação do PIB do município na
composição do PIB estadual diminuiu de 0,30% para 0,27% no mesmo período.
De acordo com o IPARDES (2010) o IDH do município é de 0,719. A diferença de proporção
entre o PIB e o IDH municipal reflete uma distribuição de renda desigual, justificando as mais
de 13.200 pessoas em situação de pobreza.
A estrutura econômica municipal demonstra participação expressiva do setor de
Serviços, que responde por 50,4% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário ou
industrial, cuja participação no PIB era de 25,0% em 2010 contra 24,5% em 2006. No mesmo
sentido ao verificado no Estado, em que a participação industrial decresceu de 25,4% em 2006
para 23,7% em 2010.

A população em idade ativa (PIA), economicamente ativa (PEA) e ocupada, por tipo de
domicilio e sexo – em 2010 demandava os seguintes aspectos.

Tabela 36–Tabela População em Idade Ativa, Economicamente Ativa e Ocupada.
Tipo de Domicílio e
Sexo
Tipo de Domicílio
Urbano
Rural
Sexo
Masculino
Feminino
TOTAL

PIA (10 Anos E Mais)

PEA (10 Anos e Mais)

População Ocupada

21.555
13.366

12.904
8.605

12.148
8.455

17.538
17.383

12.465
9.043

12.051
8.551

34.921

21.508

20.603

Fonte: IPARDES,2017.

A população identificada acima está distribuída nas seguintes atividades econômicas:
agricultura, pecuária, produção florestal, indústrias extrativas; indústrias de transformação;
eletricidade e gás; água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação;
construção; comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas; transporte,
armazenagem e correio; alojamento e alimentação; informação e comunicação; atividades
financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades profissionais, científicas e técnicas;
atividades administrativas e serviços complementares; administração pública, defesa e

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

89

SÃO MATEUS DO SUL PR

seguridade social; educação; saúde e serviços sociais; artes, cultura, esporte e recreação;
outras atividades de serviços; serviços domésticos; atividades mal especificadas.

A Tabela sintetiza alguns indicadores socioeconômicos, relacionados ao Município de
São Mateus do Sul.

Tabela 37 – Indicadores econômicos e sociais – sintético.
Informação
Densidade Demográfica
Grau de Urbanização
IDH
Taxa de pobreza
Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais

Fonte
IPARDES
IBGE
IPARDES
IBGE/IPARDES
IBGE

Data
2016
2010
2010
2010
2010

Estatística
33,48 hab./km2
62,31%
0,711
10,97%
3,84%

Fonte: IPARDES/Atlas de Desenvolvimento Humano/2017.

Organização Social

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 1.988, que dá as diretrizes para a gestão das políticas, 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
Conferencia Nacional da Assistência Social deliberou, então a implantação do Sistema Único
de Assistência Social (Suas).
O Suas organiza a oferta da assistência social em todo o Brasil, promovendo bem-estar
e proteção social a famílias, crianças, adolescentes e jovens, pessoas com deficiência, idosos
– enfim, a toda que dela necessitarem.
No ano de 2000 denominava-se Núcleo de Ação Social, e desenvolvia diversas
atividades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, principalmente com relação à órteses,
próteses, medicamentos e tratamentos fora de domicilio TFD e Creches. Com os avanços
conquistados na área da Política de Assistência Social, o município através dos técnicos e
instâncias de controle social em conjunto com o órgão gestor da política foram encaminhando
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ações para a efetivação de comando único, iniciando com a alteração de Lei Municipal em
2007 denominando-se então Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.
Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social – a gestão do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS, oferecendo serviços, programas, projetos e benefícios de Proteção
Social Básica e Especial para a família, indivíduos e pessoas que deles necessitarem. Tem como
foco prioritário a proteção social da família, acolhendo em suas necessidades básicas, de
sobrevivência, convivência familiar e comunitária, considerando o bairro e a comunidade
onde vivem e que tipo de Proteção elas precisam.
A rede socioassistencial de São Mateus do Sul é composta por um conjunto integrado
de serviços, executados diretamente pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou em
parceria com entidades conveniadas. Estes serviços estão organizados pela Proteção Básica e
Especial, respeitando os preceitos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassitenciais,
visando consolidar o Sistema Único de Assistência Social – SUAS no município de São Mateus
do Sul, de forma a viabilizar a garantia dos direitos aos usuários da assistência social.

O município de São Mateus do Sul possui:
•

01 CRAS – Centro de Referência de Assistência Social;

•

01 CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social;

•

01 Abrigo Institucional (Casa Lar);

•

01 Centro da Juventude;

•

01 Conselho Tutelar.

(Fonte: Relatório SUAS 2016/MDS)

Serviços Socioassitenciais:
•

Serviço de Proteção Social Básica - PSB

•

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

•

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF consiste no trabalho
social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva
das mesmas, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos
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e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Realiza ações com famílias de pessoas que
precisam de cuidado, com foco na troca de informações sobre questões relativas à primeira
infância, a adolescência, à juventude, o envelhecimento e deficiências, a fim de promover
espaços para troca de experiências, expressão de dificuldades e reconhecimento de
possibilidades.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Grupo PAIF – MULHERES/FAMÍLIA (CRAS e Vila Bom Jesus).
Grupo PAIF – COSAMAR Grupo PAIF – ADOLESCENTES.
Grupo PAIF – IDOSOS.
Grupo das Condicionalidades Programa Bolsa Família.
Grupo PAIF – Leite NAN.
PROJOVEM/ Adolescente.
Centro de atividades Sócio Educativas – PORTAL DO SABER/Vila Bom Jesus.
Centro da Juventude.
Grupos de Convivência para Pessoa Idosa (8 grupos).
Grupo BPC pessoa com Deficiência.
Espaço Comunitário/Malharia – Cursos de Geração de Renda (Vila Bom Jesus).
Grupos Comunitários/Geração de Renda – Clube de Mães (20 grupos).
Programa Nacional de Aceso ao ensino Técnico e Emprego – PRONATEC.

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade PSE

O PAEFI é um serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais
de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e
orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de
vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das
famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações
de risco pessoal e social.
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos –PAEFI.
PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
Atendimento especializado à adolescente em conflito com a lei – “Projeto Cidadão,
Cidadania”.
Grupo PAEFI –Família/Mulheres Brinquedoteca “Espaço Era uma vez...”
Projeto “Fazendo Arte, construindo sonhos”
Salão de Beleza – projeto “Laços e Fitas”
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•
•
•

Oficina de artesanato “Projeto Entre Linhas”
Oficina de artesanato “Projeto Colcha de Retalhos”
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade MODALIDADE: ABRIGO
INSTITUCIONAL

Oferta atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de
abandono, ameaça ou violação de direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora de
seu núcleo familiar de origem.
O Acolhimento provisório e excepcional é disponibilizado para crianças e adolescentes de
ambos os sexos, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente)
e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Rede de Serviços Socioassitenciais: NÃO GOVERNAMENTAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais/Escola Especial Carrossel da
Esperança.
Adolescentro.
Associação das Senhoras de Caridade São Vicente de Paulo.
Casa de Passagem São Vicente de Paulo.
Centro Espírita Manoel Figueira Neto.
COSAMAR – Cooperativa São-mateuense de Materiais Recicláveis.
FEMA – Família, Educação e Muito Amor.
Grupo Folclórico Karolinka.
Lar São Mateus.
Pastoral da Criança.
Pastoral do Idoso.
Rede Feminina de Combate ao Câncer.
E ainda possui convênios com Serviço de Acolhimento em Instituições de Longa

Permanência para Idosos na região para desenvolvimento deste serviço, sendo eles: Lar
Acelino – Palmeira PR; Lar dos Velhinhos – Rio Azul-PR; Clínica Longevus – Ponta Grossa PR.

Dados Educacionais
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Para o enfrentamento dos desafios e demandas educacionais, o Município mantém
uma rede bem estruturada de instituições educacionais, contando com 17 instituições de
Educação Infantil, 25 de Ensino Fundamental e Médio, sendo que (2) são profissionalizantes,
uma (1) de Educação Especial e uma (1) para Jovens e Adultos. Há de se avançar no
atendimento à Educação Infantil, pois, mesmo com as ampliações realizadas, ainda não foi
possível atender toda a demanda manifesta, enquanto que o atendimento ao Ensino
Fundamental atinge praticamente sua totalidade.
A tabela abaixo apresenta os dados referentes ao número de estabelecimentos de
ensino existentes em 2016, por dependência administrativa e nível de ensino, conforme
informado pela Secretaria Municipal de Educação.

Tabela 38 –Estabelecimentos de ensino quanto a dependência administrativa.
Estabelecimentos
de
Ensino
Educação Infantil
Educação Infantil e
Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental e
Médio
Educação
Infantil,
Ensino Fundamental e
Médio
Educação
Infantil,
Ensino Fundamental,
Médio
e
Profissionalizante

Municipal
10
07

Dependência Administrativa
Estadual
Privada Federal
Filantrópica
0
01
0
0
0
0
0
0

Total
11
07

17
0

0
06

0
0

0
0

0
0

17
06

0

0

02

0

0

02

0

0

01

0

0

01

Educação
Especial,
Educação
Infantil,
Ensino Fundamental e
EJA
Educação de Jovens e
Adultos
Ens.
Fundamental,
Médio
e
Profissionalizante
Educação Superior

0

0

0

0

01

01

0

0

0

0

0

0

0

02

01

0

0

03

0

01

03

01

0

05

Total
Estabelecimentos

34

09

08

01

01

53

de

(Fonte: Secretaria Municipal de Educação de SMS 2017).
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Pode-se destacar assim, com base na tabela, a predominância do atendimento escolar
em instituições públicas, que respondem por um total aproximado de 83,72% das escolas do
município. Considerando que a instituição filantrópica que atende a Educação Especial com
subvenção parcial do poder público municipal, este percentual amplia-se.
O detalhamento das características e especificidades dos diferentes níveis e âmbitos da
educação do município será apresentado nos respectivos eixos temáticos que os contemplam
para melhor compreensão e análise.
Em 2016, a Rede Municipal de Ensino registra 4.383 alunos matriculados, sendo a
maioria (2.892) no Ensino Fundamental. A cobertura nesse nível de ensino é universal de
alunos com cinco anos de idade.

Tabela 39 – Matrículas no ensino regular segundo a modalidade de ensino e a dependência
Administrativa – 2016.
Modalidade de ensino
Educação Infantil
Creche
Pré-escolar
Ensino Fundamental(1)
Ensino Médio(2)
Educação profissionalizante
Total

Federal
-

Estadual
2.220
2.039
56
4.317

Municipal
1.491
494
997
2.892
4.383

Particular
334
186
148
668
207
130
1.339

Total
1.825
680
1.145
5.780
2.246
186
10.037

FONTE: MEC/INEP
(1) Inclui matrículas do ensino de 8 e 9 anos.
(2) Inclui as matrículas do ensino médio propedêutico, do ensino integrado à educação profissional e do ensino normal e/ou
magistério.

Aspectos Gerais

Nesse item o perfil em relação as condições de atendimento aos domicílios do Município,
no que tange a ligações de água, esgoto e energia.
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Tabela 40 -Número de Domicílios.
Informação
Número de Domicílios - Total

Fonte
IBGE

Ano
2010

Estatística
14.877 domicílios

Fonte: IPARDES /2017

Tabela 41 - Atendimento de Água, Esgoto e Energia Elétrica segundo categorias – 2016
Categorias

Água
9.217
942
33
63
128
10.383

Residências
Comerciais
Industriais
Utilidade Pública
Poder Público
Rural
Outras Classes
Total

Esgoto
5.680
701
06
31
98
6.516

Energia
10.331
1.123
273
5.086
234
17.053

Fonte: IPARDES-2017

Tabela 42 - Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária (percentual).
Instalação Sanitária
Esgotamento Sanitário (Banheiro ou sanitário)
Fossa séptica
Fossa rudimentar ou vala
Rio, lago ou mar
Outro escoadouro
Não tem instalação sanitária

2010
12.832
1.598
681
02
20
27

%
84,64%
10,5%
4,4%
0,01%
0,13%
0,17%

Fonte: IPARDES-2017 e ESUS-2017.

Tabela 43 - Proporção de moradores por tipo de destino do lixo.
DESTINO DO LIXO
Coleta de lixo
Queimado ou Enterrado
Jogado
Outro destino

2010
8.728
708
10
16

%
92,24%
7,4%
0,10%
0,16%

Fonte: IPARDES-2017 e ESUS-2017.

Tabela 44- Proporção de moradores por tipo de abastecimento de água.
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Abastecimento De Água
Abastecimento de água
Poço ou Nascente na propriedade
Outra forma

2010
12.357
737
12

%
94,4%
7,7%
0,09%

Fonte: IPARDES-2017 e ESUS-2017.

Os dados referentes ao abastecimento de água, coleta de lixo e esgoto e fornecimento
de energia elétrica indicam que houve investimento do município e Estado, através das
companhias de água e energia elétrica, em infraestrutura urbana. Uma vez que existe coleta
de lixo e esgoto 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.

Um aumento destes índices deve ser investigado para determinação das causas.
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3 | 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.

3.1 | 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
abaixo.
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Tabela 45 – Informações sobre nascimentos no período de 2012 a 2016.
Condições
Número de nascidos
vivos
Taxa de nascidos
vivos com mães
adolescentes
% com baixo peso ao
nascer – geral
Taxa de nascidos
vivos por partos
cesáreos
Taxa de nascidos
vivos por partos
vaginais

Média
Estadual
160.947
(2016)

2011

2012

2013

2014

2015

Média

639

589

598

638

617

616.2

16,2

17,48

18,89

20,84

17,01

18,08

18,10

6,1

4,6

3,3

3,9

5,15

4,6

8,4

37,09

68,53

72,73

67,76

61,81

61,58

37,07

62,91

31,47

27,27

32,24

38,19

38,41

62,15

Fonte: SINASC; Ministério da Saúde, DATASUS.

Analisando-se a tabela das condições de Nascimento, observa-se que a taxa bruta de
natalidade vem se mantendo estável e encontra-se acima da média estadual verificada entre
o período de 2011-2015, onde esse índice apresenta um valor de 14,3 nascidos vivos a cada
1000 habitantes.
A taxa de gravidez na adolescência apresenta-se elevada mas se equivale à média
estadual, que apresenta uma média 18,10 %, no período 2011-2015.
No quesito, baixo peso ao nascer, a taxa média no período considerado é 4,6%,
apresentando índices melhores que Estado esse índice teve média entre 2011-2015 de 8,4 %.
A recomendação, nesse caso é que seja inferior a 10 %.
Em relação aos partos cesáreos, o Município apresenta uma média para o período
2011-2015 no valor de 61,81 %, a proporção de nascimentos pela via cirúrgica continua em
ascensão, superando taxa nacional de 55,5% em 2016. Muitos fatores têm contribuído para
isto sendo um deles o pedido da mulher, conveniência e segurança do médico na rede privada.
O Paraná apresentou em tendência de decréscimo nesse item, a média para o Estado
entre 2011-2015 foi de 37,07 %.
Tabela 46 - Percentual de crianças nascidas vivas por número de consultas pré-natais.
Consulta
Pré-natal
Nenhuma

2011
3

2012
7

2013
8

2014
7
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De 1 a 3 consultas
De 4 a 6 consultas
7 ou mais consultas
Ignorado
Total

30
173
433
(67,76%)
639

37
235
308
(52,20%)
3
590

29
126
436
(72,62%)
1
600

16
109
506
(79,34%)
638

9
121
485
(78,47%)
618

121
764

3,92%
24,76%

2168
4
3085

70,28%
0,13%
100,00%

Fonte: SINASC; Ministério da Saúde, DATASUS

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, para o Estado, aumentou de
74,7% em 2006, para 80,35% em 2010 e 82% em 2011.

Tabela 47- Percentual de mulheres que iniciaram o pré-natal até 12 semanas de gestação.
Ano
Total de Gestantes
Gestantes com início do pré-natal até 12
semanas
%

2013
439
317

2014
611
435

2015
544
384

2016
751
522

72,20%

71,19%

70,58%

69,50

Fonte: SISPRENATAL/2017.

Percebe-se que mesmo com a ampliação das Estratégias Saúde da Família, realização
de consultas de Pré-Natal nas Unidades Básicas das vilas e interior do município, não houve
um acréscimo no número de gestantes que iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre de
gestação no período de 2013 -2016 ainda precisa haver um envolvimento maior dos
profissionais em captar estas gestantes. Mas mesmo assim os parâmetros estão acima dos
parâmetros estaduais que é de 60% de mulheres que iniciaram o pré-natal até 120 dias de
gestação.

3.2 | COBERTURA VACINAL
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O Município tem apresentado diminuição na cobertura vacinal, tanto em relação às
metas quanto a média do Estado. Na sequência estão descritos os resultados.

Tabela 48 – Número de doses aplicadas por Imunobiológico – 2012-2016.
Imunobiológicos
BCG
Hepatite B em < 1mês
Rotavírus Humano
Meningococo C
Hepatite B
Penta
Pneumocócica
Poliomielite
Febre Amarela
Febre amarela 4 anos
Hepatite A
Pneumocócica (1º ref)
Meningococo C (1º ref)
Poliomielite (1º ref)
Tríplice Viral D1
Tríplice Viral D2
Tetra viral (SRC+VZ)
DTP (Tetra\Penta)
Tetra bacteriana (DTP+HiB)
Tríplice Bacteriana (DTP) (1º ref)
Dupla adulto e tríplice acelular gestante
dTpa gestante
HPV Quadrivalente D1 9 anos - F
HPV Quadrivalente D2 9 anos - F
HPV Quadrivalente D1 10 anos - F
HPV Quadrivalente D2 10 anos - F
HPV Quadrivalente D1 11 anos - F
HPV Quadrivalente D2 11 anos - F
HPV Quadrivalente D1 12 anos - F
HPV Quadrivalente D2 12 anos - F
HPV Quadrivalente D1 13 anos - F
HPV Quadrivalente D2 13 anos - F
HPV Quadrivalente D1 9 anos - M
HPV Quadrivalente D2 9 anos - M
HPV Quadrivalente D1 10 anos - M
HPV Quadrivalente D2 10 anos - M
Total

2012
614
577
606
624
202
656
636
638
614
647
644
647
646
646
646
9043

2013
820
669
726
632
626
624
675
669
77
641
565
603
630
438
77
636
575
294
9977

2014
688
535
670
648
632
630
663
603
670
510
225
691
636
501
749
585
436
632
535
291
364
88
342
135
340
202
13001

2015
574
115
562
560
563
562
566
545
535
552
560
572
598
432
563
396
378
562
525
247
71
201
156
145
205
10
65
2
14
10836

2016
593
377
557
586
565
561
574
541
523
486
441
278
708
502
575
592
509
561
695
323
355
219
102
51
73
13
38
14
34
11
6
11463

Total
3289
1027
3035
3126
3016
2581
3083
3000
3035
2239
1226
2182
2507
2038
3164
2011
1400
2391
644
2330
908
355
466
173
252
229
522
331
366
234
353
222
647
646
646
646
54320

Fonte: Programa Nacional de Imunizações/TAB NET-2017.
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Tabela 49- Cobertura Vacinal por Imunobiológico – 2012-2016.
Imunobiológico
BCG
Hepatite B em < 1mês
Rotavírus humano
Meningococo C
Hepatite B
Penta
Pneumocócica
Poliomielite
Febre Amarela
Febre amarela 4 anos
Hepatite A
Pneumocócica (1º ref.)
Meningococo C (1º ref.)
Poliomielite (1º ref.)
Tríplice Viral D1
Tríplice Viral D2
Tetra viral (SRC+VZ)
DTP (Tetra\Penta)
Tetra bacteriana (DTP+HiB)
Tríplice Bacteriana (DTP) (1º ref.)
Dupla adulto e tríplice acelular gestante
dTpa gestante
HPV Quadrivalente D1 9 anos - F
HPV Quadrivalente D2 9 anos - F
HPV Quadrivalente D1 10 anos - F
HPV Quadrivalente D2 10 anos - F
HPV Quadrivalente D1 11 anos - F
HPV Quadrivalente D2 11 anos - F
HPV Quadrivalente D1 12 anos - F
HPV Quadrivalente D2 12 anos - F
HPV Quadrivalente D1 13 anos - F
HPV Quadrivalente D2 13 anos - F
HPV Quadrivalente D1 9 anos - M
HPV Quadrivalente D2 9 anos - M
HPV Quadrivalente D1 10 anos - M
HPV Quadrivalente D2 10 anos - M
Total

2012
105,14
...
98,8
103,77
106,85
34,59
112,33
108,9
109,25
105,14
...
...
...
...
110,79
...
...
...
110,27
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
110,79
110,62
110,62
110,62
103,23

2013
128,33
...
104,69
113,62
98,9
97,97
97,65
105,63
104,69
12,05
...
100,31
88,42
94,37
98,59
68,54
12,05
99,53
...
89,98
46,01
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
86,74

2014
116,61
90,68
113,56
109,83
107,12
106,78
112,37
102,2
113,56
86,44
38,14
117,12
107,8
84,92
126,95
99,15
73,9
107,12
...
90,68
49,32
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
104,93

2015
95,67
19,17
93,67
93,33
93,83
93,67
94,33
90,83
89,17
92
93,33
95,33
99,67
72
93,83
66
63
93,67
...
87,5
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
86

2016
92,95
59,09
87,3
91,85
88,56
87,93
89,97
84,8
81,97
78,51
69,12
43,57
110,97
78,68
90,13
92,79
79,78
87,93
...
108,93
50,63
55,64
61,69
28,73
13,86
19,84
3,41
9,97
3,6
8,74
2,81
1,53
...
...
...
...
66,84

Total
107,8
56,18
99,48
102,46
98,85
84,6
101,05
98,33
99,48
73,85
67,07
88,45
101,62
82,61
103,7
81,52
56,75
96,92
110,27
94,45
36,81
19,42
131,27
48,73
68,48
62,23
137,01
86,88
94,09
60,15
90,05
56,63
110,79
110,62
110,62
110,62
87,05

Fonte: Programa Nacional de Imunizações/TAB NET-2017.

Gráfico -1 Cobertura ano 2016 segundo Imunobiológicos
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Fonte: Programa Nacional de Imunizações/TAB NET-2017.

Referente ao percentual de crianças menores de 1 ano com vacinação em dia, o município
atingiu as metas superando a média estadual, conforme podemos verificar no gráfico abaixo.
Cobertura vacinal no menor de 1 ano (2013-2015)

Fonte: PMAS-2015-2018.

O Município tem atingido no período considerado as metas de vacinação, quando
comparado com o Estado. Para o Estado do PR, nos imunobiológicos BCG, Hepatite B, Rota
vírus, Poliomielite oral e pentavalente a média de cobertura.
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3.3 | MORBIDADE

A Morbidade foi 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 50 a seguir apresenta os dados registrados pelo sistema de informações de
agravos de notificação compulsória e na sequência análise dos principais achados a partir
desses registros.

Tabela 50– Doenças de Notificação Compulsória.
Doença de Notificação
AIDS adulto
AIDS em menores de 05 anos
Coqueluche
Dengue
Doença Meningocócica
Hanseníse Paucibacilar
Hanseníse Multibacilar
Hepatite Viral B
Hepatite Viral C
Influenza
Intoxicação por Agrotóxico Doméstico
Intoxicações por raticida
Intoxicação de produto uso domiciliar.
Intoxicações por Medicamentos
Leptospirose
Meningite Bacteriana
Meningite não especificada
Meningite Viral
Outras Hepatites Virais
Sífilis Congênita
Sífilis gestantes
Toxoplasmose Gestante
Toxoplasmose Congênita
Tuberculose Pulmonar
Varicela

2012
04
00
02
01
00
05
01
02
05
01
01
02
20
00
00
01
00
00
00
00
00
00
06
00

2013
04
00
01
00
02
05
00
00
06
01
00
06
13
02
00
00
00
00
00
00
00
00
05
00
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2014
03
01
00
01
01
03
00
03
01
03
02
04
20
02
00
01
00
01
00
00
00
00
12
00

2015
10
00
07
02
01
07
01
07
02
00
01
02
13
13
01
01
00
03
04
07
00
00
06
00

2016
01
00
22
01
00
02
00
03
13
00
00
01
12
24
01
00
00
01
06
19
00
00
02
00
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Violência
12
06
26
Fonte: SINAN (Sistema de Informação de Notificação de Agravos).2017

42

30

Na sequência a análise referente aos resultados, por agravo e quantitativo registrado:
Hepatite B: observou-se que nesse período, houve realização de campanhas de
diagnóstico, com Testagem e Aconselhamento par Teste Rápido, mesmo assim não houve
aumento do número de casos.
Hepatite C: o aumento significativo no diagnóstico deste agravo foi no ano de 2015 e
depois manteve-se o índice. Podemos atribuir esses resultados com a implantação dos Testes
Rápidos.
Tuberculose: a incidência foi maior em 2014 devido a busca por sintomático
respiratório vinculado a investigação, a partir daí houve um declínio, reflexo do aumento de
atividades educativas de prevenção.
Hanseníase: a incidência vem apresentando declínio semelhante ao Estado nos
últimos cinco anos. Em 2013 e 2015 houve um aumento de casos devido a busca ativa a dos
familiares através das Estratégias Saúde da Família e assim intensificou-se as atividades
educativas de diagnóstico precoce.
Meningites: mantem-se a incidência nesses últimos anos atribuídos aos fatores de
risco e baixa imunidade.
Sífilis gestante: . Percebe-se o aumento da taxa de incidência nesses últimos anos,
devido a implantação dos Testes Rápidos no momento do acolhimento, a realização dos
exames conforme preconiza o MS e o tratamento adequado para gestante e parceiro.
Sífilis congênita: A assistência pré-natal é um momento importante para diminuir a
incidência da sífilis congênita, neste sentido a Atenção Básica tem um papel fundamental
nesse processo, com diagnóstico precoce da gestante e tratamento adequado. Percebemos
aumento dos casos nos anos 2015 e 2016 onde ainda temos dificuldade na adesão do
tratamento por parte dos usuários.

AIDS em Adulto: A taxa e detecção de AIDS em adulto apresentou aumento nos anos
de 2015, o que pode-se justificar pela intensificação de campanhas de diagnósticos no
município e de estratégias como a introdução da testagem rápida de forma efetiva.
AIDS em menores de 05 anos: com a instituição de medidas profiláticas como o uso e
antirretroviral durante a gestação, parto e pelo recém-nascido, a transmissão vertical do HIV
no Brasil teve queda de 35, 8 %. O caso notificado em 2014 no município ocorreu em crianças
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nascidas de mães soropositiva, que não realizaram acompanhamento pré-natal adequado e
diagnóstico em tempo oportuno.

