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"Unir-se é um bom começo, manter a união é um 
progresso, e trabalhar em conjunto é a vitória.” 

 
Henry Ford  
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APRESENTAÇA O 

 

O Plano Municipal de Saúde de Bituruna é fruto de um árduo trabalho 

dispensado pela equipe de Saúde do Município. Sua elaboração iniciou nomês de 

Maio com prazo para conclusãoprevistoparaoinicio do mês de Agosto, e apesar do 

tempo exíguo, o empenho e dedicação desta equipe possibilitou a conclusão de um 

Plano Municipal de Saúde conciso e plenamente exequível.  

A forma de abordagem da Gestão administrativa da Secretaria Municipal de 

Saúde foi uma gratificanteexperiência, na qual a participação de todos os servidores 

municipais de saúde juntamente com entidades civis organizadas propiciou a união 

do grupo em prol de uma saúde de qualidade para o município, além de um 

comprometimento pleno para a execução dos objetivos e metas aqui pactuados.  

Assim sendo, a identificação de problemas enfrentados em cada 

setor/departamento e a busca de indicadores internos, fez com que todas as pessoas 

envolvidas na produção de serviço de saúde pudessem fazer uma reflexão interna 

sob qual é a sua importância dentro do sistema, de forma que ao pactuar uma meta, 

assumem a responsabilidade com todo o grupo para que esta meta seja alcançada 

ao fim destes quatro anos. 

Portanto, o presente Plano Municipal de Saúde foi extraído de problemas 

enfrentados no dia a dia de trabalho de cada profissional, estandointimamente 

ligadosas demandas da população, sendo provável que contemplamos aqui os 

anseios de uma Saúde pública de qualidade, onde todos assumem o compromisso 

com a sociedade em prestar um serviço de excelência, e o prêmio esperado é apenas, 

e tão somente, a satisfação da populaçãocom o melhor sistema de saúde da região.  
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INTRODUÇA O 

 

Em meio há tempos sombrios no cenário político nacional, o Município de 

Bituruna passa por uma transformação neste sentido, em um triste momento no 

passado contíguo, vivemos momentos conflituosos e agora passamos a viver em 

tempos de harmonia. Isso nos possibilita realizar um diagnóstico das políticas públicas 

exercidas em nosso município até então, assim, podemos exercer ações planejadas 

em todos os setores da administração e em especial no Setor da Saúde. 

Nossos esforços se concentram para realizar uma gestão participativa, 

responsável e transparente. Neste contexto, o presente Plano Municipal de Saúde 

contará com a participação de todos os profissionais do setor de Saúde do município 

com apoio do Conselho Municipal de Saúde, demais setores da administração pública 

e de toda a sociedade.  

Acreditamos plenamente que a capacidade de nossos profissionais aliada ao 

apoio das entidades civis organizadas e sociedade, propiciarão a todos os cidadãos 

um Plano Municipal de Saúde no qual, daqui a quatro anos, possam ser atendidos 

todos os anseios dos cidadãos e sua qualidade de vida seja elevada, como 

imaginamos que nosso povo merece. Este conjunto harmônico de sistemas, 

condições organizacionais e comportamentos gerenciais que provocam e incentivam 

a participação de todos no processo de elaboração, visa (através dessa participação) 

o comprometimento com os resultados (eficiência, eficácia e qualidade) não deixando 

a organização apresentar desqualificação. 

Sabendo de nossas limitações financeiras, nosso compromisso e 

responsabilidade serão dispensados à fazer um planejamento estratégico, de forma 

que todos os envolvidos na elaboração assumam o compromisso com os objetivos e 

as metas pactuadas com a devida responsabilidade orçamentária destinada para a 

contemplação. Assim, esperamos com o pouco orçamento que nos é dirigido, fazer o 

máximo em prol da Saúde do Município de Bituruna, e ao final destes quatro anos, 

poder olharmos para trás e termos a consciência de que tudo valeu a pena. 
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 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Aspectos Históricos / Origem e Formação 

 

No final do século XIX as atividades destinadas à exploração do gado das 

Vacarias localizadas no sul da América, fizeram com que os tropeiros abrissem novas 

rotas para escoamento da produção (SILVA, 2006). Em uma destas expedições o 

Sargento-Mor Francisco de Souza Faria rumo ao Rio Grande do Sul se deparou com 

o territórioindígena dos "Ibiturunas", localizado nos até então denominados campos 

de Palmas.  

Os relatos de uma região rica em erva mate e madeira despertaram o interesse 

de colonizadores, sendo então em 1924 formado um núcleo colonial de brasileiros,que 

em sua primitiva denominação foi chamado de “Santo Antonio do Iratin”. Naquele ano, 

Oscar Geyer, Alfredo Werminghoff, João Ghilardi, José Carlos Ely, André Carbonera, 

Gabriel Cherubini, Luiz Torriani e Constance G. Battochio, organizaram e fundaram a 

Empresa Colonizadora Santa Bárbara Ltda., a qual adquiriu da firma Hauer, Beltrão & 

Cia., as Fazendas Santa Bárbara e Santo Antonio do Iratin, situadas no Município de 

Palmas. Por iniciativa daquela empresa colonizadora deu-se início ao povoamento da 

localidade com a divisão das Fazendas e vendas de lotes, sendo que, a primeira 

família a comprar terras foi a de Miguel Leonartovicz, em 1925. (IBGE) 

Em 1926, o povoado passou a ser conhecido por “Colônia Santa Bárbara, e já 

se colhiam frutos dos trabalhos executados por colonos oriundos do Rio Grande do 

Sul, em sua maioria Italianos. Inclusive, a colônia teve progresso acentuado com a 

extração, industrialização e comércio de madeira. 

O distrito Judiciário de Santa Bárbara foi criado pela Lei Estadual nº 2565, de 2 

de abril de 1928, no município de Palmas. 

Em virtude do Decreto-Lei Estadual nº 7573, de 20 de Outubro de 1938, passou 

a integrar o Município de União da Vitória, permanecendo nessa condição até 30 de 

dezembro de 1943, quando por força do Decreto-Lei Estadual nº 199, voltou a 

pertencer ao Município de Palmas, já então com a denominação de Bituruna. 
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Finalmente, a 26 de dezembro de 1954, de acordo com a Lei Estadual N° 253, 

foi elevado à categoria de Município autônomo, sendo desmembrado do Município de 

Palmas. Em 14 de dezembro de 1955 ocorreu a instalação do município. 

 

Estado/Região de Saúde 

 

De acordo com o Plano Regionalizado de Saúde, o município de Bituruna está 

assim referenciado/situado: 

Regional de Saúde: 6ª RS – União da Vitória – PR, que compreende os 

municípios de Antonio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula 

Freitas, Paulo Frontim, Porto Vitória, São Mateus do Sul e União da Vitória.  

Macro Regional de Saúde: A partir de 2013, com a organização das Redes 

de Saúde, o Estado do Paraná passou a compor quatro macrorregionais: Leste; 

Oeste; Norte e Noroeste. Com esta divisão, nosso Município passou a pertencer à 

macrorregional “Leste”, que compreende as seguintes Regionais de Saúde: 

1ª RS – Paranaguá; 

2ª RS – Curitiba; 

3ª RS - Ponta Grossa; 

4ª RS - Irati; 

5ª RS - Guarapuava; 

6.ª RS – União da Vitória; 

21ª RS - Telêmaco Borba. 

Consórcio Intermunicipal de Saúde: O município faz parte do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – CISVALI, com sede na cidade de União 

da Vitória, compreendendo os municípios da AMSULPAR. 

 

LIMITES, LOCALIZAÇÕES E DIVISÕES TERRITORIAIS 

 

O município de Bituruna ocupa uma área de 1.214,912 quilômetros quadrados, 

localizado na região Sul do Estado do Paraná, na Região do Vale do Iguaçu, integrado 

a Região da AMSULPAR, fazendo divisa ao Norte com os Municípios de Pinhão e 
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Cruz Machado, ao Sul com General Carneiro e Palmas, a Leste com Porto Vitória e 

União da Vitória e a oeste com Coronel Domingos Soares. 

 

 

MAPA 01 – LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE BITURUNA 

 

 
Mapa município de Bituruna e municípios limítrofes.  
Fonte: Depto de Transporte, Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Bituruna (julho, 2016). 

 

 

 

TABELA 01 - ÁREA TERRITORIAL E DISTÂNCIA À CAPITAL - 2011 
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PRINCIPAIS RODOVIAS 
 

As principais rodovias de acesso aos centros de atendimento Regional e 

Macrorregional são: 

PR 170 – Acesso a BR 153 (Rodovia Eng. Tancredo Benghi) e a BR 277 na 

Região de Guarapuava. 

BR 476 – Acesso à Curitiba via São Mateus do Sul  

PR 446 (Rodovia Dep. Domício Scaramela), acesso à União da Vitória 

passando pelo Distrito de Santo Antonio do Iratim e interior do município, sendo a 

parte que liga Bituruna a Porto Vitória sem pavimentação asfaltica (estrada de chão). 

 

 

MAPA 02 – RODOVIAS DE ACESSO 

 

Fonte: Prefeitura Municipal De Bituruna-PR 
 

 

 

DISTÂNCIA MÉDIA DOS MUNICÍPIOS VIZINHOS, DO CENTRO DE REFERÊNCIA 

DA REGIÃO EDA CAPITAL 

 

O município encaminha seus pacientes para atendimento especializado 

(Tratamento Fora de Domicílio – TFD) em âmbito Regional para o Município de União 

da Vitória, e em âmbito Macrorregional para Curitiba e Região Metropolitana, sendo 

as principais cidades Campo Largo e Ponta Grossa.  
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TABELA 02 – DISTÂNCIA MÉDIA PARA AS CIDADES DE REFERÊNCIA 

Localidade Distância Tempo 

União da Vitória 81 km 1 hora e 10 minutos 

Curitiba – através da BR 476 (Lapa) 315 km 4 horas 

Curitiba – através da BR 277 (Palmeira) 320 km 4 horas 

Campo Largo 284 km 3h e 50 minutos 

Ponta Grossa 280 km 3h e 50 minutos 
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1.ANÁLISE SITUACIONAL 

  

 Compreende-se análise situacional como um processo para identificação, 

formulação e priorização de problemas em uma determinada realidade. Tem por 

objetivo permitir a identificação dos problemas e orientar a definição das prioridades 

para a transformação/modificação desta realidade. 

 

1.1 ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE 
 

 A Fundação Municipal de Saúde de Bituruna - FMS, instituída pela Lei 

Municipal nº 680/99 de 18 de Outubro de 1999, com personalidade jurídica própria, é 

a mantenedora do serviço público de saúde e do Fundo Municipal de Saúde. 

 O Fundo Municipal de Saúde foi instituído pela Lei 1.291 de 06 de Março de 

2008, sob o CNPJ 09.428.742/0001-97. 

 Através do organograma a seguir, é possível visualizar a organização 

institucional do Sistema Público de Saúde de nosso Município. 

 

ORGANOGRAMA 01 - ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE - 
BITURUNA-PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão institucional responsável pela 

gestão dos serviços de saúde no município. Tem como objetivo desenvolver ações de 

saúde pública e elevar os níveis de atendimento à população do município de forma 

a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevenção; proporcionar 

atendimento médico básico a toda a população; operacionalizar as ações do Sistema 

Único de Saúde através do atendimento médico ambulatorial e hospitalar; executar 

programas preventivos de saúde materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao 

uso de drogas; realizar exames laboratoriais; prestar assistência farmacêutica básica; 

executar campanhas de vacinação; desenvolver ações para combate e prevenção de 

doenças diarréicas, de infecções respiratórias e de doenças preveníveis por 

imunização e implementar ações de vigilância em saúde.  

O município de Bituruna está habilitado como Gestão Plena da Atenção Básica 

Ampliada, de acordo com a Lei 8080/90 e suas regulamentações.  

As ações de saúde pública e a gestão do sistema municipal de saúde em nosso 

município são de responsabilidade da administração pública indireta através da 

Fundação Municipal de Saúde. 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

A Fundação Municipal de Saúde de Bituruna – FMS possui personalidade 

jurídica própria e competência na formulação e desenvolvimento da Política Municipal 

de Saúde, de forma a organizar o SUS no município, de acordo com o estabelecido 

através do Pacto de Gestão e pacto pela vida, bem como as diretrizes e normas do 

COAP – Contrato de Organização da Ação Pública, garantindo atenção à saúde para 

a população com qualidade e equidade. Conforme a Lei 710/2001, § 4º, o Secretário 

Municipal de Saúde acumula o cargo de Diretor-Presidente da Fundação Municipal de 

Saúde.  

A organização das ações de saúde desenvolvidas pela Fundação Municipal de 

Saúde seguem o modelo baseado em redes de atenção, que busca o atendimento 
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das necessidades de saúde e o aperfeiçoamento da gestão, neste incluídos a 

otimização e racionalização dos recursos orçamentários e financeiros disponíveis, 

redefinindo sua alocação conforme planejamento; a prestação de contas de forma 

transparente da aplicação dos recursos orçamentários e financeiros; a garantia da 

aplicação integral da Lei 141/2012 e ampliação da captação de recursos tanto 

estaduais como federais. 

A estrutura administrativa está organizada através de departamentos visando 

o atendimento da população em suas necessidades no tocante a saúde, conforme 

níveis de atenção: Departamento Administrativo, Departamento de Atenção Primária, 

Departamento de Atenção Especializada, Vigilância em Saúde, Frotas e Assistência 

Farmacêutica, devendo cada qual desenvolver as ações e serviços pertinentes, 

conforme normativas e legislações do SUS, bem como as definições e organizações 

das Redes de Atenção, sob a coordenação geral do Secretário Municipal de Saúde / 

Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde. 

 

 

1.1.1 Capacidade Instalada Existente Pública e Privada 
 

A Rede de Saúde municipal é composta por estabelecimento públicos e 

privados, sendo o município associado ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Iguaçu 

– CISVALI, onde são realizados 

exames e consultas 

especializados de referencia, além 

dos Ambulatórios das Redes de 

Atenção às Doenças Crônicas e 

Rede Mãe Paranaense. Os 

serviços referenciados de alta 

complexidade estão localizados 

em Curitiba, conforme Plano 

Diretor de Regionalização do 

Estado do Paraná.  
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 Compõe os estabelecimentos públicos 05 UBS - Unidades Básicas de Saúde 

com Programa Saúde da Família, 03 Postos de Saúde (onde são descentralizados os 

atendimentos das equipes de Saúde da Família, de acordo com seu território de 

abrangência), 01 Hospital Geral e 01 Secretaria Municipal de Saúde, a qual contempla 

o Departamento de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária e Epidemiológica), 

Serviço de Tratamento Fora de Domicílio e Farmácia Básica, os quais estão 

localizados geograficamente de forma a facilitar o acesso da população aos serviços 

de atenção básica em saúde. 

 A rede Privada conta com01 consultório de Clínica Médica (com as 

especialidades em Geriatria, Gineco-obstetrícia, Psicologia e Nutricionista);07 

Consultórios Odontológicos;01 Laboratório de Prótese Dentária (de União da Vitória-

PR com atendimento descentralizado em nosso município);01 Laboratório de Análises 

Clínicas;04 Clínicas de Fisioterapia;01 Consultório de Fonoaudiologia e 01 consultório 

de psicologia, sendo poucos destes cadastrados no CNES – Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde. 

 Dentre estes estabelecimentos privados, estão vinculados à Rede SUS de 

atendimento: 01 Consultório de Clínica Médica, 01 Laboratório de Prótese Dentária e 

01 Laboratório de Análises Clínicas, todos contratados através de processo licitatório 

de acordo com o que preconiza a legislação vigente.O Município conta ainda com o 

credenciamento ao SUS da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 

Cabe destacar que apenas 2% da população possuem plano de saúde privado. 

 Os estabelecimentos cadastrados no CNES, conforme dados de 2016, contam 

com o total de 22, destes 8 são privados e 14 públicos municipal/estadual. Em se 

considerando os prestadores do SUS, a Fundação Municipal de Saúde através do seu 

Diretor Presidente busca constantemente adequar os serviços de acordo com as 

necessidades da população.  

 

TABELA 03 – DISTRIBUIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS POR TIPO DE GESTÃO EM 2016 
BITURUNA PR 

Tipo de Estabelecimento Estadual Municipal Total % 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde - 5 5 22,8 

Clinica especializada/Ambulatório especializado 3 5 8 36,3 

Hospital geral 1 - 1 4,5 

Posto de Saúde - 7 7 31,9 
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Secretaria de Saúde - 1 1 4,5 

Total 4 18 22 100,0 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES 

 

 O número de equipamentos existentes e aqueles em uso e disponíveis ao 

atendimento SUS, estão dispostos no quadro abaixo, conforme dados extraídos do 

CNES. 

 

TABELA 04 - NÚMERO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES QUANTO A SUA DISPONIBILIDADE 

CNES Estabelecimento Equipamentos 

cadastrados 

Equipamentos 

em uso 

2549263 Hospital São Vicente de 

Paula 

17 15 

2537133 PS Augusto Loureiro 1 1 

2549220 PS Boa Esperança 1 1 

2549247 PS Rondom Tres 1 1 

2536641 PS Saltinho 1 1 

2549298 SMS de Bituruna 9 9 

TOTAL  30 28 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES 

 

 Analisando a tabela por tipo de equipamento, verifica-se a falta de atualização 

cadastral dos equipamentos disponíveis junto ao CNES, considerando que há 03 

estabelecimentos inativos (sem funcionamento) que possuem equipamentos em uso. 

O número de equipamentos odontológicos em uso na Secretaria de Saúde também 

não condiz com a realidade visto que há 7 salas de consultório dentário em 

funcionamento, devendo esses dados serem revistos e atualizados em todos os 

estabelecimentos do município. 

 

ESTRUTURA FÍSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 Dos estabelecimentos cadastrados no CNES – Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde conforme quadro abaixo, encontram-se em 

funcionamento as 05 Unidades de Saúde da Família, Posto de Saúde São João, Posto 
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de Saúde Augusto Loureiro e Posto de Saúde São João do Serro Agudo para 

atendimentos na Atenção Primária, este último transferido para a comunidade Nosso 

Senhor do Bomfim, devido a nova divisão territorial entre os municipios de Bituruna e 

Coronel Domingos Soares, sendo estas 03 últimas Unidades Satélites vinculadas às 

equipes de Saúde da Família e ainda o Hospital Municipal São Vicente de Paula. Os 

demais postos de Saúde encontram-se fechados e os seus cadastros devem ser 

inativados junto ao CNES.  

 

TABELA 05 - DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE NO 
MUNICIPIO DE BITURUNA - PR 2016 

Imóvel  Próprio Horario de Atendimento CNES Bairro Endereço 
Posto De Saúde De Augusto 
Loureiro 

08 h as 12 h e 13 h as 17 h 2537133 
Interior Linha Augusto Loreiro 

Unidade Básica De Saude Libera 
Rossoni 

07h 30 as 17h  6326749 
São Vicente 

Av. Governador Bento Munhoz da 
Rocha Netto, s/n  

Posto De Saúde De Boa Esperanca Sem Atendimento 2549220 
Interior 

linha Boa Esperança 

Posto De Saúde Rondon Tres Sem Atendimento 2549247 
Interior 

Assentamento Rondom III - 
Comunidade São Francisco 

Posto De Saúde Saltinho Sem Atendimento 2536641 
Interior 

Linha Saltinho 

Hospital Sao Vicente De Paula atendimento 24 horas 2549263 
São Vicente 

Avenida Governador Bento 
Munhoz da Rocha Netto, 1299 – 

Posto De Saude Sao Joao 08 h as 12 h e 13 h as 17 h 2549239 
São Joao 

Loteamento Bueno 

Posto De Saude Sao Joao Do Cerro 
Agudo 

Sem Atendimento 6559980 
Interior 

Comunidade  

Sms De Bituruna 
08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 

2549298 
São Vicente 

Avenida Governador Bento 
Munhoz da Rocha Netto, 1319 – 

Posto De Saude Da Vila Mariana Sem atendimento 2537117 
Vila Mariana 

Vila Mariana 

Unidade Basica De Saude Dr Serafin 
Miron Martins 

07h 30 as 17h  2536668 Nossa Senhora 
Aparecida  R. Ernesto Bet, 285  

Unidade Basica De Saude Dr Lino 
Zini 

07h 30 as 17h  2537125 
Interior Distrito de Santo Antonio do Iratim 

Unidade Basica De Saude Clemens 
Fiorelli 

07h 30 as 17h  7187823 
Vila Mariana 

Avenida Prefeito Farid Abrahao, 
s/n,  

Ua Psf Unidade Basica De Saude Dr 
Oscar Geyer 

07h 30 as 17h  2549212 
Centro Rua Maximiliano Greselle, 49 – 

Posto De Saude Criciume 07h 30 as 17h  2549204 
Interior 

Linha Cresciume  

Fonte: CNES e SMS, 2017. 

 

  O município está pleiteando junto ao Estado do Paraná a construção de 

Unidade Satélite de Atendimento para o Assentamento Santa Bárbara (Posto de 

Saúde São João do Serro Agudo), que atualmente funciona em escola desativada, 

sem estrutura para o atendimento. A solicitação justifica-se devido a grande distancia 

desta localidade da Unidade de Saúde mais próxima e o número de moradores 

residentes no local. 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=unidade+b%C3%A1sica+de+sa%C3%BAde+nossa+senhora+aparecida+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyy8jItkyP15LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAVVmhTYwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiinc2IpKrVAhVGEpAKHfg2B8UQ6BMIDjAD
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ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

 Compõe a estrutura física da Atenção Primária 05 Unidades de Saúde da 

Família e 03 Unidades Satélites, abrangendo 100% de cobertura da população. Para 

garantia do acesso aos atendimentos de saúde nas comunidades mais distantes, 

devido a deficiência no transporte coletivo, o município dispõe ainda de 01 consultório 

móvel (trailer). 

 Ressalta-se que 100% dos imóveis do município são próprios. 

 No período entre 2012 a 2016, foi realizado reforma nas Unidades Serafim 

Miron Martins e Lino Zini e ampliação na Unidade Dr. Oscar Geyer. A estrutura física 

da Unidade de Saúde Clemens Fiorelli foi entregue a população em Março de 2013 e 

a mais nova estrutura física pertence a Unidade de Saúde Líbera Rossoni, inaugurada 

em Maio de 2016. 

Sendo beneficiado pelo programa Requalifica UBS, o município se 

compromete, após o término das obras, em realizar a manutenção preventiva dos 4 

prédios pelo período de 5 anos para que possa caso necessário solicitar novamente 

recursos para reforma e/ou ampliação ao Ministério da Saúde. 

Após estas reformas e ampliação, todas as UBS´s que abrigam as equipes de 

saúde da família contam com 02 consultórios médicos (sendo 01 com banheiro), 01 

consultório odontológico e demais ambientes conforme preconiza o Ministério de 

Saúde referente à estrutura mínima das Unidades de Saúde da Família. 

Mesmo sendo contempladas com reforma e/ou ampliação, analisando as 

exigências dos programas de qualificação (Tutoria na Atenção Primária – APSUS e 

PMAQ – Programa de Qualificação da Atenção Primária - fase 3) quanto à estrutura 

física e identificação, percebe-se as seguintes necessidades: ampliação de Sala de 

Educação em Saúde na UBS Lino Zini, ClemensFiorelli e Serafim Miron Martins, para 

a realização das ações educativas à População e para o desenvolvimento do trabalho 

da equipe do NASF, em educação em saúde, bem comoampliação de sala para o 

serviço do ACS e profissionais do NASF, banheiro na sala de observação nas 05 

unidades, e salas próprias para urgência e emergência nas unidades ClemensFiorelli 
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e Lino Zini, tendo em vista, que estas funcionam no mesmo ambiente da sala de 

curativos.  

Além da ampliação acima mencionada, observou-se pelo PMAQ uma 

deficiência na identificação visual interna dos ambientes com exceção da UBS Libera 

Rossoni, também ausência de piso tátil e painel de serviços contemplando Braille nas 

05 unidades de saúde da família. 

Na área externa, se faz necessário a instalação de corrimão nas unidades 

Libera Rossoni e Serafin Miron Martins. 

Quanto aos equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades 

de saúde, as equipes Serafim Miron Martins, Líbera Rossoni, Lino Zini e Oscar Geyer 

foram beneficiadas com equipamentos adquiridos através de projeto apresentado pelo 

Fundo Nacional de Saúde – FNS, sendo os recursos provenientes de Emenda 

Parlamentar e através da Adesão à Resolução SESA 607/2015 para aquisição de 

equipamentos para Atenção Primária.  

Há a necessidade de aquisição de refrigeradores específicos (diário) para as 

salas de vacina das 05 equipes de Saúde da Família, garantindo a qualidade dos 

imunobiológicos. 

Considerando as exigênciasdos programas de qualificação levantou-se a 

necessidade de aquisição dos seguintes equipamentos para as 05 equipes: aspirador 

portátil, ambú adulto, pediátrico e neonatal, oximetro de pulso, tabua para 

ressuscitaçao, colar cervical adulto e infantil, teste de sensibilidade, balança de 200 

kg, estetoscópio infantil e aparelho de pressão para obeso.  

Outros equipamentos que devem ser adquiridos são: Destilador, autoclave, 

aquecedor, ventilador, caneta e cadeira odontológica para a Unidade Serafin Miron 

Martins; dois aquecedores, dois computadores, ventilador e armário para funcionários 

para a UBS Lino Zini e um computador para Unidade Líbera Rossoni. 

Também há que se considerar a necessidade de realizar manutenção 

preventiva dos equipamentos em toda a rede de serviço do município, melhorando o 

atendimento e a vida útil dos equipamentos. 

Salientamos ainda como já destacado nos planos anteriores a viabilização de 

veículos para a realização do trabalho das equipes de saúde da família, sendo que a 
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falta dos mesmos vem prejudicando os indicadores do município a exemplo da visita 

ao RN (Recém Nascido) na primeira semana de vida.  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

 

 Dividida fisicamente em Centro Administrativo 1 e Centro Administrativo 2, 

situada na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, 1319, ao lado do 

Hospital São Vicente de Paula e Rua Vicente Conte, 63 no Bairro São Vicente 

respectivamente. 

 O Centro Administrativo 1 abriga o Departamento de gestão municipal, Setor 

de Compras e recebimento de mercadorias, Setor Financeiro, Recursos Humanos e 

Serviço de Tecnologia. 

 No Centro Administrativo 2 funciona a Farmácia Municipal (CAF), Setor de 

Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária e Epidemiológica), Departamento de Serviço 

Social, Saúde Mental, Setor de TFD – Tratamento Fora de Domicílio, Frotas e 

Coordenação técnica da Atenção Básica.  

O Acesso ao Setor de Vigilância Epidemiológica e setor de Frotas se dá pela lateral 

do Centro Administrativo 2. 

  

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA 

 

 O Hospital Municipal São Vicente de Paula é mantido e administrado pela 

Fundação Municipal de Saúde. Está situado na Avenida Governador Bento Munhoz 

da Rocha Netto, 1299 no Bairro São Vicente. Realizapara o atendimento em âmbito 

hospitalar (internamento) e de urgência/emergência. 