Tabela 51 - Investigação de Intoxicação Exógena – Medicamentos - 2012 – 2016
Ano da
Notif.

<1
ano

1 -4
anos

5-9
anos

10 -14
anos

15 -19
anos

20 -29
anos

30 -39
anos

40 -49
anos

50-59
anos

80 e
+

Total

2012

00

00

00

01

03

02

05

02

00

00

13

2013
2014
2015
2016

00
01
00
00

01
00
03
02

00
01
00
00

03
00
02
00

03
00
00
02

00
00
02
03

02
03
04
00

02
04
01
02

00
01
03
02

00
00
00
00

11
10
15
11

Total

01

06

01

06

08

07

14

11

06

00

60

1,6%

10%

1,6%

10%

13,3%

11,6%

23,3%

18,3%

10%

0%

100

%

Fonte: SINANnet/DATASUS 2017.

Medicamento é o principal agente tóxico que causa intoxicação em seres humanos no
Brasil, ocupando o primeiro lugar nas estatísticas do Sistema Nacional de Informações Tóxico
Farmacológicas - SINITOX desde 1994; os benzodiazepínicos, antigripais, antidepressivos, antiinflamatórios são as classes de medicamentos que mais causam intoxicações em nosso País
(44% foram classificadas como tentativas de suicídio e 40% como acidentes, sendo que as
crianças menores de cinco anos – 33% e adultos de 20 a 29 anos – 19% constituíram as faixas
etárias mais acometidas pelas intoxicações por medicamentos).
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No município, de 2012 a 2016, as crianças menores de 9 anos caracterizam 13,33% de
acidentes com medicamentos e adultos de 20 a 49 anos com 53,33%, caracterizados pela
tentativa de suicídio.
Na sequência, serão apresentados os registros em série histórica relativo a incidência
de agravos, segundo sexo, entre 2012 e 2016.

Tabela 52– Morbidade por agravo e sexo 2016
Ano

Agravo
AIDS ADULTO

2012

HEPATITE
INFLUENZA
MENINGITE
SÍFILIS CONGÊNITA

Sexo
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

SÍFILIS EM GESTANTE
AIDS ADULTO

2013

HEPATITE
INFLUENZA
MENINGITE
SÍFILIS CONGÊNITA

M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

2014

SÍFILIS EM GESTANTE
AIDS ADULTO
HEPATITE
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M
F
M

Total
02
02
02
01
02
03
00
01
00
00
00
03
01
00
00
02
04
00
00
00
00
00
01
02
03

04
03
05
01
00
00
04
00
06
00
00
00
03
03
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INFLUENZA
MENINGITE
SÍFILIS CONGÊNITA

F
M
F
M
F
M
F

SÍFILIS EM GESTANTE
AIDS ADULTO
HEPATITE

2015

INFLUENZA
MENINGITE
SÍFILIS CONGÊNITA

M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

SÍFILIS EM GESTANTE
AIDS ADULTO
HEPATITE

2016

INFLUENZA
MENINGITE
SÍFILIS CONGÊNITA
SÍFILIS EM GESTANTE

M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

00
01
00
01
00
00
00
00
07
03
02
04
02
00
02
00
01
02
07
01
00
03
02
02
11
00
01
04
02
19

01
01
00
00
10
06
02
02
03
07
01
05
13
01
06
19

Fonte: SINANnet DATASUS.2017.

Segundo série histórica, destacam-se os principais agravos acima, em primeiro lugar
vem a Influenza com 27%, seguido da Sífilis em gestante com 26%, a AIDS com 22%,
apresentam índices elevados e variados, porém semelhantes, devido à oferta de exames e
campanhas de prevenção, consequência deste trabalho contínuo, a tendência será a redução.
Em sequência vem os demais agravos Hepatite com 11%, sífilis congênita com 9% e meningites
com 5%.
Espera-se uma redução no número de casos após a implantação das ESF-Estratégias
Saúde da Família e fortalecimento das mesmas com apoio do NASF-Núcleo de apoio Saúde da
Família.
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Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DNCT)
Na sequência, os dados relacionados às DNCT, comparativamente entre Estado e
Município.
É possível verificar que, na série histórica apresentada que os dados do Município não
diferem significativamente, para as três principais causas em seu aspecto quantitativo.

Tabela 53– Óbitos por Doenças Crônicas Não Transmissíveis por Faixa Etária e Causas.
Capítulo CID-10 2011
II. Neoplasias (tumores)

30 a 39
anos

40 a 49
anos

50 a 59
anos

60 a 69
anos

Total

1

8

9

13

31

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

-

-

1

3

4

IX. Doenças do aparelho circulatório

4

8

11

17

40

X. Doenças do aparelho respiratório

-

-

1

8

9

5
30 a 39
anos

16
40 a 49
anos

22
50 a 59
anos

41
60 a 69
anos

84
Total

II. Neoplasias (tumores)

1

4

11

10

26

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

-

-

2

2

4

IX. Doenças do aparelho circulatório

1

2

6

11

20

X. Doenças do aparelho respiratório

-

1

2

5

8

2
30 a 39
anos

7
40 a 49
anos

21
50 a 59
anos

28
60 a 69
anos

58
Total

II. Neoplasias (tumores)

2

3

7

11

23

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

-

-

1

1

2

IX. Doenças do aparelho circulatório

1

4

7

10

22

Total
Capítulo CID-10 2012

Total
Capítulo CID-10 2013

X. Doenças do aparelho respiratório

-

-

2

3

5

3
30 a 39
anos

7
40 a 49
anos

17
50 a 59
anos

25
60 a 69
anos

52
Total

II. Neoplasias (tumores)

1

5

11

20

37

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

-

-

1

1

2

IX. Doenças do aparelho circulatório

2

3

16

9

30

X. Doenças do aparelho respiratório

-

2

2

10

14

3
30 a 39
anos

10
40 a 49
anos

30
50 a 59
anos

40
60 a 69
anos

83
Total

II. Neoplasias (tumores)

1

4

7

17

29

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

-

-

-

-

-

IX. Doenças do aparelho circulatório

1

7

9

17

34

X. Doenças do aparelho respiratório

-

-

2

9

11

Total

2

11

18

43

74

Total
Capítulo CID-10 2014

Total
Capítulo CID-10 2015

Fonte: DATASUS – TABNET.
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Sintetizando os resultados da tabela anterior, para efeitos de comparação, a Tabela a
seguir apresenta a série histórica e as causas de óbitos por doenças crônicas não
transmissíveis.

Tabela 54– Óbitos por Doenças Crônicas Não Transmissíveis por Causas. 2011 –2015.
Capítulo CID-10

2011

2012

2013

2014

2015

Total

%

II. Neoplasias (tumores)
IV. Dças endócr. nutricionais e metabólicas

31
4

26
4

23
2

37
2

29
-

146
12

41,6
3,42

IX. Doenças do aparelho circulatório

40

20

22

30

34

146

41,6

X. Doenças do aparelho respiratório

9

8

5

14

11

47

13,3

Total

84

58

52

83

74

351

100

Fonte: DATASUS – TABNET.

Com base no indicador 13 U da Avaliação do Sispacto de 2015/2016, a taxa de
mortalidade prematura (<70anos) pelo conjunto das principais DCNT, pela série histórica,
destaca-se em primeiro lugar doenças do aparelho circulatório com 45,95%, em segundo lugar
as neoplasias com 39,18% em terceiro lugar as doenças do aparelho respiratório com 14,86%
e em quarto lugar Diabetes Mellitus com 2,01%. Semelhante a sequência do Estado do Paraná,
comparados aos anos e as causas, como mostra tabela abaixo.
As condições crônicas, especialmente as doenças crônicas não transmissíveis estão
relacionadas a causas múltiplas, como hereditariedade, estilos de vida, exposição a fatores
ambientais e a fatores fisiológicos. Tem início e evolução lenta, de prognóstico usualmente
incerto, com longa ou indefinida duração. Apresentam curso clínico que muda ao longo do
tempo, com possíveis períodos de agudizarão, podendo gerar incapacidades. Neste sentido,
requerem intervenções com o uso de tecnologias, associadas a mudanças de estilo de vida,
em um processo de cuidado contínuo organizadas em redes de atenção.

Hipertensão/Diabetes ESF

Na Tabela a seguir, estão registrados os quantitativos para as pessoas portadoras de
hipertensão e diabetes, na distribuição por Unidades de Saúde da Família.
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Tabela 55 – Número estimado de pessoas com Hipertensão e Diabetes, por Unidade de Saúde
da Família de referência.
Homens
Hipertensos
Diabéticos
182
42
64
14
63
12
22
08
67
35
95
14
493
113

Unidade de Saúde
ESF Rosas
ESF Palmeirinha
ESF Americana
ESF Amaral
ESF Bom Jesus
ESF Fluviópolis
Total:

Mulheres
Hipertensas
Diabéticas
186
26
136
34
130
40
41
19
112
48
145
27
750
194

Fonte: SIGSS-2017 e ESF.

Tabela 56- Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10 por local
de residência no período de 2016
Capítulo CID10
I.
Algumas
doenças
infecc.
e
parasitárias
II. Neoplasias
III. Doenças
sangue
IV.
Dças
endócri.
V. Tr.ment. e
comport.
VI. Doenças
do
sistema
nervoso
VII. Doenças
do olho e
anexos
VIII.Doenças
do ouvido e
IX. Doenças
do aparelho
circulatório
X.
Doenças
do aparelho
respiratório
XI. Doenças
do aparelho
digestivo
XII. Doenças
da pele e do
XIII.Doenças
sist osteom.
XIV. Doenças
do aparelho
geniturinário
XV. Gravidez
parto
e
puerpério
XVI. Algumas
afec perinatal

< 1 ano

1-4 anos

5-9 anos

10 -14
anos

15 -19
anos

20-29
anos

30 -39
anos

40-49
anos

50-59
anos

60-69
anos

70-79
anos

80 e +

Tota
l

%

11

15

7

2

4

9

8

23

24

22

19

22

166

5,22

-

-

1

2

5

13

8

29

40

41

30

15

184

5,78

2

3

5

1

1

1

3

6

-

1

2

5

30

0,94

4

3

1

3

-

19

4

7

3

5

6

4

59

1,85

-

-

-

1

1

9

17

7

12

1

-

-

48

1,51

2

6

6

5

-

2

4

14

15

16

9

3

82

2,58

-

-

1

-

-

-

3

2

1

3

3

-

13

0,41

1

-

-

5

1

-

-

2

-

-

-

-

9

0,28

3

2

2

-

-

10

19

47

79

92

83

36

373

11,7

42

51

31

14

7

10

10

19

24

38

63

36

345

10,8

3

3

17

16

24

50

61

59

67

32

31

16

379

11,9

1

2

3

1

6

5

6

10

5

8

7

2

56

1,76

-

-

2

1

1

9

7

20

19

5

7

4

75

2,36

8

3

2

9

9

25

22

38

35

15

19

9

194

6,09

1

-

-

7

148

324

155

13

-

-

-

-

648

20,3

49

-

-

1

-

1

1

-

-

1

-

-

53

1,67

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

111

SÃO MATEUS DO SUL PR

XVII.Malf cong
XVIII.Sint
sinais e
XIX.
Lesões
enven e alg
out conseq
causas
externas
XXI. Contatos
com serviços
de saúde
Total

3

7

4

1

2

1

1

-

1

-

1

-

21

0,66

2

-

1

2

2

8

3

12

13

4

4

5

56

1,76

4

7

16

24

20

50

50

61

52

30

35

20

369

11,5

1

-

1

2

-

2

6

5

2

4

-

-

23

0,72

137

102

100

97

231

548

388

374

392

318

319

177

318
3

100,

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Tabela 57- Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10 por local
de residência no período de 2016
Capítulo CID-10
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
II. Neoplasias (tumores)
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
V. Transtornos mentais e comportamentais
VI. Doenças do sistema nervoso
VII. Doenças do olho e anexos
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide
IX. Doenças do aparelho circulatório
X. Doenças do aparelho respiratório
XI. Doenças do aparelho digestivo
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo
XIV. Doenças do aparelho geniturinário
XV. Gravidez parto e puerpério
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas
XXI. Contatos com serviços de saúde
Total

Total
166
184
30
59
48
82
13
9
373
345
379
56
75
194
648
53
21
56
369
23
3183

%
5,22
5,78
0,94
1,85
1,51
2,58
0,41
0,28
11,7
10,8
11,9
1,76
2,36
6,09
20,3
1,67
0,66
1,76
11,5
0,72
100,0

Em relação às causas de internamento, o Município apresenta o perfil: em primeiro
lugar internações decorrentes da gravidez, parto e puerpério 20,36 %.
Em segundo lugar estão empatadas as doenças do aparelho circulatório que
representam 11,72% da população geral, destaca-se em pessoas acima de 60 anos, com
56,5%, tendo como fatores desencadeantes o sedentarismo, obesidade, estresse, ausência de
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exames periódicos de prevenção, alimentação e tratamento inadequado. As doenças do
aparelho digestivo associadas a neoplasias com 11,91% e as lesões, envenenamentos e
algumas outras consequências causas externas 11,59% destacam-se a violência,
principalmente acidentes automobilísticos haja visto que o município é cortado por rodovias
importantes como a BR 476, PR 151 e PR 364 onde ocorrem grave e acidentes.
E as Doenças do Aparelho Respiratório destacam-se em terceiro lugar com 10,91%
em que a incidência vem aumentando no adulto jovem em decorrência do uso abusivo de
drogas, já a terceira idade a elevação está associada a exposição prolongada aos fatores de
risco (condição social, alimentação, tabagismo, alcoolismo, poluição).

3.4 | INDICADORES RELACIONADOS À ATENÇÃO BÁSICA
Para finalizar a análise da morbidade serão apresentados alguns indicadores
relacionados a Atenção Básica, conforme tabela a seguir:

Tabela 58 – Indicadores relacionados a Atenção Básica.
Indicadores
% de ação coletiva de escovação
dental supervisionada
Cobertura populacional estimada
pelas Equipes Básicas de Saúde
Bucal
% de acompanhamento das
condicionalidades do Programa
Bolsa Família
Número de Óbitos Prematuros (30
a 69 anos).
Proporção de Óbitos Investigados
em MIF-Mulher em Idade Fértil (15
a 49 anos).
Razão de exames citopatológicos
do colo do útero em mulheres de
25 a 64 anos e a população
feminina na mesma faixa etária
Razão de mamografias em
mulheres de 50 a 69 anos e a
população feminina na mesma
faixa etária

2012

2013

2014

2015

2016

PR
2016

0,46

031

0,49

0,39

0,40

4,75

21,63

51,43

60,76

60,76

65,00

63,23

94,24%

99,25%

93,42%

94,12%

91,79%

73,14%

52*

49*

79*

71*

58*

357*

100

100

100

100

100

94,80%

0,66

0,68

0,89

0,68

0,65

0,49

0,14

0,25

0,25

0,22

0,22

0,38

*Óbitos em número absoluto. Fonte: SISPACTO-2016.
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A cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa
Família tem como meta Brasil valor igual ou maior que 73%, no ano subsequentes manteve
esses índices apresentados, porém houve falhas no programa Sistema de Vigilância Alimentar
e Nutricional (SISVAN).
A razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a
população feminina na mesma faixa etária tem como meta estadual 0,65, o município
manteve a meta estadual e tem adotado estratégias para a prevenção, rastreamento e
diagnóstico, como a realização de campanhas de saúde (fora do expediente comercial). A
razão de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa
etária apresenta como meta estadual de 0,40, indicador que o município não atingiu,
atingindo apenas 0,22 (2016), devido a realização dos exames serem realizados em entidade
conveniada com o município não computando assim esses dados, devido não estarem
interligados ao programa estadual. Também para as mulheres nesta faixa etária e são
realizadas Campanhas de Prevenção de Câncer de Mama e outubro Rosa. Nos anos anteriores
a razão era calculada de outra forma.

3.5 | 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.
A Tabela a seguir apresenta um quadro do perfil da Mortalidade em menores de 1 ano.
É possível verificar o aumento no índice, mas dados melhores que o conjunto do Estado.

Tabela 59 - Taxa de mortalidade em crianças menores de 1 ano de idade a cada mil nascidos
vivos
Mortalidade Infantil
0 a 6 dias
7 a 27 dias
28 a 364 dias
Total
Taxa de Mortalidade Infantil

2010
2
2
4
6,4

2011
2
1
6
9
14,08

2012
1
2
3
5,08

2013
1
1
2
3,33

2014
5
1
6
9,4

2015
3
3
6
9,17

Total
14
4
12
30
7,06

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM-2016.
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Tabela 60- Série Histórica de Óbito Fetal.
Óbito Fetal
Menos de 22 semanas
22 a 27 semanas
28 a 31 semanas
32 a 36 semanas
37 a 41 semanas
Total

2010
2
1
1
4

2011
1
1
2
4
8

2012
3
3

2013
1
1
2

2014
2
1
2
5

2015
2
2
1
1
6

Total
3
6
5
2
12
28

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM-2016.

A taxa de mortalidade infantil apresenta o menor indicador entre 2011 a 2013, mas
voltou a subir nos últimos três anos embora estejam abaixo dos parâmetros estaduais que foi
de 10,9 em 2015 e nacionais que foi de 13,8 no Brasil em 2015. 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 recém-nascido. Taxas
elevadas estão geralmente associadas a condições insatisfatórias de assistência pré-natal, ao
parto e ao recém-nascido.

Mortalidade Materna
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Em relação à Mortalidade Materna será analisada a série histórica 2012-2016, sendo
que ocorreu apenas um óbito materno em 2013.

Tabela 61 - Taxa de mortalidade materna (a cada 100 mil nascidos vivos)
Mortalidade Materna
Óbito Materno (número absoluto)
Taxa de mortalidade materna

2012
00
0,0

2013
01
166,7

2014
00
0,0

2015
00
0,0

2016
00
0,0

Fonte: SINASC; Ministério da Saúde, DATASUS

Observa-se que o município tem mantido os índices atribuídos a captação precoce da
gestante, estratificação do grau de risco com encaminhamento oportuno das gestantes de
alto risco. Porém em 2013 houve um óbito materno por causa indireta. A Taxa de Mortalidade
Materna verificada como resultado do conjunto do Estado em 2010 foi de 59,2 e do Brasil 68,2
ambos em muito discreta queda, sendo que a média no período entre 2007-2010 registrou
um valor de 62,18 e 71,5, respectivamente. A redução desse índice é fundamental, inclusive,
sendo este um dos oito 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 a fim de
reduzir substancialmente este indicador.

Mortalidade Geral
Tabela 62 – Mortalidade Geral por Local de Residência e faixa etária 2015
Capítulo
< 1 ano
CID-10
I.
Algumas
doenças
infecciosas
e
parasitárias
II.
Neoplasias
(tumores)
III.
Doenças
sangue órgãos
hemat e transt
imunitár
IV.
Doenças
endócrinas
nutricionais
e
metabólicas

10-14
anos

15-19
anos

20-29
anos

30-39
anos

40-49
anos

50-59
anos

60-69
anos

70-79
anos

80 e
+

Total

-

-

-

-

-

2

1

-

2

5

-

-

-

1

4

7

17

19

10

58

-

-

-

1

-

-

1

2

-

4

-

-

-

-

-

-

-

5

1

6
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V. Transtornos
mentais
e
comportamentai
s
VI. Doenças do
sistema nervoso
IX. Doenças do
aparelho
circulatório
X. Doenças do
aparelho
respiratório
XI. Doenças do
aparelho
digestivo
XIII.Doenças sist
osteomuscular e
tec conjuntivo
XIV. Doenças do
aparelho
geniturinário
XV.
Gravidez
parto
e
puerpério
XVI.
Algumas
afec originadas
no
período
perinatal
XVII.Malf cong
deformid
e
anomalias
cromossômicas
XVIII.Sint sinais e
achad anorm ex
clín e laborat
XX.
Causas
externas
de
morbidade
e
mortalidade
Total

-

-

-

-

-

2

2

-

1

1

6

-

-

1

-

1

1

1

1

1

2

8

-

-

-

-

1

7

9

17

23

28

85

-

-

-

1

-

-

2

9

15

13

40

-

-

-

-

1

1

4

2

-

1

9

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

3

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

2

2

5

-

1

5

6

9

2

4

1

3

2

33

6

1

6

8

15

18

33

49

71

64

271

Elencando as 04 comorbidades acometidas em 2015, destacam-se em primeiro lugar
Doenças do aparelho circulatório 31,37% em que incidem em pessoas acima de 50 anos, tendo
como fatores desencadeantes o sedentarismo, obesidade, estresse, ausência de exames
periódicos de prevenção, alimentação e tratamento inadequado.
Em segundo lugar as neoplasias (tumores) 21,40%, em que a faixa etária de 50 a 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.
Em relação ao terceiro lugar, as doenças do aparelho respiratório 14,75% em que a
incidência vem aumentando na terceira idade em decorrência de imunidade baixa e período
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prolongado a exposição a fatores de risco (condição social, alimentação, tabagismo, alcoolismo,
poluição).
As causas externas de morbidade e mortalidade ocupam o quarto lugar com 12,18%
dos óbitos, relacionados a acidentes.

Tabela 63 – Principais Causas de Mortalidade (2011 e 2015)
Capítulo CID-10
I.
Algumas doenças
infecciosas e parasitárias
II. Neoplasias (tumores)
III. Doenças sangue órgãos
hemat e transt imunitár
IV.
Doenças endócrinas
nutricionais e metabólicas
V. Transtornos mentais e
comportamentais
VI. Doenças do sistema
nervoso
VIII.Doenças do ouvido e da
apófise mastóide
IX. Doenças do aparelho
circulatório
X.
Doenças do aparelho
respiratório
XI. Doenças do aparelho
digestivo
XII. Doenças da pele e do
tecido subcutâneo
XIII.Doenças
sist
osteomuscular
e
tec
conjuntivo
XIV. Doenças do aparelho
geniturinário
XV.
Gravidez parto e
puerpério
XVI. Algumas afec originadas
no período perinatal
XVII.Malf cong deformid e
anomalias cromossômicas
XVIII.Sint sinais e achad
anorm ex clín e laborat
XIX. Lesões enven e alg out
conseq causas externas
XX. Causas externas de
morbidade e mortalidade
XXI. Contatos com serviços
de saúde
XXII.Códigos para propósitos
especiais

2011

2012

2013

2014

2015

Total

% Municipal

% Estadual

1

1

2

4

3

11

1,23%

3,40%

36

44

32

44

38

194

21,77%

19,26%

-

2

1

-

2

5

0,56%

0,40%

11

6

7

5

4

33

3,70%

5,82%

3

5

4

6

5

23

2,58%

1,12%

3

7

7

6

6

29

3,25%

3,32%

-

-

-

-

-

-

0,01%

72

42

34

54

52

254

28,51%

28,78%

24

24

17

13

22

100

11,22%

11,81%

9

5

6

7

4

31

3,48%

5,36%

-

-

-

-

-

-

-

0,20%

-

-

1

1

-

2

0,22%

0,52%

3

2

2

2

1

10

1,12%

2,35%

-

-

-

-

-

-

-

0,14%

-

-

1

3

1

5

0,56%

1,41%

2

-

-

1

-

3

0,34%

0,91%

21

10

26

-

1

58

6,51%

2,98%

-

-

-

-

-

-

-

-

29

37

17

29

21

133

14,93%

12,21%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Total

214

185

157

175

160

891

100,00%

100,00%

Analisando a Tabela verifica-se que as três maiores causas de mortalidade não
alteraram significativamente posições na série histórica, prevalecendo na média histórica em
primeiro lugar Doenças do aparelho circulatório 28,51%, em que incidem em pessoas acima de
50 anos, tendo como fatores desencadeantes o sedentarismo, obesidade, estresse, ausência de
exames periódicos de prevenção, alimentação e tratamento inadequado. Em segundo a as
neoplasias (tumores) 21,77%, em que a faixa etária de 50 a 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, em terceiro destaca-se a
violência com 14,93%.

Tabela 64– Outros indicadores de mortalidade proporcional
Indicadores de Mortalidade
Total de óbitos
Nº de óbitos por 1.000 habitantes
Taxa de mortalidade prematura (<70anos)
pelo conjunto das 4 principais doenças
crônicas (doenças do aparelho circulatório
I 00 a I 99, câncer C00 a C97, diabetes E10
a E 14, doenças respiratórias crônicas J40
a j47

2012
185
4,48

2013
157
3,8

2014
175
4,24

2015
160
3,08

2016
251
5,57

52

49

79

71

58

28,10%

31,12%

45,14%

44,37%

23,10%

Fonte: SIM (sistema e informação de mortalidade), DATASUS

A mortalidade geral no Município apresenta no período 2012-2016, taxa média de 4,29
óbitos a cada 1.000 habitantes. Esse indicador é ligeiramente inferior à média 2012-2016 do
Estado que registra 6,3/1.000 habitantes.
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3.6 | 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.
O IBGE (2010) apontou para 18,10% da população de São Mateus do Sul declaram que
possuem alguma deficiência autodeclarada, correspondendo a 7.468 munícipes.
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
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.
Na sequência os dados relacionados as populações com algum tipo de deficiência no
Município de São Mateus do Sul.

Tabela 65 - População residente com algum tipo de deficiência, em relação ao total de população do
município - 2010.
População com algum tipo de deficiência
População total
Nº
%
41.257
7.468
18,10%
Fonte: IPARDES,2017

Tabela 66 - Tipo de deficiência informado pela população - 2010.
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Deficiência Visual
5.492

Deficiência
Auditiva
2.074

Deficiência Física
ou Motora
2.400

Deficiência Mental
ou Intelectual
477

TOTAL
7.468

Fonte: IPARDES,2017

CONCLUSÃO DA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA

Os processos de trabalho da Vigilância em Saúde estão muito baseados em ações
envolvendo outras áreas, por isso se desenvolvem de forma intersetorial e com caráter
coletivo. Existem algumas ações de menor complexidade, porém de grande relevância,
relacionadas diretamente a assistência básica. Baseado na análise verificou-se que a
Mortalidade Geral, Proporção de Óbitos Maternos Investigados, Proporção de Óbitos de
Mulheres em Idade Fértil (MIF) Investigados, Taxa de Mortalidade Infantil, Proporções de
óbitos Infantis e Fetais Investigados estão dentro das metas estimadas, contudo algumas
metas não atingiram o preconizado pelo Ministério da Saúde, são elas: Proporção de Vacinas
do Calendário Básico de Vacinação da Criança, Número de Testes de Sífilis por Gestante, Taxa
de Mortalidade Prematura pelo Conjunto das quatro principais doenças Crônicas não
transmissíveis, Proporção de Parto Normal, Proporção de Registro de Óbitos por Causa Básica
Definida.
Tem-se investido nas capacitações (preenchimento de ficha e manejo clínico) de
agravos sinalizados com dificuldades na condução. Desfavoravelmente ao aprimoramento da
equipe, principalmente na rede hospitalar, está a rotatividade dos profissionais.
Quanto à análise dos indicadores pela vigilância epidemiológica observa-se uma
ampliação de visão baseada na busca de conhecimento através de capacitações e interesse
espontâneo, porém ainda deficitária devido ao número e perfil dos profissionais.
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5 | 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.”2
Segundo Pain3, 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’.
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.

5.1 | 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 - SAN4 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
2

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.
3
Jairnilson S. Paim, Membro da CNDSS (Comissão Nacional dos Determinantes Sociais da Saúde.
4
Disponível em http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar Acesso 08 dez.2013
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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.

Tabela – 67 - Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa
Família.
ANO
2012
2013
2014
2015
2016
Nº de Famílias
1.966
1.616
1.682
1.713
1.666
% de famílias acompanhadas
94,24
99,25
93,42
94,12
91,79
Fonte: SISPACTO /BOLSA FAMILIA

5.2 | 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,
a moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte a aos serviços
públicos, ao trabalho a ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Dessa 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
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qualidade de vida das cidades e a garantia da moradia digna, contribuindo para a promoção
de saúde e do bem-estar dos cidadãos.
Os indicadores da generalidade do atendimento desses equipamentos de
infraestrutura são uma importante ferramenta a compreensão das principais demandas
municipais, no tocante a serviços essenciais e para o aprimoramento da gestão e do
planejamento municipal. As áreas de risco são aquelas que apresentam vulnerabilidade,
associadas a fatores naturais e sociais. No caso específico, as áreas de risco relacionam-se
exclusivamente a características hídricas (associadas a ocupações antrópicas desordenadas),
decorrentes de inundações frequentes que o município tem enfrentado em eventos de
chuvas, como as inundações dos últimos anos. Com base, nos relatórios do Instituto
Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social – IPARDES é possível apresentar o perfil
dos domicílios do Município, conforme uso e tipo. A figura a seguir apresenta o perfil das
moradias, de acordo com o uso, no Município de São Mateus do Sul-PR.

Tabela - 68 - Número de domicílios segundo uso e tipo – 2010.
Tipo de Domicílios Recenseados
Particular
Ocupado
Não ocupado
Coletivo
Total:

Urbana
9.140
8.124
1.016
23
9.163

Rural
5.710
4.748
962
04
5.714

Total
14.850
12.872
1.978
27
14.877

Fonte: IPARDES - 2017

De um modo geral, as condições de habitação do Município apresentam números
bastante favoráveis.

Tabela 69 - Indicadores de Habitação
Indicadores de Habitação
% da população em domicílio com água encanada
% da população em domicílios com energia elétrica
% da população em domicílios com coleta de lixo

2010
83,06%
86,24%
58,66%

Fonte: IPARDES - 2017

Nas próximas figuras apresenta-se um detalhamento quantitativo relacionado ao
saneamento e energia elétrica e as respectivas ligações com as moradias. Na figura unidades
atendidas e número de ligações no abastecimento de água, segundo as categorias e na
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sequência o quadro demonstrativo com as informações relacionadas ao atendimento com
esgoto que ao serem comparadas ao número de ligações de água corresponde a cerca de
62,75 %.

Saneamento Básico

Tabela 70 – Abastecimento de Água, segundo as Categorias – 2016
CATEGORIAS
Residenciais
Comerciais
Industriais
Utilidade Pública
Poder Público
TOTAL:

UNIDADES ATENDIDAS
9.217
942
33
63
128
10.383

LIGAÇÔES
7.834
762
33
62
127
8.818

Fonte: IPARDES - 2017

Tabela 71–Atendimento de Esgoto, segundo as Categorias – 2016
CATEGORIAS
Residenciais
Comerciais
Industriais
Utilidade Pública
Poder Público
TOTAL:

UNIDADES ATENDIDAS
5.680
701
06
31
98
6.516

LIGAÇÔES
4.735
546
06
30
97
5.414

Fonte: IPARDES - 2017

Consumo e consumidores Energia Elétrica

Tabela 72–– Consumo e Número de Consumidores de Energia Elétrica – 2016
Categorias
Residencial
Setor Secundário (Indústria)
Setor Comercial
Rural

Consumo
17.802
36.003
12.252
13.951

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

Nº De Consumidores
10.337
272
1.123
5.086

125

SÃO MATEUS DO SUL PR

Outras Classes
Consumo livre
(na Industria uso do Sistema)
TOTAL:

6.517

234

85.172
171.697

01
17.053

Fonte: IPARDES – 2017

5.3 | TRABALHO E RENDA

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 63,95% em 2000 para
70,59% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da
população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 10,42% em 2000 para
4,04% em 2010.

Fonte: PNUD-2013

Na sequência, a figura explicita em quadros indicadores relacionados à Ocupação,
Nível Educacional e Rendimento Médio, demostrando avanços importantes neste campo de
análise.

Ocupação, Nível Educacional e Rendimento Médio

Ocupação da população de 18 anos ou mais - São Mateus do Sul - PR
Taxa de atividade - 18 anos ou mais
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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

10,42
49,07

4,04
57,93

35,46
22,48

54,00
35,23

56,18
81,57
93,10

29,83
71,88
93,00

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano 2013

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 31,97%
trabalhavam no setor agropecuário, 2,08% na indústria extrativa, 9,05% na indústria de
transformação, 7,28% no setor de construção, 0,88% nos setores de utilidade pública,
11,974% no comércio e 28,07% no setor de serviços.

Renda

A renda per capita média de São Mateus do Sul cresceu 134,21% nas últimas duas
décadas, passando de R$ 285,98 em 1991 para R$ 499,73 em 2000 e R$ 669,78 em 2010. A
taxa média anual de crescimento foi de 4,58%.
A Proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capta inferior a R$
140.00, passou de 50,05% em 1.991, para 29,92% em 2000 e para 10,97% em 2010.A extrema
pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$
70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 2,42% em 1991 para 1,53% em 2000 e para
0,65% em 2010.
A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini5 passou de 0,61 em 1991 para 0,63 em 2000
e para 0,49 em 2010.

Renda, Pobreza e Desigualdade

Renda, Pobreza e Desigualdade
Renda per capita

1991
285,98

2000
499,73

2010
669,78

5

É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais
ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1
significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. (Atlas de Desenvolvimento Humano 2013)
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% de extremamente pobres
% de pobres
Índice de Gini

24,78
50,05
0,61

11,89
29,92
0,63

3,64
10,97
0,49

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano 2013

Fonte: PMAS/2015-2018

5.4 | EDUCAÇÃO

a) Crianças e Jovens

Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos
indica a situação da educação entre a população em idade escolar do estado e compõe o IDHM
Educação. No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 84,57%, em
2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais
do ensino fundamental é de 89,15%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino
fundamental completo é de 69,67%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino
médio completo é de 41,59%. Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram,
respectivamente, em 57,46 pontos percentuais, 50,45 pontos percentuais, 56,79 pontos
percentuais e 34,51 pontos percentuais.
A seguir podemos analisar o desempenho escolar através das taxas de alunos matriculados
nos anos 2012,2013 e 2014 considerando o percentual de alunos aprovados, reprovados ou
desistentes.

A situação de desistência (abandono) é considerada pela taxa de alunos

matriculados que deixaram de frequentar a escola durante o ano letivo.
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Percentual de alunos matriculados considerados aprovados

Fonte: IPARDES-2017

Percentual de alunos matriculados considerados reprovados.

Fonte: IPARDES-2017

Percentual de alunos matriculados que deixaram de frequentar a escola.

Fonte: IPARDES-2017
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Abaixo observamos p indicador IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação básica, – o qual
é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no censo escolar, e médias de
desempenho avaliados do Inep, SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da educação Básica) e a
prova Brasil.

Fonte: PMAS/2015-2018

Fonte: PMAS/2015-2018

b) População Adulta

A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a conhecimento
e também compõe o IDHM Educação. Esse percentual passou de 30,22%, para 47,74% da
população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino fundamental. No Paraná,
passou de 39,76% e 54,92% respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em
função do peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade.
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Escolarização da População de 25 Anos ou Mais

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano.

Considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 4,79% eram
analfabetos, 41,43% tinham o ensino fundamental completo, 27,27% possuíam o ensino
médio completo e 7,91%, o superior completo. No Brasil, esses percentuais são,
respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27%. A taxa de analfabetismo da população
de 18 anos ou mais diminuiu 2,41% nas últimas décadas.

Fonte: PMAS/2015-2018

5.5 | TRANSPORTE

O município possui sistema de transporte coletivo através de contrato de licitação os quais
atende atualmente o município e região. A linhas de ônibus que interligam diariamente a
maioria dos bairros, entre eles se destacam: Vila Verde, Vila Palmeirinha, Jardim Santa Cruz,
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Vila Bom Jesus, Vila Nova, Vila Nepomuceno, Vila Americana, Vila Amaral, Vila Prohmann a
sede do município. E outras linhas uma ou duas vezes na semana as localidades do interior à
sede do município como: Rosas, Taquaral do Bugre, Faxinal dos Elias e Porto Ribeiro.
A população que reside nas Localidades de Fluviópolis, Potinga, Pontilhão utilizam ônibus
intermunicipal de União da Vitória á São Mateus do Sul, os residentes nas localidades de
Arroio da Cruz, Lageadinho, Terra Vermelha, Vargem Grande, Santana, Cambará ,Tesoura,
utilizam ônibus que interliga Curitiba/Lapa á São Mateus do Sul, os que residem nas
localidades da Divisa, Lageado, Porto Ribeiro e Água Suja utilizam ônibus que interligam
Canoinhas/Três Barras-SC á São Mateus do Sul, os que residem na localidade da Agua Branca,
Espigãozinho ,Faxinal dos Ilhéus e utilizam ônibus que interliga Ponta Grossa/Palmeira à São
Mateus do Sul ,os que residem nas localidades de Caitá, Estiva, Papuã e Paiol Grande utilizam
os ônibus que interligam Rebouças e Irati a São Mateus do Sul, pois esses são próximo às BR
476, PR 151 e estrada que interligam São Mateus do Sul .Esse transporte são particulares de
empresas diversificadas que atuam no município e região.

5.6 | LAZER

O Município conta com áreas de lazer localizadas em alguns pontos da cidade como:
Ginásio de Esportes, Parque de Exposição onde são realizados os maiores eventos do
município, vários Clubes de CTG- Centro de Tradições Gaúchas, Pista de Motocross, Pista de
Skate, Parque do Rio Iguaçu, Praça da Igreja Matriz, Chimarródromo, Praça do Olho, Praça da
Rodoviária algumas composta com academia ao Ar Livre e Praças localizadas no interior do
município e bairros e como ponto de encontro temos a feira livre na rua todos os sábados.
Também a Cuia que é o reservatório de água que abastece a cidade, a Igreja da Água
Branca, construída no fim do século XIX em madeira, o Vapor Pery, localizado na Praça do rio
Iguaçu, o portal polonês, localizado no Parque Municipal de Exposições, o monumento dos
Pracinhas localizado na Praça do terminal Rodoviário em memória aos participantes da Força
Expedicionária Brasileira da Segunda Guerra Mundial, o monumento ao Perna de Pau que
encontra-se na entrada da SIX – Petrobrás, o monumento Batalhão Polonês localizado 4m
frente a Casa da memória Padre Bauer, o Paço Municipal inaugurado em 1922,o Lar São
Mateus construído em 1918 antigo Hospital e Maternidade Dr.Paulo Fortes, o Colégio
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Imaculada Conceição (Antigo Colégio das irmãs),prédio histórico de 1944 onde hoje é a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura são espaços de lazer existentes e disponíveis para
o usufruto de todos: crianças, jovens, adultos e idosos.

Chimarródromo

Parque do Rio Iguaçu.

5.7 | ACESSO A BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS

Com base nas informações do Plano Municipal de Assistência Social 2014/2017, foi
possível obter informações de que o Município de São Mateus do Sul, possui uma rede de
Assistência Social bastante diversificada e complexa, tendo como objetivo atender com
qualidade as situações de vulnerabilidades da população são-mateuense.
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O Município tem mais de 5.000 famílias inscritas no Cadastro Único para Programas
Sociais através da Secretaria de Assistência Social, famílias com renda mensal até meio salário
mínimo por pessoa e essas informações contribuem e permitem ao governo conhecer as reais
condições de vida da população e, a partir dessas informações, selecionar as famílias para
diversos programas sociais.

Número de Famílias Inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais

A Secretaria Municipal de Assistência Social disponibiliza aos são-mateuenses serviço
de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos – SCFV e Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com
deficiência e idosas .Ainda entre os serviços da Proteção Social Básica ofertado pela rede
conveniada estão: serviços de convivência para crianças e adolescentes, serviços de geração
de renda, assessoramento de defesa de direitos e cursos profissionalizantes.
Entre os serviços da Proteção Social Especial(PSE) os quais destina-se à famílias e
indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou
ameaçados, no município são ofertados os seguintes serviços: Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI , Serviço Especializado em
Abordagem Social e Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC;
Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.
O município também possui uma unidade de Acolhimento para crianças e
adolescentes/Casa Lar, bem como, parceria/convênio com Instituições Socioassitenciais
(municipais e regionais), oferecendo os seguintes serviços: Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças e Adolescentes, Serviço de Acolhimento em Instituições de Longa
Permanência para Idosos, Casa de Passagem para população de rua e Serviço de Proteção em
Situações de Calamidades Públicas e de Emergência.
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O município pretende manter e amplias essas Unidades Físicas da Rede
Socioassitenciais que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que
supõe a articulação entre todas estas unidades de provisão de proteção social, sob a
hierarquia básica e especial e ainda por níveis de complexidade.

Unidades Físicas da Rede Socioassitenciais

Fonte: PMAS/2015-2018

No Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, são oferecidas diversas atividades
com a intenção de contribuir para a erradicação do Trabalho Infantil no município, além da
emancipação cultural, econômica e social dos participantes. Recreação, teatro, musicalização,
passeios culturais, festas comemorativas, acompanhamento escolar, alimentação balanceada
com café da manhã, almoço e lanche são oferecidos aos participantes do PETI.
O acesso aos Benefícios é um direito do cidadão. Deve ser concedido primando-se pelo
respeito à dignidade dos indivíduos que deles necessitem. Todo o recurso financeiro do BPC
provém do orçamento da Seguridade Social, sendo administrado pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e repassado ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). A prestação e o financiamento dos Benefícios Eventuais estão na esfera de
competência dos municípios, com responsabilidade de cofinanciamento pelos estados.
No caso do BPC, os usuários do município são acolhidos nos CRAS e encaminhados à Agência
do INSS. Estes usuários são acompanhados pela equipe do CRAS, conforme tipificação nacional
de serviços Socioassitenciais. A porta de entrada dos Benefícios eventuais é o CRAS. Tanto o
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BPC quanto os benefícios eventuais precedem de avaliação do assistente social do CRAS.

Fonte: PMAS/2015-2018

O Programa de Transferência de Renda no Brasil iniciou-se em 1995. Em 2004, a criação
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) determinou o aumento
significativo dos investimentos em políticas de proteção, assistência e desenvolvimento social,
que se traduz em programas de transferência de renda, segurança alimentar e nutricional,
assistência social e inclusão produtiva. Os programas de transferência de renda orientam-se
pela perspectiva de contribuir para a inclusão social das famílias em situação de extrema
pobreza. Considera-se aqui, como política estruturante, que inclusive demanda a expansão e
a democratização de serviços sociais. A estimativa do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome – MDS tendo como base o CENSO de 2010 é que o município de São Mateus
do Sul tem 2.526 pessoas em situação de extrema pobreza. Com o intuito de atender a esta
parcela da população o município executa sua parte de gestão municipal dos programas Bolsa
Família e Família Paranaense onde cabe a ele identificar, cadastrar e acompanhar as famílias
elegíveis aos critérios dos mesmos.
Objetiva-se manter a boa cobertura no município, através de busca ativa de novos
beneficiários bem como o recadastramento dos mesmos e acompanhamento das
condicionalidades da Educação e da Saúde, através de ações articuladas entre as secretarias
envolvidas.
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5.8 | ATIVIDADE FÍSICA

A Secretária de Esporte e Lazer disponibiliza atividades esportivas diversificadas para
oportunizar a inclusão de todas as faixas etárias da população, como: Campeonatos de Futebol
de Salão e de Campo, Programas de Atividades Físicas no Ginásio de Esportes Municipal ¨O
Polacão¨ com funcionamento de segunda à sexta feira com aulas de Dança, Alongamento e
Ginástica Funcional, promove Corrida Rústica, Passeio de Ciclístico, Caminhada Noturna,
Eventos de Pesca Esportiva , Boia Cross entre outros.
Também oportuniza jovens e adolescentes com Escolinhas de Futsal e Tênis de Mesa
nas categorias feminina e masculina com intuito de ampliar o conceito do esporte enquanto
fenômeno social, desenvolvendo projetos nos âmbitos: comunitário, escolar e de rendimento,
que contribuam para a formação de uma nova cultura de esporte e lazer no município.

5.9 | ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de São Mateus do Sul é
0,719, em 2010. O Município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM
entre 0,7 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade,
com índice de 0,838, seguida de Renda, com índice de 0,711, e de Educação, com índice de
0,623.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes
IDHM e componentes

1991

2000

2010

IDHM Educação
% de 18 anos ou mais com fundamental completo

0,198
17,02

0,436
30,22

0,623
47,74

% de 5 a 6 anos na escola
% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental regular
seriado ou com fundamental completo

27,11

53,02

84,57

38,70

78,31

89,15
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% de 15 a 17 anos com fundamental completo
% de 18 a 20 anos com médio completo

12,88
7,08

57,21
20,68

69,67
41,59

IDHM Longevidade
Esperança de vida ao nascer

0,719
68,15

0,743
69,60

0,838
75,29

IDHM Renda
Renda per capita
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 2013

0,575
285,98

0,664
499,73

0,711
669,78

•

Entre 2000 e 2010: O IDHM passou de 0,599 em 2000 para 0,719 em 2010 - uma taxa de
crescimento de 20,031%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o
IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 70,07% entre 2000
e 2010.

•

Entre 1991 e 2000: O IDHM passou de 0,434 em 1991 para 0,599 em 2000 - uma taxa de
crescimento de 38,02%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o
IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 70,85% entre 1991
e 2000.

•

Entre 1991 e 2010: São Mateus do Sul teve um crescimento no seu IDHM de 65,67% nas
últimas duas décadas, acima da média de crescimento estadual (47%). O hiato de
desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo
do índice, que é 1, foi reduzido em 49,65% entre 1991 e 2010, ficando abaixo da média
estadual que foi de 53,85% No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos
absolutos foi Educação (com crescimento de 0,425), seguida por Renda e por Longevidade.

Comparativo evolução do IDH-M em São Mateus do Sul PR

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano 2013

Ranking
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São Mateus do Sul ocupava a 1.331ª posição, em 2010, em relação aos 5.565
municípios do Brasil, sendo que 1.332 (23,93%) municípios estão em situação melhor e 4.232
(76,04 %) municípios estão em situação igual ou pior.

Longevidade, mortalidade e fecundidade
A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em São Mateus
do Sul, reduziu 42,8%, passando de 28,0 óbitos por mil nascidos vivos em 2000 para 12,3
óbitos por mil nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
das Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por
mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do país eram 13,1 e 16,7
por mil nascidos vivos, respectivamente.

Tabela 73 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade – São Mateus do Sul – PR
Longevidade, Mortalidade e Fecundidade
Esperança de vida ao nascer
Mortalidade infantil
Mortalidade até 5 anos de idade
Taxa de fecundidade total

1991
68,2
29,8
34,3
3,0

2000
69,6
28,0
32,6
2,5

2010
75,3
12,3
14,4
1,8

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano 2013

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão
Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em São Mateus do
Sul, a esperança de vida ao nascer aumentou 5,7 anos na última década, passando de 69,6
anos em 2000, para 75,3 anos em 2010. Em 2010, a esperança de vida ao nascer média para
o estado é de 74,8 anos e, para o país, de 73,9 anos.

5.10 | VULNERABILIDADE SOCIAL
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A figura a seguir mostra um quadro da evolução dos indicadores sociais, revelando um
significativo avanço, reduzindo a vulnerabilidade social em crianças e jovens, família, trabalho
e renda e moradia. Praticamente é a síntese do Atlas de Desenvolvimento Humano na
dimensão Municipal referente ao município.

Vulnerabilidade Social – Município de São Mateus do Sul PR
Vulnerabilidade Social - Município - São Mateus do Sul - PR
Crianças e Jovens
1991
Mortalidade infantil
29,76
% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola
% de crianças de 6 a 14 fora da escola
26,05
% 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
2,31
Taxa de atividade - 10 a 14 anos
Família
1991
% de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, no total 9,50
de mães chefes de família
% de vulneráveis e dependentes de idosos
2,75
% de crianças extremamente pobres
32,14
Trabalho e Renda
1991
% de vulneráveis à pobreza
73,77
% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação informal
Condição de Moradia
1991
% da população em domicílios com banheiro e água encanada
49,17

2000
28,01
86,10
7,67
17,82

2010
12,30
66,00
2,39
8,38

1,91
9,60
2000
11,89

1,94
9,43
2010
16,47

2,41
17,25
2000
54,87
56,06

1,30
5,37
2010
26,67
39,91

2000 2010
70,76 91,04

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano 2013

5.11| OBJETIVOS DO MILÊNIO6

6

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.
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Objetivos do Milênio Percentual do Alcance de Metas – São Mateus do Sul PR

Fonte: Portal ODM -2017

• Meta 1 - Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população com renda abaixo da linha da pobreza
• Meta 2 - Reduzir pela metade, até 2015 a proporção da população que sofre de fome
• Meta 3 - Garantir que, até 2015, todas as crianças, terminem o ensino fundamental
• Meta 4 - Eliminar a disparidade entre os sexos no ensino fundamental e médio até 2015
• Meta 5 - Reduzir em dois terços, até 2015, a mortalidade de crianças menores de 5 anos
• Meta 6 - Reduzir em três quartos, até 2015, a taxa de mortalidade materna
• Meta 7 - Até 2015, ter detido e começado a reverter a propagação do HIV/AIDS
• Meta 8 - Até 2015, ter detido e começado a reverter a propagação da malária e de outras doenças
• Meta 10 - Reduzir à metade, até 2015, a proporção da população sem acesso sustentável à água potável segura
• Meta 11 - Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso a saneamento e serviços
essenciais

Metas dos objetivos do Milênio relacionadas à área da saúde – São Mateus do Sul – PR
Meta 5 - Reduzir em dois terços, até 2015, a Meta 6 - Reduzir em três quartos, até 2015, a
mortalidade de crianças menores de 5 anos
taxa de mortalidade materna

Meta 7 - Até 2015, ter detido e começado a Meta 8 - Até 2015, ter detido e começado a
reverter a propagação do HIV/AIDS
reverter a propagação da malária e de outras
Atingiu
doenças

Fonte: Portal ODM -2017
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Meta 5- A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos, em 1.995, era
de 22,7 óbitos a cada mil nascidos vivos; em 2.014, este percentual passou para 14,1 óbitos
a cada mil nascidos vivos, representando redução de 37,8% da mortalidade.
O número total de óbitos de crianças menores de 5 anos no município, de
1.995 a 2.014, foi 218. A taxa de mortalidade de crianças menores de um ano para o
Município, estimada a partir dos dados do Censo 2.010, é de 10,3 óbitos a cada mil crianças
menores de um ano.
Meta 6- O número de óbitos maternos no município, de 1.996 a 2.014, foi 5.A
meta do Objetivo 5 refere-se a taxa de mortalidade materna a cada 100 mil nascidos vivos,
porém a taxa pode sofrer fortes variações em função do número reduzido de crianças
nascidas em alguns municípios. Por isso, o importante ao analisar se esta meta está sendo
atingida é verificar o número de óbitos maternos e o número de nascidos vivos e fazer as
correlações segundo os critérios de saúde adotados. 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.
Meta 7- O Município teve de 1.990 a 2.015, 63 casos de AIDS diagnosticados;
destes, 33 femininos e 30 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 4,5 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, 50% eram jovens
de 15 a 24 anos, enquanto que as mulheres representavam 0% dos casos. Atingiu a meta.
Para a meta ser alcançada, considera-se ter diminuído ou mantido constante o número de
casos de AIDS nos três últimos anos.
Meta 08 – 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 8 casos de doenças transmitidas
por mosquitos, nenhum caso confirmado de febre amarela, nenhum caso confirmado de
leishmaniose, 6 notificações 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. Não atingiu a meta. Para a
meta ser alcançada, considera-se ter diminuído ou mantido constante o número de casos
de doenças transmissíveis por mosquitos nos três últimos anos.

IV FLUXOS DE
ACESSO
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Neste capítulo serão apresentados os principais fluxos referentes aos atendimentos na
rede municipal de saúde.
Na figura abaixo está representada a territorialização, ressaltando as áreas cobertas
pela Estratégia Saúde da Família (ESF), para se ter uma visão geral da distribuição e pontos de
acesso para a Atenção Básica.

Distribuição das Unidades de Saúde de na região urbana de São Mateus do Sul -PR

Distribuição das Unidades Básicas de Saúde na região rural de São Mateus do sul-PR.
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Para o reconhecimento dos fluxos gerais o Município informou os usuários, mostrando
de que maneira se organiza a rede geral de assistência e o acesso da população, favorecendo
o deslocamento do usuário pelas linhas dos serviços de atenção. Como podemos observar no
mapa abaixo, a extensão territorial do município é grande e hoje contamos com 17 unidades
de saúde no interior do município, sendo que duas delas são Estratégias Saúde da Família e
abrangem mais oito postos de saúde. Ficando descoberto pelas equipes de Saúde da Família
dez unidades e ainda sete estão vinculadas ao Ambulatório Médico Dr. Washington Gusso
localizada na sede do município.

Na sequência, a apresentação dos vários fluxos estabelecidos para o acesso e
atendimentos nos serviços.
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a) FLUXO DE ATENDIMENTO DA GESTANTE
No fluxograma a seguir, as várias etapas do atendimento à gestante, a partir da
suspeita da gravidez, destacando a importância, em caso positivo, da captação precoce.