 Dispõe de estrutura física própria que contempla atualmente 43 leitos, os quais 

estão distribuídos em leitos de internação Clínica e Cirúrgica, sendo 05 cirúrgicos, 12 

obstetrícia clínica, 10 pediatria clínica e 16 clínicos. Possui centro cirúrgico, centro 

obstétrico, serviço de urgência e emergência e ambulatório, com serviço de apoio de 

ambulância para resgate e remoção de pacientes, central de esterilização de 

materiais, lavanderia, farmácia hospitalar, lactário, serviço de prontuário de paciente, 

serviço de hotelaria (cozinha), Serviço de apoio em exames de imagem (Raio X, 
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Ultrassom convencional, Endoscópio digestivo, Eletrocardiógrafo), e equipamentos de 

manutenção da vida (berço aquecido, equipamento de fototerapia, incubadora, 

monitor de ECG, reanimador pulmonar/ambu e respirador/ventilador). 

 A estrutura física passou por ampliação e reforma em 2010.Salienta-se a 

exigência para liberação de alvará de funcionamento, conforme Resolução SESA 

165/2016, que para seu atendimento requer várias adequações tanto na estrutura 

física como na aquisição de equipamentos para o Hospital São Vicente de Paula, a 

exemplo da necessidade de gerador de energia conforme anexo sessão II, item 1.1.3 

(Resolução SESA 165/2016) e caso não atendidas as exigências nos prazos 

estipulados, corre-se o risco de interdição do hospital, que como já citado acima, é o 

único no município. 

 Ainda para atender as exigências de liberação de alvará sanitário bem como 

para a prestação de atendimento de qualidade aos usuários e segurança da equipe 

técnica, foi realizado levantamento de necessidade de aquisição de equipamentos os 

quais estão sendo pleiteados através de convenio junto à SESA. O pedido justifica-se 

pelo fato de alguns equipamentos existentes se encontrarem obsoletos, sem 

possibilidade de manutenção, já não disporem de peças para reposição e/ou 

apresentarem falhas que colocam em risco tanto a vida dos pacientes atendidos como 

da equipe de saúde, e ainda a necessidade de aquisição de equipamentos 

necessários para atendimento dos usuários e legislações pertinentes à continuidade 

do funcionamento do Hospital, sem possibilidade de aquisição por falta de recursos 

próprios. 

 Os equipamentos necessários são:  

• 01 gerador de energia: há necessidade de gerador de energia para 

abastecimento de energia de todo o Hospital quando da ausência de energia elétrica. 

O Hospital possui um gerador de energia de baixa capacidade que supre apenas 01 

lâmpada e centro cirúrgico na falta de energia elétrica – exigência conforme 

Resolução SESA 165/2016; 

• 01 compressor de ar medicinal: Compressor utilizado está sem 

condições de uso comprometendo os atendimentos realizados; 

• 01 aparelho de anestesia (respirador completo): necessário para 

realização das cirurgias. O aparelho utilizado está sem condições de uso e sem peças 
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para manutenção, comprometendo os atendimentos realizados. Sem aquisição do 

mesmo a realização de cirurgias terá que ser interrompida; 

• 01 foco cirúrgico de teto, led, com 2 cúpulas e 2 satélites: o foco cirúrgico 

utilizado se encontra obsoleto, prejudicando a qualidade das cirurgias prestadas; 

• 01 Sistema de Digitalização de Imagens Radiográficas: o Hospital possui 

Serviço de RX, no entanto a processadora dos filmes é obsoleta, vem gerando 

manutenção semanal, com alto custo, ficando o serviço indisponível com freqüência, 

sem possibilidade de atendimento aos usuários, prejudicando o atendimento de 

urgência e emergência; 

• 06 leitos hospitalares (cama hospitalar 3 movimentos manual): há leitos 

sem condições de uso e manutenção, os quais necessitam substituição; 

• 01 monitor cardíaco multiparâmetro; 01 ventilador pulmonar para 

transporte; 01 cardioversor com pás adulto, pediátrico e neonatal; 01 bomba de 

infusão e 01 oxímetro de pulso cabo adulto, infantil e neonatal – para suporte em 

transferências de pacientes para centros especializados, devido à distância de nosso 

município dos Centros de Referência (tempo de aproximadamente 4 horas), sendo as 

vagas abertas em quase sua totalidade na região metropolitana (Curitiba e Campo 

Largo); 

• 02 camas para parto humanizado: implementação do serviço de 

atendimento ao parto conforme preconiza o Rede Mãe Paranaense; 

• 01 lupa com iluminação: para Central de Esterilização; 

• 01 geladeira industrial para imunobiológico para uso diário. 

São ainda necessários móveis hospitalares como: mesa para refeição no leito, carro 

maca para emergência, poltrona reclinável para descanso e acompanhante, escada 

clínica 2 degraus e armário de aço 02 portas. 

 Ainda com relação aos equipamentos e mobiliários disponíveis para o 

atendimento em saúde, é necessário salientar que, após o início da atual gestão, em 

levantamento patrimonial, percebeu-se diversas inconsistências e problemas de 

cadastro, bem como grande número de equipamentos sem cadastro, o que levou o 

Secretário a baixar portaria para novo cadastramento patrimonial, visando a 

reorganização para melhor controle dos bens patrimoniais.  
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1.1.2 Oferta e cobertura de ações e serviços de saúde 
 
 

Para breve análise dos serviços ofertados no ano de 2016 pela Fundação 

Municipal de Saúde, segue demonstrativo de dados, realizado pelas equipes e setores 

da instituição, por meio de tabelas, priorizando: cobertura assistencial (Consultas 

básicas, de emergência e especializada). 

 
TABELA 06 – DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS POR TIPO REALIZADAS 2016 - 
BITURUNA - PR 

Atendimentos Número % Procedimento 
por Hab./ano 

Consultas APS 24.861 53,93 1,5 

Consultas HSVP 17.626 38,23 1,06 

Especializada 3.611 7,84 0,22 

Total de Atendimentos 46.098 100,0  
Fonte: Relatório anual de Gestão, 2016 - Hab. 16.511 - IBGE 

 

 Quanto aos atendimentoso maior percentil esta com relação às consultas na 

atenção básica, com 1,5 consulta por habitante/ano, porém ainda observa-se o 

hospital sendo porta de entrada pelo número elevado de consultas apresentadas, 

sendo preconizado para este ambiente somente atendimentos de  urgência e 

emergência.  Por outro lado as consultas especializadas realizadas no município estão 

na faixa de 7,84% do total de consultas em relação às realizadas na Atenção Primária 

e hospitalar. 

 

TABELA 07 – DISTRIBUIÇÃO DE ATENDIMENTOS PELA EQUIPE DE APOIO EM 2016 - BITURUNA-
PR 

Atendimentos 
Individuais pelo NASF 

Número % Procedimento por 
Hab./ano 

Nutricionista 853 8,71 0,05 

Psicologia 812 8,30 0,05 

Fisioterapia 6.747 68,94 0,41 

Serviço Social 1.218 12,45 0,07 

Educação em Saúde 2.459 pessoas / 
156 

1,60 14,89 da pop. 
atingida. 

Total  9.786 100,0  
Fonte: Relatório anual de Gestão 2016 - Hab. 16.511 - IBGE 

 

 Nesta tabela observa-se que o serviço de promoção, reabilitação e recuperação 

em saúde realizou  68,94 % dos atendimentos, 0,41 sessão por habitante/ano, 
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seguida da equipe do serviço social com 12,45%, 0,07 atendimento por habitante/ano. 

Considerando a porcentagem de educação em saúde e população, esta atingiu 

14,89% dos habitantes. Constata-se a necessidade de melhor distribuição e/ou 

registros nos casos do serviço de nutrição e psicologia em virtude do número elevado 

de obesos e alterações comportamentais detectados em nosso município. 

 

TABELA 08 - DISTRIBUIÇÃO NO NÚMERO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM 
REALIZADOS POR CONVÊNIOS EM 2016 - BITURUNA PR 

Exames conveniados Número % Procedimento 
por Hab./ano 

Exames laboratoriais 50.869 79,09 3,08 

RX 6.702 10,43 0,40 

Endoscopia 499 0,78 0,03 

Ultrassografia 2.300 3,58 0,14 

Eletrocardiograma 1.934 3,00 0,12 

Cisvali exames 2.012 3,12 0,12 

Total  64.316 100,0  
Fonte: Relatório anual de Gestão 2016 

 

 Quanto aos exames oferecidos a população em geral, verificando-se que o 

maior percentil esta relacionado aos exames de laboratório, seguida de Raio X.  

Constata-se também que muitos exames realizados e autorizados permanecem nas 

unidades sem serem procurados pelo usuário. Destaca-se que avaliando a 

autorização de exames por paciente de forma analítica, o paciente que mais realizou 

exames no município em 2016, fez 122 exames laboratoriais.  

 

TABELA 09 – DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO EM 
2016 – BITURUNA PR 

Tipo  Numero % Procedimento 
por Hab./ano 

CISVALI- consultas esp. / 
Curitiba 

1989 35,52 0,12 

Cirurgia geral 1032 18,42 0,06 

Ortopedia 2579 46,06 0,16 

Total  5.600 100,0  
Fonte: Relatório anual de Gestão 2016 

 

 Nos atendimentos especializados, verifica-se que o maior número acontece na 

especialidade de ortopedia com 46,06 % dos atendimentos, 0,16 consultas por 

habitante/ano. Já as consultas especializadas realizadas fora do domicílio, 
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considerando todas as especialidades, somam 35,52%, 0,12 consultas por 

habitante/ano. Referente a esta última, há de se destacar a pouca oferta em algumas 

especialidades, gerando fila de espera, conforme expresso na apresentação dos 

serviços especializados neste Plano de Saúde. Não foi possível a avaliação da oferta 

de consultas por especialidade, devendo este registro ser organizado através dos 

sistemas informatizados para possibilitar esta avaliação pelo Gestor.  

 

TABELA 10 - DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE ATENDIMENTO REALIZADOS COM TRANSPORTE 
E DIÁRIAS EM 2016 - BITURUNA PR 

Atendimentos Número % 

Diárias  1.135 11,09 

Transporte união da Vitória 4.426 43,23 

Transporte Curitiba/ região 
metropolitana 

4.675 45,68 

Total 10.236 100,0 
Fonte: Relatório anual de Gestão 2016 

 

 Explorando os dados acima se identifica em relação ao transporte de pacientes 

que os maiores números estão relacionados ao serviço de saúde na região de Curitiba 

e Metropolitana em virtude de muitos serviços não serem ofertados na nossa região. 

 

 

1.2 REDES DE ATENÇÃO E SERVIÇOS À SAÚDE 
 

1.2.1 Vigilância em Saúde 

 

 Na área da saúde, a vigilância está relacionada as práticas de atenção e 

promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de 

doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes 

temas, tais como política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo 

saúde-doença, condições de vida e situação de saúde das populações, ambiente e 

saúde e processo de trabalho. Em nosso município a Vigilância está dividida em dois 

setores: Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica. A Vigilância Ambiental está 

vinculada à Vigilância Sanitária e a Vigilância em Saúde do Trabalhador é 

desenvolvida pelos dois setores, conforme apresentado no organograma exposto no 

presente Plano. 
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Entende-se por Vigilância Epidemiológica, o conjunto de atividades que 

proporcionam as informações indispensáveis para conhecer, detectar ou prever 

qualquer mudança que possa ocorrer nos fatores condicionantes do processo Saúde-

doença, com a finalidade de recomendar e adotar, oportunamente, as medidas 

indicadas que levem a prevenção e controle das doenças. Para isso a Vigilância 

Epidemiológica é um componente imprescindível dos programas de controle de 

doenças, e suas atividades são executadas em todos os níveis de prestação de 

serviços. 

A Vigilância Epidemiológica tem como função: reunir informações, processar, 

analisar e interpretar dados, fazer recomendações para a realização de ações de 

controle que podem ser imediatas, a médio e longo prazo. 

A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica é um importante instrumento a 

ser utilizado pelos serviços de saúde com o objetivo de orientar e garantir a qualidade 

da assistência prestada a população. São atribuições da Vigilância Epidemiológica: 

programar e executar as atividades de Vigilância Epidemiológica; executar as 

campanhas de vacinação no município; supervisionar as atividades de imunização; 

executar a reciclagem de funcionários de enfermagem em todos os níveis; 

aperfeiçoamento em cursos quando solicitados; manter os sistemas de informações 

atualizados; realizar investigações epidemiológicas das doenças que forem 

notificadas com acompanhamento da evolução das mesmas, tais como: hepatite, 

neurocisticercose, teníase, leishmaniose, leptospirose, dengue, sarampo, tétano, 

intoxicação alimentar e outras doenças de interesse epidemiológico; realizar medidas 

profiláticas com os comunicantes (tratamento, local, encaminhamentos, vacinas, etc.); 

prevenir e/ou prever surtos, endemias ou epidemias; participar do diagnóstico, 

tratamento e acompanhamento dos programas; avaliar qualitativa e quantitativamente 

os dados epidemiológicos; realizar em conjunto com a diretoria de Serviços de Saúde, 

diagnóstico epidemiológico e de serviços; participar na promoção de atividades com 

a população sobre as Vigilâncias Sanitárias e Epidemiológicas; desenvolver ações de 

educação em saúde, através de palestras em escolas e comunidades, mensagens via 
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rádio, distribuição de panfletos explicativos sobre temas em geral relacionados à 

saúde; coordenar as ações dos Comitês Municipais relacionados à saúde. 

 

SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

 A Constituição brasileira de 1988, ao criar o Sistema Único de Saúde – SUS 

atribui-lhe a competência legal e a responsabilidade das ações de saúde do 

trabalhador.  

A Portaria GM/MS nº 1.823, de 23 de agosto de 2012 instituiu a Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, consolidando o trabalho em 

desenvolvimento desde a inserção desse campo como competência do SUS na 

Constituição Federal, que visa à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores 

e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos 

processos produtivos, por meio de ações de promoção, vigilância, diagnóstico, 

tratamento, recuperação e reabilitação da saúde. 

 Os objetivos e estratégias desta política incluem: o fortalecimento da vigilância 

em saúde do trabalhador e a integração com os demais componentes da vigilância 

em saúde e com a atenção primária em saúde; a promoção da saúde e de ambientes 

e processos de trabalho saudáveis; a garantia da integralidade na atenção à saúde 

do trabalhador; a análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores; 

o fortalecimento e a ampliação da articulação intersetorial; o estimulo à participação 

da comunidade, dos trabalhadores e do controle social; o desenvolvimento e a 

capacitação de recursos humanose o apoio ao desenvolvimento de estudos e 

pesquisas. 

 Os acidentes e doenças relacionados ao trabalho resultam em custos sociais 

elevados para trabalhadores, família, empresa, Estado/município e sociedade. 

Diante dessa perspectiva cabe ao município a implementação de ações 

voltadas a saúde do trabalhador com a implementação da rede sentinela composta 

por unidades de saúde e serviços médicos e ambulatoriais responsáveis por 

identificar, diagnosticar, investigar e notificar doenças e agravos relacionados ao 

trabalho, bem como a capacitação para os envolvidos no atendimento evitando a 

subnotificação das ocorrências.   
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A notificação é importante porque os acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho são evitáveis e passíveis de prevenção, além disso é possível verificar os 

motivos pelo quais os trabalhadores adoecem ou morrem. 

Compete ao SUS: orientar a eliminação do risco à saúde e segurança do 

trabalhador nos ambientes de trabalho; tomar medidas para que as empresas 

eliminem esses riscos; atender denúncias; atender todo trabalhador acidentado ou 

com suspeita de doença do trabalho e estabelecer normas para que os 

estabelecimentos notifiquem os acidentes e doenças do trabalho. 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

 

O setor de Vigilância Sanitária Municipal (VISA) desenvolve ações para 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde da população. A Lei nº  607/97. Dispõe 

sobre as ações de saneamento e vigilância sanitária, estabelecendo as sanções 

respectivas e dá outras providências. 

 A atuação é realizada em âmbito municipal, objetivando a defesa da 

população. Concentra uma série de funções que podem ser divididas entre inspeção 

sanitária, coleta de amostra de produtos e substâncias, educação e comunicação em 

vigilância, entre outros. 

São atividades da Vigilância Sanitária: identificar as necessidades e problemas 

da população quanto ao uso indevido de produtos e serviços de interesse da Vigilância 

Sanitária e ao exercício ilegal das profissões relacionadas com a saúde, ao controle 

sanitário de alimentos e zoonoses; promover a participação de grupos organizados da 

população (Associações de Bairros, entidades representativas e outros) no 

planejamento, controle e avaliação das atividades da Vigilância Sanitária; participar 

da programação de atividades de inspeção sanitária para estabelecimentos, produtos 

e serviços de interesse da Vigilância Sanitária, segundo as prioridades definidas (ex.: 

Consultórios médicos, odontológicos, clínicas veterinárias, controle de psicotrópicos 

entre outros); participar da programação das atividades de coleta de amostras de 

produtos de interesse da Vigilância Sanitária (Medicamentos, cosméticos e 

correlatos); realizar e/ou acompanhar inspeção de rotina e emergenciais em 

estabelecimentos de interesse da Vigilância Sanitária; validar a licença de 
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estabelecimentos mediante a aprovação das condições sanitárias encontradas por 

ocasião da inspeção para após ser liberado o Alvará da licença Municipal; participar 

na avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas, do seu relacionamento e 

redirecionamento; participar na promoção de atividades de informações e debate com 

a população, profissionais e entidades representantes de classe sobre temas de 

Vigilância Sanitária, promovendo a divulgação na mídia, distribuição de folhetos e 

cartazes; identificar as principais zoonoses e os problemas de saúde mais comuns 

veiculados por alimentos, relacionando-os com as condições de vida da população; 

promover a integração com outros órgãos e instituições no desenvolvimento das 

atividades de Vigilância Sanitária, controle de alimentos, zoonoses e de saneamento 

básico e ambiental; participar das programações de atividades de inspeção sanitária 

para estabelecimentos alimentares, segundo as prioridades definidas, como também 

realizar e/ou acompanhar inspeção de rotina (programada ou emergencial) nos 

mesmos (surtos, reclamações, registros e outros); observação de animais agressores 

(raiva); aplicar, quando necessário, medidas indicadas para melhoria das condições 

sanitárias dos estabelecimentos e dos alimentos, tais como: orientação ao 

responsável e manipuladores, emissão de auto-termos, multas e outros; participar da 

investigação epidemiológica das doenças veiculadas por alimentos e zoonoses; 

realizar inspeções com fins de expedição de Habite-se em residências e análise de 

projetos; realizar atividades de orientação à população quanto ao controle de roedores 

e vetores de interesse da Saúde Pública; atender o público em geral orientando e 

informando quanto à documentação, andamento de processo  e outras informações 

técnicas, administrativas e legais; realizar vistoria em ambientes de interesse da 

Saúde do Trabalhador, orientando no que se refere à segurança do trabalhador; 

receber, conferir, protocolar e devolver documentação (requerimento para 

licenciamento, registros de produtos, reclamações, habite-se e outros); receber e 

encaminhar notificações de doenças relacionadas ao Saneamento e Vigilância 

Sanitária (alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes domisanitários, 

correlatos, água e outros); realizar planos de trabalho; encaminhar documentos, 

relatórios e formulários às Regionais de Saúde e outros setores competentes; 

controlar e fiscalizar os veículos de transporte de alimentos públicos e privados. 
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 Dentre os estabelecimentos de interesse da VISA, segue a relação referente 

ao ano de 2016 e o número de inspeções realizadas.  

 

TABELA 11 - UNIVERSO VISA/ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE DADOS 2016 

Fonte: VISA - 2017 

  

 Referente às demais atividades desenvolvidas, segue os dados abaixo: 

 

TABELA 12- ATIVIDADES/AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VISA - 2016 

Coleta Análise de colimetria 32 

Coleta para  monitoramento de cloro/turbidez 238 

Recebimento reclamações 105 

Atividade educativa para a população 22 

Atividade educativa dengue 9 

Monitoramento produtos Origem animal e outros alimentos  7 

4 ciclos visitas dengue 25596 

Parecer de Análise do PGRSS 1 
Fonte Visa Municipal - 2017 

  

 Destaca-se o número de coletas para monitoramento da água, que obteve 

aumento após aquisição de equipamentos necessário, alcançando os índices 

preconizados mesmo com a dificuldade da contratualização de laboratório pelo Estado 

para análises de amostras em nossa região. Cabe ainda salientar o alcance das metas 

dos ciclos de visitas  no controle da dengue, trabalho este que encontra-se sob a 

coordenação do setor de Vigilância Epidemiológica.   

Padarias/lanchonetes 8 

Restaurante 4 

Supermercados/Mercados/Mercearias 19 

Escolas estaduais e municipais/creches 16 

Casa de Apoio/albergues/APAE 3 

Hotel 3 

Farmácias 8 

Consultórios médicos 2 

Consultórios odontológicos 6 

Outros estabelecimentos de interesse 10 

Óticas 1 

Academias de ginástica  3 

Funerárias 1 

Laboratório de Análises Clínicas 1 

Salões de beleza 5 

Fisioterapia 7 
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TABELA 13 - SÉRIE HISTÓRICA INDICADORES VISA 

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 

Proporção de execução das ações 
de VISA consideradas necessárias 

- 71,43 85,71 85,71 100 

Proporção de análises da água - 35,42 11,72 61,04 113,8 

 

 Os dados de produção da VISA são registrados em relatórios mensais e 

alimentados através do SIA-SUS. A não alimentação gera interrupção no repasse dos 

recursos federais. 

 

ESTRUTURA  

 

 Quanto à estrutura, a VISA conta com 02 salas, tendo melhorado com relação 

à estrutura de quatro anos atrás, entretanto, ainda necessita de espaço adequado 

para realização de todos os trabalhos pertinentes ao setor, bem como para abrigar 

trabalhadores lotados na VISA. Cabe ressaltar que a equipe é composta por 02 

profissionais de nível superior e 02 técnicos.  

 

TABELA 14 - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 
Nome do 

profissional 
Forma de 
contrato 

Formação Função Carga horária na 
VISA 

Hilário A. Ganzer Estatutário Ensino Médio Agente de Saúde 08 hora/dia 

Juarez A. Rubbo Estatutário Ensino Médio Aux. Administrativo 08 hora/dia 

Rúbia Karla Sabei Estatutário Superior Completo 
Médica Veterinária 

Agente de Fiscalização em 
VISA 

08 horas/dia 

Reginaldo Furlan Estatutário Superior Completo 
Enfermeiro 

Encarregado das Ações 
de VISA 

08 horas/dia 

 

 Abaixo segue a descrição dos equipamentos existentes e necessários à VISA. 

 

TABELA 15 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA VISA 

Equipamento/Estrutura Possui Qt Exclusividade 
Veículo/Moto 

Sim 02 
Compartilhado SMS/Próprio 

Telefone Sim 01 Próprio da VISA 
Fax Sim 01 Compartilhado SMS 
Computador Sim 02 próprio da VISA 
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Impressora Sim 01 compartilhado SMS 
Termômetro de inserção Sim 02 próprio da VISA 
Dosador de Cloro DPD Sim 01 próprio da VISA 
Refrigerador Sim 01 próprio da VISA 
Máquina fotográfica Sim 01 compartilhado SMS 
Sistema de arquivos para registro e guarda 
dos processos dos estabelecimentos 

Sim 
01 

próprio da VISA 

Sistema informatizado para liberação de 
Licença Sanitária e cadastro de 
estabelecimentos 

Sim 
01 

próprio da VISA 

Arquivos- morto Sim 08 próprio da VISA 
Armários Sim 03 próprio da VISA 
Mesas de trabalho Sim 03 próprio da VISA 
Sala própria Sim 02 próprio da VISA 
Laboratório de apoio para Análises 
fiscais/orientação  

Não  
LACEN/PR 

Ponto de internet  Sim 02 compartilhado SMS 
Computador com kit multimídia 

Não  Proposta para Aquisição (2 
– PC´s) 

Sala para realizar procedimentos de VISA – 
(laboratório equipado) 

Não  
Proposta para aquisição 

Mesa com gavetas Não  Proposta para aquisição (1) 
Telefone/extensão Não  Proposta para aquisição (1) 
Veículo automóvel  Não  Proposta para aquisição (1) 
Serra elétrica procedimentos coleta  Não  Proposta de aquisição (01) 

 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS/DIFICULDADES DA VISA  
 

 Importante destacar os principais problemas e dificuldade da VISA, quais 

sejam: 

• Dependência acentuada à Secretaria de Obras e Urbanismo para questões de 

Vigilância Ambiental; 

• Desconhecimento e/ou descumprimento e indiferença das pessoas a atos 

legais administrativos; 

• Compartilhamento de veículo automotor. 
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1.2.2Atenção Básica e as Redes de Atenção 
 

 A Atenção Básica é principal porta de entrada para os usuários do SUS, sendo 

a Estratégia Saúde da Família o principal instrumento para sua organização conforme 

previsto pela Portaria Ministerial 2.488 de 21 de Outubro de 2011, que dispõe Sobre 

a Política Nacional de Atenção Básica. 

 Como forma de organização da Atenção Primária, a Estratégia Saúde da 

Família – ESF foi implantada no município no ano de 2005, com 04 equipes. Devido 

ao grande número de famílias vinculadas a cada equipe, em março de 2013 foi 

apresentado ao Ministério da Saúde projeto de ampliação de 01 equipe de Saúde da 

Família passando o município a compor 5 equipes e 40 micro-áreas, com cobertura 

de 100% da População do Município. 

 

TABELA 16 - SÉRIE HISTÓRICA DE COBERTURA DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE 
BUCAL E NASF 

Cobertura 
Populacional 

2012 2013 2014 2015 2016 

Saúde da Família 112,70% 96,37% 100% 95,64% 100% 

Saúde Bucal 100% 85,43% 67,44% 75,46% 41,79% 

NASF - 01 NASF 
tipo 1 

01 NASF 
tipo 1 

01 NASF 
tipo 1 

01 NASF 
tipo 1 

Fonte: SISPACTO 2016 

 

 Em 2016 a ESF manteve-se como foco principal para o desenvolvimento de 

ações visando a  garantia do acesso livre e igualitário a toda a população nos serviços 

de saúde, conforme preconiza o SUS, sendo mantido o investimento na qualificação 

das equipes de saúde da família através do APSUS- Tutoria na Atenção Primária e 

PMAQ, sendo o primeiro incentivo Estadual de qualificação da Atenção Primária e o 

segundo Programa Federal de Incentivo a Qualificação da Atenção Primária. 

Referente a esta organização do trabalho e a busca pela excelência e qualificação, no 

mês de Novembro de 2016, 03 equipes foram contempladas com o Selo Bronze, 

através do programa de Tutoria da Atenção Primária da SESA/PR, e as outras duas 

equipes do município foram contempladas com este selo em junho de 2017. Todas as 

equipes realizaram adesão e estão com os processos de trabalho organizados de 

acordo com as diretrizes do APSUS e PMAQ. Esta forma de organização do processo 

de trabalho favoreceu as condições das equipes para monitorar as doenças 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

____________________________________________________ 

BITURUNA-PR 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 38 

 

endêmicas da região, bem como, a identificação da população de risco, educação em 

saúde com diversos profissionais apoiadores e ainda favoreceu a melhora na 

fiscalização das ações de Dengue, Zika e Chikungunya, cujo vetor não está 

confirmado na área mas foi confirmado caso importado de Chikungunya.  

 Outro fator que merece destaque e contribuiu de forma importante para a 

melhoria da Atenção Primária foi a implantação do NASF – modalidade 1, no final de 

2013, ampliando assim o escopo de ações oferecidas à população. O Núcleo de Apoio 

a Saúde da Família (NASF), presta apoio as 05 (cinco) Estratégias de Saúde da 

Família do Município, realizando educação em saúde, matriciamento de pacientes, 

confecção de PTS (Plano Terapêutico Singular), palestras à comunidade, visitas 

domiciliares e abordagem cognitiva de pacientes nos ambulatórios de tabagismo. 

 Com relação às redes de atenção, cabe ressaltar que o município, no ano de 

2012 realizou adesão ao APSUS – Programa de Qualificação da Atenção Primária à 

Saúde, sendo um dos componentes a capacitação de toda a equipe, quando iniciou a 

implantação da proposta de trabalho  - Rede de Atenção a Saúde (RAS), no Paraná. 

Esta organização vem de encontro com as necessidades junto às equipes com 

relação a organização de trabalho os quais compreendem um conjunto de “arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas 

que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam 

garantir a integralidade do cuidado (Ministério da Saúde, 2010 – portaria nº 4.279, de 

30/12/2010).” 

 A implementação das RAS aponta para uma maior eficácia na produção de 

saúde, melhoria na eficiência da gestão do sistema de saúde no espaço regional, e 

contribui para o avanço do processo de efetivação do SUS. A transição entre o ideário 

de um sistema integrado de saúde conformado em redes e a sua concretização 

passam pela construção permanente nos territórios, que permita conhecer o real valor 

de uma proposta de inovação na organização e na gestão do sistema de saúde. O 

município pode confirmar essa perspectiva de trabalho, que trouxe grandes avanços 

dentre eles: todas as equipes implantadas conquistaram o selo bronze; a organização 

do processo de trabalho baseado nas Redes de Atenção em cada nível de Atenção 

permite analisar as dificuldades encontradas para viabilizar o atendimento; os exames 

seguem o protocolo de atendimento de acordo com os grupos de atenção (Rede de 
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Atenção às Doenças Crônicas e Rede Mãe Paranaense); os agendamentos de 

consultas vem sendo realizados conforme os parâmetros das RAS;Intensificou a 

busca ativa dos usuários faltosos nos atendimentos; proporcionou avanços no 

mapeamento dos pacientes  com dificuldades de mobilização, entre outras. Destaca-

se ainda o contentamento das equipes com o trabalho desenvolvido.  

 Segue abaixo a série histórica dos indicadores relacionados a Atenção Básica. 
 

TABELA 17 - SÉRIE HISTÓRICA INDICADORES SISPACTO – ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 

Internações Sensíveis a AB 20,40 20,00 36,36 39,82% 28,94% 

Cobertura condicionalidades 
bolsa família na saúde 

100% 96,26% 96,15% 96,39% 95,47% 

Proporção de gravidez na 
adolescência entre as faixas 
etárias de 10 a 19 anos 

- - - 31,73 24,44 

Razão de citopatológicos 1,27 1,13 1,14 0,70 0,87 

Razão de mamografias 0,33 0,52 0,47 0,31 0,22 

Proporção de nascidos vivos 
de mães com 7 ou mais 
consultas de pré-natal 

91,23 95,00 86,12 82,33 85,60 

Proporção parto normal 46,49 50,17 45,60 37,35 58,52 

Mortalidade Infantil 4,39 1 4 2 2 

Número de óbitos prematuros 
pelo conjunto das 4 principais 
DCNT 

26 32 40 37 28 

Proporção de vacinas do 
calendário básico de 
vacinação da criança com 
coberturas vacinais 
alcançadas 

79,59 99,19 75,00 100,00 77,78 

Fonte: SISPACTO 2016 

 

 Com base na tabela acima, observamos que houve melhora significativa nos 

indicadores relacionados a Atenção Primária em 2016 com relação ao ano anterior, 

com exceção das mamografias onde houve redução em relação ao ano anterior 

devido contratualização de prestador de serviço. Outro indicador que apresentou 

redução foi a proporção de cobertura vacinal em virtude do município não ter 

alcançado a meta de cobertura da influenza. Esses dados confirmam que o 

crescimento deste nível de atenção com as atividades desenvolvidas e com a agenda 
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de retornos, processos de trabalho realizado de acordo com as Linhas Guias das 

Redes de Atenção. 

 

TABELA 18 - SÉRIE HISTÓRICA DE VISITAS DOMICILIARES PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE NO MUNICÍPIO 

Visitas ACS 2012 2013 2014 2015 2016 

Município 25.727 
famílias 

29.049 
famílias 

24.139 
famílias 

25.849 
famílias 

56.505 
pessoas 

 A série histórica de visitas dos Agentes Comunitários de Saúde nos apresenta 

a continuidade do trabalho. Em 2016 a informação passou a ser realizada através do 

E-SUS, com alimentação dos dados em tablets pelos ACSs, passando a visita a ser 

contabilizada pelo número de pessoas e não mais por famílias quanto do uso do SIAB 

- Sistema de Informação da Atenção Básica. Esse novo processo de trabalho 

apresenta como dificuldade a conferência dos dados X informações apresentadas no 

sistema. 

 
TABELA 19 - VISITAS DOMICILIARES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 2016 POR MICRO 
ÁREA 

Visitas 
registradas  

UBS 
SERAFIM 
M. 
MARTINS 

UBS 
LIBERA 
ROSSONI 

UBS 
LINO 
ZINI 

UBS 
OSCAR 
GEYER 

UBS 
CLEMENS 
FIORELLI 

TOTAL 

Realizada 6.342 6.039 8.795 6.154 7.374 34.704 

Negadas 39 39 24 16 09 127 

Não 
encontradas 

6.572 3.592 4.042 3.043 4.425 21.674 

Total de 
visitas 
realizadas 

12.953 9.670 12.861 9.213 11.808 56.505 

Total de 
moradores 

2.437 2.538 2.482 2.833 2.035 12.325 

 

Analisando a conclusão das visitas dos Agentes Comunitários de Saúde em 

2016, verifica-se que 1,03% do total das famílias se recusam a receber o colaborador, 

38,3% não são encontrados em seus domicílios e 61,4% são visitados e orientados. 

Estas informações nos levam a necessidade de reorganizar o trabalho desses 

colaboradores, em horários alternativos, para que encontrem maior porcentagem de 

famílias em seus domicílios, permitindo maior alcance das orientações com relação a 
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promoção da saúde e prevenção de doenças, bem como a detecção precoce de 

doenças preveníveis. 

 

TABELA 20 - QUANTIDADE DE CONSULTAS REALIZADAS NAS UNIDIDADES ENTRE OS ANOS 
DE 2014 À 2016 

UNIDADE 2014 2015 2016 

Líbera Rossoni 6.586 7.638 8.411 

Dr. Serafin Miron Martins 5.503 5.610 6.288 

Clemens Fioreli 4.263 5.865 5.755 

Dr. Lino Zini 3.220 4.946 5.389 

Dr. Oscar Geyer 4.080 4.291 4.162 

 

 De acordo com a tabela acima, é possível verificar entre os anos apresentados, 

um aumento gradativo de consultas realizadas nas Unidades de Saúde no município, 

exceto nas Unidades Clemens Fioreli e Dr. Oscar Geyer, onde o número de consultas 

reduziu de forma branda entre os anos de 2015 a 2016.  

 

TABELA 21 - SÉRIE HISTÓRICA - CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 

  Crianças Trabalhadores de saúde Gestantes 

 Pop. Doses Cob Pop. Doses Cob Pop. Doses Cob 

2012 413 307 74,33 218 149 68,35 206 144 69,9 

2013 351 306 87,18 179 173 96,65 176 165 93,75 

2014 1.131 901 79,66 190 136 71,58 172 139 80,81 

2015 1.138 921 80,93 190 181 95,26 176 183 103,98 

2016 1.153 875 75,89 190 163 85,79 183 153 83,61 

2017 1.153 993 86,12 163 156 95,71 183 186 101,64 

TOTAL 1895 9.029 82,08 2.329 2.603 111,76 1.815 1.739 95,81 

 

Idosos Total Total Geral 

Pop. Doses Cob Pop. Doses Cob População Dose Cobertura 

1.440 1.258 87,36 2.277 1.858 81,60 2.277 1.858 81,60 

29 28 96,55 1.443 1.356 93,97 2.178 2.028 93,11 

28 24 85,71 1.443 1.291 89,47 2.964 2.492 84,08 

29 34 117,24 1.443 1.407 97,51 2.976 2.725 91,57 

30 33 110,00 1.443 1.354 93,83 2.999 2.583 86,13 

30 31 103,33 1.443 1.418 98,27 2.972 2.790 93,88 

298 315 105,70 17.921 17.674 98,62 33.363 31.435 94,22 
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 Atenção Básica realiza além das vacinas de rotina da população a campanha 

contra a Influenza. A Série histórica nos mostra que a meta mais difícil de alcançar em 

2016 foi à população das crianças em virtude dos pais não aceitarem as vacinas. 

Trabalhador em saúde também superou a negatividade contra a vacina. Até 2016 a 

meta vacinal era de 80 % em cada grupo indicado. Em 2017 passou para 90%. Entre 

2016 e 2017 houve muitos casos de óbitos nestes grupos preconizados e que não 

haviam tomado vacina. A estratégia de vacinação é planejada junto as orientações da 

Regional de Saúde.  

 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 A Estratégia Saúde da Família revelou-se como ação eficiente e eficaz para 

acesso e prevenção à saúde da População, organizada no território com 5 equipes as 

quais se subdividem em 40 microáreas de atuação dos Agentes Comunitários de 

Saúde. As equipes Dr. Oscar Geyer e Dr Lino Zini realizam ainda atendimento 

descentralizado em Unidades Satélites, facilitando assim o acesso da população que 

reside em comunidades longínquas. 

 Segue abaixo descrição de divisão territorial e composição das equipes de 

nosso município:  

 

ÁREA 0001 – CNES 2536668 – ESF SERAFIM MIRON MARTINS 

 Equipe implantada em 2005 abrangendo parte de área rural do município, com 

endereço na Rua Ernesto Bet, nº 285 no Bairro Nossa Senhora Aparecida.  

Unidade de Saúde de Referência: SERAFIM MIRON MARTINS 

Local de Atuação/Cobertura: Bairro Nossa Senhora Aparecida, Bairro São Cristóvão, Agrobil, 
Vimasa, Linhas: Navegantes, Papuã, Santa Terezinha, Santa Maria, Rosário, Engano, Bet, Área de 
Lazer, São José, Encantilado, Boa Esperança. 

Número de Pessoas referenciadas: 2.437 

 
 
 

Composição da 
Equipe 

01 Médico da Estratégia da Saúde da Família – 40horas semanais 

01 Enfermeira da Estratégia da Saúde da Família – 40 horas semanais 

01 Agente de Endemias – 40 horas semanais 

07 Agentes Comunitários de Saúde – 40 horas semanais 

03 Técnicos de Enfermagem da Saúde da Família – 40 horas semanais 

02 Cirurgiões Dentistas de Saúde - 20 horas semanais 

01 Auxiliar de Saúde Bucal – 40 horas semanais 
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Especificação das Microáreas da área 0001 

Microárea Localidades 

01 Nossa Senhora Aparecida e Agrobil Geyer 

02 Nossa Senhora Aparecida 

03 Nossa Senhora Aparecida  

04 Nossa Senhora Aparecida / São Cristóvão 

05 Linhas Santa Maria, Papuã, Navegantes, Santa Terezinha e Vimasa 

06 Linhas Rosário, Bet, Engano e área de Lazer 

07 Linhas São José, Boa Esperança e Encantilado 

 

ÁREA 0002 – CNES 6326749 – ESF LÍBERA ROSSONI 

 Equipe implantada em 2005 abrangendo parte de área rural do município, 

incluindo áreas de Assentamento. Iniciou no Endereço Rua João Vicente Conte, nº 63 

no Bairro São Vicente. A partir de 28 de Abril de 2016 passou a atender em nova 

estrutura, Unidade de Saúde tipo I, construída com recursos do Governo do Estado 

do Paraná, no endereço Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, s/n, no 

Bairro São Vicente, ao lado do Hospital São Vicente de Paula. Nesta UBS encontra-

se cadastrada a equipe do NASF 1, a qual está referenciada para atendimento em 

todas as equipes de saúde da Família do município (05 equipes). 

Unidade de Saúde de Referência: LÍBERA ROSSONI 

Local de Atuação/Cobertura : Parte do Centro, Bairro São Vicente, Bairro São Pedro, Bairro Bela 
Vista, Linha Palmas, Madebil, Linha Bracatinga, Remasa, Campo Novo, Assentamento Rondom 3 
(Comunidade Nossa Senhora Aparecida), Assentamento Sonho de Rose e Assentamento Etiene. 

Número de Pessoas referenciadas:2.538 

 
 

Composição da 
Equipe 

01 Médico da Estratégia da Saúde da Família – 40 horas semanais 

01 Enfermeiro da Estratégia da Saúde da Família – 40 horas semanais 

02 Técnicos de Enfermagem da Saúde da Família – 40 horas semanais 

01 Auxiliar de Clínica Dentária – 40 horas semanais 

02 Cirurgiões Dentistas de Saúde – 30 horas semanais 

01 Agente de Endemias – 40 horas semanais 

07 Agentes Comunitários de Saúde – 40 horas semanais 

Especificação das Micro-áreas da área 0002 

Microárea Localidades 

01 Centro e Bairro São Vicente  

02 Bairro São Vicente 

03 Loteamento Jardim Bela Vista e parte Linha Palmas 

04 Loteamento São Pedro, Madebil e parte Linha Palmas 

05 Linha Bracatinga e Bairro São Vicente 

06 Remasa e Assentamento Etiene 

07 Assentamento Rondom (Com. Nossa Sra Aparecida e Ass. Sonho de Rose 

 

EQUIPE NASF - ÁREAS DE APOIO  

A atuação da equipe se dá nas formas de apoio conforme quadro abaixo: 
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ÁREAS PROFISSIONAL NÚMERO DE 
PROFISSIONAIS 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL TOTAL 

Alimentação e nutrição Nutricionista 01 40h 

Reabilitação Fisioterapeuta 01 20h 

Serviço Social Assistente Social 02 60h 

Assistência Farmacêutica 
Básica 

Farmacêutico 01 40h 

Saúde Mental Psicóloga 01 40h 

TOTAL 200h 

 

ÁREA 0003 – CNES 2537125 – ESF LINO ZINI 

 Equipe implantada em 2005, situada no Distrito de Santo Antonio do Iratim. 

ESF 100% rural abrangendo extensa área no interior do município com áreas de 

Assentamento. Atendimento descentralizado na Unidade Satélite Augusto Loureiro.  

Unidade de Saúde de Referência: Lino Zini 

Local de Atuação/Cobertura : Distrito de Santo Antonio do Iratim, Assentamento 12 de Abril (05 
Comunidades: Cascata, São Brás, São Roque, Entre Rios e Reponte), Assentamento Rondom (02 
Comunidades: São Francisco e Sagrada Família), Linhas Empossado, Pitanga, Pitanguinha, 
Saltinho, Salto Bonito, Santo Augusto, São Vicente, Augusto Loureiro, Gramados, Boa Vista, Rio das 
Antas, Iratinzinho e Linha São Paulo.                                             

Número de Pessoas referenciadas: 2.482 

 
 

 
Composição da 

Equipe 

01 Médico da Estratégia da Saúde da Família – 40 horas semanais 

01 Enfermeira da Estratégia da Saúde da Família – 40 horas semanais 

03 Técnicos de Enfermagem da Saúde da Família – 40 horas semanais 

01 Auxiliar de Enfermagem da Saúde da Família – 40 horas semanais 

01 Cirurgião Dentista da Saúde da Família – 40 horas semanais 

01 Auxiliar de Saúde Bucal – 40 horas semanais 

11 Agentes Comunitários de Saúde – 40 horas semanais 

Especificação das Micro-áreas da Equipe 0003 

Micro-área Localidades 

01 Santo Antonio do Iratim 

02 Santo Antonio, Linha Pitanga e Linha Pitanguinha 

03 Linha Saltinho, Linha Salto Bonito e Linha Santo Augusto 

04 Linha Iratinzinho e Linha São Paulo 

05 Linha São Vicente e Linha Saltinho 

06 Linha Augusto Loureiro e Linha Gramados 

07 Linha Rio das Antas,Linha Boa Vista e parte Comunidade Reponte 

08 Assentamento 12 de Abril – Comunidade Cascata e parte Com. Reponte 

09 Assentamento 12 de Abril – Entre Rios, parte Com. Reponte e Rondom 3 – parte 
Comunidade São Francisco 

10 Assentamento 12 de Abril – Comunidades São Brás e São Roque 

11 Assentamento Rondom – Com. Sagrada Família, parte Comum. São Francisco e 
Linha Empossado 

 

ÁREA 0004 – CNES 2549212 – ESF OSCAR GEYER 
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 Equipe implantada em 2005, situa-se na Rua Maximiliano Greselle, nº 49, 

Centro,  abrangendo grande parte de área rural do município com áreas de 

Assentamento. Realiza atendimento descentralizado no Posto de Saúde São João 

(CNES 2549239) e Posto de Saúde  São João do Cerro Agudo (CNES 6559980).  

Unidade de Saúde de Referência: Oscar Geyer 

Local de Atuação/Cobertura: Centro, Bairro Jardim Andréia, Bairro Jardim Adelina, Bairro São 
João, Linhas Jacutinga, Barra do Jacutinga, Cresciume, Sabiá, Santa Gema e Volta Grande. 
Assentamento Criciuminha, Assentamento Santa Bárbara (02 Comunidades) e Assentamento 27 de 
Outubro (02 Comunidades).  

Número de Pessoas referenciadas: 2.833 

 
 

 
Composição da 

Equipe 

01 Médico da Estratégia da Saúde da Família – 40 horas semanais 

01 Enfermeira da Estratégia da Saúde da Família – 40 horas semanais 

03 Técnicos de Enfermagem da Saúde da Família – 40 horas semanais 

01 Auxiliar de Enfermagem da Saúde da Família – 40 horas semanais 

09 Agentes Comunitários de Saúde – 40 horas semanais 

01 Agente de Endemias – 40 horas semanais 

01 Cirurgião Dentista da Saúde da Família – 40 horas semanais 

01 Auxiliar de Saúde Bucal – 40 horas semanais 

Especificação das Micro-áreas da Equipe 0004 

Micro-área Localidades 

01 Centro 

02 Bairro Jardim Andréia e Jardim Adelina 

03 Bairro Jardim Andréia e Saída Foz do Areia 

04 Bairro São João – Loteamento Bueno 

05 Bairro São João – Loteamento Prestes 

06 Linha Jacutinga, Linha Barra do Jacutinga e Linha Sabiá 

07 Assentamento Cresciuminha, Linha Cresciume e Linha Volta Grande 

08 Assentamento 27 de Outubro (Com. Lari Bogus e Nosso Senhor do Bonfim), Linha 
Santa Gema e Fazendas 

09 Assentamento Santa Bárbara  (Comunidades Santa Izabel e São Miguel) 

 

ÁREA 0005 – CNES 7187823 – ESF CLEMENS FIORELLI 

 Equipe iniciou seus trabalhos na área adstrita em Março de 2013 no Posto de 

Saúde da Vila Mariana situado à Rua do Comércio, nº 15, no Bairro Vila Mariana. Já 

se encontra em novas instalações na Avenida Farid Abraão, s/n, no mesmo 

bairro.Abrange parte da área rural do município. 

Unidade de Saúde de Referência: Clemens Fiorelli 

Número de Pessoas referenciadas: 2.035 

 
 
 

Composição da 
Equipe 

01 Médico da Estratégia da Saúde da Família – 40 horas semanais 

01 Enfermeira da Estratégia da Saúde da Família – 40 horas semanais 

01 Auxiliar de Enfermagem da Saúde da Família – 40 horas semanais 

02 Técnicos de Enfermagem da Saúde da Família – 40 horas semanais 

01 Agente de Endemias –40 horas semanais 

01 Cirurgião Dentista de Saúde – 20 horas semanais 

01 Técnico em Saúde Bucal – 20 horas semanais 
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06 Agentes Comunitários de Saúde – 40 horas semanais 

Especificação das Micro-áreas da Equipe 0005 

Micro-área Localidades 

01 Bairro Vila Mariana 

02 Bairro Vila Mariana 

03 Bairro São Francisco  

04 Bairro São Francisco 

05 Parte Linha Jararaca e Loteamento novo Vila Mariana 

06 Linha Santa Catarina, São Roque e parte Jararaca 

 

 As ações desenvolvidas pela atenção básica através das equipes de saúde da 

família estão representadas no organograma abaixo: 

 

 

ORGANOGRAMA 02 - ATIVIDADES E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

  

 Os principais focos das equipes de saúde da família estão voltados para a 

mortalidade materna e infantil, gestantes, prevenção de câncer de colo de útero, 

saúde bucal, imunização, atenção à criança, atenção ao cliente hipertenso e diabético, 

bem como o acesso universal e igualitário a todos os usuários e a longitudinalidade 

no atendimento, aproximando o médico da comunidade. 
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 A Estratégia Saúde da Família tem como principais objetivos: 

• Promover a reordenação do modelo assistencial a partir da atenção básica, 

imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de saúde, com 

definição de responsabilidades mútuas: população e serviços de saúde; 

• Promover educação em saúde, divulgando o conceito saúde como sendo 

resultado das condições sociais, econômicas e culturais de uma sociedade, 

estabelecendo os fatores de risco e intervindo nas suas origens e 

conseqüências; 

• Defender a cidadania, conscientizando sobre o direito à saúde para todos, 

segundo as normas do Sistema Único de Saúde - SUS; 

• Eleger a família como um núcleo básico da abordagem no atendimento à saúde 

pública; 

• Humanizar o atendimento, promovendo a integração da equipe com a 

Comunidade; 

• Incentivar todas as formas de participação popular na definição de prioridades, 

deliberando, fiscalizando e avaliando as ações, em especial, a participação do 

Conselho Municipal da Saúde; 

• Garantir as condições e qualidade de trabalho aos profissionais envolvidos, a 

partir da concentração, manutenção e constante aperfeiçoamento de recursos 

humanos e materiais, para a viabilização do Programa; 

• Organizar e manter atualizado os dados relativos ao cadastramento das famílias 

por sistema informatizado, possibilitando a geração de indicadores mais precisos 

de avaliação dos resultados da atenção básica; 

• Prestar atendimento integral a cada membro da família, estimulando o 

autocuidado, através das consultas ambulatoriais, palestras, formação de grupos 

e visitas domiciliares; 

• Diminuir os índices de internações hospitalares e o uso indiscriminado de 

medicamentos; 

• Possibilitar o desenvolvimento de ações, com enfoque na vigilância em saúde, 

por meio do diagnóstico das condições de saúde e do perfil epidemiológico da 

população adstrita da unidade básica, possibilitando o acompanhamento dos 

grupos de risco; 
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• Facilitar a realização de ações de busca ativa, proporcionando a vacinação de 

bloqueio, acompanhamento domiciliar, tratamento supervisionado entre outras, 

de modo ágil e oportuno; 

• Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização 

entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de 

saúde e a longitudinalidade do cuidado; 

• Prestar assistência integral, respondendo de forma continua e racionalizada a 

demanda, organizada ou espontânea, na Unidade de Saúde da Família, na 

comunidade, no domicilio e no acompanhamento ao atendimento nos serviços 

de referência ambulatorial ou hospitalar; 

• Desenvolver ações educativas integrando os órgãos públicos em parceria com 

o setor privado, buscando soluções aos problemas de saúde já identificados. 

• Registrar os procedimentos em Sistema Informatizado de acordo com as tabelas 

do SIGTAP, bem como manter atualizado os cadastros dos usuários de cada 

área de atendimento. 

 As ações são desenvolvidas de acordo com o Preconizado pelas Redes de 

Atenção, Linhas Guia e protocolos de atendimento, nas diversas fases da vida: 

 

ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 

 

Pré-natal, Parto e Puerpério: As ações desenvolvidas incluem a atenção ao 

pré-natal, com acompanhamento à gestante durante o período de gravidez e 

puerpério, conforme Linha Guia da Rede Mãe Paranaense, realizando a identificação 

e inclusão da gestante ao pré-natal no primeiro trimestre, consulta médica periódica, 

exames de laboratório e de imagem, busca ativa das gestantes faltantes, assistência 

humanizada, classificação de risco, encaminhamento para obstetra e ambulatório de 

alto risco conforme Classificação de Risco e intercorrências na gestação, educação 

em saúde nas diversas fases da gestação, acompanhamento através de visita 

domiciliar, imunização outras ações.  A atenção à mulher gestante se estende desde 

o inicio da gravidez até a internação e parto no hospital, bem como o puerpério, com 

orientação sobre os cuidados futuros e comprometimento com a criança que está para 

chegar.  Após o nascimento é realizado o acompanhamento da mãe e do bebê, 
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mantendo-se o estímulo e auxílio ao aleitamento materno, bem como visitas 

domiciliares de acompanhamento ao RN e puérpera pela equipe e ACS. O Sistema 

de informação para registro do acompanhamento de parto e puerpério – 

SISPRENATAL, deve ser alimentado regularmente. 

Para a prevenção de problemas odontológicos na gestante a mesma é atendida 

pela equipe de saúde bucal com avaliação e tratamento adequado reduzindo 

complicações de seu estado de saúde neste período, bem como realizado educação 

em saúde e aconselhamento objetivando a prevenção de patologias ortodônticas com 

ênfase sobre os hábitos bucais nocivos a exemplo do uso de chupetas e sucção de 

dedo e higienização bucal no bebê como forma de prevenção á cárie de mamadeira. 

Programa de Prevenção do Câncer de Mama e Colo e de Útero: Também é 

proporcionado o acesso ao atendimento ginecológico para tratamento das diferentes 

afecções que atingem a saúde da mulher como prevenção ao câncer de colo uterino 

e de mama e suas intercorrências, com agendas mensais nas Unidades de Saúde. 

São realizadas coletas de exame de prevenção ao câncer de colo uterino objetivando 

o rastreamento de um possível câncer de colo de útero e prevenção através de 

tratamentos precoces das intercorrências apresentadas, exame das mamas, 

atividades de orientação e educação em saúde quanto à prevenção de DST/Aids, 

disponibilização de exames de mamografias aos grupos de risco para câncer de 

mama conforme preconizado pelo MS ou quando necessário. As mulheres 

submetidas ao rastreamento tem acesso aos exames de diagnósticos, a tratamento e 

posterior monitoramento quanto às alterações. O município dispõe ainda de 

equipamento para realização de colposcopia, para atendimento conforme 

encaminhamento. Com a finalidade de rastreamento e monitoramento dos exames 

preventivos e mamografias das mulheres com diagnósticos alterados é realizado a 

alimentação dos sistemas de informação SISCOLO E SISMAMA.  

Planejamento Familiar: O acesso da mulher aos métodos de concepção e 

contracepção é realizado de forma integral, incluindo consultas pelo médico e 

enfermeira, educação continuada em saúde nos diversos grupos e fornecimento de 

métodos contraceptivos constantes da REMUME. O município oferece ainda através 

do Hospital Municipal cirurgias eletivas para anticoncepção: laqueadura.  

Os principais objetivos são: 
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• Realizar acompanhamento a mulher evitando a mortalidade materna e 

infantil; 

• Prevenir e tratar as ocorrências de câncer de colo uterino e de Mama 

evitando a mortalidade relacionada a estas causas; 

• Proporcionar qualidade de vida à mulher e o acesso a prevenção e ao 

tratamento das afecções que a atingem. 

• Atendimento integral a saúde da mulher. 

Com relação à cobertura de exames citopatológico foi alcançado 0,87 exame na 

idade preconizada. Seguindo essa margem de cobertura nos anos anteriores (2016 e 

2015) de 82% e 2014 com 79% de cobertura. E realizado 100% da busca dos exames 

alterados e acompanhados.  