Fonte: Setor de Gineco/obstetrícia 2017.
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b) FLUXO DE ACESSO 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. Hoje existem dois fatores limitantes à regulação o teto
financeiro e o valor pago pelos exames e procedimentos pelo SUS aos prestadores, ou seja,
em alguns itens a demanda necessária é maior do que a disponibilizada ao Município, mas
devido ao valor pago pelo SUS, o prestador não tem interesse em ofertar o serviço.
No Município de São Mateus do Sul, por não ter referência em algumas especialidades
pelo valor SUS, o mesmo necessita comprar estas consultas e exames pelo Consórcio (CISVALI)
e Credenciamento para garantir o acesso ao usuário.
A Secretaria Municipal de Saúde constantemente, através da regulação visa atender
da melhor forma os envolvidos no Sistema de Assistência ao paciente. O SUS é um desafio,
pois são muitos os interesses envolvidos. O usuário que quer a autorização da (consulta e
exame), a do Médico assistente que quer sua solicitação atendida, a do gestor que precisa
atender a demanda geral da saúde e o próprio Departamento através da seção de marcação
de consultas que necessita gerenciar a oferta e buscar trabalhar com critérios técnicos.
Os usuários são referenciados pelas unidades de saúde através de regulação,
estabelecendo integralidade necessária aos tratamentos que são fundamentais para garantia
de um atendimento qualificado e o acesso aos exames complementares de média
complexidade, permitindo a realização de um diagnóstico seguro, e consequentemente de um
tratamento mais adequado às especialidades que necessitam maior complexidade para a
responsabilidade dos ambulatórios especializados hospitalares.

A Secretaria de Saúde está implementando estratégias para ampliar e melhorar o
atendimento à população com intuito de reduzir demanda reprimida, sendo algumas das
estratégias a implantação do Protocolo de Consultas e Exames Especializados, e a busca junto
ao Estado e ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Iguaçu (CISVALI) o fortalecimento e
aumento do número de prestadores, para atender de forma ágil a população do Município.
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A Central de Marcação de Consultas é o setor responsável pela regulação e
agendamento de todos os encaminhamentos relacionados a consultas e exames
especializados. A fila de Espera está organizada para manter uma integração com todas as
Unidades de Saúde, agilizando a tomada de decisão.

Para garantir a integralidade do atendimento, o setor segue o Princípio Básico para
liberação de Consultas e Exames e o Protocolo de solicitação de Consultas e Exames:
•
•
•

Toda solicitação de exame/procedimento deve ser feita através do sistema único de saúde (SUS)
através de Requisição de Consulta/Exame.
Os exames/procedimentos a serem solicitados são aqueles aceitos e consolidados pelo
Ministério da Saúde, pela tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS;
Descrição Médica do quadro clínico (anamnese e exame físico) que justifique o pedido.
• Os agendamentos são realizados conforme a disponibilidade através das vagas ofertadas:
 Pela Secretaria do Estado: através da pactuação com a Secretaria de Saúde de
Curitiba, “onde são disputadas vagas” através do Sistema E-SAUDE, com os 29
municípios da Região Metropolitana, com 70% dessas vagas sendo do Município de
Curitiba e os 30% de todos os outros.
 Credenciamento Municipal
 Credenciamento Estadual
 Consórcio Metropolitano de Saúde (CISVALI)

Oferta de Serviços por Modalidade de Agendamento
MODALIDADE
Credenciamento
Pago pelo Estado

PROCEDIMENTO
Infectologia, Neurologia Infantil, Psiquiatria, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Psicologia, Mamografia, Ultrassonografia Pélvica, Ultrassonografia Obstétrica,
Ultrassonografia Transvaginal, Ultrassonografia De Aparelho Urinário,
Ultrassonografia De Abdômen Total, Ultrassonografia de Mama,

Acupuntura/Alergologista, Angiologia/Cir. Vascular Cardiologia Adulto,
Cardiologia Infantil, Cirurgia Cardiovascular, Cir. Geral/ Ap. Digestivo, Cabeça e
Pescoço, Cir. Obesidade Mórbida, Cir. Pediátrica/Pequenas Cirurgias, Cirurgia
Plástica/Cirurgia Torácica, Dermatologia, Endocrinologia, Evento Reabilitação,
Pactuação Curitiba
Gastrenterologia, Hepatologia, Geneticista, Ginecologia Cirúrgica,
Programa E-saúde
Hematologia, Infectologia, Mastologia, Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia,
Odontologia Cirúrgica, Oncologia, Obstetrícia Risco, Oftalmologia, Ortopedia
Cirúrgica, Ortopedia Geral, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Proctologia,
Reumatologia, Urologia, Audiometria/Impedanciometria, Eletrocardiograma,
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Endoscopia e Espirometria, Mamografia, Radiologia Simples, Radiologia
Contrastado, Teste de Esforço, Ultrassonografia Obstétrica, Ultrassonografia
Abdômen Superior, Ultrassonografia Abdômen Total, Ultrassonografia
Aparelho Urinário, Ultrassonografia Próstata (Abdômen), Ultrassonografia
Cervical, Ultrassonografia Mamária, Ultrassonografia Pélvica, Ultrassonografia
Transvaginal, Uretrocistografia, Tomografia Computadorizada.
Regulação Estado Programa MV (cota
por número de
habitantes) Hospital
Angelina
Caron,
Hospital
Infantil
Waldemar
Monastier, Hospital
São Lucas e Hospital
de Olhos de Campo
Largo.

Angiologia/Cir. Vascular, Cardiologia Adulto e Infantil, Cirurgia Cardiovascular,
Cir. Geral/Ap. Digestivo, Cir. Obesidade Mórbida, Cir. Pediátrica/Pequenas
Cirurgias, Cirurgia Plástica/Cirurgia Torácica, Dermatologia, Endocrinologia,
Gastrenterologia/Transplante de Fígado, Ginecologia Cirúrgica, Nefrologia,
Neurocirurgia, Neurologia, Oncologia, Oftalmologia, Ortopedia Cirúrgica,
Ortopedia Geral, Otorrinolaringologia, Pneumologia e Urologia.

CISVALI- Consórcio
Intermunicipal do
vale do Iguaçu (cota
por número de
habitantes)
Consórcio
Metropolitano de
Saúde.

Otorrinolaringologia, Ecocardiograma, Endoscopia Digestiva, Audiometria e
Impedanciometria, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética,
Urografia Excretora, Videolaringoscopia, Exames de Laboratório, Teste
Ergométrico,
Mapa,
Holter,Colonoscopia,Urofluxometria,Eletrocardiograma,Densitometria Óssea,
Ultrassonografia, Biópsia ,Avaliação Aerodinâmica ,Gasometria, Exames
Oftalmológicos, Mapeamento de retina com gráfico, Gonioscopia, tomometria,
topografia computadorizada, Ecodoppler Venoso, Ecodoppler Carótidas e
Litotripsia.

c) FLUXO DE ACESSO Á SAÚDE PSICOSSOCIAL

c.1.CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL – CAPS I
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Os encaminhamentos para o CAPS I podem ser realizados por qualquer setor da saúde,
através da guia de referência/contra referência. Nas Unidades de Saúde, para melhor
encaminhamento do usuário, é preferível que haja avaliação de um profissional médico para
verificar a gravidade do transtorno (leve, moderado ou grave). O CAPS I atende demanda
espontânea, ou seja, mesmo sem referência/contra referência a equipe realiza o acolhimento.

Acolhimento: É o ato de atender universalmente todos que procuram o serviço, buscando
os meios necessários para a resolução da demanda trazida pelo usuário do SUS. Esta é a
primeira atividade realizada com o indivíduo quando ele procura o serviço. Neste acolhimento
é realizada uma entrevista com um profissional da equipe técnica para avaliar se há critérios
para o mesmo ser inserido no serviço do CAPS I. Após esta entrevista podem ser agendadas
as próximas avaliações ou o encaminhamento para o serviço mais adequado para aquele caso.
Os acolhimentos acontecem por busca espontânea ou através de encaminhamentos
referenciados, sem a necessidade de agendamento. São realizados de segunda a sexta-feira,
durante o horário de expediente do serviço.

Avaliações: São realizadas avaliações individuais com cada usuário para a entrada no
serviço, para melhor conhecimento dos casos e melhor condução do tratamento (avaliações
de psicologia, psiquiatria, assistência social e enfermagem).
Reunião de orientação: Neste momento é feita orientação aos usuários que estão
entrando no serviço, explicando o funcionamento, as atividades, a estrutura, os profissionais
e informações sobre a saúde mental.
Projeto terapêutico singular: O PTS é um conjunto de propostas de condutas
terapêuticas articuladas, para um sujeito individual, resultado da discussão coletiva de uma
equipe interdisciplinar e do usuário do serviço, levando-se em conta qual o desejo deste
quanto ao tratamento no CAPS I e seu projeto de vida. O PTS é realizado com o indivíduo
inserido no tratamento, quando se observa orientação auto e alopsíquica mínima e
possibilidade do usuário em articular diálogo e interagir com a realidade.

Fluxo de Encaminhamento de outros serviços para o CAPS I
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Todos os serviços de saúde podem encaminhar casos de transtornos mentais graves e
persistentes para o CAPS I (UBS, ESF, NASF, Ambulatório de Saúde Mental, Pronto
Atendimento, Hospitais), entre outros serviços intersetoriais.
A UBS/USF deve fazer o acolhimento para conhecer melhor o paciente do seu território,
realizar de preferência uma consulta médica (para identificação da gravidade do transtorno),
elaborar referência e solicitar que o usuário se dirija ao CAPS I, preferencialmente
acompanhamento de familiar ou responsável, sem necessidade de agendamento prévio.
Quando a UBS/USF identificar algum caso grave no trabalho de campo, poderá
encaminhá-lo ao CAPS I com a referência ou contato telefônico.
O CAPS I é “porta aberta”, ou seja, atende mesmo sem referência, mas é muito
importante que a Unidade de Saúde avalie e conheça dentro do seu território as pessoas que
apresentam transtornos mentais.
Todos os outros setores podem realizar encaminhamento através de referência, que
também poderá ser levada pelo paciente e seus familiares diretamente para o CAPS I.

Casos de Vulnerabilidade: Casos de pacientes que apresentam transtornos mentais
graves e em condição de vulnerabilidade, como laços familiares frágeis ou rompidos, é
importante a realização de contato com o CAPSI pelo profissional que identificou a situação,
pois nestes casos o paciente e seus familiares podem não procurar o serviço. Também poderá
ser necessário acionar outras Secretarias para atuação (Secretaria da Assistência Social, de
Educação, entre outras).

Casos que não procuram os serviços de Saúde: Casos identificados nas residências que
após condutas da equipe de ESF em conjunto com o NASF e que ainda assim apresentem
resistência em buscar o tratamento, é possível realizar uma visita em conjunto com o CAPS I.
Tentativas de Suicídio: Ao atender os casos de tentativa de suicídio, deve-se preencher
a ficha de notificação SINAN e, direcionadas com urgência para tratamento no CAPS e
internamento especializado.

Pacientes de alta dos CAPS: Quando os usuários recebem alta dos CAPS, eles são
encaminhados para ambulatório de psiquiatria e/ou psicologia e para a Unidade de Saúde do
território. É de extrema importância que a USF de referência acompanhe os casos, para
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atendimento e monitoramento. As possibilidades de agendamento e responsabilização do
ambulatório são pequenas, diante dos recursos que a Atenção Primária e a Estratégia da
Saúde da Família apresentam.

Procedimento encaminhamento para ambulatório: o encaminhamento para
ambulatório deverá ser feito pelos CAPS no momento da alta, através de referência/contrareferência, para Unidade Básica de Saúde. Os próximos agendamentos com o ambulatório
serão feitos pela Unidade de referência que está acompanhando/monitorando o caso.

Fluxo do Ambulatório de Saúde Mental

O ambulatório atende pessoas que apresentem transtornos mentais leves a
moderados, com encaminhamentos da rede de atenção.

Tabela 74 –Número de Consultas do CAPS
Consultas
Consulta Médica Especializada

2013
1.864

2014
3.481

2015
3.574

2016
2.725

Fonte: SIGSS- Saúde -2017.

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

151

SÃO MATEUS DO SUL PR

Unidade de Pronto Atendimento Municipal - 24 HORAS

A Unidade de Pronto Atendimento Municipal Dr. Oseas Pacheco é também o serviço
responsável pelo cuidado em situações de urgência e emergência das pessoas em sofrimento
psíquico por transtornos mentais e por transtornos decorrentes do uso de substâncias. Deverá
ser realizado inicialmente o acolhimento, avaliação e intervenção inicial do paciente e, diante
da necessidade de internação, realiza-se o contato com a Central de Regulação para
solicitação de leito para internamento e posterior encaminhamento ao CAPS-I.
Os serviços devem sempre atuar norteados pelo que determina a Lei 10.216/01 que
trata dos direitos da pessoa portadora de transtornos mentais nas situações de internação:
“Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos
extra hospitalares se mostrarem insuficientes” (BRASIL, 2001).

a.6) PROGRAMAS MUNICIPAIS DE COMBATE AO TABAGISMO E ALCOOLISMO

Apesar do consumo de cigarros ser lícito e razoavelmente aceito em nosso meio, a
dependência de nicotina tem sido apontada pela OMS como um dos principais problemas de
saúde pública em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, qualquer contato com as
4.000 substâncias tóxicas que fazem parte da fumaça do cigarro faz mal para a saúde. É por
isto que o fumo passivo faz mal, pois não existe um limite abaixo do qual poderíamos aspirar
esta fumaça altamente tóxica e estarmos seguros.
O Ministério da Saúde coordena o Programa de Controle do Tabagismo e Outros
Fatores de Risco de Câncer apoiando os municípios no desenvolvimento de ações para
aumentar o acesso dos fumantes aos avanços existentes na cessação do tabagismo,
sensibilizar e capacitar profissionais e gestores de saúde para inserir o tratamento do fumante
na rotina de assistência à saúde e organizar a rede de saúde para atender a demanda de
fumantes que desejam parar de fumar. No município o início do programa se deu em meados
de 2010, mas sua efetivação ocorreu no ano de 2012, no espaço do CAPS I e, onde os usuários
que desejam parar de fumar recebem atendimento médico, apoio psicológico e se necessário,
medicações.
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O alcoolismo por sua vez, constitui um problema de saúde pública na maioria dos
países do mundo, apresentando taxas preocupantes de consumo e demandando excessivos
gastos em tratamentos, acidentes, diminuição da produtividade, desgaste familiar. A OMS
associa o uso de álcool a acidentes automobilísticos, afogamentos, suicídios e homicídios e é
responsável, direta ou indiretamente, por doenças gastrointestinais, cardiovasculares,
neurológicas, endocrinológicas e imunológicas. A Política Nacional de Álcool e Drogas
preconiza a necessidade de estruturação e fortalecimento de uma rede de assistência
centrada na atenção comunitária associada à rede de serviços de saúde e sociais, que tenha
ênfase na reabilitação e reinserção social dos seus usuários, considera ainda que a atenção
psicossocial a pacientes com dependência e/ou uso prejudicial de álcool e outras drogas deve
se basear em uma rede de dispositivos comunitários, integrados ao meio cultural, e
articulados à rede assistencial em saúde mental e aos princípios da Reforma Psiquiátrica (MS
2003).
No município esses pacientes são atendidos no CAPS I onde são ofertados
atendimentos diários nas modalidades intensiva, semi-intensiva e não-intensiva, permitindo
o planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva individualizada de evolução contínua.
Possibilitam ainda intervenções precoces, limitando o estigma associado ao tratamento.

d) FLUXO DE ACESSO AO SERVIÇO SOCIAL

O acesso ao serviço pelo usuário ocorre pela procura direta e /ou encaminhamentos
da rede, sendo indispensável a apresentação da prescrição médica do item solicitado e a
apresentação dos documentos pessoais.
São atendidos somente moradores do município de e que comprovem residência. O
atendimento na saúde é realizado por uma Assistente Social, a livre demanda e são utilizados
como instrumentos de trabalho a avaliação socioeconômica; entrevista social; escuta ativa;
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visita domiciliar; relatório social; encaminhamentos; laudos e pareceres se solicitado. No
atendimento é realizado o cadastro do usuário, a avaliação socioeconômica e é solicitada a
apresentação dos seguintes documentos originais: prescrição médica, comprovante de
endereço em nome do usuário ou declaração de residência, carteira de identidade (ou
documento de identificação com foto como habilitação, CTPS), CPF, comprovante de renda de
todos os moradores do domicílio. Após o atendimento é efetuado o registro no Sistema SIGSSSaúde-Consulfarma com a finalidade de emissão de relatórios mensais para controle.

e) FLUXO DE ACESSO Á SAÚDE BUCAL

e.1) FLUXO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE MAIOR COMPLEXIDADE:

A referência aos serviços especializados de endodontia, periodontia, cirurgia oral menor
são realizadas através de parceria com Instituição de Ensino UNIUV- Centro Universitário de
União da Vitória.
A referência de estomatologia é encaminhada para o Dr. Sassi (setor de buco maxilo
facial) do Hospital Erasto Gaertner através do setor de marcação de consultas da secretaria
municipal de saúde.
E a referência para atendimento mais complexo dos pacientes com deficiência é
através de encaminhamento para Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura
Xavier em Curitiba-PR.
O município possui projeto de Laboratório Regional de Prótese Dentária-LRPD e realiza
50 próteses dentárias ao mês, sendo prótese dentária parcial mandibular removível, prótese
dentária parcial maxilar removível, prótese dentária total maxilar, prótese dentária total
mandibular e prótese dentária coronárias-intra-radiculares fixas e através de licitação é
contratado laboratório de prótese dentária.
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e.2) FLUXO DO ATENDIMENTO NORMAL DA ODONTOLOGIA:

Os atendimentos são realizados com base na Linha Guia de Saúde Bucal do estado do
Paraná. Ocorre através de agendamento em todas as ESF-Estratégia Saúde da Família e no
Centro de Odontologia, atendendo todas as faixas etárias.
Os pacientes durante consulta odontológica são estratificados como: baixo risco,
médio risco e alto risco para Saúde Bucal e programado acompanhamento anual, semestral e
trimestral conforme escore total.
Os usuários com necessidade de prótese dentária são encaminhados das Unidades de
Saúde para o Centro de Odontologia, onde entram em uma lista de espera com identificação
de prioridade conforme encaminhamento e solicitação do cirurgião dentista.

V RECURSOS
FINANCEIROS

Os recursos empreendidos pela Secretaria são definidos nos instrumentos de gestão
fiscal Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária
Anual (LOA). O grande passo para a melhoria da gestão dos recursos financeiros da Saúde ante
a organização, em princípio, não está nela sozinha, mas em sua integração com outras áreas,
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como o planejamento e o alcance dos resultados de forma geral. A despesa com saúde por
habitante no Município em 2012 era de R$ 382,55 subindo para R$ 598,31 em 2016, numa
proporção crescente de 60,59% com o investimento em saúde da população. Considerando
que este valor ainda é insuficiente, a Gestão vem envidando esforços para incrementar os
investimentos na área de saúde, que proporcionem melhoria na qualidade de vida aos
usuários do SUS de São Mateus do Sul. Por conceito o financiamento do SUS é tripartite,
porém ainda assim o Município além do mínimo determinado pela Constituição Federal tem
que repassar um montante maior, para suportar as despesas de custeio e viabilizar
investimentos de capital a fim de atender a população com qualidade e resolutividade, e
mesmo assim o recurso adicional não é suficiente para atingir todas as metas pactuadas e
investir naquelas com necessidade de serem implementadas. Numa análise rápida podemos
dizer que os recursos são finitos para uma demanda infinita.

Tabela 75 – Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais Legais
Impostos
Multas, Juros,
Dívida Ativa
Transferências
Constitucionais
e legais
Total
%
Recursos
Próprios EC29

2012

2013

2014

2015

2016

10.811.524,89

15.676.780,55

14.167.611,22

14.059.228,60

13.443.869,35

605.809,82

712.094,29

688.600,58

712.575,56

981.736,86

41.877.146,18

44.387.945,49

47.171.398,05

55.807.723,30

60.989.690,04

53.294.480,89

60.776.820,33

62.027.609,85

70.579.527,46

75.415.296,25

26,04

32,27

30,38

32,16

31,49

Fonte: SIOPS-2017

O Município de São Mateus do Sul obteve um incremento na receita de transferências
constitucionais, como demonstrado na série histórica no quadro acima, isso impactou
positivamente na transferência de recursos referente ao percentual constitucional para ações
e serviços em saúde. Além do mínimo obrigatório a ser repassado ao Fundo Municipal de
Saúde o Município aportou mais recursos, a fim de custear as despesas com a manutenção do
Hospital Municipal e a Unidade de Pronto Atendimento, cumprindo assim com o Plano de
Governo.
Tabela 76– Receita Transferências do SUS
2012

2013

2014
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Receita
Transferência
2.705.310,83
do SUS
Fonte: SIOPS-2017

2.587.743,58

3.600.584,82

2.439.442,38

3.613.674,76

No quadro acima verifica-se que ocorreu um aumento das receitas provenientes de
transferências do Sistema Único de Saúde devido a vários fatores, entre eles, a organização
da Atenção Básica no Município, e principalmente captação de recursos para investimentos
de capital, e incentivos para a Vigilância em Saúde. Importante destacar que foi possível
executar as obras de reformas e ampliações de Unidades Básicas de Saúde e a construção da
Unidade de Saúde da Vila Palmeirinha e do Lageadinho.

Tabela 78– Despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde, liquidadas no exercício.
Ano
Valor
% sobre as despesas
% execução de
recursos vinculados

outros

2013
22.111.798,93
87,00%
13,00%

2014
22.685.364,08
83,00%
17,00%

2015
26.943.644,48
84,00%
16,00%

2016
26.730.376,94
88,00%
12,00%

Fonte: SIOPS-2017

Numa análise rápida pode-se observar que em média 85,50% das despesas liquidadas
por exercício foram custeadas com recursos próprios, contra apenas 14,50% em média dos
recursos vinculados de transferências do SUS.

Tabela 77– Despesa Corrente e de Capital 2013-2016
Liquidadas

Orçado
2013

Despesas Correntes

21.687.965,36

Despesas
liquidadas e RP
não
processados
20.186.977,91

%
Execução
orçado

Orçado
2014

% Execução
orçado

22.348.569,66

Despesas
liquidadas e RP
não
processados
22.116.988,40

93,08%

Despesas de Capital

2.654.858,70

1.924.821,02

72,50%

1.740.468,07

568.375,68

32,66

Total das Despesas

24.342.824,06

22.111.798,93

90,83%

24.089.037,73

22.685.364,08

94,17

Orçado
2015

Despesas
liquidadas e RP
não
processados

%
Execução
orçado

Orçado
2016

Despesas
liquidadas e rp
não
processados

% execução
orçado

98,96

Fonte: SIOPS-2017

Liquidadas
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Despesas Correntes

26.497.735,09

25.566.624,96

96,49%

Despesas de Capital

1.482.788,86

1.377.019,52

92,87%

Total das Despesas

27.980.523,95

26.943.644,48

96,29%

27.482.171,
69
453.753,69

26.430.024,40

96,17%

300.352,54

66,19%

27.935.925,
38

26.730.376,94

95,68%

Fonte SIOPS-2017

As despesas de capital principais no período avaliado foram direcionados para obras
como, a construção da Unidade de Saúde da Vila Palmeirinha, reforma e ampliação da
Unidade de Saúde do Lageadinho, aquisição de ambulâncias, veículos para a Estratégia Saúde
da Família e veículos para o Departamento de Vigilância em Saúde, aquisição de
equipamentos de informática, instrumentais médicos e mobiliários para equipar as Unidades
Básicas de Saúde e demais setores da saúde, entre outros investimentos.
Foram investidos ainda, como despesas de custeio, manutenção das unidades de
saúde, convênios com Hospital do Rocio em Campo Largo – PR, para referência para Serviço
de Urgência e Emergência, Convênios com Clínica de Realização de Diagnóstico por Imagens,
Serviços Laboratoriais, Consórcio Intermunicipal para realização de consultas especializadas e
exames de diagnósticos e credenciamentos médicos.
O quadro acima evidencia que a execução orçamentária/financeira foi de 91,87% em
média do total programado. Dos restos a pagar processados e não processados na série
histórica analisada no quadro acima, foi assegurada a provisão financeira para liquidação e
pagamento no exercício seguinte.

VI GESTÃO DO TRABALHO E
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde apresenta um quadro funcional composto por
servidores efetivos, cargos em comissão, servidores celetistas e estagiários. O quadro atual é
de 205 servidores concursados, sendo 174 estatutários e 31 celetistas, 02 cargos em comissão
e 25 estagiários, totalizando 232 colaboradores. Conta ainda com postos de trabalhos
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terceirizados, os quais trabalhadores da área-de limpeza são contratados mediante a
realização de processo licitatório. A contratação e atuação de trabalhadores terceirizados
exige a orientação para as terceirizadas cumprirem os requisitos exigidos pela secretaria bem
como o efetivo controle e fiscalização dos trabalhos. O desafio, nestes casos, está na
rotatividade destes trabalhadores, seja por organização da empresa, seja por questões
pessoais dos próprios trabalhadores.
A falta de acesso ao sistema de informações de pessoal prejudica o monitoramento
das ações voltadas aos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde, pois as informações
têm de ser alimentadas manualmente na Secretaria de Saúde e/ou solicitadas com
antecedência e justificada ao Departamento de Gestão de Pessoal da Secretaria Municipal de
Administração. Situações como, absenteísmo, controle de férias e avaliação de desempenho,
enfim, o atendimento funcional dos trabalhadores da saúde, poderiam ser melhor
qualificados com o acesso ao sistema. O controle é realizado pelo Departamento de Gestão
de Pessoal do município, no entanto, há necessidade de alinhar e redefinir o processo de
trabalho da perícia médica, do acompanhamento funcional e outros pontos referentes ao
cuidado dos trabalhadores da saúde.
Diante das limitações que a Gestão do Trabalho em Saúde encontra, propõe-se que os
novos servidores sejam orientados por servidores com mais tempo de casa e com
conhecimento das rotinas, normais e leis, a fim de proporcionar mais rapidamente a
integração dos novos servidores dentro da rotina e também para que este se sinta acolhido
em seu ambiente de trabalho.