 

TABELA 22 - PERCENTUAL DE EXAMES DE RASTREAMENTO REALIZADOS NA FAIXA ETÁRIA 
ALVO -  CITOPATOLÓGICO DO COLO - 2016 

Município Exames Citopatológicos de 
rastreamento na faixa de 25 

a 64 anos 

Total de exames 
Citopatológico de 

rastreamento 

% na faixa 

BITURUNA 1065 1298 82.05% 

Fonte: SISCAN, 2016 

 

Com relação a cobertura de mamografias em 2014 atingiu 59,39%, em 2015 

66,56% e 2017 com 71,91% das mulheres na faixa preconizada de 50 a 69 anos de 

idade. Observa-se um crescimento gradual dos exames realizado, conforme dados do 

SISCAN. Segue a planilha de 2016 dos exames realizados. 

 

TABELA 23 - PERCENTUAL DE EXAMES REALIZADOS NA FAIXA ETÁRIA ALVO - MAMOGRAFIA 
- 2016 

Município Mamografias de 
rastreamento realizadas na 

faixa de 50 a 69 anos 

Total de mamografias de 
rastreamento 

% na faixa 

BITURUNA 128 178 71.91% 

Fonte: SISCAN, 2017 
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ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA 

 

 Puericultura: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, através de 

consultas individuais de acompanhamento de acordo com a Linha Guia da Rede Mãe 

Paranaense, Programa Leite das Crianças e Programa Bolsa Família, envolvendo as 

crianças de 0 a 7 anos de idade. No programa é conferida a regularidade das vacinas 

de campanha e de rotina, bem como o desenvolvimento da criança através da 

conferência do peso e altura de acordo com a idade. O monitoramento se faz através 

do preenchimento da carteirinha da criança, encaminhando ao atendimento médico 

as que não estão dentro dos parâmetros adequados. 

 Vigilância Nutricional: combate às carências nutricionais e obesidade, através 

de ações desenvolvidas pelas equipes de saúde da família e NASF (Nutricionista); 

capacitação contínua da equipe para identificação e reconhecimento precoce de 

problemas nutricionais visando o tratamento em sua fase inicial bem como educação 

em saúde à comunidade minimizando os riscos decorrentes da falta de nutrientes na 

saúde da criança; promoção do aleitamento materno e alimentação adequada à idade; 

acompanhamento através de visitas domiciliares pela nutricionista do NASF em casos 

necessários; acompanhamento e alimentação mensal do SISVAN WEB, priorizando 

as crianças beneficiárias do programa Leite das Crianças; 

 Imunização: realização de vacinas conforme calendário básico de imunização, 

com acompanhamento e verificação da carteira de vacinação bem como das 

campanhas de vacinação; monitoramento e busca ativa de faltosos; alimentação e 

acompanhamento do SI-PNI.  

 Assistência e acompanhamento das doenças de prevalência na 

infância:Doenças diarréicas em criança menores de 5 anos e Infecções Respiratórias 

Agudas – IRA em menores de 05 anos; 

 Assistência e prevenção às patologias bucais na infância: Realização de 

acompanhamento e ações de prevenção conforme Linha Guia de Saúde Bucal, 

visando o desenvolvimento saudável da criança.  

O programa de atenção à Saúde da Criança tem como principais objetivos: 

• Realizar acompanhamento e controle do desenvolvimento da criança visando a 

redução da mortalidade infantil; 
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•  Prevenir doenças oportunistas nas crianças de baixo peso, desnutridas ou de 

sobrepeso; 

• Proporcionar condições favoráveis ao pleno desenvolvimento físico, mental e 

intelectual da criança; 

• Reduzir os índices de internamento Hospitalar por diarréia e doenças do aparelho 

respiratório. 

• Reduzir o número de nascimentos de crianças com baixo peso, ou seja, peso 

<2,500 kg. 

• Manter padrões elevados de cobertura vacinal de rotina e de campanha.  

• Implementar as ações com relação a atenção em saúde bucal da criança até 5 

anos conforme Linha Guia de Saúde Bucal, bem como a organização dos 

agendamentos de acordo com o acompanhamento da Linha Guia do Programa 

Mãe Paranaense. 

 

 

VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

O quadro profissional no Setor de Nutrição no município é composto por 3 (três) 

profissionais da área de Nutrição, sendo 01 da Secretaria de educação e dois com 

atuação na saúde (um na área hospitalar e um no NASF). As atividades desenvolvidas 

de responsabilidade do setor na saúde são de promover práticas alimentares 

saudáveis a população atendida, educação alimentar e nutricional a coletividade ou 

individual (palestra ou consultas) planejar e auxiliar nos programas e projetos na área 

de Saúde Publica e Hospitalar. 

São realizados atendimento nutricional através de consultas individuais, com 

orientação ou planejamento de dieta, consulta de orientação de dieta para pacientes 

com Diabetes, Hipertensão arterial e Hipercolesterolemia. 

Através de pesagens do programa SISVAN, são identificados casos de 

crianças que estão em insegurança alimentar (baixo peso ou peso elevado), estas são 

acompanhadas e quando necessário são realizados exames para identificar possíveis 

alterações. 
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Além disso, existe o planejamento e execução de programas de treinamento e 

aperfeiçoamento para profissionais de saúde, sempre em conjunto com o Estado. 

São ainda realizadas implantação, implementação e acompanhamento dos 

módulos e das ações de Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional no município 

(SISVAN, Programa Bolsa Família, Programa Leite das Crianças). 

A Vigilância Alimentar e Nutricional, nos serviços de saúde inclui a avaliação 

antropométrica (medição de peso e comprimento/altura) e do consumo alimentar, 

sendo que o instrumento recomendado para coleta, consolidação e análise dos dados 

de indivíduos acompanhados no Sistema Único de Saúde (SUS) é o SISVAN 

Web.Devem estar cadastrados no SISVAN WEB, prioritariamente, os 

acompanhamentos referente aos programas BOLSA FAMÍLIA e LEITE DAS 

CRIANÇAS 

 Os dados do município correspondente ao ano de 2016 apresentam registros 

com base na população geral que alcançam 26,18% do seu total. Os usuários 

acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN 

apresentam-se da seguinte forma: 

• Crianças de 0 a 5 anos de idadeacompanhadas: 1.130. Destas 0,97% 

apresentam muito baixo peso para idade, 2,3% peso baixo para idade, 4,87% 

peso elevado para idade.  

• Crianças de 05 a 10 anos de idade: 513 cadastradas. Destas: 0,97% muito 

baixo para idade, 0,78% peso baixo para idade, 10,92% obesidade; 

• Adolescentes: 528 acompanhados; 0,38% peso muito baixo para idade; 1,14% 

peso baixo para idade; sobrepeso: 17,61%; obesidade: 12,69% e obesidade 

grave: 2,46%; 

• Gestantes: 82 cadastradas; baixo peso13,41%; sobrepeso 26,83%; obesidade: 

18.29% 

• Adulto: 1551 cadastros; baixo peso1,61%; sobrepeso 34,62%, obesidade de 

grau I20,95%, obesidade de Grau II 8.19% e obesidade de grau III 3,61% 

• Idosos cadastrados: 520, sendo baixo peso 12,5% e sobrepeso 53,65%. 

Para mudar essa realidade é imprescindível formar parcerias com outras 

secretarias de trabalho para melhorar a qualidade das refeições de cada cidadão. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

____________________________________________________ 

BITURUNA-PR 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 54 

 

Estas ações devem ser comprometidas com o acesso a uma alimentação de 

qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e para todos, as quais 

venham garantir a vigilância alimentar e nutricional, a promoção da alimentação 

saudável e a qualidade nutricional 

Os problemas identificados com relação à alimentação são: 

• Número de atendimentos por demanda (agenda cheia, retornos com datas 

muito distantes, prejudicando o acompanhamento). 

• Crianças com obesidade/baixo peso; gestantes, adultos e idosos com algum 

tipo de deficiência nutricional, ou patologia relacionada a alimentação 

• Baixa renda, cultura, condições sanitárias, hábitos alimentares inadequados; 

falta de exercícios físicos. 

• Baixa coleta de dados;  

• Falta de padronização e treinamento dos avaliadores (equipe de saúde);  

• Erro na fixação do antopômetro vertical nas unidades, alterando os dados 

antropométricos (altura) e dessa forma alterando os valores do IMC 

• Dificuldade de gerar relatório no sistema para identificação dos pacientes com 

alteração  para busca ativa e acompanhamento; 

•     Baixa cobertura da população (gestantes, idosos, adultos, crianças e 

adolescentes) no setor de alimentação e nutrição pelo fato de ter uma demanda 

grande crianças com risco nutricional e sobrepeso. 

•     Alta incidência de sobrepeso e obesidade em adolescentes, adultos e idosos. 

•     Baixa prevalência de aleitamento materno exclusivo. 

•     Elevada incidência de doenças relacionadas com a má alimentação, nutrição, 

sedentarismo e distúrbios metabólicos, tais como: diabetes, hipertensão arterial e 

hipercolesterolemia; 

•     Número de obesos mórbidos elevados, principalmente em idade escolar. 
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ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS 

 

Neste programa são envolvidos todos os usuários que, através de avaliação 

clínica e de exames complementares e/ou por meio de campanhas, apresentam 

alguma alteração quer seja relacionada à pressão arterial, níveis de glicemia e outras. 

Nestes casos, de acordo com indicação médica são fornecidos gratuitamente os 

medicamentos que constam na REMUME – Relação Municipal de Medicamentos e/ou 

do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, ou através da 

Farmácia Popular, necessários para controle da doença.  As ações realizadas 

compreendem: Atividades de educação em saúde (obesidades, vida sedentária, 

tabagismo, alcoolismo, complicações do diabetes, controle de dislipedemias, 

alimentação saudável, entre outras) pelas equipes de Saúde da Família e apoio dos 

profissionais do NASF, de acordo com cronograma dos grupos e conforme 

classificação de risco da REDE DE ATENÇÃO AS DOENÇAS CRÔNICAS; busca 

ativa de faltosos; fornecimento de curativos para pacientes com úlceras diabéticas e 

outros tipos de úlceras; aferição de pressão arterial; testes de glicemia; atendimento 

individualizado; classificação de risco; solicitação de exames e liberação dos mesmos 

conforme protocolos,  tendo como referência a data de nascimento do paciente; 

encaminhamento para Ambulatório de Alto Risco de acordo com classificação de risco 

e intercorrências apresentadas; Tratamento dos casos enfatizando o fornecimento de 

medicamentos, acompanhamento domiciliar de pacientes com seqüelas de AVC e/ou 

outras complicações; acompanhamento ambulatorial e domiciliar pela equipe de 

Saúde da Família e ACS’s; atendimento pela equipe de saúde bucal com ações 

curativas, educativas e de controle das patologias bucais. 

Segue abaixo os principais objetivos: 

• Realizar prevenção e tratamento às doenças crônicas reduzindo o número de 

internamentos bem como de óbitos por estas causas;  

• Diminuir a taxa de pacientes convivendo com seqüelas de doenças 

relacionadas às doenças crônicas; 

• Proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de doenças 

crônicas; 

• Facilitar o acesso do portador dessas doenças ao serviço de saúde; 
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• Organizar o fluxo de atendimento dos exames conforme protocolos de doenças 

crônicas. 

 

PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E ELIMINAÇÃO DA 
HANSENÍASE 

 

Tem a finalidade de diagnosticar, tratar e controlar a tuberculose e hanseníase 

no município. Compreende as seguintes ações: Busca ativa de sintomáticos 

respiratórios na rede pública através do atendimento ambulatorial e visitas 

domiciliares; Sensibilização dos ACS’s através de capacitação e educação 

permanente para a identificação de sintomáticos respiratórios; busca ativa de 

sintomáticos dermatológicos para eliminação ou diagnóstico da hanseníase, através 

de exames específicos; notificação dos casos suspeitos; bacterioscopia de escarro e 

realização de exame radiológico de imagem (RX de tórax) em clientes suspeitos e em 

tratamento para diagnóstico e controle; busca ativa em todos os comunicantes de 

hanseníase e tuberculose; vacinação com BCG nos contatos intradomiciliares, 

evitando a transmissão e/ou formas graves de hanseníase e suas sequelas; 

quimioprofilaxia conforme protocolo; busca ativa de faltosos; realização de dose 

supervisionada dos medicamentos; coleta de baciloscopia e biópsia para diagnóstico 

médico e para iniciação de tratamento de hanseníase; realização de consulta médica 

e de enfermagem para controle e avaliação de incapacidade dos pacientes e 

comunicantes; campanha anual de incentivo para divulgação da hanseníase e 

tubérculos; controle mensal e supervisão do paciente; educação em saúde para os 

grupos atingidos e população em geral. 

No ano de 2016 foram realizados em nosso município: 57 amostras de BAAR 

– 34,7% da meta. Em 2017 até o mês de Julho foram coletadas 48 amostras (29,2%).  

Foram intensificadas as orientações e educação em saúde junto às equipes de 

atenção a saúde para identificação do sintomático respiratório e coleta das amostras. 

Com relação à hanseníase, o município permanece silenciosohá mais de 05 anos. Em 

2016 foram coletadas 07 amostras e 2017 com 05 amostras, todas com resultado 

negativo, alem de fazer a busca de todas os comunicantes dos casos anteriores.  

ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE 
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 A necessidade da existência de serviços de saúde de qualidade tem sido 

colocada como um desafio para o alcance de melhores condições de vida e de saúde 

dos adolescentes e jovens, levando em consideração as dificuldades de abordagem, 

adesão e participação deste público nas ações de saúde realizadas tendo em vista a 

complexidade de transformações físicas,psicológicas, sociais e cognitivas intensas, 

que progridem inexoravelmente, podendo gerar ao jovem e seus familiares muitas 

dúvidas e receios. Cabe a ESF organizar ações que venham de encontro com a 

demanda deste público. 

 A organização dos serviços tem como meta principal garantir o acesso de 

adolescentes e jovens a ações de promoção a saúde, prevenção, atenção a agravos 

e doenças, bem como reabilitação, respeitando os princípios organizativos e 

operacionais do SUS. Para esta organização, devem ser levados em consideração a 

disponibilidade, a formação e a educação permanente dos recursos humanos, os 

insumos, a integração intersetorial entre os órgãos responsáveis pelo atendimento aos 

adolescentes e jovens e o diagnóstico local. 

 A atenção ao adolescente e jovem em nosso município tem como base as 

diretrizes e desenvolvimento do Programa Saúde na Escola – PSE, com objetivo 

principal de identificar precocemente, em crianças e jovens, fatores de risco e prevenir 

e promover saúde por meio de avaliações do estado nutricional, incidência precoce 

de hipertensão e diabetes, controle de cárie, acuidade visual e auditiva e também 

psicológica do aluno bem como realizar trabalho de educação em saúde sobre 

diversos temas destacando DST/AIDS, gravidez na adolescência, uso de drogas e 

valores éticos, morais e sociais. São realizadas ainda consultas e orientação sobre 

planejamento familiar e acompanhamento da adolescente gestante e acolhimento e 

acompanhamento terapêutico a adolescentes vítimas de violência e seus familiares. 

O PSE foiinstituído por meio do Decreto Presidencial nº 6.286 de 5 de dezembro de 

2007, que consiste em uma política interministerial, com articulação entre Ministérios 

da Saúde e da Educação. O Município de Bituruna realizou sua primeira adesão em 

2011 iniciando suas ações em 2012. No ano de 2015 participaram das ações todas 

as equipes de saúde da família e todas as escolas do município. Em 2016 seguiram 

as atividades de 2015 sem liberação de nova adesão pelo governo federal, que 

ocorreu no mês de junho de 2017. É importante a atuação do GTI no planejamento 
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das ações envolvendo todas as dimensões acima citadas, potencializando a prática 

intersetorial, a atenção à saúde e a educação integral. 

 

 

ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM 

 

Mitos e receios ainda precisam ser derrubados, porém a cada dia percebe-se 

a necessidade de serem criadas ações de saúde voltadas especificamente a saúde 

do homem. Cada vez mais o homem deve reconhecer a sua vulnerabilidade e 

encontrar “do outro lado do estetoscópio” um aliado para viver bem. 

Dados estatísticos de 2000 a 2006 apresentam que a cada 3 pessoas que 

morrem no Brasil, 2 são homens;  a cada 5 pessoas que morrem de 20 a 30 anos, 4 

são homens e ainda que os homens vivem em média 7,6 anos menos do que as 

mulheres. No Brasil, dados da Pesquisa de Orçamento Familiar de 2003 revelaram 

que o excesso de peso afeta 41,1% dos homens e 40% das mulheres, dentre os quais 

são considerados obesos 8,9% dos homens adultos e 13,1% das mulheres adultas. 

As principais causas de morbidade na população masculina são por ordem de 

importância: doenças cardio vasculares (infarto, AVC); doenças mentais e sofrimento 

psíquico; cânceres (pulmonar, próstata, pele); colesterol elevado; diabetes e pressão 

alta. As causas evitáveis de mortalidade no mundo segundo a OMS são: 1ª tabagismo, 

2ª consumo excessivo de álcool e 3ª tabagismo passivo. 

 Levando em consideração essas informações observa-se alguns aspectos 

sócio-culturais os quais dificultam a adesão masculina aos programas de saúde, via 

de regra, tais como: os homens tem medo de descobrir doenças, acham que nunca 

vão adoecer e por isso não se cuidam, não procuram os serviços de saúde e não 

seguem os tratamentos recomendados, estão mais expostos aos acidentes de trânsito 

e de trabalho, apresentam vulnerabilidades específicas que contribuem para uma 

maior suscetibilidade à infecção de DST/AIDS, utilizam álcool e outras drogas em 

maior quantidade, estão envolvidos na maioria das situações de violência e não 

praticam atividade física com regularidade. 

Muitas doenças poderiam ser evitadas se os homens procurassem os serviços 

de saúde com mais regularidade pela porta de entrada do SUS, que é a 
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APS/Estratégia Saúde da Família bem como realizar o tratamento de acordo com as 

indicações e orientações da equipe multidisciplinar. 

O programa no município visa alertar a população masculina para os problemas 

cardiovasculares, o diabete e o câncer de próstata, promovendo ações de saúde que 

contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina 

nos seus diversos contextos sócio-culturais e político-econômicos, respeitando os 

diferentes níveis de desenvolvimento e organização do sistema local de saúde.  

As principais ações são a sensibilização da população masculina para o 

cuidado com sua saúde, prática já presente entre as mulheres e a paternidade 

responsável. 

 

ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA 

 

A longevidade é, sem duvida, um triunfo. No entanto, nos países em 

desenvolvimento o processo de envelhecimento vem acontecendo de forma rápida, 

sem tempo para uma reorganização social e da área de saúde para atender as novas 

demandas emergentes.  

 Muitas pessoas idosas são acometidas por doenças e agravos crônicos não 

transmissíveis – DANT, que requerem acompanhamento constante, pois em razão de 

sua natureza, não tem cura. Essas condições crônicas tendem a se manifestar de 

forma expressiva na idade mais avançada e, freqüentemente, estão associadas 

(comorbidades). Podem gerar um processo incapacitante, afetando a funcionalidade 

das pessoas idosas, ou seja, dificultando ou impedindo o desempenho de suas 

atividades cotidianas de forma independente. Ainda que não sejam fatais, essas 

condições geralmente tendem a comprometer de forma significativa a qualidade de 

vida das pessoas idosas.  

 O crescimento dessa população incorre em maior consumo dos serviços de 

saúde, medicamentos e procedimentos (que geralmente são mais caros). Taxas de 

internação são mais elevadas e tempo de ocupação de leito é maior quando 

comparada a qualquer outra faixa etária. No município de Bituruna o número de 

idosos, conforme aponta o Censo do IBGE 2010 já supera o número de crianças 

menores de cincos anos, representando 9,07% da população.  
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 Uma nova realidade se impõe atualmente, tanto demográfica como 

epidemiologicamente. Isto resulta em uma nova situação de saúde – a tripla carga de 

doenças (condições crônicas, condições agudas, eventos agudos causados pela 

violência interpessoal e os acidentes).  

Há uma necessidade premente de métodos inovadores, que possam contribuir 

para atenção à pessoa idosa, através da integralidade no cuidado com bases 

humanizadas e, ao mesmo tempo, compatíveis com a realidade socioeconômica, 

visando à postergação do início das doenças. O objetivo final deve ser a manutenção 

na comunidade do maior número possível de pessoas idosas contribuindo ativamente 

e mantendo o seu grau de autonomia, de independência e de dignidade pelo maior 

tempo possível. 

Diante dessa realidade urge a necessidade de nosso município desenvolver 

ações voltadas a saúde do idoso, em conformidade com o Plano Estadual de Saúde 

que prevê a implantação da Rede de Atenção à Pessoa Idosa, a qual se encontra em 

construção. 

Entre as ações realizadas podemos destacar a classificação de risco em 

idosos; prioridade de atendimento conforme estatuto do idoso e suas alterações, com 

prioridade aos idosos com mais de 80 anos; educação continuada a equipe de saúde 

para sensibilização e atendimento de qualidade ao idoso; sensibilização a participação 

do idoso em grupos como Melhor Idade; imunização contra a influenza e pneumonia 

(campanhas de vacinação) e demais vacinas que se fizerem necessárias e 

acompanhamentos periódicos através de visitas domiciliares pelos Agentes 

Comunitários de Saúde. Ressalta-se ainda a necessidade de educação e orientação 

com relação aos domicílios serem preparados para o cuidado destes usuários, pois 

as residências não são compatíveis com as necessidades desta população. 

 

 

ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 

 

É proporcionado acesso ao serviço odontológico primário a toda a população, 

através das equipes de saúde bucal. O município possui 3 equipes credenciadas pelo 

Ministério da Saúde e 02 equipes implantadas. Mesmo sem o programa de saúde 
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bucal implantado em todas as equipes de saúde da família, o município oferece o 

serviço de odontologia em todas as Unidades de Saúde da Família e ainda no Posto 

de Saúde do Bairro São João.  

Uma das principais prioridades do programa envolve os alunos da rede pública 

de ensino municipal, ou seja, crianças e adolescentes da educação infantil e de 1º ao 

5º ano. São distribuídos kits de higiene bucal (escova e creme dental e fio dental), e 

desenvolvidas ações de escovação, assim como, distribuição de flúor recebido da 

Secretaria de Estado da Saúde para realização de bochecho de flúor supervisionado 

a todos os alunos da rede municipal e rede Estadual até 15 anos de idade.  

Também são entregues kits de saúde bucal aos alunos de 6º ao 9º ano da 

Escola Estadual Irmã Clara e da Escola Estadual Santa Izabel,ambas localizadas na 

zona rural, como também aos alunos da APAE,devido à alta incidência de cárie 

dentária apresentada por esses alunos, que em sua grande maioria são moradores 

de assentamentos e área rural, sem água cloretada em suas casas. 

 O combate à cárie é realizado através de ações coletivas de escovação dental 

supervisionada, bochechos com flúor e educação em saúde e de procedimentos 

odontológicos básicos, visando a melhoria da qualidade de saúde bucal.  

O atendimento à população em geral, é feita por livre demanda e agendamento. 

As situações de emergência odontológica são tratadas com prioridade.  

O município tem como proposta retornar com o atendimento em horário 

alternativo (noturno) oportunizando o tratamento bucal aos trabalhadores, sem 

prejuízo ao horário de trabalho, proporcionando o acesso à todos os trabalhadores.  

Dentro do programa de Saúde Bucal destaca-se o fornecimento de próteses 

dentárias através do LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, aos pacientes 

atendidos com esta indicação por profissionais do sistema municipal de saúde. 

Já iniciada a organização do atendimento de acordo com a Linha Guia de 

Saúde Bucal, com participação da equipe em todas as capacitações oferecidas. 

Os principais objetivos são: 

• Reduzir as taxas de incidência de cárie dentária; 

• Prevenir a incidência de doenças relacionadas à saúde bucal; 

• Proporcionar ao cidadão boa qualidade na saúde bucal, evitando a perda 

precoce e desnecessária da dentição natural.  
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 Os principais problemas encontrados na saúde Bucal dizem respeito ao alto 

índice de exodontias, não haver fonoaudióloga na saúde e a fonoaudióloga do setor 

de educação possuir fila de espera elevada, dificuldades de encaminhamentos para 

psicóloga em especial as crianças, e a necessidade de dentista com carga horária de 

40 horas em todas as Unidades em virtude a alta demanda no município para 

tratamento odontológico. Há necessidade ainda de: 

• Implementar a estratificação de risco em todas as famílias de cada área 

adscrita; 

• Organizar as ações de escovação dental supervisionada; e 

• Melhorar os registros das atividades desenvolvidas no sistema 

Consulfarma para transmissão ao E-SUS. 

 

TABELA 24 -DISTRIBUIÇÃO DOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM 2016 - BITURUNA - PR 

Descrição Número % Procedimento 
por Hab./ano 

Procedimentos 17.894 80,83 1,08 

1ª consulta 2.747 (100%) 12,41 0,17 

Tratamento concluído 839 (30.54%) 3,79 0,05 

Instalação de Prótese 213 0,96 0,1 

Atendimento de urgência 100 0,45  

Diagnóstica alteração de 
mucosa 

2 0,01  

Exodontia de dente 
permanente 

344 1,55  

Total 22.139 100,0  
Fonte: Relatório anual de Gestão 2016 

 

Analisando os dados referente a 2016, observa-se a oferta de 1,08 

procedimentos de odontologia por habitante ano. Quanto ao tratamento concluído, 

este corresponde a 30,54% do total de atendimentos em primeira consulta 

odontológica programática, apresentando baixa cobertura de finalização de 

tratamento odontológico dos usuários. Destaca-se o diagnóstico de alteração de 

mucosa, oportunizando o tratamento precoce.  

 

TABELA 25 - SÉRIE HISTÓRICA DE INDICADORES DE SAÚDE BUCAL 

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 
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Média de ação coletiva dental 
supervisionada 

0,09 0,53 1,27 1,11 0,26 

Proporção exodontia - - - 11,09 15,76 
Fonte: SISPACTO 

 

 Analisando a série históricas do indicadores acima apresentados percebe-se a 

redução na média de ação coletiva dental supervisionada que prevê um aumento 

gradativo como meta Estadual e ainda no município, verifica-se aumento na proporção 

de exodontia, quando pactuado a redução. Deve-se reavaliar as ações desenvolvidas 

pelas equipes de saúde bucal, objetivando a melhora desses indicadores.  

 

SAÚDE MENTAL 

 

Estima-se que cerca de 3% da população mundial, em todas as faixas etárias, 

necessita de cuidados contínuos em Saúde Mental em função de transtornos mentais 

severos e persistentes: psicoses, neuroses graves, transtornos de humor graves ou 

deficiência mental com grave dificuldade de adaptação (National Institute of Mental 

Health). Estima-se também que cerca de 9% da população geral, em todas as faixas 

etárias, precisa de cuidados em saúde mental na forma de consulta médico-

psicológica, aconselhamento, grupos de orientação ou outras formas de abordagem, 

em função de transtornos mentais considerados leves. Transtornos graves associados 

ao consumo de álcool e outras drogas – exceto tabaco – atingem por volta de 6% da 

população mundial, sendo que, deste total, pesquisas brasileiras identificam que 

“aproximadamente 10% da população acima de 12 anos de idade seja dependente de 

álcool” (Unifesp/2006-2007). 

Mesmo com os muitos avanços da Política Nacional de Saúde Mental na 

superação do modelo hospitalocêntrico, a atenção em saúde mental ainda se 

apresenta como um desafio, principalmente para os municípios de pequeno porte 

onde a sua principal porta de entrada é a atenção primária. 