Tabela 79– Tabela de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde.
Categoria
Administrador
Agente Comunitário de Saúde
Agente da VISA
Agente de endemias – dengue
Assistente Social
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Odontologia
Auxiliar de Serviços Gerais
Bioquímico
Chefe de Setor
Dentista
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159

SÃO MATEUS DO SUL PR

Dentista ESF
Enfermeira
Enfermeira ESF
Escriturários
Estagiários
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Medica Veterinária
Médico
Médico ESF
Médicos – Hospital
Motoristas
Pedagogo
Professora
Protético
Psicóloga
Secretario
Servidores Estaduais
Servidores Federais
Técnico de Contabilidade
Técnico de Enfermagem
Telefonista
Terapeuta Ocupacional
Vigia
TOTAL

05
11
05
07
25
02
06
01
11
04
09
17
01
01
01
01
01
01
00
01
15
01
01
01
232

FONTE: Setor de Recursos Humano/2017

Educação em Saúde

A busca por qualificação profissional da Secretaria de Saúde ocorre, principalmente,
por iniciativa do servidor. Diante disto, identificamos a necessidade de estudo de viabilidade
para formação de grupo, com formação em diversas áreas, visando à implantação da
educação permanente em saúde, identificando demandas e os grupos que necessitam de
capacitações e atualizações. A ideia central é de que o grupo busque a qualificação dos
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profissionais, a mudança das práticas assistenciais e a produção de conhecimento para a
melhoria constante da atenção à saúde.
O objetivo é proporcionar cursos específicos por categoria através de pesquisa junto
aos servidores e chefias, dos assuntos considerados relevantes para cada categoria, buscando
valorizar e desenvolver suas capacidades, respeitando critérios de gerenciamento (Estatuto
do Servidor) definidos pelo Município em conjunto com a Secretaria de Saúde a fim de que
ocorra a gestão do recursos financeiro previsto para a qualificação do profissional da saúde
dentro das necessidades identificadas pela própria Secretaria de Saúde. Aliado a isto, se faz
necessário buscar parcerias no sentido de viabilizar uma política continuada de capacitação.
Entre as demandas da Secretaria de Saúde em 2015 e 2016, foi concluído a capacitação
de 400 horas para a Formação dos Agentes Comunitários de Saúde e A Qualificação dos
Profissionais da Atenção Básica através do curso do APSUS.

VII CIÊNCIA, TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E
INOVAÇÃO EM SAÚDE

O Município de São Mateus do Sul, conta com escolas técnicas especializadas na área
da Saúde e Cursos de Nível Superior na cidade e região. A Secretaria Municipal de Saúde de
Sul Mateus do Sul mantêm contrato com empresa terceirizada através de licitação para
contratar estudantes de educação superior, educação profissional, ensino médio, e de alunos
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dos anos finais do ensino fundamental e na modalidade profissional da Educação de Jovens e
Adultos os quais tem contrato de um período máximo de duração do estágio de dois anos,
durante os quais os educandos em estágio não-obrigatório recebem bolsa de
complementação educacional e auxílio-transporte. Hoje essa tem 25 estagiários distribuídos
nos setores da saúde conforme necessidade.

INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Considerando a amplitude da rede de assistência à saúde, aliada a necessidade de
rapidez e da qualidade dos dados coletados, era necessário um sistema informatizado de
informações que dispusesse de uma base de dados fidedigna e que possibilitasse ao Gestor
um planejamento eficaz e eficiente que o levaria a tomada de decisões gerenciais mais
próximas da realidade do município. Pensando nisto o município em 2.000 resolveu investir
em um sistema informatizado de coleta de informações, com início dos registros no sistema
Consulfarma, no final de 2011 manteve-se o contrato com a mesma empresa que desenvolveu
em parceria com a SMS, o CISVALI e o sistema SIGSS – SAUDE (Sistema Integrado de Gestão
de Serviços de Saúde) com implantação do prontuário eletrônico.
A adoção deste sistema na rede municipal trouxe grande impacto em sua organização,
pois a partir de agora os gestores e usuários dispõem de informações essenciais em tempo
real, o que antes da implantação não era possível. Esta nova situação impulsionou estudos e
condições para melhoria da rede de atenção. Este sistema possui várias interfaces com os mais
variados sistemas do Ministério de Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, evitando desta
forma os retrabalhos de coleta de dados para compor as informações a serem disponibilizadas
nestes sistemas. Desta forma foram resolvidos os problemas de coexistência dos diversos
sistemas de plataformas diferentes.
As normas do SUS pressupõem que os municípios organizem suas estruturas de
controle, regulação e avaliação de modo a garantir o acesso a todas as ações e serviços
necessários para a solução de seus problemas de saúde, otimizando recursos disponíveis e
reorganizando a assistência, sendo isto tudo possível através da solução hora implantada.
O sistema comporta toda a base de dados, e ainda incrementa o seu uso para os
seguintes espaços: recepções, farmácias, consultórios odontológicos e médicos, laboratórios
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e salas de vacinas, Pronto Atendimento Municipal, Marcação de Consultas, etc., permitindo
aos gestores e coordenadores das unidades informações essenciais em saúde pública.
Em todo este processo foram elencadas as seguintes prioridades:
• Aquisição de novos servidores de dados;
• Aquisição de sistema Integrado de Gestão de Saúde;
• Aquisição de equipamentos de informática, visando adequar todas as unidades ao
processo de informatização em curso;
• Implementação e modernização da rede lógica;
Este processo de modernização e atualização prevê a incorporação/aquisição de
equipamentos de informática (PC) como ferramenta de trabalho para todos os setores de
trabalho da unidade, agilizando o atendimento e possibilitando o registro on-line dos dados
do paciente.
Com o sistema de informatização os atendimentos foram otimizados e garantiu-se
mecanismos que tornaram a rede de atenção à saúde mais eficiente, efetiva e eficaz.
Para as próximas etapas deste processo a SMS tem alguns projetos em andamento e
alguns problemas a serem resolvidos tais como:
1. Aquisições de novos computadores para substituição dos vários computadores
que já estão muito defasados; Em recente levantamento do parque de
informática observou-se que existem vários computadores a serem substituídos
por estarem defasados ou por apresentar seguidos problemas de manutenção
ocasionando gastos excessivos na reposição de seus componentes.
2. Ampliar a implantação do Sistema nas Unidade de Saúde e Pronto Atendimento
Municipal. Este processo já está em andamento faltando pequenos ajustes para
que efetivamente possamos dizer que já está implantado.
3. Ampliação da rede de internet para as Unidades de saúde do interior do
município para que também possam utilizar os sistemas de informação, dando
mais clareza e transparências ao atendimento desta secretaria.

SISCAN – Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), sistema de informações que integra e
substitui os sistemas oficiais de informação dos Programas Nacionais de Controle do Câncer
do Colo do Útero e de Mama (SISCOLO e SISMAMA). SISCAN é desenvolvido em plataforma
web e possibilita que as unidades de saúde informatizadas e com acesso à internet sejam
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usuários do sistema para fazer a solicitação de exames, visualizar os resultados e acompanhar
as mulheres com exames alterados (seguimento).
SIS PRE NATAL WEB – Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pré-Natal, Parto Puerpério e
Criança. O SISPRENATAL monitora os cadastros das gestantes atendidas pelo SUS, à captação
precoce das unidades de básica de saúde, o acesso ao PN de alto risco, realização dos exames
e vinculação AP local do parto.
SIAB e SISAB - Sistema de Informações da Atenção Básica. É um instrumento que possibilita a
coleta e a consolidação de informações produzidas pelas Equipes de Estratégia Saúde da
Família. Produz relatórios que auxiliam as próprias equipes, as Unidades Básicas às quais estão
ligadas e os gestores municipais a acompanharem o trabalho e avaliarem a sua qualidade. Os
relatórios que o SIAB emite permitem conhecer a realidade sócio sanitária da população
acompanhada, avaliar a adequação dos serviços de saúde oferecidos e readequá-los, sempre
que necessário.
Além dos sistemas elencados acima, há outros sistemas que são utilizados pela
vigilância epidemiológica para alimentação dos dados para composição dos indicadores
epidemiológicos de saúde do Município, os quais podem ser encontrados, neste plano, na
parte que trata da Vigilância em Saúde, item “monitoramento dos sistemas”.

VIII GESTÃO

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
coordenação, negociação, planejamento, monitoramento e avaliação, tendo em vista a
implementação de políticas de saúde.
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Segundo o CONASS, constituem-se em Macro funções da gestão7 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.

1|REGIONALIZAÇÃO

O Município participa ativamente dos processos que envolvem o interesse regional,
com base na área vinculada à 6ª. Regional de Saúde, sediada em União da Vitória. Esse espaço
territorial é constituído por 09 municípios, num total de 3.493.742 habitantes (IBGE 2010). Em
termos de saúde, a região instituiu um Consórcio Intermunicipal de Saúde, denominado
Consórcio Intermunicipal do Vale do Iguaçu – (CISVALI), com sede administrativa e operacional
no Município de União da Vitória. O Consórcio disponibiliza vários serviços com atendimentos
7

Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde - CONASS, coleção progestores/para entender a gestão
do SUS. Brasília, 2007 – 12ª edição
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aos usuários do Município e também a população proveniente dos demais Municípios que
fazem parte do Consórcio.
A direção da Secretaria participa também de todas as reuniões promovidas pelo
Colegiado de Gestão Regional (anteriormente denominada Comissão Bipartite Regional).
Com o advento do Decreto 7.508/2011 uma nova configuração está sendo construída
no contexto da regionalização de Saúde. O Capítulo II, do Decreto define Regiões de Saúde,
como sendo “espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos 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”.
Ainda no âmbito do Decreto é estabelecido o Contrato Organizativo da Ação Pública
em Saúde (COAP) cujo objeto “é a organização e a integração das ações e dos serviços de
saúde, sob a responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde, com a
finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários” e ainda “definirá as
responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação às ações e
serviços de saúde, os indicadores e as metas de saúde, os critérios de avaliação de
desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma de controle e
fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das
ações e serviços de saúde”.
Dentro do processo de Regionalização o município de São Mateus do Sul integra a 6ª
Regional de Saúde de União da Vitória conforme mapa abaixo:
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Fonte: 6ª Regional de Saúde 2017.
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2|PLANEJAMENTO

O Planejamento do Sistema Único de Saúde está previsto na Lei 8080/90
determinando que a esfera federal elabore o Planejamento Estratégico Nacional, em
cooperação com Estados, Municípios e Distrito Federal8. Atualmente a forma de planejamento
no Sistema Único de Saúde está definida na Portaria 2135/20139, estabelecendo 03
instrumentos para a gestão: O Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o
Relatório Anual de Gestão (RAG). Destes instrumentos apenas o RAG possui um sistema
informatizado para elaboração. Em relação aos demais instrumentos o processo de
elaboração tem sido dificultado por falta de um sistema adequado que articule as formas de
construção entre as esferas de governo.
Os instrumentos de gestão do SUS deverão manter compatibilização com 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.
Além desse aspecto, a Portaria 2135/13 ainda define que 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.

8

Lei 8080/90 Artigo 16, inciso XVIII.
Portaria Nº 2.135, 25/09/2013. Estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS)
9
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3|PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

3.1|CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conselho Municipal de Saúde foi criado em 1991, pela Lei Municipal 968/91 de 22 de
julho de 1991. É composto por 46 membros, sendo 25 titulares e 21 suplentes, representando
segmentos da sociedade, de acordo com a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, que
preconiza a composição paritária entre Usuários e Trabalhadores, prestadores privados e
gestores da saúde. Reúne-se mensalmente em sessão ordinária, ou eventualmente
extraordinariamente.
É regido por regimento interno aprovado pelo plenário. Possui em sua estrutura
cedida pela Secretaria de Saúde, sala, computador, impressora, televisão, acesso à internet.
Tem uma Secretária Executiva para organização da documentação e manutenção do
funcionamento.
Foram realizadas no ano de 2016, 09 reuniões ordinárias e 10 reuniões extraordinárias
nas seguintes datas: reuniões ordinárias: 23/02/2016, 29/02/2016, 26/04/2016, 31/05/2016,
28/06/2016, 26/07/2016, 27/09/2016, 25/10/2016; e reuniões extraordinárias: 14/01/2016,
26/02/2016, 08/03/2016, 10/05/2016, 20/05/2016, 22/06/2016, 14/07/2016, 23/09/2016,
06/12/2016 e 20/12/2016.
Durante o ano de 2016 foi realizada Capacitação dos Conselheiros Municipais de
Saúde.
O quadro na sequência relata os principais assuntos debatidos nas reuniões do
Conselho Municipal de Saúde no ano de 2016.
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Quadro – Atividades do Conselho Municipal de Saúde -2016
23/02/16

ENTIDADES PRESENTES

Discussão / Aprovação:
• Prorrogação do
prazo de vigência e
alteração do Plano
de Trabalho do
Convênio firmado
através da Lei
1842/2009 com o
Hospital e
Maternidade Dr.
Paulo Fortes;

Representantes dos Usuários:
• SINDIPETRO PR/SC;
• Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
• Associação de Moradores da Água Branca;
• Capela São Sebastião;
• Pastoral da Pessoa Idosa;
• Pastoral da Criança;
• Pastoral Carcerária;
• Associação de Moradores Sagrado Coração de Jesus de Fluviópolis;
• Associação de Moradores do Paiol Grande;
Representante dos Trabalhadores da Saúde:
• CRN;
• SindiServidores;
• CRO;
• COREN;
Representante dos Prestadores de Serviço:
• Hospital e Maternidade Doutor Paulo Fortes;
• APAE;
Representantes do Gestor:
• Sirlei Guepert Polak;
• Sonia Mara Pacheco dos Santos;
ENTIDADES PRESENTES

26/02/16
Discussão / Aprovação:
• Prorrogação do
prazo de vigência e
alteração do Plano
de Trabalho do
Convênio firmado
através da Lei
1842/2009 com o
Hospital e
Maternidade Dr.
Paulo Fortes;

08/03/2016
Discussão / Aprovação:
• Plano de Trabalho
e prazo do
Convênio firmado
através da lei
1842/2009 com o
Hospital e

Representantes dos Usuários:
• Associação de Moradores da Vila Americana;
• Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
• Pastoral Carcerária;
• Pastoral da Pessoa Idosa;
• Associação de Moradores do Paiol Grande;
• Associação de Moradores da Água Branca;
• Pastoral da Criança;
Representante dos Trabalhadores da Saúde:
• CRN;
• SindiServidores;
• CRO;
• COREN;
Representante dos Prestadores de Serviço:
• Hospital e Maternidade Doutor Paulo Fortes;
Representantes do Gestor
ENTIDADES PRESENTES
Representantes dos Usuários:
• Capela São Sebastião;
• Associação de Moradores da Água Branca;
• Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
• Associação de Moradores da Vila Americana;
• Associação de Moradores Sagrado Coração de Jesus de Fluviópolis;
• Pastoral Carcerária;
• Pastoral da Pessoa Idosa;
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Maternidade Dr.
Paulo Fortes;

29/03/2016

ENTIDADES PRESENTES

Discussão / Aprovação:
• Plano de Trabalho
e prazo do
Convênio firmado
através da lei
1842/2009 com o
Hospital e
Maternidade Dr.
Paulo Fortes;
• Apresentação do
Relatório Anual de
Gestão da
Secretaria
Municipal de
Saúde, referente ao
exercício de 2015;

26/04/2016

Representantes dos Usuários:
• Capela São Sebastião;
• Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
• Pastoral Carcerária;
• Pastoral da Pessoa Idosa;
• Associação de Moradores do Paiol Grande;
• Associação de Moradores da Água Branca;
• Pastoral da Criança;
• Associação de Moradores da Vila Americana;
Representante dos Trabalhadores da Saúde:
• CRN;
• SindiServidores;
• CRO;
• COREN;
Representante dos Prestadores de Serviço:
• Hospital e Maternidade Doutor Paulo Fortes;
• APAE;
Representantes do Gestor:
• Gracieli de Paula e Silva;
ENTIDADES PRESENTES

Discussão / Aprovação:
• Organização da
Comissão para
criação dos
projetos dos temas
levantados na
Conferência
Municipal de
Saúde;
• Formar comissão
para adequar
instalação para o
COMSAS;

10/05/2016

• Associação de Moradores do Paiol Grande;
Representante dos Trabalhadores da Saúde:
• CRN;
• CRO;
• COREN;
Representante dos Prestadores de Serviço:
• Hospital e Maternidade Doutor Paulo Fortes;
• APAE;
Representantes do Gestor:

Representantes dos Usuários:
• SINDIPETRO PR/SC;
• Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
• Capela São Sebastião;
• Pastoral da Pessoa Idosa;
• Associação de Moradores do Paiol Grande;
Representantes dos Trabalhadores:
• CRN;
• SindiServidores;
• CRO;
• COREN;
Representante dos Prestadores de Serviço:
• Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes;
• APAE;
Representantes do Gestor:
• Gracieli e Paula e Silva;
ENTIDADES PRESENTES
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Discussão:
• Apresentação do
Plano de Ação
Intersetorial do
Programa Bolsa
família;

20/05/2016
•

•

Representantes dos Usuários:
• SINDIPETRO PR/SC;
• Capela São Sebastião;
• Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
• Pastoral Carcerária;
• Pastoral da Pessoa Idosa;
• Associação de Moradores do Paiol Grande;
Representante dos Trabalhadores da Saúde:
• SindiServidores;
• CRF;
• COREN;
Representante dos Prestadores de Serviço:
• Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes;
• APAE;
Representantes do Gestor:
• Gracieli e Paula e Silva;
ENTIDADES PRESENTES

Homologação das
Comissões
Temáticas do
Conselho Municipal
de Saúde;
Mudança no Artigo
3º da Lei Municipal
1.348/00

31/05/2016
Discussão:
• Audiência Pública
de Avaliação do
Cumprimento do
Plano Municipal de
Saúde, relativo ao
primeiro
Quadrimestre
(Janeiro a Abril) de
2016;

Representantes dos Usuários:
• Capela São Sebastião;
• Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
• Pastoral da Criança;
• Pastoral da Pessoa Idosa;
• Associação de Moradores do Paiol Grande;
Representante dos Trabalhadores da Saúde:
• SindiServidores;
• CRN;
• CRM;
• CRF;
• COREN;
Representante dos Prestadores de Serviço:
• Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes;
Representantes do Gestor:
• Sirlei Guepert Polak;
ENTIDADES PRESENTES
Representantes dos Usuários:
• SINDIPETRO PR/SC;
• Capela São Sebastião;
• Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
• Pastoral da Criança;
• Associação de Moradores Sagrado Coração de Jesus de Fluviópolis;
• Pastoral da Pessoa Idosa;
Representante dos Trabalhadores da Saúde:
• CRN;
• SindiServidores;
• CRO;
• COREN;
Representante dos Prestadores de Serviço:
• APAE;

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

172

SÃO MATEUS DO SUL PR

Representantes do Gestor:
• Gracieli e Paula e Silva;
• Jaqueline Maria Guimarães Zeni;

•

22/06/2016
Aprovação do
Plano de Trabalho
da Verba Estadual
Destinada ao
Hospital e
Maternidade DR.
Paulo Fortes;

28/06/2016
Discussão / Aprovação:
• Apresentação do
Plano de
Reconversão do
Tabaco;

•

14/07/2016
Alteração do
Cronograma de
Desembolso da

ENTIDADES PRESENTES
Representantes dos Usuários:
• SINDIPETRO PR/SC;
• Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
• Capela São Sebastião;
• Associação de Moradores da Água Branca;
• Associação de Moradores da Vila Americana;
• Associação de Moradores Sagrado Coração de Jesus de Fluviópolis;
• Pastoral Carcerária;
• Pastoral da Pessoa Idosa;
Representantes dos Trabalhadores:
• CRN;
• SindiServidores;
• CRF;
• COREN;
Representante dos Prestadores de Serviço:
• Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes;
Representantes do Gestor:
• Sirlei Guepert Polak;
• Jaqueline Maria Guimarães Zeni;
ENTIDADES PRESENTES
Representantes dos Usuários:
• SINDIPETRO PR/SC;
• Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
• Capela São Sebastião;
• Pastoral da Pessoa Idosa;
• Associação de Moradores do Paiol Grande;
• Associação de Moradores da Água Branca;
• Pastoral da Criança;
• Pastoral da Pessoa Idosa;
Representantes dos Trabalhadores:
• CRM;
• CRF;
Representante dos Prestadores de Serviço:
• Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes;
• APAE;
Representantes do Gestor:
• Sirlei Guepert Polak;
• Sonia Mara Pacheco dos Santos;

•
•
•

ENTIDADES PRESENTES
Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
Capela São Sebastião;
Associação de Moradores da Vila Americana;
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Subvenção Social
Repassada ao
Hospital e
Maternidade Dr.
Paulo Fortes;

• Pastoral Carcerária;
• FEMA;
• Associação de Moradores do Paiol Grande;
Representante dos Trabalhadores da Saúde:
• CRN;
• CRF;
• COREN;
Representante dos Prestadores de Serviço:
• Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes;
• APAE;
Representantes do Gestor:
• Gracieli e Paula e Silva;
• Jaqueline Maria Guimarães Zeni;

26/07/2016
Discussão/ Aprovação:
• Credenciamento no
SUS do Laboratório
de Análises Clínicas
Fênix;
• Aprovação da
REMUME (Relação
Municipal de
Medicamentos
Essenciais);

ENTIDADES PRESENTES
Representantes dos Usuários:
• Capela São Sebastião;
• Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
• Associação de Moradores Sagrado Coração de Jesus de Fluviópolis;
• Pastoral da Pessoa Idosa;
• Associação de Moradores do Paiol Grande;
Representantes dos Trabalhadores:
• CRM;
• SindiServidores
• CRO;
• COREN
Representante dos Prestadores de Serviço:
• Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes;
• APAE;
Representantes do Gestor:
• Sonia Mara Pacheco dos Santos;
• Gracieli e Paula e Silva;

30/08/2016

ENTIDADES PRESENTES

Discussão / Aprovação:
• Reconversão do
Tabaco;
• Programação Anual
de Saúde;
• Incentivo da
Secretaria Estadual
de Saúde para
Transporte
Sanitário;
• Apresentação do
Projeto
PRONAS/PCD da
APAE;

Representantes dos Usuários:
• SINDIPETRO PR/SC;
• Capela São Sebastião;
• Pastoral da Criança;
• Associação de Moradores Sagrado Coração de Jesus de Fluviópolis;
• Associação de Moradores do Paiol Grande;
Representantes dos Trabalhadores:
• CRN;
• SindiServidores;
• CRO;
• COREN;
Representante dos Prestadores de Serviço:
• Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes;
• APAE;
Representantes do Gestor:
• Gracieli e Paula e Silva;
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23/09/2016
Discussão / Aprovação:
• Apresentação para
aprovação
da
alteração
da
modalidade
ao
Hospital
e
Maternidade DR.
Paulo Fortes;

ENTIDADES PRESENTES
Representantes dos Usuários:
• SINDIPETRO PR/SC;
• Capela São Sebastião;
• Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
• Pastoral da Pessoa Idosa;
Representantes dos Trabalhadores:
• CRF;
• SindiServidores;
• COREN;
Representante dos Prestadores de Serviço:
• Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes;
• APAE;
Representantes do Gestor:
• Gracieli e Paula e Silva;
• Sonia Mara Pacheco dos Santos;

27/09/2016
Discussão / Aprovação:
• Audiência Pública
de Avaliação do
Plano Municipal de
Saúde;
• Mudança
de
Modalidade
de
Estratégia de Saúde
da Família;

ENTIDADES PRESENTES
Representantes dos Usuários:
• SINDIPETRO PR/SC;
• Capela São Sebastião;
• Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
• Associação de Moradores Sagrado Coração de Jesus de Fluviópolis;
• Pastoral da Pessoa Idosa;
• Associação de Moradores do Paiol Grande;
Representantes dos Trabalhadores:
• CRM;
• SindiServidores;
• CRO;
Representante dos Prestadores de Serviço:
• Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes;
• APAE;
Representantes do Gestor:
• Gracieli e Paula e Silva;
Jaqueline Maria Guimarães Zeni
06/12/2016
ENTIDADES PRESENTES
Discussão / Aprovação: Representantes dos Usuários:
• Alteração do
• SINDIPETRO PR/SC;
Regime Interno do
• Capela São Sebastião;
COMSAS;
• Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
• Indicação de
• Associação de Moradores Sagrado Coração de Jesus de Fluviópolis;
representantes do
• Pastoral da Pessoa Idosa;
COMSAS para
• Pastoral Carcerária;
acompanhamento
• Associação de Moradores do Paiol Grande;
e fiscalização dos
Representantes dos Trabalhadores:
contratos co o
• COREN
Hospital e
Representante dos Prestadores de Serviço:
Maternidade Dr.
• Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes;
Paulo Fortes
• APAE;
(Serviços de
Representantes do Gestor:
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sobreaviso médico
e plantão
presencial de
obstetrícia no
Hospital) e com a
Empresa
HELPEMED
(Serviços de
plantão presencial
no Pronto
Atendimento);
• Definição da
Comissão para
acompanhamento
do processo de
compra dos
equipamentos do
COMSAS, referente
ao recurso do
Programa Estadual
de Qualificação dos
Conselhos
Municipais de
Saúde;
20/12/2016
Discussão / Aprovação:
• Aprovação da
Alteração do
Regimento Interno
do COMSAS;

•

Gracieli e Paula e Silva;

ENTIDADES PRESENTES
Representantes dos Usuários:
• SINDIPETRO PR/SC;
• Capela São Sebastião;
• Associação de Moradores da Vila Pinheirinho;
• Associação de Moradores da Vila Americana;
• Pastoral Carcerária;
Representantes dos Trabalhadores:
• CRN;
• CRF;
Representante dos Prestadores de Serviço:
• Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes;
• APAE;
Representantes do Gestor:
• Sirlei Guepert Polak;

Fonte: Pautas, Atas e Lista de Presenças do COMSAS/PR Ano de 2016.
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3.2 | AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUADRIMESTRAIS10

As audiências públicas quadrimestrais são normatizadas pela Lei 141/2012 que
preconiza o que segue:
Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado
referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes
informações:
I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;
II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações
e determinações;
III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada
e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população
em seu âmbito de atuação.

A Secretaria Municipal de Saúde realizou as audiências públicas quadrimestrais, nas
datas de 31/05/2016, 27/09/2016, e 21/02/2017, conforme preconiza a Lei Complementar
141/2012, na qual deve o gestor apresentar relatório detalhado sobre a oferta e produção
de serviços, a movimentação financeira e auditorias. As audiências são realizadas na Câmara
de Vereadores, para as quais são convidados os membros do Conselho Municipal de Saúde,
autoridades e população. Nas audiências são apresentados os relatórios financeiros a oferta
e a realização de serviços.

10

Lei Federal Complementar 141/2012
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3.3|OUVIDORIA

Oriundo do termo Ombudsman (ombuds= representante; man= homem surgiu na
Suécia, em 1809, quando o parlamento elegia uma pessoa, o Ombudsman, para atuar como
defensor dos interesses do povo, servindo como uma ponte entre o Governo e a população.
A palavra Ouvidor vem desde o Brasil - Colônia e tem, basicamente, o mesmo significado de
Ombudsman: representante do povo, a diferença entre as duas palavras está no tipo de
relação, o ombudsman representa o cliente e está ligado às instituições privadas, já o ouvidor
defende o cidadão e está relacionado às instituições públicas. A OUVIDORIA da Secretaria
Municipal de Saúde 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. O primeiro registro desse serviço, na
Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus do Sul, foi em 2007, antes mesmo da Ouvidoria
do SUS, ser separada da Ouvidoria Geral.