Os principais problemas de saúde mental e as situações de risco e 

vulnerabilidade que freqüentemente ameaçam e comprometem os vínculos familiares 

e sociais gerando psicoses e transtornos mentais graves são a violência intrafamiliar, 

situações de exclusão social (pacientes cronificados internados em hospitais 

psiquiátricos, idoso em situação de abandono, etc.), prostituição infantil, doença 
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clínica grave, problemas psicossociais relacionados com o uso e abuso de álcool e 

outras drogas: violência domiciliar no trânsito, agressão, delito, tentativa de suicídio e 

outros). 

As ações em Saúde Mental na Atenção primária devem ser promotoras e 

preventivas para diminuir o comportamento violento, o abuso de álcool/consumo de 

drogas, o isolamento social/afetivo, os sentimentos de baixa estima e a dedicação 

exclusiva e competitiva à atividade de trabalho. Para isso necessita de ações capazes 

de aumentar a capacidade das pessoas de comunicação interpessoal, reconhecer e 

expressar sentimentos e emoções, estabelecer e manter vínculos efetivos, resolver 

conflitos, encontrar tempo livre para atividades físicas, recreativas, esportivas e 

artísticas e ser capaz de evitar o uso prejudicial de álcool e outras drogas. 

 O serviço de saúde mental atua na área de prevenção e controle do consumo 

de tabaco. Ainda morrem no Brasil cerca de 200 mil pessoas por ano devido ao 

tabagismo. O  câncer de pulmão continua a ser o tipo que mais mata homens no país, 

e a segunda causa de morte por câncer entre as mulheres. Uma das ações efetivas 

nesta causa é o Ambulatório de Combate ao Fumo, parte integrante do Programa 

Nacional de Controle do Tabagismo no Brasil, instituído em 1989 pelo Instituto 

Nacional do Câncer – INCA. O paciente integrante do programa recebe apoio 

multidisciplinar e de medicamentos. No município o programa    foi implantado em 

2013. A adesão é espontânea e o acesso é livre a todas as faixas etárias independente 

de condição social.As atividades foram desenvolvidas desde a implantação até os dias 

de hoje correspondendo a 97 ambulatórios alcançando um público de 557pessoas. 

 O atendimento em Saúde Mental é realizado através das Equipes Saúde da 

Família com classificação de risco e grupos de educação em saúde, 

acompanhamento, fornecimento de medicamentos conforme critério médico e 

inclusão de psicólogo na equipe do NASF, permitindo ao município receber incentivo 

financeiro mensal conforme previsto na Rede de Atenção à Saúde Mental.  

As ações efetivas nesta área ainda estão engatinhando em nosso município, 

sendo o principal motivo a falta de oferta de capacitações para que as equipes sintam-

se preparadas para abordar estas questões de saúde. 

  

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
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 A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 23, capítulo II, 

determina que “é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, cuidar da saúde e assistência públicas, da proteção e garantia das 

pessoas com deficiências”. 

O entendimento do conceito relativo à deficiência vem evoluindo em todo o 

mundo, especialmente após a década de 60, quando se formulou um conceito que 

reflete a estreita relação entre as limitações que as pessoas com deficiência 

experimentam, a estrutura do meio ambiente e as atitudes da comunidade. O 

Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência aprovado em 1982 pela 

ONU; a convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contras as Pessoas Portadoras de Deficiência editada pela 

Organização dos Estados Americanos em 1999 e promulgada no Brasil pelo Decreto 

n.º 3.956/01, ressaltam o direito das pessoas com deficiência a terem oportunidades 

iguais, para usufruírem as melhorias nas condições de vida resultantes do 

desenvolvimento econômico e do progresso social. 

Outro aporte importante foi a aprovação em 2001 pela OMS – Organização 

Mundial de Saúde, da Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e 

Desvantagens, cujos princípios enfatizam o apoio, os contextos ambientais e as 

potencialidade dos indivíduos, ao invés de valorizar as incapacidades e limitações. 

Abriu-se um novo caminho para as praticas da reabilitação e da inclusão social. 

Finalmente a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(ONU/2006), tem o objetivo de promover, defender e garantir condições de vida com 

dignidade e a emancipação das pessoas que têm alguma dificuldade. 

Especificamente na área da Saúde ações estratégicas de prevenção deverão 

ser implementadas, tendo em vista que cerca de “70% das ocorrências são evitáveis 

ou atenuáveis”.Ações de natureza informativa e educacional deverão envolver a 

população, os profissionais de saúde e aos gestores de serviços.  

Às pessoas com deficiência deve ser assegurado o acesso  às ações básicas e 

de maior complexidade; à reabilitação e demais procedimentos que se fizerem 

necessários, e ao recebimento de tecnologias assistivas. Acesso  à consulta medica, 

ao tratamento odontológico, aos procedimentos de enfermagem, à visita dos Agentes 
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Comunitários de Saúde, aos exames básicos e aos medicamento que sejam 

distribuídos pelo serviço de saúde.  

As principais causas das deficiências e sua evitabilidade são:  

As hereditárias ou congênitas, que aparecem por questões genéticas (no feto). 

Podem ser evitadas em parte com exames pré-natais específicos; 

As decorrentes da falta de assistência ou da assistência inadequada às 

mulheres durante a gestação e o parto são evitáveis com investimento e melhoria da 

qualidade do pré-natal, parto e pós-parto; 

A desnutrição que é evitável por meio de políticas públicas e empresariais de 

distribuição de renda, criação de emprego e melhoria das condições gerais de vida da 

população; 

As que são conseqüências de doenças transmissíveis como rubéola, sarampo, 

paralisia infantil e doenças sexualmente transmissíveis, evitáveis por ações de 

proteção e promoção à saúde, como informação, vacinação e exames pré-natais. 

As doenças e eventos crônicos como a hipertensão arterial, diabetes, o infarto, 

o Acidente Vascular Cerebral – AVC, a doença de Alzheimer, o câncer e a 

osteoporose, são em partes evitáveis pela mudança de hábitos de vida e alimentares, 

diagnóstico precoce e tratamento adequado. 

As perturbações psiquiátricas, que podem levar a pessoa a viver situações de 

risco pessoal, em parte evitáveis por meio da proteção à infância, do diagnóstico 

precoce, da assistência multiprofissional e do uso de medicamentos apropriados. 

Os traumas e as lesões, muitas vezes associados ao abuso de álcool e às 

drogas, acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, situações de violência, sendo 

evitáveis por políticas públicas integradas e multisetoriais para a redução da violência, 

melhoria das condições gerais de vida (habitação, escolaridade, oportunidades, 

esporte, arte, lazer) e de mudanças de hábitos da população. 

A REDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA está em estruturação no Estado do 

Paraná e tem como objetivo ampliar e articular os pontos de atenção à saúde para 

pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, visual, ostomia ou múltiplas 

deficiências, sendo elas temporárias ou permanentes, progressivas ou estáveis, 

intermitentes ou contínuas. Visa ainda à promoção, prevenção, tratamento, 
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reabilitação e vigilância em saúde, considerando a importância das ações 

intersetoriais para o seu pleno desenvolvimento. 

Os exames de triagem neonatal são de fundamental importância para a 

prevenção e identificação precoce de alguns tipos de deficiência em recém nascidos, 

sendo estes: Testes da Orelhinha, Teste do Coraçãozinho, Teste do Olhinho, Teste 

do Pezinho e Ortolani. Destes os 04 primeiros já são realizados em nosso município. 

 

TABELA 26 – DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES DE TRIAGEM NEONATAL REALIZADOS NO 
MUNICÍPIO EM 2016 ATÉ 06/2017 

 2016     N º TESTES OLHINHO N º TESTES ORELINHA Nº TESTES CORAÇÃOZINHO 

MÊS 
Nº 

NASCIDOS 
Nº 

TESTES  TESTE TESTE  TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE TESTE  

  VIVOS PEZINHO NORMAL ALTERADO 
NÃO 

REALIZADO NORMAL ALTERADO NÃO REALIZADO NORMAL ALTERADO NÃO REALIZADO 

JANEIRO 14 21 12 1 1 11 2   13 0 0 

FEVEREIRO 15 19 20 1 0 0 0   20 0 0 

MARÇO 20 20 13 0 07       13 0 0 

ABRIL 18 9 21 0 0 16 1   21 0 0 

MAIO 14 14 14 0 0       14 0 0 

JUNHO 16 16 17 0 0 9 1   17 0 0 

JULHO 16 15 15 0 01 0 0   15 0 0 

AGOSTO 12 14 12 0 0 15 1   9 0 0 

SETEMBRO 28 28 28 0 0       31 0 0 

OUTUBRO 18 17 17 0 01 31 3   17 0 0 

NOVEMBRO 5 6 6 0 0 10 4   3 0 0 

DEZEMBRO 21 22 22 0 0 5     22 0 0 

TOTAL 197 193 197 2 10 97 12 0 195 0 0 

Fonte: HSVP, 2017/15/07 

 

Para análise da tabela acima, há que se considerar os nascimentos em 2016, 

tendo nascido no município 197 crianças e fora do município 74 crianças totalizando 

271 nascidos vivos. Os registros localizados para o teste do pezinho, coraçãozinho e 

olhinho apresentam cobertura superior a 95%, e o teste da orelhinha cobertura de 

41,9% sendo que esta porcentagem é calculada sobre todos os nascidos vivos no 

local de nascimento. O teste da orelhinha é realizado uma vez por mês. Como 

sugestão de trabalho há a necessidade de avaliar pontualmente o registro e as buscas 

ativas realizadas nestas crianças para melhorar o acompanhamento das mesmas.  

 

 

NASF – NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Integrado a Atenção Primária em Saúde - APS, o Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) existente objetiva a potencializar as ações realizadas pelas Equipes 

de Saúde da Família, aumentando a resolutividade. Para isso, não se constitui como 
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unidade física independente ou especial, mas trabalha no compartilhamento do 

cuidado dos casos com as equipes da APS. 

Bituruna possui 01 NASF Modalidade 01, ao qual estão referenciadas as 5 

equipes de Saúde da Família do município, ou seja, 100% da população. Os 

profissionais hora vinculados ao NASF já realizavam suas atividades na lógica do 

matriciamento às equipes de atenção primária, os quais passaram a compor a equipe 

do NASF, que contou com apoio financeiro do Ministério da Saúde após sua 

implantação, iniciando seu trabalho em Outubro de 2013. Compõe a equipe: 

Nutricionista, Assistente Social, Psicóloga, Fisioterapeuta e Farmacêutico. 

As ações a serem desenvolvidas pela ESF – Estratégia Saúde da Família, em 

parceria com o NASF, devem pautar-se nos princípios da universalidade, da 

integralidade e da equidade, bem como no trabalho interdisciplinar, intersetorial, ético, 

resolutivo, longitudinal, acolhedor, com vínculo e responsabilização. No contexto geral 

do trabalho segue as atividades desenvolvidas dos profissionais no periodo de 2013 

a 2017 compreendendo: educação em saúde 541 grupos; consulta 7.199 

atendimentos; visita domiciliar 96 atendimentos. 

  

 

PAI – PROGRAMA DE ATENDIMENTO NO INTERIOR 

 

A descentralização do Programa Saúde da Família facilita o acesso do usuário, 

quando o atendimento é realizado em pequenas unidades de Saúde (03 Unidades) 

localizadas estrategicamente no território municipal, pois a deficiência ou inexistência 

de transporte coletivo, e a situação socioeconômica da população não favorecem o 

deslocamento da mesma.  No entanto, tendo em vista a grande extensão territorial de 

nosso município e a dificuldade de logística que se apresenta,verificou-se a 

necessidade de estratégias com maiores investimentos do poder público para atender 

a população que reside na área rural, pois há comunidades que distam 40 km da área 

urbana e de suas Unidades de Referência, mesmo com estas distribuídas 

estrategicamente no território. Outro fator importante observado para implantação de 

um atendimento diferenciado no interior foi a concentração de grande porcentagem 

da população de idosos nestas áreas. 
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 Diante dessa realidade, e para garantia do acesso da população ao 

atendimento de saúde, foi implantado a partir de Março de 2016 o programa PAI, em 

um primeiro momento denominado como Programa de Atendimento ao Idoso, 

seguindo com esta denominação durante todo o período deste ano, o qual atendia 

estrategicamente com a estrutura de um Trailer Consultório e uma Caminhonete para 

deslocamento do mesmo em 06 localidades: Augusto Loureiro, Assentamento 12 de 

Abril – Comunidade Reponte, Saltinho, Assentamento Rondon - Comunidade São 

Francisco, Cresciúme e Assentamento Santa Bárbara – Comunidade Santa Izabel. O 

atendimento era realizado 01 vez por semana conforme cronograma de atendimento 

nestas comunidades. As ações principais deste programa são a oferta de consulta 

médica de clínica geral, atendimento de enfermagem e visitas domiciliares a idosos 

acamados, como apoio às equipes da Estratégia Saúde da Família.  

 Este Programa consta como proposta de trabalho da atual gestão municipal, 

agora com a denominação de Programa de Atendimento no Interior – PAI, e deve ser 

retomado a partir de Agosto de 2017, após contratação de profissional médico. 

 

Como principais ações a serem implementadas na AB, destacam-se: 

• Melhoramento da construção do mapa inteligente; 

• Implantação da agenda de educação em saúde para os profissionais e 

educação em serviço principalmente no registro dos procedimentos no 

sistema; 

• Implantação de análise dos dados quadrimestralmente nas ESF visando 

melhorar os indicadores da unidade (pacientes de alto risco em tratamento 

fora do município, gestantes, crianças, saúde mental); 

• Padronização do cronograma de trabalho junto a SMS e SF bem como 

campanhas a serem realizadas; 

• Implantação da linha guia em saúde bucal; escovação dental, atendimento 

alternativo, estratificação de risco em todos programas e usuários.  

• Reorganização da frota de veículos conforme necessidade de cada equipe; 

• Melhoramento da estrutura física com relação aos espaços para os ACS, 

ACEs e atendimento do NASF.  
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• Melhoramento da cobertura de coleta de exames citopatológico, de 

mamografias nas mulheres em idade preconizada e de imunização 

(cobertura vacinal); 

• Capacitaçãoda equipe para uniformidade dos registros dos dados no 

sistema de informação vigente. 

 

 

1.2.3 Assistência Farmacêutica 
 

A Assistência Farmacêutica é pautada, no âmbito do SUS, pela Política 

Nacional de Medicamentos e pela Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Na 

RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais estão contemplados todos 

os medicamentos, soros, vacinas e insumos disponíveis pelo SUS. A avaliação de 

incorporação no SUS de novos produtos, com base nos critérios de eficácia, 

segurança e eficiência, é de responsabilidade da Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias no SUS - CONITEC. Já as orientações para uso racional desses 

produtos encontram-se oficialmente dispostos no Formulário Terapêutico Nacional e 

nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas elaboradas pelo Ministério da 

Saúde, conforme preconizado pela Lei 12.401/2011 e pelo Decreto n 7.508/2011 

O Plano Municipal de Assistência Farmacêutica regulamenta o Plano Municipal 

de Saúde no contexto da Assistência Farmacêutica e tem como objetivo gerenciar as 

políticas de seleção, aquisição e distribuição dos medicamentos no município. Para 

tanto ele é elaborado pela equipe multidisciplinar e aprovado no Conselho Municipal 

de Saúde. O plano visa atender o perfil epidemiológico do município e abranger um 

maior número de atendimentos, afim de que uma grande parcela da população tenha 

acesso ao medicamento gratuito, bem como a orientação devida para o seu 

tratamento. 

Segundo a OMS, “medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as 

necessidades sanitárias da maioria da população e, devem estar disponíveis com 

regularidade, em quantidades adequadas e em dosagens e formas farmacêuticas 

apropriadas”. Deste conceito infere-se que qualquer outro medicamento fora dessa 

lista não significa que não seja útil, mas simplesmente que em uma dada situação os 
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medicamentos da lista são os mais necessários para os cuidados de saúde da 

população. 

A Assistência Farmacêutica no Município de Bituruna está organizada da 

seguinte forma: 

• CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico, onde ocorre a 

centralização e armazenagem dos medicamentos; 

• Farmácia Municipal (Central), onde ocorre a dispensação de 

medicamentos e atendimentos de medicamentos especializados bem como os 

psicotrópicos; 

• Farmácia PSF Dr. Oscar Geyer; 

• Farmácia PSF Dr. Serafim Miron Martins; 

• Farmácia PSF Dr. Lino Zini; 

• Farmácia PSF Vila Mariana; 

• Farmácia PSF Libera Rossoni; 

• Farmácia Hospitalar, para atender o Hospital São Vicente de Paula. 

O objetivo da Assistência Farmacêutica no município é fazer a seleção, 

aquisição, planejamento e distribuição dos medicamentos para as unidades satélites 

bem como toda a Atenção Farmacêutica necessária. 

 

COMPONENTE BÁSICO (CBAF), COMPONENTE ESTRATÉGICO (CESAF) E 

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF) 

 

Financiado pelas três esferas de governo e gerenciado pela esfera municipal, 

o componente de Assistência Farmacêutica destina-se à aquisição dos medicamentos 

no âmbito da atenção básica em saúde, com base em valores per capita. As 

Comissões Intergestores Bipartite (CIB) de cada estado estabelecem o mecanismo 

de operacionalização dessa sistemática, respeitando a aplicação mínima dos 

seguintes valores monetários/habitante/ano: R$ 5,10 pela União; R$ 2,36 pelos 

Estados e R$ 2,36 pelos Municípios, conforme estabelecido na Portaria GM/MS nº 

1.555, de 30/07/2013.O valor repassado pela União passa a ser de R$ 5.58 por 

habitante ano de acordo com a Portaria MS nº 2.001 de 03 de agosto de 2017. A Lei 

nº 8.080 de setembro de 1990 - Lei Orgânica da Saúde e a Lei nº 8.142 de dezembro 
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de 1990 regulamentam as determinações da Constituição e consagram os princípios 

de descentralização das ações e serviços de saúde e de municipalização da gestão, 

definindo papéis e atribuições dos gestores nos três níveis de atuação. O artigo 6° da 

Lei 8.080 assegura o provimento da assistência terapêutica integral, incluindo a 

Assistência Farmacêutica, como uma das ações a serem executadas, e também a 

formulação de uma política de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos.  

O município de Bituruna faz parte do Consórcio Paraná Saúde, constituído em 

1999, o qual gerencia os recursos para Assistência Farmacêutica advindos do 

Ministério da Saúde e a contrapartida do estado. Atualmente 390 municípios do 

Paraná fazem parte deste Consórcio. As vantagens do município na aquisição de 

medicamentos pelo consórcio é a economia gerada possibilitando ampliar a oferta de 

medicamentos. 

De uma maneira geral, a assistência farmacêutica conta com os medicamentos 

básicos previstos na REMUME – Relação Municipal de Medicamentos 

Disponibilizados pelo SUS, bem como um elenco formado por medicamentos 

especiais que são dispensados mediante cadastro no Programa Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica do Governo Estadual. A Assistência 

Farmacêutica nos casos não previstos na REMUME ou no Componente Especializado 

deverão ser regulamentados pelo Plano Municipal de Assistência Farmacêutica. 

Os medicamentos utilizados na Assistência Farmacêutica são oriundos de 

diversas fontes, conforme descritas a seguir: 

a) Compra própria: aquisição pela Fundação Municipal de Saúde dos 

medicamentos constantes da REMUME, sendo as compras mensais, obedecendo as 

normas para aquisição (através de processos licitatórios) bem como a demanda e os 

itens padronizados; 

b) Consorcio Paraná Saúde: aquisição trimestral através de lotes disponíveis 

no Site do Programa, obedecendo a um teto máximo e elenco padronizado com 

recursos de incentivos provenientes do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica do Ministério da Saúde e contrapartida do Estado; 

c) Programa de Fornecimento de Insulina: aquisição mensal através de 

pedido enviado para 6ª Regional de Saúde, que distribui o insumo repassado pelo 

Cemepar para pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1, sem a obtenção do controle 
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adequado da doença. Este fornecimento obedece a demanda, portanto não tem teto 

máximo. Dois tipos são fornecidos: a insulina NPH e a REGULAR, ou insulina pré-

misturada; 

d) Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (antigo 

Programa de Medicamentos Excepcionais): remessa mensal de medicamentos 

especializados para pacientes previamente cadastrados no programa sem obedecer 

a um teto máximo, porém tem um elenco padronizado e seus CIDs correspondentes, 

definidos pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, do Ministério da 

Saúde; 

e) Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica: é considerado 

estratégico pelo Ministério da Saúde 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 MS, que também é 

responsável pelo financiamento e aquisição dos medicamentos, que são repassados 

aos Estados e distribuídos aos municípios de acordo com os casos identificados. São 

fornecidos através deste componente medicamentos para: 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 e 

Imunobiológicos (soros e vacinas); 

f) Programa Saúde da Mulher: 08 opções de métodos contraceptivos 

distribuídos pelo MS aos Estados, os quais distribuem aos municípios. Através do 

preenchimento de relatórios bimestrais são informados os quantitativos distribuídos e 

em estoque e o Estado encaminha a quantidade para o próximo bimestre; 

g) Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT ) - INCA: O 

programa tem como objetivo a redução da prevalência de fumantes e conseqüente 

redução da morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco. Os 

pacientes que participam do ambulatório, de acordo com critérios médicos, têm 

acesso a medicamentos, gomas de mascar e adesivos de nicotina para tratamento da 

dependência do tabaco; 
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h) Programa Paraná Sem Dor: Programa específico para tratamento da dor, 

sendo disponibilizado aos usuários um elenco de medicamentos, estabelecido com 

base na escada analgésica da Organização Mundial da Saúde, permitindo a 

adequação da terapia farmacológica de acordo com o nível de dor do paciente, 

mediante apresentação dos documentos exigidos pelo programa (prescrição, exames 

e documentos); 

i) ABC-FARMA (Lista Suplementar de Medicamentos): Registro de Preços 

para o fornecimento em farmácias locais de medicamentos que não fazem parte da 

farmácia básica constantes da Tabela de Medicamentos da ABCFARMA (Associação 

Brasileira do Comércio Farmacêutico) e medicamentos manipulados, para 

atendimento às emergências e intercorrências da Fundação Municipal de Saúde de 

Bituruna, visando à distribuição gratuita a pacientes de acordo com prescrição e 

justificativa médica e atendimento às necessidades do Hospital Municipal, sendo estes 

financiados com recursos próprios. 

Os medicamentos são selecionados de acordo com a demanda, ou seja, a 

realidade do município, respeitando os estudos de eficácia e efeitos colaterais 

baseados em evidencias científicas (RENAME-2010) e também definidos pela 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), no caso dos antibióticos. 

Para registro das informações é utilizado o Sistema Informatizado local, o qual 

possui interface com o Sistema Hórus, sendo as principais vantagens de sua 

utilização: 

• Identificação em tempo real dos estoques nos estabelecimentos de 

saúde que gerenciam medicamentos e insumos; 

• Rastreabilidade dos produtos distribuídos e dispensados; 

• Controle e monitoramento dos recursos financeiros investidos na 

aquisição e distribuição dos medicamentos; 

• Geração do arquivo de Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais 

(APAC) para repasse de recursos financeiros; 

• Geração dos livros de medicamentos sujeitos a controle especial - 

Portaria 344/98 e RDC 11/2011; 

• Agendamento das dispensações, identificação da demanda de 

atendimento e da origem das prescrições; 
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• Conhecimento do perfil de acesso e utilização de medicamentos e 

insumos nos serviços; 

• Contribuição com a formação da Base Nacional de dados de ações e 

serviços da Assistência Farmacêutica no SUS (Portaria GM/MS n 

271/2013), que auxilia o monitoramento e avaliação da assistência 

farmacêutica no país. 

 

O município alimenta mensalmente as informações para o nível central, 

conforme previsto na adesão ao sistema. 

Segue abaixo alguns dados referente a Assistência Farmacêutica no ano de 

2016:  

 
TABELA 27 - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM 2016 – BITURUNA PR 

Descrição Unidades Valor 

Material hospitalar 273.702 R$ 208.647,07 

Medicamentos CPS – consórcio Para 
Saúde 

1.189.682 R$ 117.595,76 

Medicamentos adquiridos recurso 
próprio 

1.268.914 R$ 203.451,86 

Total 2.732.300 R$ 529.694,69 
Fonte: Relatório anual de Gestão 2016 

 

Verificando os dados acima o percentil de maior valor corresponde as unidades 

adquiridas com recursos próprios, seguidos a aquisição com recursos do Consórcio 

Paraná saúde, os quais são oferecidos em forma de lotes para o município. 

 

TABELA 28 - DEMONSTRATIVO DE SAÍDA DE INSUMOS EM 2016 – BITURUNA PR 

Ponto de Atenção Unidades Valor R$ 

Atenção Primária - PSF 1.503.574 236.744,92 

HSVP - Medicamentos 354.452 57.514,35 

HSVP - Materiais Hospitalares 694.322 192.730,80 

Fonte: Relatório anual de Gestão 2016 

 

Referente a distribuição dos medicamentos, a maior quantidade corresponde a 

entrega pelas Unidades de Saúde, entretanto, verifica-se um elevado investimento do 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

____________________________________________________ 

BITURUNA-PR 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 76 

 

município no tocante aos materiais e medicamentos dispensados nos atendimentos 

do Hospital São Vicente de Paula (internamentos/urgência e emergência).  

 

TABELA 29 – DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO COMPONENTE 
ESPECIALIZADO EM 2016 – BITURUNA PR 

Atendimento Processos novos Unidades 

4.826 323 338.791 
Fonte: Relatório anual de Gestão 2016 

 

Quanto aos medicamentos do componente especializado da Assistência 

Farmacêutica constata-se o número elevado de atendimentos, bem como, um número 

expressivo de processos no ano de 2016. 

 

 

1.2.4 Assistência Ambulatorial Especializada e Transporte Sanitário 
 

 Este setor apresenta a estrutura organizacional de funcionamento conforme 

abaixo, facilitando o entendimento do acesso dos usuários às consultas 

especializadas. 

 

ORGANOGRAMA 03 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD 

 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 
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O Tratamento Fora de Domicílio tem por objetivo fornecer auxílio a pacientes 

atendidos pela rede pública ou conveniados/contratados pelo Sistema Único de Saúde 

– SUS a serviços assistenciais de outro Município/Estado, desde que esgotadas todas 

as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente residir.  

Através do Setor de TFD são encaminhados os usuários para os centros de 

referencia especializados para consultas, exames não laboratoriais, cirurgias eletivas 

e cirurgias de urgência/emergência de média e alta complexidade.  

Os exames laboratoriais são disponibilizados à população do município 

através de contratualização com laboratório de natureza privada. 

 O município participa do Consorcio Intermunicipal de Saúde Vale do Iguaçu -  

CISVALI, o qual gerencia os serviços de saúde especializados como: pequenas 

cirurgias, exames de análises clínicas, exames radiológicos, exames de Patologia 

Clínica, Órtese/Prótese, Ultrassonografia, Tomografia computadorizada, Ressonância 

Magnética, Mamografia, Densitometria óssea. São oferecidas consultas médicas nas 

seguintes especialidades: Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Endocrinologia, 

Gastroenterologia, Infectologia, Nefrologia, Neurologia, Oftalmologia, 

Otorrinolarringologia, Pneumologia, Psiquiatria, Ortopedia e Urologia. Este serviço 

oferece o atendimento de consultas e exames especializados contratados com a 

disponibilidade de cotas proporcionais aos municípios. São referenciados via TFD – 

Tratamento Fora do Domicilio as consultas especializadas com vazio assistencial em 

nossa área regional, conforme apresenta o organograma deste setor apresentado no 

início deste capítulo. 

 A implantação do ambulatório para gestação de Risco Intermediário e de Alto 

Risco através do CISVALI tem como objetivo a integração dos municípios ao 

programa Rede Mãe Paranaense para essa referência e as demais redes da atenção 

básica por meio da utilização do sistema de agendamento de consultas e exames na 

área municipal e regional do Sistema de Informação via Consulfarma, e o 

agendamento para Tratamento Fora do Domicilio (TFD) do Sistema de Informação E-

SAUDE e MV. Como dificuldade neste setor, evidencia-se a pouca oferta de consultas 

em algumas especialidades somada a contrapartida financeira por parte do município 

em exames e consultas. 

 Segue abaixo a relação de fila de espera por consultas e exames: 
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TABELA 30 - FILA DE ESPERA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS 

ESPECIALIDADE CISVALI TFD Quantidade 

Alergista 00 05 05 

Cardiologista 232 00 232 

Cirurgia plástica 00 10 10 

Dermatologista 262 01 263 

Endocrinologista 231 11 242 

Fonoaudióloga 22 00 22 

Gastroenterologista 51 03 54 

Hematologista 14 03 17 

Infectologia 00 01 01 

Mastologia 00 01 01 

Nefrologista 56 00 56 

Neurocirurgia 00 05 05 

Neurologista 188 24 212 

Oftalmologista 654 15 669 

Ortopedista/Coluna 00 16 16 

Ortopedista/Cx mão 00 04 04 

Ortopedista/Geral 00 24 24 

Ortopedista/Joelho 00 45 45 

Ortopedista/Membro Superior 00 02 02 

Ortopedista/Ombro e Cotovelo 00 03 03 

Ortopedista/Pé e Tornozelo 00 02 02 

Otorrinolaringologista 66 03 69 

Pneumologista 00 26 26 

Proctologia 00 01 01 

Psiquiatria 30 00 30 

Reumatologista 00 97 97 

Urologista 211 07 218 

Vascular 00 01 01 

TOTAL 2017 310 2327 
Fonte: Setor de TFD - julho/2017 

 

Evidencia-se através da tabela acima o número elevado de pacientes em fila de 
espera nas especialidades de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, 
gastroenterologia, neurologia, oftalmologia e urologia. 
 

TABELA 31 - FILA DE ESPERA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS 

EXAMES ESPECIALIZADOS Quantidade 
Audiometria 107 
Colonoscopia 197 
Densitometria Óssea 112 
Ecocardio 224 
Ecodopler (membros) 318 
Ecodopler tireóide 8 
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Eletroencefalografia 166 
Espirometria 82 
Holter 183 
Impedanciometria 19 
Mamografia 115 
Mapa 87 
Mapeamento Cerebral 37 
Nasofibroscopia 24 
PAAF 02 
Ressonância 79 
Teste de esforço 161 
Urodinamica 15 
Urofluxometria 39 
US articulação 1021 
US carótidas 24 
US mama 211 
US tireóide 130 
Videolaringoscopia 23 
TOTAL 3384 

Fonte: Setor de TFD - julho/2017 

 

Os exames que apresentam maior fila de espera são audiometria, 

colonoscopia, densitometria óssea, ecocardio, ecodopler de membros, 

eletroencefalograma, holter, teste de esforço, ultrassonografia de articulações, de 

mama e de tiróide. 

Os exames contratados/realizados pelo município como endoscopia, 

eletrocardiograma e demais ultrassonografias não possuem fila de espera. 

 

CIRURGIAS ELETIVAS 

 

São ofertadas mensalmente através do Hospital Regional 5 (cinco) cirurgias 

eletivas, podendo estas serem ortopédicas, gerais e ginecológicas. O município 

dispõe de um médico cirurgião geral que realiza os procedimentos cirúrgicos 

quinzenalmente no hospital municipal. 

 

ÓRTESE/PRÓTESE 

 

O Programa de Órtese e Prótese para cadeira de rodas adaptadas, talas e 

prótese em geral são ofertados via central de regulação pelo sistema MV, tendo como 
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prestador a UNICENTRO em Guarapuava, no momento não contamos com fila de 

espera.  

As demais órteses e próteses como kit de colostomia, óculos, cadeira de rodas 

normais, cadeira de banho, andador e muletas axilar é direcionado ao setor de Serviço 

Social para liberação através do Cisvali. 

 

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO 

 

O serviço de Fisioterapia é realizado em anexo ao hospital municipal regulado 

através do setor de TFD. 

 

TRANSPORTE SANITÁRIO 

 

O município é responsável pela execução da Atenção Primária, a qual é a 

ordenadora do cuidado. A Rede Municipal de Saúde Especializada, além da rede 

própria, é formada por serviços contratados e conveniados, para alguns atendimentos 

e procedimentos, no entanto esta oferta é insuficiente para o atendimento da 

população em todas as suas necessidades. Os serviços de média e alta 

complexidade, de acordo com o PDR – Plano de Desenvolvimento Regional, 

concentram-se em Curitiba, Campo Largo e União da Vitória. 

São oferecidos na rede própria os serviços de ortopedia, ginecologia e 

fisioterapia. Seguem abaixo as unidades especializadas que compõe a rede 

especializada: 

Hospital Municipal: onde são realizados exames de imagem (endoscopia, RX 

e ultrassonografia), internamentos nas clínicas médica, cirúrgica e pediátrica e 

cirurgias de baixa e média complexidade. 

Transporte Sanitário Público: O Serviço de Transporte Sanitário, gerenciado 

pelo Setor de Frotas, realiza o transporte programado de pacientes para atendimento 

nos serviços referenciados, nos municípios de União da Vitória, Campo Largo, 

Curitiba, Campina Grande do Sul e Guarapuava. Também é realizado transporte a 

casos específicos como Hemodiálise, para o município de União da Vitória e 

transferências de Urgência e Emergência conforme demanda do Hospital São Vicente 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

____________________________________________________ 

BITURUNA-PR 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 81 

 

de Paula. Dentro do município são realizados os transportes de casos específicos 

para fisioterapia, bem como a frota atende às solicitações e necessidades das equipes 

de saúde da Família, sendo que a equipe Lino Zini é a única que possui veículo 

exclusivo. Para casos de transporte de pacientes especiais e/ou casos de câncer em 

crianças e idosos, conforme justificativa médica, são realizados agendamentos com 

antecedência prévia para uso de veículo exclusivo. A frota utilizada pelo município 

conta com 16 veículos, listados abaixo: 

• 3 ambulâncias Renault Master (Transferências de Urgência e Emergência e de 

pacientes com necessidade de maca); 

• 1 ambulância doblo remoção simples (atendimento eletivo) 

• 1 Van Master 15 lugares para transporte de pacientes de TFD 

• 3 Sanderos (Viagem para TFD) 

• 1 Trailer para atendimento do Programa PAI – Programa de Atendimento ao 

Interior 

• 1 Caminhonete L200 para atendimento ao Programa PAI 

• 1 Sandero para atendimento dos Serviços de Vigilância em Saúde 

• 1 Sandero para atendimento da ESF Lino Zini (Santo Antonio do Iratim) 

• 1 Micro-onibus em forma de comodato com o CISVALI para transporte de 

pacientes de TFD 

• 1 veículo Palio para atendimento às ESF’s localizadas na área urbana. 

• 2 motos para uso do Setor de Vigilância Sanitária, Setor de Tecnologia e Setor 

de Manutenção. 

 São atendidos diariamente com transporte uma média de 38 pessoas, somando 

mensalmente 758 usuários transportados para atendimento em outros centros de 

referência, através do TFD. Se contabilizados os demais transportes realizados dentro 

do município e transferências hospitalares, esta média terá um aumento considerável, 

o que deve passar a ser registrado para mensuração destas informações. O Setor de 

Frotas é responsável pela Regulação do Serviço de Transporte Sanitário Público e 

funciona no prédio do Centro Administrativo 2, situado à Rua Vicente Conte, 63 no 

Bairro São Vicente, com acesso pela lateral do prédio. A manutenção dos veículos é 

contratada por meio de licitação pública. Os condutores somam o número de 09, 
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sendo todos do quadro efetivo do município (08 em regime estatutário e 01 emprego 

público – CLT). 

 Ainda com relação ao transporte, a Fundação Municipal de Saúde possui 

contrato com empresa terceirizada, através de licitação para 01 ônibus para transporte 

à Curitiba, o qual sai do município à meia noite, e é utilizado de acordo com o número 

de pacientes a serem transportados e disponibilidade do micro-ônibus em forma de 

comodato (CISVALI). Para uso de micro-ônibus do CISVALI (comodato), o município 

repassa ao Consórcio o valor de 0,40 centavos por quilômetro rodado, valor este bem 

menor se comparado ao transporte de empresa terceirizada, gerando economia ao 

município com a garantia dos mesmos serviços quanto ao transporte de pacientes. 

Quando da necessidade de transporte por empresa terceirizada para União da Vitória, 

quando necessário a contratação é feita através da Secretaria Municipal de Saúde, 

por processo licitatório da Prefeitura Municipal. 

 

SERVIÇO SOCIAL 

 

Na área da saúde é necessário compreender os aspectos sociais, econômicos 

e culturais que sempre interferem no processo saúde/doença e cabe ao Serviço Social 

a busca de ações estratégicas como uma necessidade para a superação reforçando 

o direito social à saúde. 

Neste sentido, o serviço social na área da saúde tem o objetivo de estimular o 

usuário a participar do seu tratamento de saúde, orientá-los referente aos seus direitos 

sociais mobilizando-os ao exercício da cidadania, realizar avaliação em conjunto com 

a família quanto à necessidade de apoio na recuperação e prevenção da saúde do 

paciente, bem como de fornecer insumos destinados a pacientes que necessitam de 

auxílio, seja ele para melhorar sua qualidade de vida ou que se façam necessários 

para efetuar atividades fisiológicas básicas. Ainda é atribuição do setor a orientação 

aos familiares de pacientes que necessitam de transfusão de sangue referente à 

captação e agendamento junto ao setor de frotas para reposição de sangue no 

Hemocentro em União da Vitória. São atendidos somente moradores do município 

com comprovação de residência. Dentre as solicitações que o setor atende constam: 
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• Órteses e Próteses (óculos, cadeira de rodas, muletas, andador, bengala 

canadense e cadeira sanitária, bolsa de colostomia); 

• Próteses Dentárias; 

• Empréstimos diversos (cadeira de rodas, muletas, andador, bengala 

canadense, cadeira sanitária, cama hospitalar, inalador); 

• Alimentação especial; 

• Oxigenioterapia domiciliar; 

• Processos de solicitação de transporte aéreo para tratamento em 

referências fora do Estado do Paraná; 

• Processos para anticoncepção cirúrgicas. 

Não há restrição de idade para as solicitações, que são avaliadas conforme 

solicitação/prescrição e justificativa médica quanto à necessidade do usuário. Os 

empréstimos são realizados por tempo determinado, e havendo necessidade de uso 

contínuo é realizado o processo e encaminhado para o CISVALI (cadeira de rodas 

padrão, cadeira sanitária padrão, bengala canadense, muleta,  andador, óculos e 

bolsa de colostomia). Os pedidos de cadeira especial, perna mecânica e outros são 

encaminhados através do setor de TFD para a Unicentro em Guarapuava. Os usuários 

com solicitações deferidas para óculos são encaminhados para a ótica credenciada 

através do CISVALI.  

Os usuários com solicitação para alimentação especial são acompanhados 

periodicamente pelas equipes de saúde para fornecimento do benefício. Os usuários 

portadores de necessidades especiais, em estado de desnutrição grave, portadores 

de câncer, crianças com intolerância a lactose e intolerantes às proteínas do leite de 

vaca ou ainda com outras comorbidades como fissura labiopalatal, são atendidos com 

liberação de alimentação e leites especiais. 

As solicitações de fornecimento de medicamentos que não fazem parte da 

farmácia básica do município e caracterizados como urgência e emergência conforme 

justificativa médica também são atendidos pelo serviço social. 

Quanto à Prótese dentária o Município conta com Laboratório de Prótese 

Dentária, cabendo ao Serviço social a liberação e agendamento conforme 

indicação/encaminhamento das equipes de saúde bucal e fila de espera.  
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Para viabilização de transporte aéreo liberado pela SESA é realizada a 

orientação, organização e encaminhamento de processos conforme solicitação 

médica e nos processos para anticoncepção cirúrgica orientação para a família, 

encaminhamento para avaliação e orientação do profissional médico, organização dos 

documentos necessários e termo de consentimento para realização do procedimento. 

Também constitui instrumento de trabalho do Assistente Social a visita 

domiciliar, 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. Em relação à 

oxigenioterapia domiciliar este instrumento é utilizado para emissão de relatório que 

será encaminhado a Secretaria de Estado da Saúde, compondo o check list deste 

processo, bem como cabe orientar a família quanto a existência do benefício do 

programa luz fraterna para usuários de equipamento de sobrevida com renda familiar 

de até três salários mínimos. 

Além dessas atribuições, são realizadas orientações, mediação e 

encaminhamentos diversos conforme a demanda espontânea e demandas das 

equipes de atenção primária, bem como atendimento quando solicitado no Hospital 

São Vicente de Paula. 

 

CREDENCIAMENTO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

- 01 Laboratório de Análises Clínicas; 

- 01 Clínica Médica para exames de imagem (endoscopia e ultrassonografia); 

- 01 Laboratório de Prótese Dentária. 

 

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 pelos 09 municípios da área de 

abrangência da 6 Regional de Saúde de União da Vitória. O CISVALI, até a tada de 

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 
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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.  

 

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CISVALI 

 

 A efetiva participação do município no CISVALI - Consórcio Intermunicipal do 

Vale do Iguaçu, se dá através de Contrato de Rateio n 002/2016, que constitui as 

atividades desenvolvidas: execução administrativa, orçamentária, financeira e técnica 

de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como define 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 

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 ao TCU 2016) de R$ 0,35/habitante/mês, valor 

unitário definido pela Assembléia de Prefeitos e despesas realizadas pelo consórcio 

das quais resultam 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 por 

quilômetro rodado (sem abastecer através de consórcio) e adicional de R$ 0,70 para 

os municípios que optarem em abastecer através do consórcio; Sistema Integrado de 

Gestão em Saúde com prontuário eletrônico e contrapartida do convênio COMSUS - 

Programa Estadual de Apoio aos Consórcios Intermunicipais de Saúde. 

 O contrato possui vigência de 12 meses e pode ser alterado durante a vigência 

mediante decisão fundamentada da Assembléia Geral, através de termo aditivo. 
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1.2.5 Assistência Hospitalar 
 

Os hospitais que compõe 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. 

O município, através da Fundação Municipal de Saúde, mantém o Hospital 

São Vicente de Paula, o qual atende 24 horas, com ambulatório de 

urgência/emergência e serviço de internamento. Dispõe de 43 leitos SUS, conforme 

apresenta tabela abaixo:  

 

TABELA 32 - NÚMERO DE LEITOS HOSPITALARES EXISTENTES (TOTAL, SUS E NÃO SUS) 
SEGUNDO A ESPECIALIDADE -2016  

ESPECIALIDADE TOTAL SUS NÃO SUS 

Cirúrgicos 5 5 - 

Clínicos 16 16 - 

Obstétricos 12 12 - 

Pediátricos 10 10 - 
Fonte: IPARDES 

 

 Possui um corpo funcional de aproximadamente 73 funcionários ativos, 

distribuídos entre Setor Administrativo (08), Exames de imagem (03), hotelaria (17), 

enfermagem (32), manutenção (02), corpo clínico (06), setor de frotas (03), 

nutricionista (01) e fisioterapeuta (01). 

 No ano de 2016, houve uma média de 127 internamentos mês e 1.470 

consultas no plantão 24 horas.Cabe ressaltar ainda a realização de uma média de 340 

cirurgias por ano (gineco-obstetrícia, cirurgia geral e ortopedia). 

O Hospital Municipal São Vicente de Paula realiza atendimentos em sua 

totalidade prestado à usuários do SUS. Nosso Hospital integra o HOSPSUS fase III,  

e faz parte da Rede Mãe Paranaense para atendimento aos partos de risco habitual, 

este último desde Maio de 2013. É o único hospital no município, sendo a distância 

ao município de referência Regional (União da Vitória) de 81 quilômetros, ou 1 hora e 

10 minutos e de 315 km de Curitiba e Região Metropolitana. Presta atendimentos em 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

____________________________________________________ 

BITURUNA-PR 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 87 

 

urgência/emergência, internamentos clínicos, internamentos cirúrgicos, partos de 

risco habitual e eventualmente os de risco intermediário e partos cesáreas, sendo 

realizado uma média de 18 partos/mês. São ainda realizadas cirurgias gerais eletivas, 

semanalmente, com agendamento prévio e eventualmente em situações de 

emergência, bem como cirurgias de baixa e média complexidade em ortopedia, 

conforme demanda gerada no ambulatório hospitalar e nas Unidades Básicas de 

Saúde, evitando a demanda excessiva de pacientes transportados para outros centros 

de referência. Passam ainda pelo hospital uma média de 1.470 pessoas por mês para 

atendimento de urgência e emergência no pronto atendimento.  

Os únicos recursos com os quais o hospital conta são provenientes do 

Faturamento das AIH´s, com teto de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), Incentivo à 

Qualificação ao Parto – R$200,00 por parto e R$ 30.000,00 referente à adesão ao 

HOSPSUS fase III, para atendimento das necessidades da população no serviço 

hospitalar, sendo o custo mensal aproximado para manutenção do hospital São 

Vicente de Paula de R$ 450.000,00. A diferença vem sendo mantida com recursos 

próprios do município. 

 

TABELA 33 - HISTÓRICO DE INTERNAMENTOS - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA 

ANO N DE 
INTERNAMENTOS 

MÉDIA MENSAL 

2008 1.730 144 

2009 1.672 139 

2010 1.550 129 

2011 1.418 118 

2012 1.466 122 

2013 1.605 134 

2014 1.473 123 

2015 1.349 113 

2016 1.526 127 
Fonte: HSVP - 2017 

  

  São realizados através do Hospital São Vicente de Paula os exames de 

Ultrassonografia (gerais e obstétricas), Endoscopia, Raio X, Eletrocardiograma e 

atendimentos de fisioterapia. 
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 Com o objetivo de organizar o fluxo de atendimento, bem como estar de acordo 

com o que preconiza a Rede de Urgência e Emergência, foi implantado no ano de 

2014 a classificação de risco no atendimento através do Protocolo de Manchester. 

 Classificação de risco no protocolo de Manchester é um processo de gestão do 

risco clínico que tem por objetivo estabelecer prioridades para o atendimento dos 

cidadãos que acessam os serviços de urgência e emergência, e fundamenta-se em 3 

variáveis: 1. Gravidade (risco); 2. Recurso necessário; 3. Tempo de resposta. 

 São objetivos da classificação de risco: Personalizar o atendimento; Avaliar o 

cidadão logo na sua chegada; Reduzir o tempo para o atendimento: o cidadão 

atendido no tempo certo de acordo com a sua gravidade; Determinar a área de 

atendimento adequada: o cidadão deve ser encaminhado ao setor ou ponto de 

atenção adequado; Gerenciar o tempo de espera; Retornar informações ao 

cidadão/familiares. 

 

PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: PROTOCOLO DE MANCHESTER 

I) VERMELHO: Emergência 0 minutos 

II) LARANJA: Muito urgente 10 minutos 

III) AMARELO: Urgente 60 minutos 

IV) VERDE: Pouco urgente 120 minutos 

V) AZUL: Não urgente 240 minutos 

 Ainda com o objetivo de Qualificar o atendimento hospitalar em nosso município 

bem como melhorar o financiamento do mesmo com recursos de incentivo de custeio, 

de acordo com a Resolução SESA nº 746/2013, foi realizada a adesão ao HOSPSUS 

fase 3, recebendo o incentivo com avaliações positivas até Agosto de 2015, sendo 

revogada a resolução que tratava deste incentivo. 

 Em 2016 a SESA publica nova resolução do HOSPSUS fase 3 (Resolução 

SESA 180/2016), estando o Hospital São Vicente de Paula entre os  elegíveis para 

adesão. Encaminhado todos os documentos necessários, passando a receber o 

incentivo novamente a partir da competência de Janeiro de 2017, após 

encaminhamento de documentos comprobatórios de licitação para terceirização de 

Serviço de Remoção de Pacientes com necessidade de UTI Móvel (exigência da nova 

resolução). 
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1.2.6 Rede Materno-Infantil 
 

 A Rede Mãe Paranaense, definida como uma rede prioritária pelo Estado do 

Paraná, baseia-se  no fortalecimento e organização da atenção primária, secundária 

e terciária, estabelecendo protocolos que garantam uma atenção de qualidade, 

iniciando desde o pré-natal precoce, com a realização de 7 ou mais consultas; garantia 

de bom atendimento através da estratificação de risco das gestantes e dos bebes com 

atendimento em ambulatório especializado para as gestantes e crianças de risco e 

vinculação da gestante ao hospital mais adequado ao seu risco gestacional, com 

atendimento especializado. 

 Esta Rede de Atenção teve o início de sua implantação no município no final 

do ano de 2012 após realização da oficina Rede Mãe Paranaense do APSUS, 

efetivando-se em 2014 com todas as ações previstas na Linha Guia do Programa Mãe 

Paranaense, o que se dá através das ações realizadas pelas equipes de Saúde da 

Família no  acompanhamento da gestante e bebê até 01 ano de vida bem como a 

vinculação da gestante ao hospital conforme classificação de risco (habitual, 

intermediário e alto risco) para uma adequada atenção ao parto.  

 O atendimento de alto-risco é realizado através do ambulatório de alto risco 

estruturado pelo CISVALI - Consórcio Intermunicipal de Saúde, sendo as consultas e 

exames para as gestantes com esta classificação regulados pelo setor de TFD - 

Tratamento Fora de Domicílio. 

 O Hospital Municipal São Vicente de Paula é contratualizado para atendimento 

ao Parto de Risco Habitual. A referencia para parto de alto risco para nossa região, 

situada no município de União da Vitória, é a Associação de Proteção à Maternidade 

e à Infância - APMI. 

 Quanto à investigação dos óbitos, o município possui implantado um Comitê de 

Mortalidade Materna e Infantil que tem como objetivo principal investigar, estabelecer 

causas e intervir através de ações de prevenção, visando à proteção à gestante, 

sendo analisados todos os óbitos dentro dos prazos estabelecidos e encaminhados 

para outras instancias de análise dos mesmos. 
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 Um dos problemas identificados nos indicadores com relação ao 

acompanhamento da gestante é o baixo índice de início de pré natal no primeiro 

quadrimestre, o que requer a sensibilização da equipe para identificação precoce da 

gestação. Ainda neste ano de 2017 será implantado no município, conforme previsto 

pelo Rede Cegonha, o teste rápido de gravidez, o qual também pode contribuir para 

a melhora deste indicador. 

 Outra dificuldade é o baixo número de consultas oferecidas pelo ambulatório 

de alto risco, o que prejudica o acesso da gestante ao atendimento de referencia. 

 

 

1.2.7 Rede de Atenção as Urgências 
 

 A atenção à urgência e emergência constitui-se como um importante 

componente da assistência à saúde da população, estruturada para oferecer resposta 

rápida e qualificada, através do acolhimento do cidadão acometido de um agravo 

súbito à saúde em todas as portas de entrada dos serviços de saúde, 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.  

 Através da Rede Paraná Urgência o Estado do Paraná tem por objetivo garantir 

que, em todas as regiões do Estado, a população tenha acesso a um dos pontos de 

atenção da Rede, fixo ou móvel, na menor distância e tempo possíveis, estabelecendo 

atenção integrada, com encaminhamento correto dos pacientes para a unidade 

adequada e que promova a assistência mais eficaz possível, sendo as diretrizes 

gerais da Rede pactuadas em 2013, através da deliberação n 17 da CIB-PR.  

 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.  

 Em nossa região ainda não foi implantado o SAMU, estando este assunto 

estando esta assunto na pauta das instâncias colegiadas a nível regional,  sendo o 

principal motivo da não implantação os custos elevados para os municípios em 

decorrência da mesma. Esta implantação não depende somente da aceitação de um 
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município mas de todos da região, sendo considerado como meta Regional. No Plano 

Regional de Urgência e Emergência está previsto a implantação de Sala de 

Estabilização para nosso município, devido ao tempo resposta para atendimento aos 

pacientes, sendo a distância de 80 quilômetros do município de União da Vitória, a 

referência mais próxima. 

 A porta de entrada para atendimentos de Urgência e Emergência em nosso 

município é o Hospital Municipal São Vicente de Paula, através  do Pronto-

Atendimento 24 horas. Pela análise da produção de consultas médicas realizadas na 

rede própria, verifica-se número elevado de consultas no Serviço de Plantão,  gerando 

demanda excessiva, quando muitos casos que seriam solucionados na Atenção 

Básica se misturam com casos de urgência/emergência.  

 Através do setor de internamento o Hospital atende os pacientes dentro da sua 

capacidade, sendo os pacientes que necessitam de transferência para unidades de 

referência cadastrados na Central de Regulação. Após liberação da vaga a 

transferência é realizada por ambulância de simples remoção ou por UTI móvel, de 

acordo com a necessidade e gravidade do paciente. As ambulâncias de simples 

remoção compõe a frota de veículos do município e UTI Móvel é contratada por 

processo licitatório.  

 O município dispõe de um teto de 99 AIH's mês (Autorização de Internação 

Hospitalar), distribuídas entre os atendimentos prestados nos hospitais, sendo 82 no 

Hospital São Vicente de Paula e 17 em outros hospitais (11 em Curitiba, 04 em União 

da Vitória e 02 em Campina Grande do Sul). 

  

TABELA 34 - SÉRIE HISTÓRICA DE ATENDIMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE 2012 -2016 

  
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Número 
de 

Atendimentos 

 
21.292 

 
19.284 

 
15.430 

 
16.540 

 
17.626 

Fonte: CONSULFARMA - MV 2017 

 

 A média de atendimento no setor é de aproximadamente 49 pacientes ao dia. 

Percebe-se um aumento gradativo da procura pelo atendimento de consultas no 

Pronto Socorro do Hospital a partir de 2014. Quando verificado o número de 
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atendimentos por classificação de risco no sistema informatizado percebe-se falhas 

nos registros, o que deve ser revisto através de capacitação à equipe. 

 
1.2.8 Rede de Atenção Psicossocial 
 

 A Rede de Atenção Psicossocial foi instituída pelo Ministério da Saúde em 23 

de dezembro de 2011 através da Portaria nº 3088 pelo Ministério da Saúde,  para 

atenção à saúde das 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. De acordo com esta portaria, devem constituir a Rede de 

Atenção Psicossocial os componentes: 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 VI - Reabilitação Psicossocial.  

 O Estado do Paraná iniciou o processo de implantação da Rede de Atenção à 

Saúde Mental em 2012, a qual tem por objetivo a redução dos anos vividos com 

incapacidade por sofrimento ou transtorno mental e/ou com necessidades decorrentes 

do uso de Álcool e outras Drogas. A implantação e implementação desta tem por 

pressuposto o cuidado no território e a atenção primária como ordenadora das Redes, 

sempre em busca de articulação intra e intersetorial. 

 A Rede de Saúde Mental do Município de Bituruna é composta por: 05 equipes 

de Saúde da Família, NASF 1, Hospital Municipal (atendimento de emergência e 

Central de Regulação de Leitos e Ambulatório de Saúde Mental.  