A OUVIDORIA da Saúde atende aos requisitos da

Deliberação Decreto 901/2015, com servidor para função de ouvidor, espaço físico adequado,
telefone exclusivo. Está em processo de implantação/finalização do Sistema Ouvidor SUS –
nível 01.
O servidor tem participado de capacitação sempre que possível, participando em 2016
da Capacitação para Ouvidores Regionais de Saúde do Paraná.
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4|ÍNDICE DE DESEMPENHO DO SUS – IDSUS

O índice de Desempenho do SUS – IDSUS - foi um processo avaliativo, cujo resultado
foi divulgado no ano de 2012. Santa Catarina obteve a melhor nota, 6,29 e o estado do Pará a
pior, 4,17. O Estado do Paraná obteve a segunda posição com a nota 6,23. A média brasileira
foi 5,47. O Município de São Mateus do Sul obteve a média 5,25 ficando na posição 374 entre
os Municípios do Paraná, sendo que a melhor nota obtida foi 7,93 e o Município na última
posição obteve nota de 4,39.

Quadro-Indicador/Nota IDSUS São Mateus do Sul
1
3,35

2
3,96

3
0,00

4
10,00

13
0,00

14
0,00

15
0,00

16
0,00

5
8,48

17
10,00

6
3,38

18
6,66

7
8,84

19
10,00

8
8,35

20
9,88
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1,24
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5,59

11
2,28

12
5,61

21
10,00

22
5,55

23
10,00

24
7,20
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Conclusão da Análise
Situacional

Essas considerações pretendem abordar de um modo geral as principais impressões
decorrentes da análise situacional em relação à realidade de saúde do município.
De um modo geral, as instalações e infraestrutura estão em boas condições, no
entanto a cobertura assistencial pela Estratégia Saúde da Família ainda não é satisfatória. Isso
se verifica na cobertura pelas consultas médicas com um maior contingente de usuários
procurando os serviços de urgência, ao invés do vínculo com equipes próximas de onde vive.
Além disso, as demandas reprimidas observadas na cobertura assistencial deve ser motivo de
enfrentamento pela gestão e equipe. No caso das especialidades, existe uma crônica
deficiência no país todo, pela baixa disponibilidade de profissionais, o que dificulta
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sobremaneira a possibilidade de provimento desses serviços. Espera-se que, com a ampliação
da atenção básica pelas ESF minimize esse problema.
Aspectos epidemiológicos importantes como a cobertura vacinal apresentam
resultados ligeiramente inferiores à média do Estado. É importante verificar as consultas de
pré-natal, que tem tido um resultado insuficiente, embora o indicador de mortalidade infantil
venha decrescendo e ficando inclusive abaixo dos dois dígitos. No entanto, uma ação mais
efetiva, com o fortalecimento do Comitê de Prevenção da Mortalidade Infantil, pode surtir
resultados no caso da mortalidade neonatal, além da possibilidade de ampliação de leitos em
UTI neonatal, essa, provavelmente luta bem mais difícil. É necessário também aprofundar o
estudo das causas pelas quais a mortalidade geral tem sido alta, maior que a média do Estado,
no caso da população entre 15 e 49 anos.
O Município possui uma rede ampla de serviços e estabelecimento hospitalar próprio
o que implica em um financiamento com cada vez mais aporte de recursos. Embora a Emenda
Constitucional 29/2000, ratificada pela Lei 141/2012, determine o investimento de pelo
menos 15 % de recursos próprios em ações e serviços de saúde o Município investe bem mais
que esse montante.
Há necessidade também de manter o aperfeiçoamento dos processos de gestão e
gerência do sistema municipal de saúde, incrementando o planejamento, monitoramento e
avaliação da gestão. Para isso deverá ampliar processos de educação e aprimoramento de sua
força de trabalho, bem como suprir demandas de pessoal onde se fizer necessário.
Implementar o processo de gestão participativa e estratégica contribuirá para os melhores
resultados na busca de eficácia, eficiência e efetividade na gestão.
A ampliação da participação popular contribui no conhecimento e entendimento do
sistema de saúde. Nesse sentido, um programa continuado de formação e capacitação do
Conselho Municipal de Saúde e a articulação para uma maior capilaridade nas decisões da
política municipal poderá ser obtida com os conselhos locais de saúde. Outros mecanismos de
ausculta da sociedade poderão ser incrementados, como a Ouvidoria, que já se encontra
instalada e funcionando, poderá também medir permanentemente a satisfação dos usuários
dos serviços.
Para encerrar, o índice de desempenho do SUS (IDSUS), revelou uma nota
relativamente desfavorável ao Município, inferior à média do Estado. Dada à importância
desse indicador é fundamental ações concretas para reverter esse resultado.
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Entretanto, com esse índice ou não, os indicadores relacionados no IDSUS são
relacionados às mais relevantes ações de saúde cujos resultados, se espera, sejam
satisfatórios para a equipe e principalmente para a sociedade.

QUADRO-SÍNTESE DE INDICADORES E COMPARATIVO SÃO MATEUS DO SUL/ESTADO DO PR
Indicador
População
Densidade Demográfica (hab./km2)
PIB Per Capita (R$ 1,00) (4)
% da população em extrema pobreza (%)
% da população com plano de saúde (%)
Índice de Desenvolvimento Humano - IDHM
Índice de Gini Per Capita
Taxa de Analfabetismo 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.)
Recursos Próprios em Saúde (%)
IDSUS
Cobertura Atenção Básica (%)
Cobertura Saúde da Família (%)
Cobertura ACS (%)
Cobertura de Saúde Bucal (%)
Cobertura ESF-SB (%)
PMAQ Muito acima da média (EAB) (%)
PMAQ Acima da média (EAB) (%)
PMAQ. Mediano ou pouco abaixo da média (%)

Fonte

Data

IBGE
IPARDES
IPARDES
MS
MS
IPARDES
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE
IPARDES
MS-CNES
MS-CNES
SIOPS
MS

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

MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS

2017
2017
2017
2017
2017
2014
2014
2014
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Estado do
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
24,3(1)
6,23
77,23
66,87
61,21
59,73
37,59
16,0
34,6
46,4

São Mateus
do Sul
45.000
33,48
26.085
4,51
13,70
0,719
0,5093
3,84
62,31
1,21
26,78
46,06
101,49
6,66
50
1,1
32,2
5,25
53,04%
41,00%
41,00%
60,76%
30,67%
00
50%
00
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Condicionalidades do Prog. Bolsa Família (%)

MS

2016

78,95

91,79%

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)

MS
MS
MS
MS
MS
MS
IPARDES

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2010

160947
14,31
16,8
8,4
61,40%
82,0
1,86

617
13,71
17,01
5,15
61,81
78,81%
1,80

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/%

MS
MS
IPARDES
MS
MS
MS
MS
MS

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

70756
1753
10,89
50,95
6,3
Circulatória 29 %
Neoplasias 19%
Causas externas 12 %

160
06
9,70
00
3,6
Circulatória 29 %
Neoplasias 22 %
Caus. Externas 15%

Morbidade Hospitalar 1ª. Causa/%
Morbidade Hospitalar 2ª. Causa/%
Morbidade Hospitalar 3ª. Causa/%

MS
MS
MS

2016
2016
2016

Gravidez 15 %
Circulatórias 13 %
Respiratórias 13 %

20,36%
11,72%
10,84%

Consultas Médicas de Atenção Básica (Per capita)
Exames Laboratoriais (Per capita)
Tratamentos Odontológicos (Per capita)

MS
MS
MS

2016
2016
2016

1,32
2,63
0,47

1,44
0,75
0,38

(1) Média dos Municípios no Estado

Parte
2

DIRETRIZES, OBJETIVOS,
METAS E INDICADORES.

No processo estabelecido, após a análise
situacional, propõe-se a elaboração dos Objetivos,
Diretrizes, Metas e Indicadores, consoante a
identificação de problemas e necessidades, além
de novos projetos para o aprimoramento do
sistema de saúde. Além dos levantamentos
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realizados,

com

base

em

indicadores

e

informações sistematizadas, os objetivos e
diretrizes são norteadas pelas deliberações das
conferências de saúde e do plano de governo da
administração, de acordo com o período de
execução deste Plano.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A partir da Análise Situacional nessa segunda parte do Plano Municipal de Saúde serão
estabelecidas as Diretrizes, Objetivos, Metas, Indicadores e Ações. Para melhor compreensão
do significado desses itens na sequência os conceitos relacionados:

• As Diretrizes expressam ideais de realização e delimitam escolhas
prioritárias do Plano, definidas em função das características epidemiológicas, da
organização dos serviços, do sistema de saúde e dos marcos da Política de Saúde.
As diretrizes indicam as linhas de ação a serem seguidas, num enunciado-síntese.

• O (s) Objetivo (s) de cada Diretriz representa (m) os resultados desejados
com a Diretriz, “o que se quer”, “o que se pretende” a fim de superar, reduzir,
eliminar, prevenir ou controlar os problemas identificados. Isso em coerência com
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as políticas de governo e com a viabilidade política, econômica, técnica e
institucional.

• A (s) Meta (s) especifica (m) a magnitude da mudança desejada ou o (s)
resultado(s) visado(s) com o Objetivo. Um mesmo Objetivo pode apresentar mais
de uma meta, em função da relevância destas para o seu alcance. Ao estabelecer
uma Meta, deve-se considerar o estágio de referência inicial ou a situação atual
que se deseja modificar, o ponto de partida – de onde se está para onde se quer
chegar. Isso constitui a Linha de Base.

• O Indicador é uma variável que representa uma meta, em geral numérica
(número absoluto ou índice/relação: percentual, taxa, coeficiente, razão). Permite
mensurar as mudanças propostas e acompanhar o alcance das mesmas.

A finalidade precípua do Plano Municipal de Saúde, muito além de atender a norma
legal é, buscar o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde no Município, enfatizando a
atenção primária e participando das redes de Atenção à Saúde, construídas entre as três
esferas do sistema, envolvendo a participação da sociedade na definição e objetivos da
política municipal de saúde, com suas propostas emanadas de conferências e audiências
públicas.
Para a construção do Plano Municipal de Saúde referente ao período 2014-2017 o
Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS-PR), propôs um modelo de
plano aos municípios do Paraná que levassem em conta 03 objetivos e pelos quais seriam
construídas as diretrizes, ações e metas, conforme listados abaixo, que foi escolhido como
referência para a elaboração do plano para esse período subsequente

Objetivos Macro

1. Relacionado à Atenção à Saúde, que contemple a Atenção Primária em Saúde (ESF,
ESB, NASF), Vigilância em Saúde, Saúde Mental e Assistência Farmacêutica.
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2. Relacionado à média e alta complexidade – MAC e a Rede de Urgência e Emergência
3. Relacionado à Gestão em Saúde.
4. Relacionado ao enfrentamento da Pandemia causada pelo Novo Coronavírus, Covid19.

Neste sentido, em razão do que foi apurado na análise situacional, onde a partir dos
problemas identificados, foram traçadas as diretrizes, ações, metas e indicadores, os quais
serão apresentados na sequência, após o registro das propostas da Conferência Municipal e
do Plano de Governo para o período 2017-2020.

X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SÃO MATEUS DO SUL/2015
11 julho de 2015
Temas
- Saúde Mental e Promoção da Saúde: desafios e perspectivas para a rede de atenção à
saúde mental no Paraná
- Atenção à saúde da mulher em seu ciclo de vida
- A responsabilidade social dos usuários na Gestão do Autocuidado
- Promoção da Saúde: pode acontecer comigo?
- Saúde do Trabalhador e Precarização do Trabalho
- Saúde de quem cuida da Saúde

DELIBERAÇÕES DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2015
Proposta 01•

Estruturar equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Lageado (Lageado, Porto
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Proposta 02•
Proposta 03•
Proposta 04•
Proposta 05•
Proposta 06•
Proposta 07•

Ribeiro, Divisa, Lageado, Palmito e Fazenda Água Branca).
Implantar serviço de Odontologia no Porto Ribeiro.
Iniciar o serviço de Odontologia no Lageado (concluir estrutura).
Equipar posto da Divisa com equipamentos odontológicos e iniciar os serviços.
Implantar grupos de saúde em conjunto com Assistência Social, Jovens e Terceira
Idade (envolvimento da comunidade).
Implantar Academia da Saúde ao Ar Livre nas comunidades de Lageado, Porto Ribeiro,
Divisa, Lageado, Palmito e Fazenda Água Branca.
Compor 05 Agentes Comunitários na Vila Amaral.

Proposta 08•

Contratar Enfermeira Padrão em período integral na Unidade de Saúde da Vila
Amaral.

Proposta 09•
Proposta 10•

Efetivar a ESF – Equipe de Saúde da Família da Vila Amaral.
Prover mais segurança para a UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Americana.

Proposta 11•
Proposta 12•

Contratar mais especialidades médicas para o Município.
Criar uma estrutura de médicos especialistas na cidade.

Proposta 13•

Adquirir e prover o município com estrutura e aparelhos de ultrassonografia
compatíveis com a demanda dos exames.
Estruturar o município com equipamentos para ultrassonografia.

Proposta 14•
Proposta 15•
Proposta 16•

Contratar mais profissionais ginecologistas/obstetras aptos para realização de
ecografias e laudos.
Priorizar e aumentar as cotas para exames laboratoriais principalmente para
gestantes, devido à demora para realização dos mesmos.

Proposta 17•

Antecipar o prazo de entrega do resultado dos exames preventivos do colo do útero.

Proposta 18•

Contratar mais médicos psiquiatras e psicólogos devido à demora no agendamento
das consultas.
Adquirir um veículo para a equipe de ESF da Vila Palmeirinha, possibilitando assim a
realização das visitas domiciliares pela equipe.
Contratar um profissional e adquirir um aparelho para realização de exames de
endoscopia no município.

Proposta 19•
Proposta 20•
Proposta 21•
•
Proposta 22•
•
Proposta 23•
•
Proposta 24•
•
Proposta 25•

Proposta 26•

Adquirir aparelho de mamografia pelo município para atender a demanda, com
orientação para a mamografia masculina.
Aumentar a disponibilidade de medicamentos na farmácia da Unidade de Saúde das
localidades.
Avaliar o atendimento dos serviços gerais em todas as unidades.
Melhorar as estradas das regiões abrangentes de todas as UBS.
Realizar estudos sobre as propostas das conferências anteriores, sistematizando as já
cumpridas, as não mais necessárias de atendimento, identificando aquelas ainda
pertinentes e pendentes de solução.
Estruturar a Secretaria de Saúde para promoção de ações que garantam às mulheres
melhoria na condição de saúde e no exercício dos direitos e da cidadania,
oportunizando o conhecimento da Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher.
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•

Proposta 27•
•
Proposta 28•

•
Proposta 29•
•
Proposta 30•
•
Proposta 31•
•
Proposta 32•
•
Proposta 33•

Proposta 34•
✓

✓

Implantar uma política de combate à violência contra a mulher que leve em conta as
consequências da violência como depressão, tentativa de suicídio, distúrbios
gastrointestinais, síndrome da dor crônica, distúrbios psicossomáticos e lesões físicas.
Avaliar as diversas consequências na saúde reprodutiva, como gravidez indesejada,
contágio de infecções causadas por doenças sexualmente transmissíveis e relações
sexuais forçadas, entre outros agravos, criando bom vínculo de cuidado,
incorporando a perspectiva de gênero na atenção, com abordagem multiprofissional
e articulação intersetorial para a transformação deste quadro.
Articular ações entre diferentes secretarias municipais para colocar em prática a Lei
Maria da Penha como um instrumento para prevenir, combater e acolher as mulheres
que sofrem violência.
Reconhecer a desigualdade de gênero, de classe e de raça/etnia como determinantes
sociais de adoecimento.
Implantar uma Política Municipal de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que leve em
conta a sua inserção no mercado de trabalho.
Inserir a discussão do aspecto geracional, incluindo a abordagem para adolescentes e
mulheres idosas, com foco para o campo da saúde sexual e reprodutiva: ações em
relação à gravidez e prevenção de DST/HIV/AIDS e reposição hormonal.
Regulamentar os cuidados em saúde mental de forma a:
✓
Estabelecer como porta de entrada da rede de atenção em saúde mental as
Unidades Básicas de Saúde, preferencialmente por meio da Estratégia Saúde da
Família;
✓
✓
Priorizar as ações de cuidados primários de saúde mental nas unidades
básicas de saúde no que tange os quadros clínicos de depressão, ansiedade e suas
relações de comorbidade;
✓
Possibilitar que a rede básica de saúde desenvolva ações de vigilância em
saúde mental, localizando e atuando nas áreas de risco geradoras de sofrimento
mental (locais de trabalho, condições de moradia e outras), contribuindo assim, para
desenvolver ações Intersetoriais necessárias para a redução do sofrimento;
✓
Incentivar a incorporação das ações de saúde mental nas Equipes de Saúde
da Família, mediante oferta de ações mais locais por parte dos seus profissionais;
✓
Prover a Equipe de Saúde da Família com um profissional de nível superior
capacitado em saúde mental.
Estabelecer a matriz de responsabilidades e atividades para a Estratégia de Saúde da
Família (ESF), na gestão da saúde mental, contemplando:
Busca ativa de casos, identificando usuários em situação de risco, egressos de
internações psiquiátricas, casos de transtornos psiquiátricos severos e com uso
prejudicial de álcool e outras drogas;
Diagnóstico clínico de casos, com apoio de equipe do serviço municipal de saúde
mental ou do CAPS;
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✓
✓
▪
▪
▪
✓
▪
▪
▪
▪
✓
▪
✓
Proposta 35•

Proposta 36•

Proposta 37•

Proposta 38•

Proposta 39•

Proposta 40•

Proposta 41•

Cadastramento de portadores de transtornos mentais, para alimentação e análise dos
sistemas de informações.
Acompanhamento ambulatorial e domiciliar:
Acompanhamento de usuários egressos de internações psiquiátricas e dos CAPS;
Fornecimento, acompanhamento e administração de medicamentos específicos;
Acompanhamento da pessoa com uso prejudicial de álcool e outras drogas.
Ações educativas:
Incorporar ao conhecimento dos profissionais de Saúde a Política Nacional De Saúde
Mental;
Incorporar a saúde mental às ações de outras políticas específicas;
Acompanhamento, promoção e/ou realização de grupos específicos;
Ações voltadas para a diminuição do preconceito quanto à problemática de
transtornos mentais, uso de álcool e outras drogas.
Medidas preventivas e de promoção de saúde:
Promoção de ações referentes às condições de risco e/ou às demandas de alta
prevalência local;
Mobilização de recursos comunitários.
Estruturar a Política de Saúde Mental Municipal através de ações Intersetoriais, para
que em conjunto com as outras políticas sociais, sociedade civil, trabalhadores,
usuários e familiares se confira a efetividade do atendimento.
Prestar pelos profissionais da saúde o cuidado integral e contínuo com participação
em programas realizados na área adstrita, promovendo a saúde individual ou em
grupos, detectando, o mais rápido possível, as necessidades de assistência, buscando
apoio de qualidade no território e não se limitando aos recursos provenientes da ESF.
Na saúde mental, a integralidade do cuidado é um princípio ético e político, que
implica organizar e efetivar o atendimento e os serviços de forma que o usuário seja
atendido na sua integralidade, buscando superar a fragmentação no atendimento,
tendo em vista a concepção ampliada de saúde e todos os fatores que causam o
adoecimento.
Destacar a importância da integração entre as equipes de Saúde da Família e o CAPS,
com a organização de espaços coletivos de trocas, discussões de casos, construções
de projetos terapêuticos, intervenções conjuntas entre as diferentes equipes, tendo
como foco a singularidade de cada situação de saúde mental.
Atuar em apoio matricial para arranjo organizacional entre a atenção básica e o CAPS,
visando a ampliação e reorientação da demanda para a saúde mental, que de modo
compartilhado resulta em maior resolutividade da atenção em saúde. (O Apoio
Matricial é um arranjo técnico-assistencial que visa a ampliação da clínica das equipes
de Saúde da Família, superando a lógica de encaminhamentos indiscriminados para
uma lógica de co-responsabilização entre as equipes de Saúde da Família e Saúde
Mental, com a construção de vínculos entre profissionais e usuários, pretendendo
uma maior resolutividade na assistência em saúde. Visa o suporte assistencial, que vai
demandar uma ação clínica direta com os usuários e o suporte técnico-pedagógico,
que vai demandar uma ação e apoio educativo com e para a equipe).
Capacitar os profissionais de saúde para que conheçam e se familiarizem com as
expressões “sofrimento psíquico” ou “transtorno mental” na ESF, para o
planejamento de ações de escutar, acolher, visitar, articular e cuidar das pessoas com
sofrimento dentro do território, para atendimento humanizado.
Operacionalizar ações que permitam aos profissionais da saúde identificar e atender
a saúde dos portadores de sofrimento psíquico ou transtorno mental como parte
inclusiva do processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família.
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Proposta 42•

Proposta 43•

Proposta 44•

Proposta 45•

Proposta 46•

Proposta 47•
Proposta 48•
Proposta 49•
Proposta 50•
Proposta 51•
Proposta 52•
Proposta 53•
Proposta 54•

Proposta 55•
Proposta 56•

Proposta 57•
Proposta 58•

Garantir ao portador de sofrimento psíquico a assistência à sua saúde de modo
transversal, em todos os níveis de atenção à saúde da população, não somente em
serviços especializados, entendendo que a saúde mental não está dissociada da saúde
geral.
Identificar as dificuldades dos profissionais de saúde e da Estratégia de Saúde da
Família para proporcionar um atendimento de qualidade ao portador de sofrimento
psíquico, tais como falta de respeito dos pacientes, preconceito dos profissionais ao
paciente com transtorno mental, falta de parceria com a comunidade e a família, falta
de capacitação de qualidade aos profissionais, abandono dos pacientes ao
tratamento, falta de medicação, difícil acesso ao paciente internado e seu
diagnóstico, dificuldade financeira e dificuldade de diálogo com o paciente.
Criar o Sistema de Informação e Comunicação para a Saúde Mental e para a Saúde
em Geral, abrangendo a formulação de políticas baseadas em informações
atualizadas referentes aos indicadores de saúde mental, tratamentos eficazes,
estratégias de prevenção e promoção, rede assistencial e recursos para a área. Assim,
a informação torna-se um insumo importante para o planejamento, programação,
gestão e avaliação das ações na área.
Promover ações pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente para descaracterizar no imaginário da sociedade a ideia de que as drogas
estão presentes no cotidiano de crianças, principalmente de adolescentes pobres e
que isto significa uma rota direta à criminalidade. Os trinômios
jovens/drogas/infração não é uma lei natural e irrefutável.
Estabelecer uma política de atenção à criança e ao adolescente, trabalhando na
construção das diretrizes para prevenção do uso e do abuso de drogas, ampliando a
rede pública, com ações voltadas para essa população, no sentido de divulgá-las e
aprimorá-las.
Providenciar médico e outros profissionais para cobrir férias de funcionários no Posto
da Vila Bom Jesus.
Solucionar o problema de poeira no Paiol Grande.
Contratar agente comunitário para o Paiol Grande.
Verificar em qual ESF os moradores da região do Paiol Grande pertencem.
Realizar capacitação para funcionários que trabalham nos setores como transporte,
agendamento de consultas fora da Proposta cidade.
Verificar o porquê de os médicos estrangeiros não darem atestados, bem como
licença maternidade, renovação de solicitação de medicamentos para asma.
Criar área de lazer, parque para as crianças, praça, academia ao ar livre para a 3ª
Idade, ter profissional para orientação das práticas esportivas.
Construir uma sala para o Correio na localidade do Cambará (melhorando a qualidade
do atendimento na saúde (ética profissional), evitando que a atendente do correio
fique exposta aos riscos epidemiológicos.
Realizar melhoria na qualidade das estradas nas localidades da ESF do Cambará.
Providenciar a colocação de grades nas janelas do Posto do Cambará, como também
trilhos para cortinas, portão, caixa d’água para o posto (independente) e para os
demais postos de saúde também.
Finalizar o Posto de Saúde do Lageadinho.
Ampliar o Posto de Saúde do Cambará para ter mais salas para curativos, medicações,
para consultas e acesso para deficientes.
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Proposta 59•

Proposta 60•
Proposta 61•
Proposta 62•

Contratar Auxiliar de Enfermagem ou Técnico de Enfermagem com carga horária de
08 horas, como também pessoal da limpeza com mesma carga horária, agentes
comunitárias nas unidades do interior.
Aumentar carga horária dos dentistas.

Proposta 67•

Solicitar vistoria da vigilância Sanitária para os postos da região.
Disponibilizar um carro específico para a Estratégia do Cambará, Vargem Grande e
Lageadinho.
Adquirir um aparelho de oxigênio, extintor de incêndio, telefone, computadores,
internet e autoclave para postos de saúde do Lageadinho e Cambará.
Aumentar o atendimento de consultas de psicologia para as localidades do Cambará,
Vargem Grande e Lageadinho.
Disponibilizar Academia de Saúde Ao Ar Livre para a Terceira Idade (espaço de lazer),
com acompanhamento profissional.
Trazer multiplicadores da Capacitação em Prevenção às Drogas e Álcool para estas
localidades e fazer a prevenção aos adolescentes nas escolas destas localidades.
Ativar o Programa Dentista Itinerante (Ônibus odontológico).

Proposta 68•

Formar comissão multifuncional para avaliar questão dos medicamentos.

Proposta 69•

Disponibilizar uma ambulância específica para busca de pacientes em alta.

Proposta 70•

Proposta 72•

Esclarecer a população sobre informações a respeito do serviço de transporte de
pacientes.
Orientar as pessoas sobre as restrições de busca por atendimento às unidades de
saúde por medo de contaminação.
Orientar sobre o adequado momento para ir ao médico.

Proposta 73•

Melhorar estruturas físicas do Ambulatório Central.

Proposta 74•

Transformar o Pronto Atendimento em UPA 24 horas.

Proposta 75•

Disponibilizar cota de exames laboratoriais para emergências.

Proposta 76•

Disponibilizar cota de exames laboratoriais para emergências.

Proposta 77•

Construir Posto de Saúde na localidade do Taquaral do Bugre.

Proposta 78•

Proposta 80•

Melhorar o transporte (horário de ônibus Viação Santa Rita) para a localidade de
Fluviópolis.
Providenciar Dentista com Posto Novo nas localidades de Pontilhão, Passo do Meio e
Palmital.
Melhorar a questão de remédio.