Todos os profissionais das equipes de Atenção Primária de nosso município 

participaram do processo de qualificação quando ofertado através das oficinas do 

APSUS, implantando o processo de trabalho de acordo com a Linha Guia de Saúde 

Mental, no entanto ainda percebe-se grande dificuldade nesta área pelos profissionais 

em relação ao cuidado a ser oferecido às pessoas com sofrimento mental e seus 

familiares.  

Enquanto apoio especializado, a Rede de Atenção Psicossocial prevê a 

implantação de CAPS I em municípios com população acima de 15.000 habitantes, 

podendo o município realizar esta implantação de acordo com o número da população 

residente, no entanto, ainda não dispõe deste serviço.  



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

____________________________________________________ 

BITURUNA-PR 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 93 

 

Diante da grande demanda de pacientes com transtornos mentais e 

dependência de álcool e outras drogas, o município de Bituruna – PR, propôs 

mudanças significativas na forma de atendimento ao paciente e sua família, através 

de contratação de coordenação de saúde mental com formação em (Serviço Social) 

e possui psicóloga (não exclusiva) mas com ênfase em atendimento a pacientes de 

saúde mental, contando ainda com o apoio da equipe de enfermagem e médicos 

(clínicos gerais) do Hospital Municipal, sendo este apoio fundamental para o 

desenvolvimento do trabalho multidisciplinar e das atividades do setor. 

 Assim, o trabalho passou a ser desenvolvido de forma técnica recentemente, 

contudo já observamos resultados positivos, conforme apresentado em tabelas 

abaixo. 

 

TABELA 35 - RELAÇÃO DE INTERNAMENTOS DE DEPENDENTES QUÍMICOS E PORTADORES 
DE TRANSTORNOS MENTAIS 

ANO QUANTIDADE DE INTERNAMENTOS TOTA
L 

2016 / 1º semestre 32 32 

2017 / 1º semestre 14 14 
Fonte:6ª Regional de Saúde – União da Vitoria - PR 

 

 Salientamos que no momento o serviço oferecido no município de Bituruna – 

PR é o ambulatório de Saúde Mental, caracteriza-se como serviço especializado que 

funciona ligado as Unidades Básicas de Saúde.  

 Segundo a Lei nº 10.216 de 2001, ambulatórios tem por objetivo o tratamento, 

reabilitação e a reinserção social, como também a promoção de saúde mental. Visam 

atingir a população em geral, realizando atendimento individual e de grupo, consulta, 

avaliação médico-psicossocial, psicoterapia, orientação, atendimento familiar, 

atividades de sala de espera, atividades educativas em saúde, visitas domiciliares, 

atividades comunitárias e outras.  

Atualmente temos uma coordenadora de saúde mental, com formação em 

serviço social e psicóloga clinica e temos apoio da equipe de Enfermagem e Médicos 

(Clinico Geral) do Hospital Municipal, apoio este que é fundamental para o 

desenvolvimento do trabalho multidisciplinar e desenvolvimento das atividades do 

setor.   
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Segue análise quanto aos locais, causas e formas de internamento no primeiro 

semestre de 2017: 

 

TABELA 36 - RELATÓRIO DE INTERNAMENTOS DE DEPENDENTES QUÍMICOS E PORTADORES 
DE TRANSTORNOS MENTAIS – BITURUNA/2017 

ANO QUANTIDADE 
PACIENTES 

CLINICA/ CIDADE 

 
2017 / 1 
semestre 

 
14 

Hospital San – Julian – Piraquara – PR  
Hospital São Camilo – Ponta Grossa - PR 
Hospital Santa Casa – Irati – PR  

Fonte: Ambulatório de Saúde Mental 2017  

 

 Os internamento ocorrem em sua maior proporção no Hospital San Julian, em 
Piraquara, sendo as vagas liberadas através da Central de Regulação do Estado do 
Paraná 
 

TABELA 37 -RELATÓRIO DE QUANTITATIVO DE DEPENDENTES QUÍMICOS E PORTADORES DE 
TRANSTORNOS MENTAIS – BITURUNA/2017 

ANO QUANTIDADE 
PACIENTES 

TRANSTORNO MENTAL X 
DEPENDENCIA QUIMICA 

2017 / 1 
semestre 

10 Dependência Química 

2017 / 1 
Semestre 

4 Transtorno Mental 

Fonte: Ambulatório de Saúde Mental 2017  

 

 A principal causa de internamento é dependência química, com 71,42% em 

relação ao internamento por transtorno mental. 

 

TABELA 38 - FORMAS DE INTERNAMENTO 
TIPO DE INTERNACÃO  QUANTIDADES 

PACIENTES 
CLINICA 

VOLUNTARIA  – (internação voluntária: 
aquela que se dá com o consentimento do 
paciente). 

 
5 

 
Hospital São Camilo 

 

INVOLUNTARIA – ( internação involuntária: 
aquela que se dá sem o consentimento do 
usuário e a pedido de familiares). 

 
6 

 
Hospital San Julian 

COMPULSORIA – (internação compulsória: 
aquela determinada pela Justiça). 

 
3 

Hospital San Julian 
Santa Casa 

Fonte: Ambulatório de Saúde Mental 2017  
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 Mesmo com o trabalho de sensibilização realizado pela equipe, os 

internamentos involuntários e compulsórios somam 64,28% do total de internamentos 

psiquiátricos (35,72%). 

 Com relação aos atendimentos do ambulatório no município após sua 

implantação, os mesmos foram realizados conforme tabela abaixo:  

 

TABELA 39 - ATENDIMENTOS DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL 

ATIVIDADE QUANTIDADE 
Consultas com medico de referencia (Dr. Pimenta) 30 
Consulta com especialista psiquiatra SUS e convenio (União da Vitoria, 
Guarapuava e Curitiba) 

25 

Visita domiciliar 48 
Atendimento individual 18 
Acompanhamento familiar 39 
Educação em saúde - NASF / reunião  3 
Atendimento emergencial no hospital / plantão 9 
Projeto Terapêutico Singular familiar e coletivo – PTS  8 

*Informamos que estes dados referem se a partir de março de 2017 - Fonte: Setor Saúde Mental 

 

Analisando os desafios do município de Bituruna na área citamos: 

dependência, uso e abuso de drogas; falta de atividades de laser no território; índice 

de desemprego e questões genéticas que devem ser pesquisados de forma 

peculiar.Entre as dificuldades encontradas pela equipe pontuou – se as questões 

culturais e de resistência da população, que ainda solicita e acredita que internações 

em Hospitais Psiquiátricos resolvem o problema, em uma visão retrocessa, que leva 

ao isolamento do paciente, onde o mesmo fica distante dos olhos da comunidade para 

se ter a falsa impressão de que problemas relacionados a saúde mental (transtornos 

mentais e dependência química) não existem. Salientamos também a necessidade de 

uma equipe exclusiva para a área e adesão ao Centro de Atendimento Biopsicosocial 

- CAPS. Destacamos também a falta de carro próprio para realização do trabalho 

quando da necessidade de deslocamento da equipe para atendimento em domicílio. 

Contudo lembramos e salientamos a importância de que o trabalho siga os parâmetros 

nacionais e Estaduais de atendimento. 
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1.3 CONDIÇÕES SOCIOSSANITÁRIAS 
 

 

1.3.1 Perfil demográfico 
 

 

POPULAÇÃO 

 

Conforme dados projetados pelo Ministério da Saúde para 2016, a partir do 

CENSO 2010 – IBGE, o município possui 16.511 habitantes (Fonte: Ministério da 

Saúde a partir dos resultados do CENSO 2010 – IBGE – site: 

http://cidades.ibge.gov.br), sendo que 37,66% residem em área rural e 62,34% da 

população reside em área urbana. 

A taxa de urbanização 

apresentou alteração entre os Censos 

Demográficos de 2000 e 2010, em 

2000 a população urbana 

representava 47,78% e em 2010 

passou a representar 62,34% do 

total.O perímetro urbano compreende 

os bairros Jardim Andréia, 

Loteamento Jardim Adelina, São 

Vicente, Loteamento São Pedro, Loteamento Bela Vista, São João, Vila Mariana, São 

Francisco, Nossa Senhora Aparecida e São Cristóvão. A área rural apresenta grande 

extensão territorial e compreende 07 Assentamentos Rurais e as localidades/linhas: 

Augusto Loureiro, Barra do Jacutinga, Bet, Boa Esperança, Boa Vista, Bracatinga, 

Campo Novo, Colorado, Cresciume, Empoçado, Encantilado, Engano, Faxinal dos 

Santos, Gramados, Iratinzinho, Jacutinga, Jararaca, Navaski, Navegantes, Ortigara, 

Palmas, Papuã, Pitanga, Pitanguinha, Remasa, Rio das Antas, Rosário, Sabiá, 

Saltinho, Salto Bonito, Santa Catarina, Santa Gema, Santa Isabel, Santa Maria, Santa 

Terezinha, Santo Augusto, São José, São Paulo, São Roque, São Vicente, Vista 

Alegre e Volta Grande. 

As tabelas abaixo referem-se aos dados do Censo do IBGE 2010. 
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TABELA 40 - POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO TIPO DE DOMICÍLIO E SEXO - 2010 

TIPO DE DOMICÍLIO MASCULINA FEMININA TOTAL 

Urbano 4.962 4.937 9.899 

Rural 3.188 2.793 5.981 

TOTAL 8.150 7.730 15.880 
FONTE: IBGE - Censo Demográfico 

 

A população do sexo masculino corresponde a 51,3% da população e a 

feminina 48,7% da população. O índice de natalidade no município em 2010 ficou em 

15,05/ 1000 nascidos vivos. 

 
TABELA 41 - POPULAÇÃO ESTIMADA DE 2010 - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

FAIXA ETÁRIA HOMEM MULHER TOTAL 

0-4 693 644 1.337 

5-9 784 709 1.493 

10-14 890 876 1.766 

15-19 788 737 1.525 

20-29 1.297 1209 2.506 

30-39 1.177 1190 2.367 

40-49 1.030 961 1.991 

50-59 764 690 1.455 

60-69 431 403 834 

70-79 224 233 457 

80+ 71 78 149 

TOTAL 8.150 7.730 15.880 

FONTE: IPARDES, 2017. 

 

O município de Bituruna apresenta uma predominância masculina no que diz 

respeito à composição por sexo da população nos diversos grupos etários, registrando 

predomínio do número de mulheres na faixa etária acima de 70 anos. 

 

TABELA 42 – POPULAÇÃO ESTIMADA RESIDENTE POR ANO 

Ano Bituruna 

2010 15.880 

2011 15.892 

2012 15.903 

2013 16.416 

2014 16.448 

2015 16.480 

2016 16.511 
Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000, 
Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010. 

 

GRÁFICO 01 - EVOLUÇÃO POPULACIONAL MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL. 
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Fonte: IBGE 

Podemos observar que a população estimada para 2016 em relação à 2010, 

teve aumento de 631 pessoas. 

Conforme dados constantes na tabela 4, percebe-se que na ultima década o 

Município de Bituruna cresceu a uma media de 3,82% entre 2010 e 2016 (0,54% ao 

ano), enquanto o Estado do Paraná atingiu índice de1,21% ao ano na década 

2000/2010 e o País (Brasil) 1,12% ao ano, portanto, o índice municipal esta abaixo do 

índice estadual e nacional. 

 

DINÂMICA POPULACIONAL 
 

A população residente em área urbana permanece em ascensão, conforme 

demonstra o censo do IBGE. Grande número desta população que migra da área rural 

para a área urbana  vem ocupando terrenos irregulares aumentando desta forma os 

problemas de saneamento básico e gerando problemas de saúde pública como: 

gastroenterites, problemas respiratórios, diarréias, diversas formas de violência, entre 

outros. Este problema vem sendo enfrentado através da atuação das equipes de 

saúde da família, em parceria com as secretarias de obras e assistência social com 

relação à infra-estrutura para novos loteamentos. 

 

TABELA 43 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR GRUPOS DE IDADE, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS E 
O SEXO 
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Fonte: IBGE (censo 2010). 

Outro fato que se apresenta é o aumento da população idosa (mais de 60 anos) 

que já corresponde a 9,06% do total da população do município, em termos anuais, 

esta faixa da população cresceu 3,2% em média, sendo que mais de 50% dos idosos 

de nosso município reside em área rural. Isto implica em ampliar as ações de saúde 

para esta população, tanto na promoção, prevenção, assistência e reabilitação, bem 

como na formação da comunidade (familiares, cuidadores entre outros). 

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 

2010 (1,7% ao ano). Crianças e jovens detinham 34,7% do contingente populacional 

em 2000, o que correspondia a 5.454 habitantes. Em 2010 a participação deste grupo 

reduziu para 28,9% da população, totalizando 4.596 habitantes. 

Quanto as crianças menores de 5 anos, estas correspondem a 8,4% do total 

da população, havendo necessidade de melhorar o atendimento referente ao seu 

acompanhamento, conforme preconizam os programas de Puericultura, SISVAN e as 

redes de atenção à saúde (Rede Cegonha e Mãe Paranaense), ampliando o vínculo 

família e serviço de saúde.  

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu 

crescimento populacional (em média 0,37% ao ano).  
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A tabela 4 / gráfico 1 apresenta as diversas raças que compõe a população do 

município, que abriga famílias de diversas descendências, como: italianos, alemães, 

ucranianos, libaneses, indígenas, poloneses e outros. 

 
TABELA 44 – POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO COR/RAÇA - 2010 

COR/RAÇA POPULAÇÃO 

Branca 10.547 

Preta 226 

Amarela 30 

Parda 5.060 

Indígena 17 

sem declaração de cor/raça - 

TOTAL 15.880 
FONTE: IBGE - Censo Demográfico - NOTA: Dados do universo. 

 

É possível verificar uma predominância significativa da população de cor 

Branca no município de Bituruna, correspondente a 66,41% da população, 

provavelmente, reflexo da imigração de descendentes de origem européia, em 

especial Italiana. Destaca-se que o município ainda possuí população indígena 

habitantes originários do território, não se conhece a etnia a qual pertencem. 

  

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO 
 

 A taxa de envelhecimento é a razão da entre a população de 65 anos ou mais 

de idade em relação  a população total. A tabela abaixo apresenta variação ocorrida 

entre os anos de 2000 a 2010.  

 

GRÁFICO 02 - TAXA DE ENVELHECIMENTO 
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Fonte: PNUD 

 

 É possível verificar um aumento de 1,73% na população idosa do município no 

período de 10 anos, ainda abaixo do crescimento desta mesma população no Estado 

do Paraná, que apresentou um aumento de 1,9% no mesmo período. 

 
TAXA DE FECUNDIDADE  

 
TABELA 45 – POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO COR/RAÇA - 2010 

PERÍODO  1991 2000 2010 

Taxa de fecundidade total 3,8 3,3 2,5 
FONTE: Atlas de Desenvolvimento Humano 

 A taxa de fecundidade é mensurada pelo número de filhos por mulher. 

Verificamos na tabela acima que o número médio de filhos nascidos vivos, tidos por 

mulher ao final do seu período reprodutivo  no município, vem apresentado redução 

significativa, visto que a taxa de fecundidade que é de 2,51, segundo dados do 

IPARDES1 do ano de 2010, numero próximo do limite para assegurar a reposição 

populacional que é de 2,1. 

 

 

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER 
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 Os dados são extraídos a partir do número médio de anos que um indivíduo 

viverá a partir do nascimento, considerando o nível e estrutura de mortalidade por 

idade observados naquela população. Para o cálculo da esperança de vida ao nascer 

leva-se em consideração não apenas os riscos de morte na primeira idade, 

mortalidade infantil, mas para todo o histórico de mortalidade de crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos. Sendo uma síntese da mortalidade ao longo 

de todo o ciclo de vida dos indivíduos, a esperança de vida é o indicador empregado 

para mensurar as dimensões humanas no índice de desenvolvimento, qual seja, 

direito a uma vida longa e saudável. Isso porque, em cada um dos grupos etários os 

indivíduos estão sujeitos a diferentes riscos de mortalidade, estabelecendo distintas 

causas principais de mortalidade(Paraná). 

 

GRÁFICO 03 - ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER 

 

Fonte: PNUD 

 Em nosso município a esperança de vida ao nascer aumentou 10,7 nas últimas 

duas décadas, passando de 64.65% em 1991 para 74,72% no ano de 2010, chegando 

assim, próximo a esperança de vida ao nascer média do Estado do Paraná em 2010, 

que é de 74.8 anos e acima da do país que é de 73,9 anos 

 

MORTALIDADE PROPORCIONAL POR IDADE 

 
 Entende-se pela distribuição percentual dos óbitos por faixa etária, na 

população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

 Sua interpretação mede a participação dos óbitos em cada faixa etária, em 

relação ao total de óbitos. Elevadas proporções de óbitos de menores de um ano de 

idade estão associadas a más condições de vida e de saúde. O deslocamento da 
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concentração de óbitos para grupos etários mais elevados reflete a redução da 

mortalidade em idades jovens – sobretudo na infância – e o conseqüente aumento da 

expectativa de vida da população. Outras variações de concentração de óbitos 

sugerem correlação com a freqüência e a distribuição de causas de mortalidade 

específica por idade e sexo. 

 

TABELA 46 - SÉRIE HISTÓRICA DA MORTALIDADE SEGUNDO FAIXA ETÁRIA - JAN/2012 ÀJUN/2017 

FAIXA ETÁRIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Menor de 1 ano 1 1 4 2 2 2 

1 a 4    1 1  

5 a 9  1  1 1  

10 a 14  1     

15 a 19 3    2 1 

20 a 29 5 2 6 9 2  

30 a 39 6 4 4 3 3  

40 a 49 3 7 4 6 10 2 

50 a 59 12 17 19 20 15 8 

60 a 69 20 20 25 27 16 3 

70 a 70 19 22 12 30 29 9 

80 anos e mais 16 20 25 23 28 19 

Idade Ignorada       

TOTAL DE ÓBITOS 85 95 99 122 109 44 
Fonte: SIVITAISWEB/SIM/SCVGE/6ªRS 

 

Considerando a série histórica apresentada, percebemos um aumento na 

proporção de 2.27% de óbitos em maiores de 60 anos. Isso indica que a população 

do município está morrendo menos em idade prematura. Em contrapartida, há a 

necessidade de redução do número de óbitos infantis.  

 

 

TAXA BRUTA DE MORTALIDADE 

 

 Número total de óbitos, por mil habitantes, na população residente em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

 Sua interpretação expressa a intensidade com a qual a mortalidade atua sobre 

uma determinada população. A taxa bruta de mortalidade é influenciada pela estrutura 

da população quanto à idade e ao sexo. Taxas elevadas podem estar associadas a 

baixas condições socioeconômicas ou refletir elevada proporção de pessoas idosas 
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na população total. As taxas brutas de mortalidade padronizadas permitem a 

comparação temporal e entre regiões. 

 

GRÁFICO 04 - TAXA BRUTA DE MORTALIDADE 

 

Fonte: PNUD 

 

 Com relação ao total de óbitos, houve um aumento na proporção relacionado 

ao total da população nos últimos anos, entretanto, o município ainda encontra-se com 

proporção inferior ao Estado do Paraná. 

 

 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

 

A densidade demográfica de nosso município é de 13,07 habitantes por km2 

(IBGE, 2017), com crescimento geométrico de 0,09% ao ano conforme censo do IBGE 

(2010). 

 

EVENTOS POPULACIONAIS TÍPICOS 

  

 O município de Bituruna abriga famílias de diversas descendências, como: 

italianos, alemães, ucranianos, libaneses, indígenas, poloneses. Predominantemente, 

destaca-se a população descendente dos imigrantes italianos, que espalharam seus 

costumes e sua cultura desde a época da colonização. A religiosidade manifesta-se 
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no culto a Padroeira Santa Bárbara, que acompanha os moradores desde a fundação 

da pequena vila, que mais tarde foi chamada Bituruna. 

 As festas homenageando santos da igreja são uma tradição antiga da 

comunidade, realizadas em períodos habituais do ano, destacando-se a Festa de São 

Cristóvão sempre no mês de julho, São Roque em agosto, Nossa Senhora Aparecida 

em outubro e Santa Bárbara em dezembro. Nestas ocasiões a comunidade se reúne 

para celebrações religiosas, seguidas de almoço festivo e entretenimentos para as 

famílias, sempre com muita música e animação, onde não podem faltar torneios de 

truco e bingos. 

 A vitinicultura, nas décadas de 60 e 70 representava a grande promessa da 

economia biturunense. O Poder Executivo instituiu na época a Exposição Vinícola, 

que representava o mais importante evento cultural festivo da cidade. Em uma de suas 

edições, a Exposição registrou a visita do então governador do Paraná Moisés Lupion 

e sua comitiva. Segundo matéria do Jornal O Dia , “o governador manifestou a 

magnífica impressão colhida pelo desenvolvimento encontrado naquele longínquo 

recanto do Paraná”. 

 Eram os bons tempos da economia biturunense, dos quais os moradores mais 

antigos relembram com entusiasmo e sentem saudades.Esta exposição deu origem a 

outras festas tradicionais no município: a Festa da Uva, realizada em plena safra, para 

comercializar a produção de uvas e derivados produzidos pelos agricultores locais, 

em parceria com o Rodeio Crioulo, atividade já costumeira na região,  e a Festa do 

Vinho, realizada em meados de agosto, atraindo visitantes de diversos municípios. 

 Esses costumes acompanham os moradores vindos do Rio Grande do Sul no 

início da colonização, assim como o hábito de comer churrasco e tomar chimarrão. 

 Grupos folclóricos italianos como o grupo de Danças Camare e o grupo Musical 

Tozetti e a Orquestra de Viola sempre abrilhantam as ocasiões festivas do município, 

reunindo apreciadores da alegre cultura italiana(Bituruna). 

  

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

 Um fato importante a se considerar no aspecto demográfico da população de 

Bituruna são os Assentamentos da Reforma Agrária, que se apresentam no número 
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de 07, sendo: Assentamento 12 de Abril (Comunidades Reponte, Cascata, São Brás, 

São Roque e Entre Rios), Assentamento Etiene, Assentamento Crisciuminha, 

Assentamento Santa Bárbara (Comunidades São Miguel e Santa Izabel), 

Assentamento Rondom 3 (Comunidades Sagrada Família, São Francisco e Nossa 

Senhora Aparecida), Assentamento 27 de Outubro (Comunidades LariBogus e Nosso 

Senhor do Bonfim) e Assentamento Sonho de Rose – Ruaro. 

 Residem nessas áreas 513 famílias, conforme cadastro da Secretaria Municipal 

de Agricultura. Salienta-se que o município vem buscando parcerias junto ao Estado 

do Paraná para regulamentação fundiária dessas áreas. 

 Quanto a migração o município recebe um número pequeno de pessoas que 

vem de outras cidades e Estados para residência, devido  à pouca oferta de trabalho.  

 Há uma concentração maior de pessoas no período das festas da Uva e do 

Vinho, quando o município abriga pelo período de 3 a 4 dias, visitantes de diversas 

regiões vizinhas,contribuindo de uma forma ou de outra, para a economia do 

Município. Estes merecem especial atenção da equipe de saúde. 

 

 

 

1.3.2 Aspectos Socioeconômicos e Determinantes de Saúde 

  

 As mudanças que se processam no município nas áreas sociais e econômicas, 

implicam a necessidade de revisão e redirecionamento do planejamento realizado na 

área de saúde. Diante do avanço econômico e tecnológico e dependendo das 

condições ambientais, o quadro epidemiológico da população tende a sofrer alteração, 

requerendo que os serviços de saúde se adaptem a essas transformações.  

 Determinantes Sociais de Saúde (DSS) são as condições sociais em que as 

pessoas vivem e trabalham ou “as características sociais dentro das quais a vida 

transcorre” (Tarlov,1996). A promoção da saúde se faz por meio da educação, da 

adoção de estilos de vida saudáveis, do desenvolvimento de aptidões e capacidades 

individuais, da produção de um ambiente saudável, estando estreitamente vinculadas 

as políticas públicas voltadas para a qualidade de vida e ao desenvolvimento de 
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capacidades para analisar criticamente a realidade e promover a transformação 

positiva dos fatores determinantes da condição de saúde da população. 

 Este subtítulo pretende buscar aproximações no sentido das políticas públicas, 

mediante suas interfaces e intersetorialidade. A análise pretendida aqui, se faz na 

perspectiva de identificação de medidas intersetoriais que se configuram 

determinantes e/ou condicionantes da situação de saúde ou da atenção à saúde, 

desenvolvidas na esfera municipal. Então, caberá analisar a integração do setor saúde 

nos espaços de formulação, implementação e monitoramento das políticas públicas. 

 Importante enfatizar os Determinantes Sociais, pois estes tem um impacto 

direto na saúde e estruturam outros determinantes da saúde, ou seja, são as causas 

das causas. 

  

PRODUTO INTERNO BRUTO MUNICIPAL 

 

Em 2014, tinha um PIB per capita de R$ 17416.77. Na comparação com os 

demais municípios do estado, sua posição era de 281 de 399. Já na comparação com 

cidades do Brasil todo, sua colocação era de 2133 de 5570. Em 2015, tinha 92% do 

seu orçamento proveniente de fontes externas. Em comparação às outras cidades do 

estado, estava na posição 59 de 399 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, 

ficava em 1699 de 5570. 

 

TABELA 47 - PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CAPITA E A PREÇOS CORRENTES - 2014 

PRODUTO INTERNO BRUTO 

(PIB) 

VALOR UNIDADE 

Per capita 17.417 R$ 1,00 

A preços correntes 286.471 R$ 1.000,00 

FONTE: IBGE, IPARDES - NOTA: Nova metodologia. Referência 2010. Dados do último ano disponível 
estarão sujeitos à revisão quando da próxima divulgação. Diferenças encontradas são em razão dos 
arredondamentos. 

  

 No ano de 2014, o Produto Interno Bruto Per Capita somou R$ 17.417, 

enquanto o PIB a preços correntes se destacou com um valor total de R$ 286.471. 

 

TABELA 48 - VALOR ADICIONADO BRUTO A PREÇOS BÁSICOS SEGUNDO OS RAMOS DE 
ATIVIDADES - 2014  
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RAMOS DE ATIVIDADES VALOR (R$ 1.000,00) 

Agropecuária 83.890 

Indústria 36.563 

Serviços 91.924 

Administração pública 58.940 

TOTAL 271.316 

FONTE: IBGE, IPARDES - NOTA: Nova metodologia. Referência 2010. Dados do último ano disponível 
estarão sujeitos à revisão quando da próxima divulgação. Diferenças encontradas são em razão dos 
arredondamentos. 

 

 O Valor Adicionado Bruto (VAB) referente ao ano de 2014 teve o valor total de 

R$ 271.316,00, sendo os Serviços com o percentual de 33,88%, seguido pela 

Agropecuária com o percentual de 30,92%, Administração Pública com 21,72% e a 

Indústria  com 13,48%. Para os anos seguintes espera-se a recuperação econômica 

para o desenvolvimento das atividades no município, aumentando, desta forma, o 

VAB, bem como a melhoria dos investimentos no município. 

 

 

TABELA 49 - VALOR ADICIONADO FISCAL SEGUNDO OS RAMOS DE ATIVIDADES - 2015 

RAMOS DE ATIVIDADES VALOR (R$ 1,00) 

Produção primária 30.639.763 

Indústria 262.949.108 

Comércio e em Serviços 47.517.976 

Recursos / Autos* 1.146.735 

TOTAL 342.253.582 

FONTE: SEFA-PR NOTA: Dados sujeitos a reavaliação. Posição no site da fonte, 10 de outubro de 
2016. *Recursos: é o valor proveniente de decisões judiciais incorporados ao valor adicionado de 
municípios. Autos: é o valor pago (ou base de cálculo da lavratura) em autos de infração, no ano de 
referência. 