Proposta 81•

Providenciar serviços de Laboratório (autorização e coleta nos Postos de Saúde).

Proposta 82•

Disponibilizar Dentistas nas outras localidades da ESF de Fluviópolis.

Proposta 83•

Construir Laboratório de diagnóstico de imagem.

Proposta 84•

Construir Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

•
Proposta 85
Proposta 86•

Realizar Prevenção de Saúde Bucal, mais de uma vez por semana nas escolas
municipais.
Disponibilizar carro para os profissionais de saúde, exclusivo para ESF.

Proposta 87•

Planejar medidas urgentes para prevenção de Saúde Bucal.

Proposta 88•

Adquirir equipamentos para nebulização.

Proposta 63•
Proposta 64•
Proposta 65•
Proposta 66•

Proposta 71•

Proposta 79•
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Proposta 89•
Proposta 90•
Proposta 91•
Proposta 92•

Contratar mais Técnicos de Enfermagem para as comunidades, se há problemas com
concurso, procurar meios de terceirizar.
Tomar providências urgentes e eficazes contra a ESCABIOSE nas localidades de
abrangência da ESF de Fluviópolis.
Construir um posto de saúde na localidade do Pontilhão.

Proposta 93•

Distribuir remédios na localidade do Pontilhão e nos outros postos de saúde do
interior.
Fazer o protocolo de atendimento da Fisioterapia (priorização) na reabilitação.

Proposta 94•

Criar proposta de informatização de 100% das unidades de saúde.

Proposta 95•

Cobrar dos profissionais a evolução do prontuário eletrônico.

Proposta 96•
Proposta 97•

Providenciar na farmácia mais profissionais para atendimento individualizado, e mais
02 farmacêuticos e melhorar a gestão desse serviço.
Realizar acompanhamento e orientação para o uso da academia ao ar livre.

Proposta 98•

Capacitar e seguir o protocolo da unidade de saúde pelo profissional.

Proposta 99•

Implantar mais programas de Estratégias de Saúde da Família.

Proposta 100
• Investir mais em Nutrição (contratar Nutricionista para a Secretaria Municipal de
Saúde).
Proposta 101
• Contratar mais profissionais para prevenção na odontologia.
Proposta 102
• Capacitar profissionais da saúde para esclarecer a população.
Proposta 103
• Esclarecer a população o que são seus direitos, seus deveres e o que não é obrigação
do gestor fazer.
Proposta 104
• Conscientizar a população e os médicos quanto ao trabalho dos médicos, o médico
que não atender bem deve ser substituído.
Proposta 105
• Criar no Conselho Municipal de Saúde um grupo de trabalho ou comissão temática
para tratar da conscientização da população.
Proposta 106
• Conscientizar quanto ao risco da cultura da doença (hipocondria, automedicação,
remédios).
Proposta 107
• A Saúde Pública em São Mateus do Sul é problema de todos.
Proposta 108
• Hospital Regional que contemple o banco de sangue e UTI.
Proposta 109
• Banco de Sangue – Agência Transfusional.
Proposta 110
• Capacitar multiplicadores para Prevenção às Drogas e Álcool, trabalhando com
prevenção permanente nas escolas municipais e estaduais.
Proposta 111
• Retomar o programa de Dentista Itinerante, com aumento no número e carga horária
dos profissionais envolvidos.
Proposta 112
• Criação de uma UPA em São Mateus do Sul, equipada com laboratório de imagens e
de análises clínicas.
Proposta 113
• Criar e estruturar equipe de Vigilância em DCNT, promovendo ações de prevenção e
promoção da saúde.
Proposta 114
• Desenvolver um plano de metas para superação das resistências ao autocuidado,
associados à dieta recomendada, prática de atividades físicas, uso correto de
medicação, com o propósito de melhorar o controle e prevenir complicações.
Proposta 115
• Consolidar ações de prevenção em saúde, estabelecendo mudança de hábitos na
medicina curativa.
Proposta 116
• Implantar serviço de medicina e segurança do trabalho com PPRA e PCMSO para os
profissionais da Saúde.
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Proposta 117
• Criar um sistema de atendimento próprio para os funcionários da Saúde dentro do
SUS.
Proposta 118
• Diminuir jornada de trabalho de todos os funcionários da saúde para 30 horas
semanais.
Proposta 119
• Implantar vale-refeição para todos os funcionários da saúde.
Proposta 120
• Pagar insalubridade para todos os funcionários da saúde em cima do salário base.
Proposta 121
• Fornecimento de uniformes e EPI para os funcionários da Saúde.
Proposta 122
• Instituir plano de cargos e salários.
Proposta 123
• Contratar serviço de segurança para setores como PA e CAPS.
Proposta 125
• Informatizar todos os setores.
Proposta 126
• Equipar todos os setores com computadores e impressoras em número suficiente
para cada unidade.
Proposta 127
• Mobiliar todos os setores de forma adequada.
Proposta 128
• Disponibilizar carros com motoristas para todos os setores que necessitam.
Proposta 129
• Criar um protocolo de comunicação entre os setores para encaminhamento dos
pacientes.
Proposta 130
• Incentivar, criar cursos de formação, capacitação continuada para todos os
profissionais da saúde.
Proposta 131
• Manter equipes de apoio para cobertura de férias.
Proposta 132
• Implantar a Rede de Urgência/Emergência – SAMU Regional.
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XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SÃO MATEUS DO SUL/2019

23 de março de 2019

Tema

- Democracia e Saúde – Saúde como Direito – Consolidação e Financiamento do SUS

DELIBERAÇÕES DA XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2019:

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

194

SÃO MATEUS DO SUL PR

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

195

SÃO MATEUS DO SUL PR

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

196

SÃO MATEUS DO SUL PR

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

197

SÃO MATEUS DO SUL PR

PLANO DE GOVERNO 2017-2020

•

•

•

•

Manter, aprimorar, e, na medida das necessidades e dos recursos, ampliar a rede
de unidades de saúde municipais, dotando-as dos meios materiais e humanos
adequados ao seu pleno funcionamento e atendimento das populações.
Intensificar ações de caráter preventivo e educativo na área da saúde, com ênfase
na atuação dos Agentes Comunitários e das equipes do Programa Saúde da
Família.
Estimular e apoiar a oferta privada e associativa de recursos adicionais nas áreas
de saúde, interagindo e apoiando os trabalhos do Hospital Dr. Paulo Fortes e
demais entidades sócias filantrópicas e comunitárias do município (APAE, Lar São
Mateus, Adolescentro, Clubes de Mães, Casa de Passagem, Clube da Melhor Idade,
Associação de Moradores e outras).
Desenvolver gestões e buscar apoios oficiais à ampliação e melhoria de
atendimento hospitalar no município, em especial junto à Secretaria de Estado da
Saúde, face as responsabilidades legais desta diante do SUS- Sistema Único de
Saúde.
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QUADROS DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS,
METAS E INDICADORES

DIRETRIZES

OBJETIVOS

1 | Garantia do acesso da população a serviços
de saúde de qualidade, mediante estruturação e
investimentos na Rede de Serviços da Saúde –
Atenção Primária à Saúde e nos serviços da Rede
de Urgência e Emergência.

Objetivo 1 da Diretriz 1: Fortalecer a Atenção
Básica, Média Complexidade, e na Rede de
Urgência e Emergência, investindo na
estruturação física.

2 | Promoção da atenção integral à saúde da
população por meio das atividades realizadas
pelas Equipes da APS, Saúde da Família e NASF
para todos os segmentos populacionais,
priorizando as ações para a população mais
vulnerável (criança, mulher, adolescentes e
jovens, saúde do homem e idosos), seguido da
promoção da atenção integral a 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.

Objetivo 1 da Diretriz 2: Utilização de
mecanismos, com ênfase nas ferramentas da
Estratégia de Saúde da Família, que propiciem a
ampliação do acesso a atenção básica, visando a
melhoria dos indicadores.
Objetivo 2 da Diretriz 2: Fortalecer e ampliar as
ações de prevenção, detecção precoce e
tratamento oportuno do câncer de mama e de
colo do útero.
Objetivo 3 da Diretriz 2: Organizar a rede de
atenção à saúde materna e infantil para garantir
acesso, acolhimento e resolutividade.

3| Promoção da atenção à Saúde Mental, álcool
e outras drogas, por meio das Redes de Atenção
a serem implantadas pela Secretaria Estadual de
Saúde e pelo Ministério da Saúde.

Objetivo 1 da Diretriz 3: Ampliar o acesso à
atenção psicossocial da população em geral, de
forma articulada com os demais pontos de
atenção em saúde e outros pontos inter
setoriais

4|Garantir o acesso da população aos
medicamentos da Atenção Básica conforme
RENAME (Relação Nacional dos Medicamentos)
do Componente Básico da Assistência
Farmacêutica.

Objetivo 1 da diretriz 4: Garantir o acesso da
população aos medicamentos da Atenção Básica
conforme RENAME (Relação Nacional dos
Medicamentos) do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica / REMUME (Relação
Municipal de Medicamentos).

5 |Assegurar a execução das ações da vigilância
ambiental com enfoque na saúde do
trabalhador, no saneamento básico, promover a
integração das equipes da Vigilância
Epidemiológica e Sanitária com as equipes
Saúde da Família no controle das doenças
transmissíveis, não transmissíveis e
imunopreviníveis, bem como às emergências e
ampliar a capacidade de análise da situação de
saúde através dos indicadores ou perfil

Objetivo1 da Diretriz 5: - Aprimorar e fortalecer
a Vigilância em Saúde de forma integrada,
investindo em infraestrutura e atuando na
prevenção, promoção e na educação em saúde.
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epidemiológico, direcionando ações de
promoção da saúde e prevenção de doenças.
6 | Garantir o acesso aos serviços de média e
alta complexidade ambulatorial e hospitalar
(atenção especializada) e implantar o processo
de monitoramento e avaliação dos
encaminhamentos conforme classificação e
estratificação de risco dos pacientes.

Objetivo 1 da Diretriz 6: Manter o atendimento
ao paciente visando garantir o acesso aos
serviços de média complexidade, ofertando
assistência em saúde de média e alta
complexidade através dos serviços da rede
municipal de saúde e dos serviços
complementares.

Objetivo 1 da Diretriz 7: Adotar mecanismos de
gestão participativa estruturando o processo de
gestão, buscando promover continuamente a
eficiência, e eficácia nos aspectos de
planejamento, gerenciamento, monitoramento,
7 | Aperfeiçoamento e fortalecimento da Gestão avaliação e efetivo cumprimento dos objetivos e
descentralizada e regionalizada, Gestão do
metas e a melhor condução da política
Planejamento e da informação em saúde,
municipal de saúde.
Gestão do trabalho e da educação na saúde e da
Objetivo 2 da Diretriz 7: Estabelecer canais de
Gestão Participativa e Controle Social.
comunicação da Secretaria Municipal de Saúde
com a população e controle social, adotando a
mediação para a busca da melhoria na
qualidade e humanização do atendimento nos
serviços de saúde do Município.

8 | Enfrentamento da Emergência em Saúde
Pública decorrente da infecção humana causada
pelo novo Coronavírus – Covid-19.

Objetivo 1 da Diretriz 8: Qualificar o processo de
gestão para adoção de medidas necessárias para
a prevenção, controle e redução de danos e
agravos à Saúde Pública, frente à Pandemia do
novo Coronavírus – Covid-19.
Objetivo 2 da Diretriz 8: Fortalecimento das
redes de atenção à saúde, com foco na atenção,
promoção e cuidado em saúde, através da
implantação das linhas de cuidado, da atenção
primária à saúde e de serviços complementares
à rede.
Objetivo 3 da Diretriz 8: Qualificação das ações
de atenção a vigilância em saúde.
Objetivo 4 da Diretriz 8: Garantir o controle
social no município e implementar os canais de
interação com usuário, com garantia de
transparência e participação cidadã.
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De acordo com os 3 grandes objetivos definidos na sequência serão apresentados os
quadros de metas e indicadores

1 - Relacionado à Atenção à Saúde, que contemple a Atenção Primária em Saúde (ESF,
ESB, NASF), Vigilância em Saúde, Saúde Mental e Assistência Farmacêutica.
2 - Relacionado à média e alta complexidade – MAC e a Rede de Urgência e Emergência
3 - Relacionado à Gestão em Saúde.
4 - Relacionado ao enfrentamento da Pandemia causada pelo Novo Coronavírus Covid-19

Objetivo APRIMORAR E FORTALECER A ATENÇÃO À SAÚDE, COM
1 GARANTIAS DE ACESSO E INTEGRALIDADE DO ATENDIMENTO

DIRETRIZ 1 - Garantia do acesso da população a serviços de saúde de qualidade, mediante
estruturação e investimentos na Rede de Serviços da Saúde – Atenção Primária à Saúde e nos
serviços da Rede de Urgência e Emergência.
Objetivo 1 da Diretriz 1: Fortalecer a Atenção Básica, Média Complexidade, e na Rede de
Urgência e Emergência, investindo na estruturação física.
Metas
2018

METAS ANUAIS
2019
2020

2021

Indicador

Reformar Ambulatório Médico
Central Dr. Washington Gusso.

-

20%

80%

-

% de obra
Reformada

Ampliar Ambulatório Médico
Central Dr. Washington Gusso

20%

80%

-

-

% de obra
Ampliada

-

20%

80%

-

% de obra
ampliada

Ampliar a Unidade Básica de
Saúde do Pontilhão.
Manter a Unidade Básica de
Saúde do Pontilhão Equipada
Construir sede própria para
CAPS-I.

100%

100%

-

-

100%

-
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Manter Equipado o Centro de
Fisioterapia.

100%

100%

100%

100%

Percentual de
Equipamentos
adquiridos em
relação aos
solicitados.

Adquirir quatro veículos para
a Estratégia Saúde da Família.

-

4

-

-

Nº de veículos
adquiridos

-

-

1

-

Nº de Veículo
adquirido

-

-

1

Adquirir 01 veículo para
atendimento exclusivo do
CAPS.
Adquirir veículo tipo van para
transporte de pacientes do
TFD.
Adquirir Ônibus para
transporte de pacientes do
TFD.
Adquirir Ambulância (UTI
móvel) para transporte de
pacientes em situações de
urgência e emergência.
Construir 02 academias de
saúde.

1

Nº de Veículo
adquirido

1

Nº Veículo
adquirido

-

-

-

02

Manter equipamentos de
informática, eletroeletrônicos,
médico hospitalar e mobiliário
para saúde bucal.

100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%

-

-

-

100%

% de obra
construída

-

100%

-

-

% da obra
reformada

-

-

-

100%

Reformar o Pronto
Atendimento Municipal.
Manutenção e fornecimento
periódico de equipamentos e
materiais
no Pronto Atendimento
Municipal.
Construir sede própria para o
Centro de Odontologia.
Construir sede própria para
Secretaria Municipal de
Saúde.
Realizar reforma na Unidade
Básica de Saúde da Vila Bom
Jesus.
Realizar reforma e ampliação
na Unidade Básica de Saúde
do Cambará.
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construída

% da obra
reformada e
ampliada
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Realizar reforma e ampliação
na Unidade Básica de Saúde
do Faxinal dos Ilhéus.
Realizar reforma e ampliação
na Unidade Básica de Saúde
da Colônia Eufrozina.
Realizar manutenção nas 24
UBS do município.

-

-

-

100%

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

11

0

Implantar Sistema de
Segurança em 10 UBS e no
Pronto Atendimento
Municipal
Ampliar o nº de salas de
vacina ( Vila Amaral, Rosas,
Fluviópolis e Ambulatório
Washington Gusso)

-

-

4

-

% da obra
reformada e
ampliada
% da obra
reformada e
ampliada
% de UBS com
manutenção
realizada.
Nº de unidades de
saúde com
sistema de
Segurança
Implantado.
Nº de salas de
vacinas
implantadas

DIRETRIZ 2 - Promoção da atenção integral à saúde da população por meio das atividades
realizadas pelas Equipes da APS, Saúde da Família e NASF para todos os segmentos
populacionais, priorizando as ações para a população mais vulnerável (criança, mulher,
adolescentes e jovens, saúde do homem e idosos), seguido da promoção da atenção integral
a 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.

Objetivo 1 da Diretriz 2: Utilização de mecanismos, com ênfase nas ferramentas da Estratégia
de Saúde da Família, que propiciem a ampliação do acesso a atenção básica, visando a
melhoria dos indicadores.

Metas 2018 a 2021
2018
Manter implantado o Núcleo
de Apoio à Saúde da Família
(NASF) modalidade 1.
Ampliar o número de alunos
acompanhados pelo Programa
de Saúde na Escola (PSE).

METAS ANUAIS
2019
2020

Indicador
2021

01

01

01

01

80%

80%

80%

80%

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

Nº NASF mantido
% de alunos
acompanhados
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Ampliar
a
cobertura
populacional da Estratégia de
Saúde da Família e Equipe de
Saúde Bucal – de 05 (cinco)
para 10 (dez) equipes, sendo
mais 03 (três) equipes de ESF –
Estratégia de Saúde da Família
e 01 (um) EAP – Equipe de
Atenção Primária, sendo elas:
Equipe de ESF:

70%

70%

70%

90%

% de Cobertura
populacional

UBS de Saúde da Água Branca;
UBS de Saúde do Lageado e
UBS de Saúde do Lajeadinho.
Equipe de EAP: Ambulatório
Médico Dr Washinton Gusso.
Ampliar o percentual de Ação
Coletiva de Escovação Dental
Supervisionada.
Reduzir o percentual de
exodontia em relação aos
procedimentos preventivos e
curativos.
Implantar o Centro de
Especialidade Odontológica
(CEO), ampliando o
atendimento para serviços de
média complexidade técnica,
cirurgias periodontais, buco
maxilo facial, tratamento
endodôntico, tratamento de
pacientes especiais e próteses
dentárias.
Implantar Projeto de Saúde
Bucal na área infanto-juvenil,
gestante, bebê e idoso.
Através de parcerias
Intersetoriais com as
secretarias de Assistência
Social e Educação.
Manter Convênio para
Laboratório Regional de
Prótese Dentária (LRPD).
Ampliar de 02 para 06 o
número de equipes aderidas
ao Programa Nacional de
Melhoria do Acesso e da

% Médio de ação
coletiva de
escovação dental
supervisionada
Proporção de
exodontia em
relação aos
procedimentos

3%

3%

3%

3%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

-

-

01

-

01

01

01

01

Nº de Projeto
Implantado

01

01

01

01

Nº de Convênios
Contratualizados

6

Nº de equipes
com adesão ao
Programa
Nacional de
Melhoria do

6

6

6

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

Nº de CEO
Implantado
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Qualidade da Atenção Básica
(PMAQ).

Realizar o acompanhamento
das famílias do Programa
Bolsa Família (PBF).

Implantar Linhas de Cuidado e
Protocolos de Atendimento
aos Pacientes com
Hipertensão e Diabetes em
todas as Estratégias Saúde da
Família
Aderir ao Programa de
Academia da Saúde do
Ministério da Saúde.
Promover Ações Educativas
anuais de Promoção a Saúde e
Prevenção de Doenças através
de orientação relacionadas a
Alimentação Saudável,
Atividades Físicas e
Tabagismo.

Reduzir a taxa de mortalidade
prematura (<70 anos) por
doenças crônicas não
transmissíveis em 1% em
relação ao ano anterior.

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

-

-

1

-

4

1%

4

1%

4

1%

4

1%

Acesso e da
Qualidade da
Atenção Básica
(PMAQ).
% de Cobertura
de
acompanhamento
das
condicionalidades
de saúde do
programa bolsa
família
Percentual de
ESFs com a linha
de cuidado de
Hipertensão e
Diabetes
implantados
Nº de Academia
da Saúde
implantada.
Nº de ações
educativas
realizadas
anualmente.
Taxa de
mortalidade
prematura (<70
anos) pelo
conjunto das 4
principais DCNT
(doenças do
aparelho
circulatório,
câncer, diabetes e
doenças
respiratórias
crônicas)

Implantar Centro de Saúde do
Adolescente

-

-

1

0

Nº de Centro de
Saúde do
adolescente
implantado

Ampliação no nº das equipes
de ESF (Lageado e Lageadinho)

-

-

2

-

Nº de equipes
ampliadas

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021
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Implantação de Programa de
Medicina Alternativa

-

-

1

Nº de Programas
de Medicina
Alternativa
implantados

-

Objetivo 2 da Diretriz 2: Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e
tratamento oportuno do câncer de mama e de colo do útero

Meta 2018 a 2021
2018

2019

METAS ANUAIS
2020

Indicador
2021

Ampliar a razão de exames
de mamografia em
mulheres de 50 a 69 anos
de idade para o diagnóstico
precoce do Câncer de
Mama para 0,40.

0,40

0,40

0,40

0,40

Ampliar a razão de
mulheres na faixa etária de
25 a 64 anos com exame
citopatológico para o
diagnóstico precoce do
Câncer Cérvico Uterino para
0,65.

0,70

0,65

0,65

0,65

2

2

2

2

Desenvolver Ações anuais
de Mobilização para
Prevenção e Controle do
Câncer de Colo de Útero e
Mama.

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

Razão de
exames de
mamografia de
rastreamento
realizados em
mulheres de
50 a 69 anos
de idade para
o diagnóstico
precoce do
Câncer de
Mama.
Razão de
exames
cipatológicos
do colo do
útero em
mulheres de
25 a 64 anos
Nº absoluto de
ações de
mobilização
para
prevenção e
controle do
câncer do colo
do útero e
mama.
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Objetivo 3 da Diretriz 2: Organizar a rede de atenção à saúde materna e infantil para garantir
acesso, acolhimento e resolutividade.

Meta 2018 a 2021
2018
Realizar ações de
Incentivo ao
Aleitamento
Materno das
Unidades de Saúde
da Família - Projeto
de Rede Apoio ao
Aleitamento
Materno.

100%

2019

100%

100%

METAS ANUAIS
2020

100%

100%

Indicador
2021

100%

100%

Realizar no mínimo
3 testes de sífilis no
pré-natal em 100%
de gestantes
usuárias do SUS

100%

Reduzir a incidência
de Sífilis Congênita
para <0,5/1000 dos
nascidos vivos.

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Reduzir o
coeficiente de
Mortalidade Infantil
≤9,46/1000.

≤9,46

≤9,46

≤9,46

≤9,46

100%

100%

100%

100%

0

1

1

1

Investigar os óbitos
infantis e fetais.

Reduzir o
coeficiente de
Mortalidade
Materna.

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

% de
Unidades de
Saúde que
realizaram as
açõesProjeto de
Rede Apoio
ao
Aleitamento
Materno.
Percentual de
gestantes
que
realizaram
testes para
sífilis no prénatal.
Taxa de
incidência de
sífilis
congênita em
residentes
menores de
um ano.
Coeficiente
de
mortalidade
infantil por
1000 nasc.
Vivos.
Proporção de
óbitos
infantis e
fetais
investigados
Número
absoluto de
óbitos
materno
ocorridos no
período.
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Investigar 100% dos
óbitos maternos.
Investigar 100% dos
óbitos em Mulheres
em Idade Fértil
(MIF)
Percentual de
gestantes que
iniciaram o prénatal no primeiro
trimestre de
gestação.
Ampliar a
proporção de
nascidos vivos de
mães com 7
consultas ou mais
de pré-natal.
Vincular as
gestantes SUS ao
Hospital para a
realização do parto,
conforme
estratificação de
risco.
Aumentar a
proporção de parto
normal.
Implantar Ações de
Planejamento
Familiar, nas
Unidades Básicas
de Saúde.

Percentual
de óbitos
maternos
investigados
Percentual
de óbitos em
mulheres em
idade fértil
Percentual de
gestantes
que iniciaram
pré natal no
primeiro
trimestre.
Proporção de
nascidos
vivos de
mães com 7
ou mais
consultas de
pré-natal
Proporção de
gestantes
SUS
vinculadas ao
hospital para
realização do
parto

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

90%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

80%

10%

10%

10%

10%

Proporção de
parto normal.

100%

Proporção de
UBS que
realizam
Ações de
Planejamento
Familiar.

100%

100%

100%

DIRETRIZ 3: Promoção da atenção à Saúde Mental, álcool e outras drogas, por meio das Redes
de Atenção a serem implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde.

Objetivo 1 da Diretriz 3: Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de
forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais.

Meta

METAS ANUAIS
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

Indicador
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2018
Estruturar o serviço
de Atenção à Saúde
Mental ampliando
o CAPS – I para
Residência
Terapêutica.
Promover a
intersetorialidade,
através de um
encontro anual,
garantindo
proteção às pessoas
e grupos mais
vulneráveis aos
transtornos
mentais.
Reforçar e
fortalecer a Rede
de Atenção
Psicossocial por
meio de criação de
Protocolos.
Implantar CAPS
com cumprimento
de equipe mínima
com carga horária
mínima e
construção de
estrutura que
atenda os pacientes
em tempo integral
de forma adequada
para funcionar
como CAPS DIA ou
centro de
convivência
especializado

2019

2020

2021

1

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

Nº de
Residências
Terapêuticas
Implantadas

Nº absoluto
de encontros
realizados.

Nº absoluto
de
Protocolos
Implantados

Nº de Centro
de
Convivência
especializado
implantado

DIRETRIZ 4: Garantir o acesso da população aos medicamentos da Atenção Básica conforme
RENAME (Relação Nacional dos Medicamentos) do Componente Básico da Assistência
Farmacêutica.

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021
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Objetivo 1 da diretriz 4: Garantir o acesso da população aos medicamentos da Atenção Básica
conforme RENAME (Relação Nacional dos Medicamentos) do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica / REMUME (Relação Municipal de Medicamentos).

Metas 2018 a
2021

2018

Aplicar
contrapartida
municipal per
capita, para a
aquisição dos
medicamentos da
RENAME.
Atender demanda
de medicamentos
padronizados pela
Relação Municipal
de Medicamentos
(REMUME).
Implantar o
Protocolo de
Dispensação de
Medicamentos
para Hipertensos e
Diabéticos nas
Unidades de
Saúde da Família.
Promover a
estruturação da
Farmácia
Municipal para
armazenamento
de medicamentos
da Central e
Abastecimento
Farmacêutico
(CAF) destinado a
prestar suporte as
Unidades Básicas
de Saúde.
Fornecimento de
medicamentos e
leites especiais
conforme
demanda

METAS ANUAIS
2019
2020

2021

R$ 11,47

R$ 11,47

R$ 11,47

R$ 11,47

70%

70%

70%

70%

100%

1

0

0

0

1

1

1

1

100%

100%

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

100%

Indicador
Valor per
capita do
Recurso
financeiro
municipal
despendido
com aquisição
de
medicamentos.
Percentual de
demanda
atendida.

Nº de
Unidades de
Saúde da
Família com
Protocolo
Implantado.

Nº absoluto de
Farmácia
estruturada.

Percentual de
medicamentos
e leites
fornecidos
conforme
solicitação
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DIRETRIZ 5: Assegurar a execução das ações da vigilância ambiental com enfoque na saúde do
trabalhador, no saneamento básico, promover a

integração das equipes da Vigilância

Epidemiológica e Sanitária com as equipes Saúde da Família no controle das doenças
transmissíveis, não transmissíveis e imunopreviníveis, bem como às emergências e ampliar a
capacidade de análise da situação de saúde através dos indicadores ou perfil epidemiológico,
direcionando ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.

Objetivo1 da Diretriz 5: - Aprimorar e fortalecer a Vigilância em Saúde de forma integrada,
investindo em infraestrutura e atuando na prevenção, promoção e na educação em saúde.

Metas 2018 a 2021
2018
Manter os equipamentos de
informática, eletroeletrônicos,
médico hospitalar e mobiliário
para Vigilância em Saúde
Implantar UDM - Unidade
Dispensadora de Medicamentos
Antirretrovirais no Centro de
Saúde.

Implantar um Núcleo de
Prevenção às Violências.
Promover evento/ano de
promoção à Saúde e Prevenção
de doenças para crianças e
adolescentes.
Manter o número de unidades
com serviço de notificação
contínua da violência doméstica,
sexual e / ou outras violências.
Alcançar as coberturas vacinais
adequadas do calendário básico
de vacinação da criança.

METAS ANUAIS
2019
2020

Indicador
2021

100%

100%

100%

100%

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

100%

100%

100%

100%

95%

95%

95%

95%

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

Percentual de
equipamentos
adquiridos conforme
solicitado pela
Vigilância em saúde
Nº absoluto de
Unidade
Dispensadora de
Medicamentos
Antirretrovirais
implantada.
Nº absoluto de
Núcleo de Prevenção
de Violências
implantado
Nº absoluto de
eventos promovidos
Proporção de
unidades de saúde
que realizaram
notificações de
violência
interpessoal.
Proporção de
coberturas vacinal
para crianças,
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segundo calendário
básico de vacinação.
Manter a cobertura vacinal
adequada para influenza.

90%

90%

90%

90%

Aumentar a proporção de cura
de casos novos de tuberculose
pulmonar bacilífera.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Garantir a oferta de realização
de exame anti-HIV nos casos
novos de tuberculose.
Garantir a disponibilidade da
testagem rápida para HIV e Sífilis
nas Unidades de Saúde da
Família do Município.

Monitorar percentual da
incidência de Aids em menores
de 5 anos.

Implantar a testagem rápida
para hepatites B e C nas
Unidades de Saúde da Família do
Município.
Manter a proporção de registro
de óbitos com causa básica
definida.
Encerrar doenças compulsórias
imediatas registradas no SINAN,
em até 60 dias a partir da data
de notificação.
Investigar os óbitos infantis e
fetais.

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Investigar os óbitos maternos.

Investigar os óbitos em mulheres
em idade fértil – MIF.

Manter a investigação de
registros de óbitos com causas
mal definidas.

100%

100%

100%

100%

95%

95%
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95%

95%

Proporção da
população alvo
vacinada.
Proporção de cura de
casos novos de
tuberculose.
Proporção de exames
anti-HIV realizados
entre os casos novos
de tuberculose
Percentual de
Unidades de Saúde
da Família com
disponibilidade de
testagem rápida para
HIV e Sífilis
Percentual de
monitoramento de
casos novos de AIDS
em menores de 5
anos
Percentual de
Unidades de Saúde
da Família com
disponibilidade de
teste rápido para
hepatite B e C à
população.
Proporção de registro
de óbitos com básica
definida
Proporção de
doenças compulsórias
imediatas registradas
no SINAN
Proporção de óbitos
infantis e
Fetais investigados
Proporção de óbitos
maternos
investigados
Proporção de óbitos
de mulheres em
idade fértil (MIF)
investigados
Percentual de óbitos
por causas mal
definidas
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Notificar os Acidentes de
Trabalho ocorridos no município.
Investigar os Acidentes Graves
de Trabalho.

Monitorar os casos novos
notificados no SINAN, de sífilis
congênita em menores de 1 (um)
ano de idade.

Aumentar o número de
notificações de casos de doença
ou agravo relacionado ao
trabalho.
Ampliar a proporção de
análises realizadas em amostras
de água para consumo humano,
quanto aos parâmetros
coliformes totais, cloro residual
livre e turbidez.

Atingir no mínimo as ações
pactuadas no Programa
VIGIASUS.
Implementar ações de
prevenção e diagnóstico das
doenças infectocontagiosas das
doenças de interesse à saúde
pública.
Intensificar ações de Promoção à
Saúde e Prevenção de Doenças
na temática de Vigilância em
Saúde através de ações
Intersetoriais de Educação em
Saúde.
Executar as ações da Vigilância
Sanitária consideradas
necessárias
Realizar ciclos de visitas
domiciliares por Agentes de

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

10%

10%

10%

10%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

36

36

36

36

12

12

12

12

100%

03

100%

100%

100%

03

03

03
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Percentual de
acidentes de trabalho
notificados.
Percentual de
acidentes graves de
trabalho investigados.
Proporção de casos
novos de sífilis
congênita em
menores de 01 ano
de idade notificados e
avaliados com
tratamento adequado
ao nascer
Percentual de
notificações de casos
ou agravo
relacionado ao
trabalho
Proporção de análises
realizadas em
amostras de água
parta consumo
humano quanto aos
parâmetros
coliformes totais,
cloro residual livre e
turbidez.
Proporção de ações
realizadas no ano
pelos municípios que
aderiram ao
Programa
Nº absoluto de ações
de prevenção e
diagnósticos de
doenças
implementadas
Nº absoluto de ações
Intersetoriais

Percentual de ações
da Vigilância Sanitária
de acordo com a
legislação vigente
Nº de ciclo de visitas
domiciliares
realizadas.
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endemias para o Combate do
Aedes Aegypti.
Manter o número de supervisões
em laboratórios que prestam
serviços ao SUS.
Implantar Programa de
Vigilância da Saúde do
Trabalhador da Área da Saúde
(Saúde ocupacional)
Contratação de médico para
Vigilância epidemiológica

04

04

04

04

-

-

1

-

-

-

-

1

Nº de laboratórios
supervisionados
(4 laboratórios).
Nº de Programa de
Vigilância da Saúde
do Trabalhador da
Área da Saúde
implantado
Nº de médicos
contratados

Objetivo MELHORAR A CAPACIDADE E A ESTRUTURA DE ATENÇÃO À
2 SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DIRETRIZ 6: Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade ambulatorial e
hospitalar (atenção especializada) e implantar o processo de monitoramento e avaliação dos
encaminhamentos conforme classificação e estratificação de risco dos pacientes.

Objetivo 1 da Diretriz 6: Manter o atendimento ao paciente visando garantir o acesso aos
serviços de média complexidade, ofertando assistência em saúde de média e alta
complexidade através dos serviços da rede municipal de saúde e dos serviços
complementares.

Metas 2018 a 2021
2018
Ampliar a oferta de
consultas nas
especialidades
médicas via
credenciamento e
Consórcio –
CISVALI,

2,5

METAS ANUAIS
2019
2020

2,5

2,5

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

Indicador
2021

2,5

Proporção de
consultas
ofertadas nas
especialidades
médicas via
credenciamento
e Consórcio CISVALI
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especialmente nas
de maior demanda.
Ampliar o número
de exames
laboratoriais e não
laboratoriais,
preconizados pelo
SUS
Manter o fluxo de
referência para
exames de maior
complexidade que
não tenham
cobertura do SUS
para a Regional de
Saúde.
Manter em
atividade o
Hospital e
Maternidade Dr.
Paulo Fortes, via
Contrato de
Gestão.
Manter em
atividade o Pronto
Atendimento Dr.
Oséas Pacheco, 24
horas.
Manter
equipamentos de
urgência e
emergência com
manutenção
corretiva e
preventiva.
Implantar
protocolo de
Classificação de
Risco para
atendimento de
Urgências e
Emergências no
Pronto
Atendimento
Municipal.

20%

20%

100%

1

20%

100%

1

20%

100%

1

100%

Proporção de
exames
laboratoriais e
não
laboratoriais
efetuados
Percentual de
exames de MAC
encaminhados à
Regional de
Saúde

1
Nº de contrato
de Gestão com
Hospital e
Maternidade
Dr. Paulo Fortes

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

-

1

-

Nº de PA 24 h
em
funcionamento

Proporção de
equipamentos
de Urgência e
Emergência que
passaram por
manutenção.
-

Nº de Protocolo
de Classificação
de Risco
Implantado.

-

-

1

Implantar SAMU
Regional.
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-

Nº de serviços
de Urgência e
Emergência
SAMU 192
implantado.
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Implantar sala de
acolhimento no
Pronto
Atendimento para
menores
vitimizados e
protegidos pelo
Estatuto da criança
e do adolescente.
Incentivar e
encaminhar
munícipes
voluntários para
Doação de Sangue

-

-

1

-

Nº de Sala de
acolhimento
implantada.

100%

100%

100%

100%

% de munícipes
voluntários
encaminhados

Objetivo APRIMORAR A GESTÃO DE SAÚDE COM IMPLEMENTAÇÃO DOS
3 MECANISMOS DA GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO
SUS

DIRETRIZ 7: 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 da Gestão Participativa e Controle Social.

Objetivo 1 da Diretriz 7: Adotar mecanismos de gestão participativa estruturando o processo
de gestão, buscando promover continuamente a eficiência, e eficácia nos aspectos de
planejamento, gerenciamento, monitoramento, avaliação e efetivo cumprimento dos
objetivos e metas e a melhor condução da política municipal de saúde.

Metas 2018 a 2021
Ampliar em 10% o
quadro efetivo, para
garantir o
atendimento nos
serviços da Rede de
Atenção à Saúde
Municipal

2018
2,5%

METAS ANUAIS
2019
2020
2,5%
2,5%

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

Indicador
2021
2,5%
% incremento do nº
servidores
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Implementar contrato
de metas com as
equipes de atenção
básica (indicadores
quantitativos,
qualitativos e
resolutividade) PMAQ
Ampliar no mínimo,
em até 25% o parque
de informática com
base no parque
instalado no ano
anterior
Renovar a frota de
veículos em 40% para
os diversos setores da
Secretaria Municipal
de Saúde, conforme
estudo custo benefício
Garantir os serviços
complementares de
média e alta
complexidade através
de contratos e
convênios com os
prestadores, e
monitorar, controlar e
avaliar 100% dos
ajustes firmados

6

6

6

6
Nº de equipes com
contrato
implementado

25%

25%

25%

25%

10%

10%

10%

10%
% frota renovada

100%

100%

100%

100%

% contratos
firmados com
controle e
monitoramento

100%

100%

100%

100%

2

2

2

2

100%

100%

100%

100%

Garantir a
integralidade na
manutenção
preventiva e corretiva
da estrutura física,
equipamentos e frota
da Secretaria
Desenvolver no
mínimo 02 eventos
anuais voltadas à
capacitação/educação
permanente dos
profissionais que
atuam na rede de
serviços
Garantir a
participação dos
funcionários em
Capacitações,

% ampliação do
parque de
informática com
base no parque
instalado no ano
anterior
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Proporção de
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura física,
equipamentos e
frota da Secretaria
mantidas em relação
às necessidades e
solicitações.
Nº de eventos
realizados voltados à
capacitação/educaçã
o permanente dos
profissionais que
atuam na rede de
serviços da saúde
Proporção de
participação dos
profissionais em
relação ao nº de
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Simpósios, Congressos
e Cursos disponíveis
pelo do Estado.

Desenvolver duas
ações educativas ao
ano com a população
Revisar o Regimento
Interno e a Lei que
Institui o Conselho
Municipal de Saúde e
Publicar
Capacitar no mínimo
80% dos Conselheiros
Municipais de Saúde
Promover reuniões
mensais do COMSAS
com representantes
da Secretaria
Municipal de Saúde e
responsáveis pelos
setores.
Realizar uma
Conferência Municipal
de Saúde.

capacitações
simpósios
congressos e cursos
disponíveis pelo
Estado
2

2

2

2

-

-

1

-

80%

80%

80%

80%

10

10

10

10
Nº de reuniões
realizadas

-

1

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

Manter atualizado os
Instrumentos de
Gestão da Política de
Saúde. (PMS, PAS,
RAG).
Realizar Audiências
Públicas de Prestação
de Contas
Quadrimestralmente
do Plano Municipal de
Saúde e Prestação de
Contas do Fundo
Municipal de Saúde.
Estimular a criação de
01 Fórum anual de
discussão intersetorial
para enfrentamento
de problemas comuns
Estruturar sede da
Secretaria Executiva

Nº ações educativas
desenvolvidas no
corrente ano
Nº de revisões
publicadas do
regimento interno e
lei que institui o
Conselho Municipal
de Saúde
% conselheiros
capacitados em
cursos específicos

Nº de Conferência
Municipal de Saúde
Realizada
Nº de Instrumentos
de Gestão
elaborados,
atualizados,
aprovados e
aprovados pelo
COMSAS

Nº de Audiências
Públicas realizadas
no ano corrente

1

1

1

1
Nº fóruns realizados
no ano corrente

1

1

1
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1

Nº de sede da
Secretaria Municipal
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do Conselho Municipal
de Saúde -COMSAS
Implantar
Organograma na
Secretaria Municipal e
Saúde.
Aplicar no mínimo
15% por exercício da
receita líquida de
impostos em gastos e
serviços públicos de
saúde.
Tornar o Conselho de
Saúde de
conhecimento de
todos os servidores da
saúde e população,
através de divulgação.
Capacitações através
do estabelecimento
de programa de
capacitação periódico
para todos os
servidores públicos do
município
Contratar Médico
Auditor Municipal
Contratação de ACS
para estruturar as
equipes de saúde,
propiciando a atenção
de forma integral
dentro do município.

Contratação de
Psicólogo para o NASF
– 20 horas semanais
Contratação de
Nutricionista para o
NASF - 20 horas
semanais
Ampliação de horário
de atendimento de 2
postos estratégicos
para melhor
atendimento à
população

do COMSAS
estruturada
1

1

1

1
Nº Organograma
Implantado

15%

15%

15%

15%
Percentual de gastos
aplicados em ações e
serviços públicos de
saúde.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Percentual de
divulgação do
COMSAS

Percentual de
participação dos
servidores públicos

-

1

-

-

-

-

-

5

Nº médico auditor
contratado

Nº de ACS
contratadas

-

-

1

-

Nº de psicólogo
contratado

-

-

1

-

Nº de Nutricionista
contratado

-

-

2

-
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Nº de postos
estratégicos com
horário ampliado
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no Ambulatório
Washington Gusso e
Centro de Saúde
Contratação de
motorista para atuar
em tempo integral
para otimização e
priorização nos
atendimentos com o
menor tempo possível
(busca de sangue,
encaminhamento de
exames, etc)
Contratação de
médicos clínicos para
melhor atendimento à
população nos
recessos e feriados
municipais, no PA.

-

-

-

-

-

4

-

2

Nº de motoristas
contratados

Nº de médicos
contratados

Nº de médicos
contratados

Contratação de
médico para
ginecologia e
obstetrícia

-

-

-

1

Objetivo 2 da Diretriz 7: Estabelecer canais de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde
com a população e controle social, adotando a mediação para a busca da melhoria na
qualidade e humanização do atendimento nos serviços de saúde do Município.
Metas 2018 a 2021
Elaborar legislação
específica para o Serviço
de Ouvidoria
Promover 01 visita
técnica anual às
ouvidorias de outros
municípios para troca de
experiências

Promover no mínimo 01
evento de educação
permanente para a
equipe da Ouvidoria

2018
-

1

100%

METAS ANUAIS
2019
2020
1

1

100%

1

100%

Capacitação dos
servidores públicos da
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

Indicador
2021
-

1

100%

Nº de
legislação
elaborada
Nº visitas
realizadas nos
correntes anos
% de
participação da
equipe da
ouvidoria
Municipal
eventos de
educação
permanente
disponibilizados
Percentual de
servidores
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área da saúde para a
conscientização ao
atendimento humanizado

100%

100%

100%

100%

públicos
capacitados
para o
atendimento
humanizado

Objetivo ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS –
4 COVID-19

DIRETRIZ 8: Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública decorrente da infecção humana causada
pelo novo Coronavírus – Covid-19.
Objetivo 1: Qualificar o processo de gestão para adoção de medidas necessárias para a prevenção,
controle e redução de danos e agravos à Saúde Pública, frente a pandemia do novo Coronavívurs –
Covid–19.

Metas 2018 a 2021
2018
Plano de Contingência
para enfrentamento
da pandemia
provocada pelo novo
Coronavírus – Covid19, atualizado e
funcional
Atualizar os
instrumentos de
gestão com as ações
para o enfrentamento
da pandemia
provocada pelo
coronavírus (Covid19)
Proporcionar o
exercício laboral
“Home Office” aos
trabalhadores com
fatores de risco ao
Covid-19, conforme
determinado em
decretos municipais.
Prover e garantir os
estoques estratégicos

METAS ANUAIS
2019
2020

2

Indicador
2021

2

2

0

100%

100%

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021

Nº de atualizações do
Plano de Contingência
para enfrentamento
da pandemia Covid-19
realizados de acordo
com a realidade local.
Nº de instrumentos
de gestão atualizados
com as ações para o
enfrentamento da
Pandemia provocada
pelo Covid-19

Percentual de
trabalhadores com
fator de risco para
Covid-19 em atividade
Home Office.
Percentual de
solicitações e
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de insumos, materiais,
EPI’s, mobiliário e
equipamentos
necessários para
assistência a saúde
Garantir os
profissionais
necessários para as
ações de vigilância,
assistência e resposta
às ações para
enfrentamento à
Pandemia Covid-19
Readequar a estrutura
e os serviços de
saúde para atender às
demandas da
Pandemia do novo
coronavírus
Executar as ações de
Decretos Municipais,
que declara Situação
de Emergência em
Saúde Pública e
dispõe sobre medidas
de enfrentamento da
Pandemia provocada
pelo novo coronavírus
– Covid-19
Instituir Comitê de
Crise para o
enfrentamento do
novo coronavírus –
Covid-19.
Realizar reuniões
periódicas para
discussão,
monitoramento e
avaliação do cenário
Covid-19 para auxiliar
na tomada de
decisão.
Realizar Barreiras
Sanitárias conforme
Perfil Epidemiológico
do Município e da
Região de Saúde
Solicitar abertura de
Crédito Extraordinário

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

0

6

6

1

1

1

0
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necessidades
atendidas para
enfrentamento à
Pandemia Covid-19
Percentual de
profissionais
contratados para as
ações de vigilância,
assistência e resposta
às ações para
enfrentamento à
Pandemia Covid-19
Percentual de serviços
e estrutura
readequados para
atender ao perfil
epidemiológico da
Pandemia causada
pelo novo coronavírus

Percentual de ações
dos Decretos
Municipais
executados

Nº de Comitê de Crise
instituído para o
enfrentamento do
novo Coronavírus –
Covid-19

Nº de reuniões
realizadas para
discussão,
monitoramento e
avaliação do cenário
Covid-19

Nº de barreiras
Sanitárias realizadas
Nº solicitação de
abertura de Crédito
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na Lei Orçamentária
Anual de 2020 para
execução dos
recursos destinados
ao enfrentamento da
pandemia provocada
pelo novo Coronavírus
– Covid-19.

Monitorar os
investimentos e
transferências de
recursos financeiros e
materiais oriundos da
secretaria Estadual,
do Governo Federal,
Câmara de
Vereadores, quanto à
sua utilização
específica para
enfrentamento do
novo Coronavírus

Extraordinário na Lei
Orçamentária Anual
de 2020 para
execução dos
recursos destinados
ao enfrentamento da
pandemia provocada
pelo novo Coronavírus
– Covid-19.

100%

100%

Percentual de
recursos monitorados

Objetivo 2: Fortalecimento das redes de atenção à saúde, com foco na atenção, promoção e cuidado
em saúde, através da implementação das linhas de cuidado, da atenção primária à saúde e de serviços
complementares à rede.
Garantir a organização dos
serviços de saúde quanto à
detecção precoce dos casos
suspeitos do novo Coronavírus.

Reorganizar o processo de
trabalho
da
Assistência
Farmacêutica visando atender
o cenário epidemiológico para
enfrentamento à Pandemia
Covid-19

Garantir em tempo oportuno a
dispensação
dos
medicamentos
para
a
população identificada de risco

100%

1

100%
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100%

Percentual dos
serviços de saúde
organizados para o
atendimento
frente ao novo
Coronavírus

1

Nº de farmácias
com processo de
trabalho da
Assistência
farmacêutica
reorganizado para
atender o cenário
de pandemia do
novo Coronavírus.

100%

Percentual de
usuários
identificados de
risco frente à
Pandemia, com
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frente à pandemia do novo
Coronavírus.

Garantir exames laboratoriais
de diagnóstico necessários
para
o
manejo
clínico
adequado no período da
pandemia
do
novo
coronavírus.

acesso oportuno
aos
medicamentos.

-

-

4

4

Número de
laboratórios com
serviços
laboratoriais
disponíveis para a
adequada
assistência à saúde

Objetivo 3: Qualificação das ações de atenção a vigilância em saúde.
Notificar e acompanhar os
casos suspeitos e
confirmados pela Covid-19
Monitorar casos suspeitos
e/ou confirmados do novo
Coronavírus, em
isolamento domiciliar.
Proporcionar o diagnóstico
laboratorial dos casos
suspeitos do novo
Coronavírus, conforme
normativas e
recomendações vigentes.

Divulgar a situação
epidemiológica municipal
do novo coronavírus

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

5

Capacitar os profissionais
dos serviços de saúde para
o enfrentamento da
pandemia de Covid-19

Orientar a população,
estabelecimentos e demais
locais necessários quanto
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Percentual de
notificações
monitoradas.
Percentual de casos
suspeitos e/ou
confirmados
monitorados,
conforme protocolo.
Proporção de casos
confirmados de Covid19 através de
diagnóstico
laboratorial.
Percentual de
semanas
epidemiológicas com
boletins divulgados
quanto aos casos do
novo Coronavírus no
município.
Percentual de
capacitações
realizadas pela SESA
e/ou MS, destinadas
aos municípios com a
participação de
profissionais de saúde
do município de São
Mateus do Sul, para o
enfrentamento da
Covid-19
Nº de ações de
orientação realizadas
para a população para
a prevenção e
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às medidas de prevenção e
controle frente a Covid-19

controle da pandemia
da Covid-19

Realizar a campanha de
vacinação contra Influenza
diante do cenário da
Pandemia Covid-19

1

1

100%

100%

Garantir orientações em
relação ao manejo de
óbitos/corpos em
domicílio, nos serviços da
Atenção Primária a saúde,
espaços públicos e
funerárias após a morte no
período da pandemia da
Covid-19.

Nº de campanhas de
vacinação contra
influenza realizada
diante do cenário da
pandemia da Covid19.
Percentual de
profissionais da
saúde, trabalhadores
dos cemitérios e
usuários com
orientações em
relação ao manejo de
óbitos/corpos em
domicílio, nos serviços
da Atenção Primária a
saúde, espaços
públicos e funerárias
após a morte no
período da pandemia
da Covid-19.

Objetivo 4: Garantir o controle social no município e implementar os canais de interação com usuário,
com garantia de transparência e participação cidadã.
Garantir a participação do
controle social –
COMSAS_ nas pactuações
e execuções das ações de
combate ao novo
Coronavírus.

100%

Utilizar mídia local para
divulgação dos dados e
informações da Pandemia
do novo Coronavírus para
a população.

100%

Parte
3

100%

100%

Percentual de
documentos/instrumentos
de gestão encaminhados
ao COMSAS para análise e
deliberação.
Percentual de canais de
informação (rádio local,
jornais, sites da Prefeitura
e redes sociais),
com
dados e esclarecimentos
sobre a pandemia do novo
Coronavírus
para
a
população.

MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO
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Após a Análise Situacional, que compreende a
primeira parte, que tem objetivo de conhecer e/ou
identificar informações sobre a realidade de saúde
que, e a partir dela, na segunda parte, a elaboração
de diretrizes e metas, chega-se a uma conexão
lógica, na terceira parte, em que se trata de
estabelecer os mecanismos de Controle e
Avaliação, que serão trabalhadas, neste último
capítulo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

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”11 publicado pela Universidade Federal do Maranhão UNA-SUS/UFMA, para o Curso
de Gestão Pública em Saúde.

11

Disponível em repocursos.unasus.ufma.br/gestao_saude_20161/curso_5/und1/media/pdf/livro_pdf.pdf
Acesso15jul2017
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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). Dessa forma, podemos afirmar que o processo descrito na situação hipotética da
coordenação de saúde mental caracteriza-se como monitoramento, uma vez que não se utiliza
de métodos complexos para atribuição de juízo de valor sobre as ações ou programa ou plano,
nem visa aprofundar a compreensão da situação para classificar a efetividade das
intervenções. Na situação descrita, o foco é o acompanhamento sistemático e rotineiro de
ações, metas e procedimentos relacionados ao alcance de objetivos macro, considerada sua
temporalidade rotineira.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
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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
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.
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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).
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.
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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:

Etapas do Ciclo PDCA
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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
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responsabilização dos atores envolvidos. 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 141/2012.
•

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

Avaliação.

Conclusão
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Ao concluir este trabalho reiteramos que se trata de um documento formal, no entanto não
está acabado, porquanto capta uma realidade dinâmica e complexa e nem definitivo posto
que está sujeito ao debate, sendo guia, porém, documento vivo que deve estimular e
interpretar como subsídio fundamental, as nuances porque passa o fenômeno saúde/doença
e suas implicações do ponto de vista institucional e organizativo.

Serve como ponto de partida de um novo período que se aproxima e poderá ser testada sua
viabilidade na prática cotidiana do fazer saúde e verificar seus resultados.

Serve como guia quando identifica a estrutura e a capacidade de dar conta de suas
responsabilidades e vontades em trabalhar pela saúde.

Serve como instrumento de referência quando da união e reunião de pessoas que se
importam no conhecimento da realidade do Município e se propõem a refletir sobre em que
momento está e em que perspectiva pode ser sonhada.

Assim, agora disponível esse Plano, segue a sua finalidade e o propósito ao qual foi feito.
Substancialmente a busca do melhor aprimoramento possível da gestão e das pessoas para
continuar construindo um sistema de saúde no município e no país, que seja único, na busca
dos melhores resultados e felicidade do povo de São Mateus do Sul.
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