 

 O Valor Adicionado Fiscal referente ao ano de 2015 representou o valor total 

de R$ 342.253.582,00, sendo a maior representatividade vinda da indústria com um 

percentual equivalente a 76,83%. Para os próximos anos, espera-se o 

desenvolvimento das atividades industriais e a credibilidade na economia para uma 

maior participação do município no Valor Adicionado Fiscal.   

 

TABELA 50- FINANCIAMENTOS A AGRICULTURA E A PECUÁRIA - 2016 
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TIPO DE ESTABELECIMENTO CONTRATOS VALOR (R$ 1,00) 

Agricultura 608 13.738.665,95 

Custeio 451 7.104.796,08 

Investimentos 156 6.603.869,87 

Comercialização 1 30.000,00 

Pecuária 131 3.080.836,42 

Custeio 63 1.132.416,78 

Investimentos 68 1.948.419,64 

FONTE: BACEN - NOTA: Dados sujeitos a revisão pela fonte. Posição dos dados, no site da fonte, 30 
de abril de 2017. 

 

 No ano de 2016 foram firmados 1.478 contratos de financiamentos para  a 

agricultura e a pecuária, sendo 608 contratos, no valor de R$ 13.738.665,95 para a 

atividade agrícola e 451 contratos no valor de R$ 7.104.796,08 para custeio agrícola, 

156 contratos no valor de R$ 6.603.869,87 para investimentos no setor agrícola, 1 

contrato no valor de R$ 3.080.836,42 para o desenvolvimento da pecuária, 63 

contratos no valor de R$ 1.132.416,78 para custeio da pecuária e 68 contratos no 

valor de R$ 1.948.419,64 para investimentos na pecuária. 

TABELA 51 - RECEITAS MUNICIPAIS SEGUNDO AS CATEGORIAS - 2015 

CATEGORIAS VALOR (R$ 1,00) 

Receitas correntes 43.002.624,39 

Receitas de capital 735.288,67 

Receitas correntes intraorçamentárias 33,30 

TOTAL 43.737.946,36 

FONTE: Prefeitura NOTA: Dados extraídos do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor 
Público Brasileiro (SICONFI) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Até 2012, do Sistema de Coleta 
de Dados Contábeis da STN. Dados sujeitos à alteração pela fonte. 

 

 As Receitas Correntes no ano de 2015 tiveram um valor total de R$ 

43.002.624,39 representando 98,32% do valor total. Já as Receitas de Capital ficaram 

com R$ 735.288,67 e as Receitas Correntes Intraorçamentárias  com apenas R$ 

33,30. 

 

TABELA 52 - RECEITAS CORRENTES MUNICIPAIS SEGUNDO AS CATEGORIAS - 2015 

CATEGORIAS VALOR (R$ 1,00) 

Receita de contribuições 547.096,89 

Receita de serviços 100.853,71 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

____________________________________________________ 

BITURUNA-PR 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 110 

 

Receita patrimonial 316.576,66 

Receita tributária 1.839.204,31 

Receita de transferências correntes 39.656.860,79 

Outras receitas correntes 542.032,03 

TOTAL 43.002.624,39 

FONTE: Prefeitura NOTA: Dados extraídos do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor 
Público Brasileiro (SICONFI) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Até 2012, do Sistema de Coleta 
de Dados Contábeis da STN. Dados sujeitos à alteração pela fonte. 

  

 No ano de 2016 o valor referente as Receitas de Transferências Correntes 

foram de R$ 39.656.850,79 apresentando 92,22% das Receitas Correntes do 

Município. Acompanhado com as demais Receitas, o respectivo ano totalizou R$ 

43.002.624,39. 

 

TABELA 53 - RECEITAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS SEGUNDO AS CATEGORIAS - 2015 

CATEGORIAS VALOR (R$ 1,00) 

Impostos - Total 1.691.389,53 

Imposto predial e territorial urbano (IPTU) 403.911,30 

Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (IR) 729.218,58 

 

Imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) 155.922,20 

Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) 402.337,45 

 

Taxas - Total 147.814,78 

Pelo exercício do poder de polícia 84.818,77 

Pela prestação de serviços 62.996,01 

TOTAL 1.839.204,31 

FONTE: Prefeitura de Bituruna - PR- NOTA: Dados extraídos do Sistema de Informações Contábeis e 
Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Até 2012, do 
Sistema de Coleta de Dados Contábeis da STN. Dados sujeitos à alteração pela fonte. 

 

 Os Impostos no ano de 2015, alcançaram um total de R$ 1.691.389,53, 

representando 91,96% das Receitas Tributárias Municipais. Em seguida, destaca-se 

as Taxas com R$ 147.814,78, ou seja, 4,6% das Receitas.  

 

TRABALHO E RENDA 

 

O Censo do IBGE (2010) aponta como principais atividades econômicas de 

nosso município a Agricultura, seguida pela Indústria de transformação, Comércio, 
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Educação, Serviços domésticos, Administração pública, Construção, Transporte e 

Armazenagem, Saúde humana e serviços sociais e Atividades administrativas. 

 

TABELA 54 – POPULAÇÃO OCUPADA SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS - 2010 

 

 

 

 

Um número significativo de pessoas, totalizando 40,44% da população do 

município está ocupada com atividades rurais (agricultura, pecuária ou produção 

florestal) e 15,95% nas indústrias de transformação (indústria de portas, compensados 

e mobiliário).  

 

TABELA 55 - NÚMERO DE ESTABALECIMENTOS E EMPREGOS (RAIS) SEGUNDO ATIVIDADES 
ECONÔMICAS - 2015 
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Fonte: MTE/RAIS 

 

Quanto ao nível de emprego por tipo de atividade, segundo o Ministério do 

Trabalho e do Emprego – RAIS (posição em 31/12/2011), a indústria madeireira e do 

mobiliário é a atividade que gera o maior número de empregos formais no município, 

totalizando 1.332 empregos (45%), seguido pela administração pública direta e 

indireta com 384 (13,21%), comércio varejista com 304 empregos (10,4%), serviços 

médicos, odontológicos e veterinários 153 empregos (5,26) e indústria de produtos 

alimentícios, de bebida e álcool etílico 124 empregos (4,26%). Estas 5 atividades 

geram 78,13% dos empregos formais do município. 

As fábricas de compensados e a indústria de portas predominam no setor 

industrial. As oscilações de mercado destes produtos norteiam os índices de emprego 

e renda da população. 
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Entre as outras atividades que geram emprego surge o setor de confecção de 

roupas, que vem sendo incentivado pela administração pública municipal ampliando 

a oferta de empregos. 

 

TABELA 56 - ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ÁREA SEGUNDO AS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS - 2006 

 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 

 

Na agricultura destaca-se como principal atividade econômica a lavoura 

temporária, com 36,80% em uma área de 19.348 hectares, que corresponde a 20,83% 

de toda a área. Em seguida consta pecuária e criação de outros animais (21,14%), 

produção de florestas plantadas (15,38%) e produção de florestas nativas (12,35%). 

Na zona rural, predominam os pequenos agricultores, os quais sobrevivem 

da agricultura familiar. Verifica-se que a grande maioria tem a condição de 

proprietário, num total de 1.419 estabelecimentos em uma área de 84.638 hectares, o 

que corresponde a 81,73% de estabelecimentos e 91,16% da área total. 

Quanto a produção agrícola na lavoura temporária, as culturas mais 

produzidas são soja (em grão), feijão (em grão), milho (em grão), mandioca e cana de 

açúcar. Na cultura permanente, destaca-se a produção em maior quantidade de 

galináceos e bovinos e na produção de origem animal a produção de leite e mel de 

abelha. 

Através da Secretaria de Agricultura, como incentivo à agricultura familiar, 

destaca-se o Projeto de Inseminação Artificial e o incentivo à bacia leiteira com 

instalação de Laticínio no município. 
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TABELA 57 - POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA (PIA), ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) E OCUPADA, 
POR TIPO DE DOMICÍLIO E SEXO - 2010 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra 

 

Comparando a tabela acima com a população geral, percebe-se que 47,88% 

da população é economicamente ativa. Do total da população economicamente ativa, 

94,97% estão exercendo alguma atividade econômica. 

A população economicamente ativa maior de 18 anos desocupada no 

município atingiu índice de 4,2% em 2010.. 

Em 2011 o município apresentou uma média de 428 pessoas em situação de 

desemprego (Fonte: Agencia do Trabalhador 2011 e Plano Munic. de Assistência 

Social 2011). Considerando a população economicamente ativa (IPARDES/IBGE 

2010), o índice de desemprego do município em 2011 foi de 5,41%. Em Março de 

2013 a Agência do Trabalhador apresentou a média de 230 pessoas em situação de 

desemprego, atingindo o índice de 2,9%. Entre os principais setores que absorveram 

os trabalhadores no período estão a construção civil com 53%, indústria 15% e 

comércio 15% sendo os demais absorvidos por setores diversos. 

A renda média domiciliar per capita (Censo IBGE 2010) é de R$ 439,56. No 

entanto, grande contingente da população é de baixa renda, sendo que o município 

está classificado como de extrema pobreza pelo Plano “Brasil Sem Miséria” do 

Governo Federal. Dados do IBGE/IPARDES 2000 apontam 1.382 famílias e 6.747 

pessoas em situação de pobreza, sendo a taxa de pobreza do município de 32,99%. 

A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação – SAGI, do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à fome, apresenta de acordo com o Censo do 

IBGE 2010 o percentual de 9,75% do total da população de nosso município em 

extrema pobreza, sendo 19,81% da população rural e 3,68% da população urbana. 

 

TABELA 58 - VULNERABILIDADE SOCIAL 
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 Analisando a Vulnerabilidade Social, de acordo com os dados apresentados 

pelo PNUD percebemos uma redução significativa na porcentagem de vulneráveis e 

dependentes de idosos e de crianças extremamente pobres, no período de 1991 à 

2010, nas famílias de no Município. Em contrapartida, a porcentagem de mães chefes 

de família sem fundamental e com filho menor, no total de mães chefe de família, 

apresentou um aumento de 16,18% no mesmo período. No tocante ao Trabalho e 

Renda, a porcentagem de vulneráveis a pobreza apresentou redução de 33.89% em 

duas décadas, e a porcentagem de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental 

completo em ocupação formal reduziu em 14.32%, no período de 2000 à 2010. Por 

fim, analisando a tabela acima exposta, verifica um aumento de 11.47% da incidência 

da população em domicílios com banheiro e água encanada, a qual soma um total de 

92.19% do total de domicílios. 

Objetivando a melhora destes indicadores diversos programase benefícios 

Federais e Estaduais vem sendo criados e implementados com atendimento 

intersetorial, tais como:  

- BPC (Benefício de Prestação Continuada):são beneficiados pelo BPC no 

município 60 idosos e 123 portadores de deficiência (SAGI 2013). O BPC é concedido 

a famílias com renda inferior a ¼ de salário mínimo per capita; 

- Programa Bolsa Família: Programa Federal de Transferência Direta de 

Renda, é concedido a famílias com renda per capita de até R$ 170,00 reais, composto 

por benefício básico (para famílias em extrema pobreza - renda per capita até R$ 

85,00) e benefício variável de R$ 39,00 por criança e R$ 46,00 por jovem entre 15 e 

17 anos . Conforme informações do CRAS - Centro de Referencia de Assistência 

Social de nosso município - Setor de Cadastramento, considerando o mês de 
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referencia de Julho de 2017, são 3.232 famílias cadastradas no “Cad Único” e 1.247 

famílias beneficiadas pelo programa. 

- Programa Família Paranaense: nosso município também é prioritário e 

participa desde o ano de 2012 do Programa de Transferência de Renda do Estado do 

Paraná - Programa Família Paranaense, que tem por objetivo o complemento de 

renda e inclusão de famílias em situação de vulnerabilidade nos diversos programas 

sociais e atendimento intersetorial, com 274 famílias beneficiárias. 

Destaca-se a importância do trabalho intersetorial, compondo a rede, as 

diversas Secretarias do município, Conselho Tutelar, CRASS, bem como os diversos 

grupos sociais organizados:  

• Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE; 

• Associação Comercial e Industrial de Bituruna– ACIB; 

• Associação da Terceira Idade; 

• Associação dos acadêmicos de Bituruna; 

• Associação dos catadores de Lixo do Bairro São João; 

• Associação dos Produtores de Uva e Vinho de Bituruna - APROVIB; 

• Associação dos Produtores de Leite de Bituruna– APROLEITE; 

• Associações de moradores: Bairro Nossa Senhora Aparecida, Bairro Bela 

Vista, Bairro São Francisco, Bairro São João, Bairro São Vicente, Distrito de 

Santo Antonio do Iratim, Bairro Vila Mariana, Bairro Jardim Andréia, Bairro 

São Pedro; 

• Associações de Agricultores; 

• Associação Agroerval; 

• Associação Regional de Cooperação Agrícola do Contestado – ARCAC; 

• Associação comunitária da Vila Rural Sapopema; 

• Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

• Sindicato Rural Patronal; 

• Sindicato dos trabalhadores da industria Construção e Mobiliário de União da 

Vitoria; 

• Pastoral do Idoso; 

• APMF`s das Escolas Municipais e Estaduais; 
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• Instituições Religiosas. 

 O conhecimento dos diversos grupos sociais organizados no Município é 

importante para o trabalho em rede e o estabelecimento de parcerias, visando uma 

melhor qualidade de vida da população. 

  

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH 

 

O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano é um índice do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), criado para medir o grau de 

desenvolvimento social dos povos. São consideradas três dimensões para medir o 

grau de desenvolvimento dos municípios, dos estados e dos países: a renda, a 

longevidade e a educação. É medido de 0 (zero) a 1 (um). 

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Bituruna é 0,667, em 2010, o 

que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 

0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é 

Longevidade, com índice de 0,829, seguida de Renda, com índice de 0,645, e de 

Educação, com índice de 0,556. (Brasil A. d.) 

 

TABELA 59 - IDH – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

IDHM e componentes 1991  2000 2010 

IDHM Educação 0,175  0,342 0,556 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 13,51  23,46 38,65 

% de 5 a 6 anos na escola 25,04  49,57 81,47 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 
REGULAR SERIADO ou com fundamental completo 

31,97  61,57 93,97 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 14,70  37,02 58,01 

% de 18 a 20 anos com médio completo 7,71  16,72 32,87 

IDHM Longevidade 0,661  0,739 0,829 

Esperança de vida ao nascer 64,65  69,31 74,72 

IDHM Renda 0,522  0,599 0,645 

Renda per capita 206,15  333,10 443,43 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP 
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De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,392, em 1991, para 0,667, 

em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. 

Isso implica em uma taxa de crescimento de 70,15% para o município e 47% para a 

UF; e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 54,77% para 

o município e 53,85% para a UF. No município, a dimensão cujo índice mais cresceu 

em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,381), seguida por 

Longevidade e por Renda. Na UF, por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu 

em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida por 

Longevidade e por Renda (Brasil A. d.). 

 

GRÁFICO 05 - EVOLUÇAO DO IDHM DE BITURUNA 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

EDUCAÇÃO 
 

A rede de ensino no município é constituída por 17 instituições, sendo 8 escolas 

municipais (6 na área urbana e 2 na área rural), 3 centros municipais de educação 

infantil, 4 escolas estaduais (2 na área urbana e 2 na área rural), 1 escola de educação 

especial (APAE) e 1 Centro de educação de jovens e adultos (CEEBJA).  
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TABELA 60-NÚMERO DE ALUNOS POR ESCOLA, ESFERA ADMINISTRATIVA E LOCALIZAÇÃO 

Nº Estabelecimento 

 

Nº Alunos Rede ensino Localização 

1 CRECHE PINGO DE MEL  109 MUNICIPAL URBANA 

2 CRECHE DONA PIA 59 MUNICIPAL URBANA 

3 CRECHE BELMIRO LEVIS 68 MUNICIPAL  URBANA 

4 ESCOLA ESTADUAL IRMÃ CLARA 420 ESTADUAL RURAL 

5 ESCOLA ESTADUAL NOVO MILÊNIO 487 ESTADUAL URBANA 

6 ESCOLA ESTADUAL SANTA BÁRBARA 1075 ESTADUAL URBANA 

7 ESCOLA ESTADUAL SANTA IZABEL 93 ESTADUAL RURAL 

8 ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BABY 111 MUNICIPAL URBANA 

9 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GRESELLE 115 MUNICIPAL URBANA 

10 ESCOLA MUNICIPAL BENTO GONÇALVES 103 MUNICIPAL URBANA 

11 ESCOLA MUNICIPAL DR. OSCAR GEYER 348 MUNICIPAL URBANA 

12 ESCOLA MUNICIPAL FREI TIAGO LUCHESE 362 MUNICIPAL URBANA 

13 ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO GEYER 237 MUNICIPAL URBANA 

14 ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO 280 MUNICIPAL RURAL 

15 ESCOLA RURAL MUN SÃO MIGUEL 50 MUNICIPAL RURAL 

16 CEEBJA 233 ESTADUAL URBANA 

17 APAE 62 ESTADUAL URBANA 

 TOTAL  4.239   

FONTE: Secretaria Municipal de Educação 2017 e Replica-SAE 2013. 

 

A tabela abaixo aponta o número de alunos matriculados conforme faixa etária: 

creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, no ano de 2016, 

apresentando um aumento de 0,51% de alunos matriculados no período de um ano. 

 

TABELA 61–NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS 

EDUCAÇÃO FONTE DATA MUNICÍPIO  REGIÃO  ESTADO 

Matrículas na Creche (alunos) MEC/INEP 2016 220  1.521  209.954 

Matrículas na Pré-escola (alunos) MEC/INEP 2016 245  2.710  231.155 

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos) MEC/INEP 2016 2.692  16.762  1.430.589 

Matrículas no Ensino Médio (alunos) MEC/INEP 2016 772  5.195  457.554 

Matrículas na Educação Profissional (alunos) MEC/INEP 2016 -  582  82.447 

Matrículas no Ensino Superior (alunos) MEC/INEP 2015 -  5.653  389.966 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) IBGE 2010 8,07  ...  6,28 

 

Observa-se que o município oferece 220 vagas em creches, sendo este número 

insuficiente para o atendimento às crianças de nosso município com idade até 4 anos. 

Há projeto para construção de novo centro de educação infantil no Bairro São João 

para ampliação destas vagas. 

 

TABELA 62 – TAXA DE ANALFABETISMO SEGUNDO FAIXA ETÁRIA - 2010 

FAIXA ETÁRIA (anos) TAXA (%) 

De 15 ou mais 8,07 

De 15 a 19 0,72 
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De 20 a 24 0,62 

De 25 a 19 2,46 

De 30 a 39 4,86 

De 40 a 49 8,49 

De 50 e mais 19,97 
FONTE: IBGE - Censo Demográfico 

 

Referente a taxa de analfabetismo no município, conforme demonstra o censo 

do IBGE 2010, a mesma é de 8,07 na população de 15 anos ou mais, subindo para 

19,97 se considerado a população de 50 anos ou mais, sendo a população nesta 

última faixa etária acometida por maior número de problemas de saúde, o que 

demanda atenção especial das equipes de saúde bem como demais políticas 

públicas. 

 

 

  

EXPECTATIVA DE ANOS DE ESTUDO 
 

 O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a freqüência 

escolar da população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos 

de estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá 

completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou de 9,27 anos 

para 9,49 anos, no município, enquanto na UF passou de 10,11 anos para 10,43 anos. 

Em 1991, a expectativa de anos de estudo era de 9,32 anos, no município, e de 9,68 

anos, na UF. 

 Observando estas informações o município apresentou melhora, no entanto, 

mantêm-se abaixo da média federal. 

 

 

POPULAÇÃO ADULTA 

 

 Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade da 

população adulta, o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino 

fundamental completo. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso 
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das gerações mais antigas, de menor escolaridade. Em 1991, os percentuais eram de 

13,51% ,no município, e 30,09%, na UF. Entre 2000 e 2010, esse percentual passou 

de 23,46% para 38,65%, no município, e de 39,76% para 54,92%, na UF. Em 2010, 

considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 10,53% eram 

analfabetos, 31,82% tinham o ensino fundamental completo, 16,59% possuíam o 

ensino médio completo e 5,24%, o superior completo. No Brasil, esses percentuais 

são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27%. Neste aspecto o indicador 

do município também encontra-se abaixo da média da União. 

 

GRÁFICO 06 - ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO - 1991 À 2010 

 

 

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade no município, de acordo com 

os dados do IPARDES-2016 é de 98,2%. 

 

 

 

 

EVASÃO ESCOLAR 

 

 A Evasão Escolar do Municípioé de 0%, considerando os anos inicias de 

responsabilidade do município (até o quinto ano). 
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 Nas escolas de responsabilidade do Estado, quais sejam, ensino fundamental 

- anos finais, ensino médio e educação de adultos, se apresentam conforme tabela 

abaixo: 

 

TABELA 63 - NÚMERO E PRINCIPAIS CAUSAS DE EVASÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS 
ESTADUAIS - BITURUNA-PR  

COLÉGIO MOTIVOS DA 
EVASÃO 

NÍVEL DE ENSINO QUANTIDADE DE ALUNOS 
EVADIDOS 

 
CEEJA 

-Desinteresse 
-Casamento 
-Nascimento de filhos 

 
EJA 

 
28 alunos 

01 retornou 

 
IRMÃ CLARA 

-Gravidez precoce 
-Indisciplina 
-Defasagem série 
-Repetência 
-Casamento 
-Desinteresse 

 
13 Ensino 

Fundamental 
10 Ensino Médio 

 
23 alunos 

05 retornou 

 
NOVO MILÊNIO 

-Desinteresse 
-Desobediência 

18 Ensino 
Fundamental 

02 Ensino Médio 

20 alunos 
07 retornou 

 
SANTA BARBARA 

-Gravidez precoce 
-Defasagem série 
-Indisciplina 
-Repetência 
-Casamento 
-Desinteresse 

 
12 Ensino 

Fundamental 
07 Ensino médio 

 
19 alunos 

10 retornou 

 
SANTA IZABEL 

-Dificuldade de 
acesso a escola 
-Desinteresse 

 
02 Ensino 

Fundamental 

 
02 alunos 

01 retornou 

 

 É possível verificar na tabela acima, que o número de evasão escolar prevalece 

no Centro Estadual de Educação para Jovens e Adultos (CEEJA). Percebe-se ainda, 

que dentre vários outros, os motivos da evasão que se apresentam na maioria dos 

Colégios do município são o desinteresse e o casamento. Considerando o número de 

alunos matriculados na rede estadual do Município, a taxa de evasão escolar é de 

2,95% de alunos evadidos. 

 

 

ALIMENTAÇÃO 

 

 A Segurança Alimentar e Nutricional é entendida, de acordo com a Lei Orgânica 

de Segurança Alimentar e Nutricional, como o direito de todos ao acesso regular e 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

____________________________________________________ 

BITURUNA-PR 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 123 

 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 

cultural, econômica e socialmente sustentáveis.  

A alimentação e nutrição constituem-se em requisitos básicos para a promoção 

e a proteção da saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento 

e desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania.  

A falta de acesso a uma alimentação adequada e saudável compromete 

diretamente a saúde. Entretanto faz-se necessário viabilizar o direito humano à 

alimentação adequada e saudável sendo este um grande desafio, principalmente 

quando o alimento é compreendido como mercadoria e a garantia de seu acesso 

depende, sobretudo, da situação econômica da população. As pessoas de baixa 

renda ficam mais vulneráveis à desnutrição por falta de acesso aos alimentos 

adequados ou tornam-se obesas ao buscarem compensar as necessidades com 

alimentos mais baratos, mas de baixa qualidade nutricional e alta densidade calórica. 

Em contrapartida encontramos dados que nos mostram a convivência de adultos e 

crianças com o problema da desnutrição, sobrepeso, obesidade e doenças 

associadas a esse quadro. Muitas vezes os problemas acontecem na mesma família 

e, sobretudo, nos grupos sociais mais vulneráveis. 

As diversas secretarias devem juntar as forças no sentido de desenvolver 

ações e realizar educação em saúde ‘a comunidade para fortalecer o indivíduo a ter 

conhecimento, desenvolvendo desta forma a autonomia para escolha de seus 

próprios alimentos, sabendo diferenciar a alimentação saudável ou não, com o 

propósito de evitar problemas futuros.  

Entre as ações desenvolvidas pelo município destaca-se o Programa de 

Compra Direta, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, que adquire os alimentos 

direto do produtor rural, e os mesmos abastecem as escolas e restaurante popular. 

Todas as escolas seguem as orientações e recomendações dos nutricionistas para 

oferta da alimentação/lanche saudável aos alunos, bem como as normativas quanto 

a alimentação saudável.  

Nos programas de saúde está sendo planejadas as ações de educação em 

saúde com o tema de acordo com a programação de cada ESF, bem como ocorre a 
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fiscalização e inspeção dos ambientes e dos alimentos produzidos e que são 

comercializados, servidos ou distribuídos para a população, garantindo a qualidade 

dos alimentos. 

O município possui o Restaurante Popular onde é servido almoço a preço 

popular de R$ 4,00, são atendidas diariamente cerca de 300 pessoas. O programa 

visa completar um ciclo produtivo, visto que os alimentos consumidos no restaurante 

são adquiridos da agricultura familiar do município, e uma das metas de atendimento 

do Programa é beneficiar os próprios Produtores Rurais quando se deslocam até a 

sede do município. O serviço conta com o auxílio de profissionais como nutricionista 

e Engenheiro Agrônomo. 

Outro programa que atende as famílias com critérios de renda é o Programa 

Leite das Crianças, o qual teve início em nosso município no ano de 2003. Desde sua 

implantação o programa vem colaborando para reduzir gradativamente o índice de 

desnutrição infantil. Através deste programa é fornecido 1 litro de leite/dia para 

crianças com 6 meses até 3 anos de idade, podendo ser prorrogado para mais 6 

meses de acordo com o estado nutricional da criança, sendo 349 famílias e 362 

crianças beneficiadas no município (CRAS, Mês de Referência Julho 2017).Como 

dificuldade encontramos a falta de avaliação do estado nutricional das crianças 

atendidas neste programa para análise de sua efetividade. 

Mesmo com todas essas ações, ainda percebe-se resistência na população 

quanto ao preparo adequado, escolha de seus alimentos e aumento do consumo de 

frutas e hortaliças, e ainda quanto a prática de atividade física, sendo essas escolhas 

essenciais para a redução da mortalidade por agravos decorrentes da má 

alimentação, redução da prevalência de desnutrição e obesidade em todas as faixas 

da população e redução da incidência de câncer, o que reforça a  necessidade da 

atuação intersetorial para sensibilização dos usuários sobre a importância da 

alimentação saudável na vida das pessoas. Como sugestão de trabalho apontam-se: 

• Investir em instrumentos e estratégias de comunicação e educação em saúde 

em todas as unidades de saúde; 

• Apoiar os profissionais de saúde em seu papel de socialização do conhecimento 

e da informação sobre alimentação e nutrição nas ESF; 
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• Buscar a sensibilização dos indivíduos na decisão por praticas promotoras da 

saúde junto ao NASF.  

• Fortalecer a participação e o controle social no planejamento, execução, 

monitoramento e avaliação do programas e ações de alimentação e nutrição no 

município. 

• Capacitar os profissionais de saúde para a verificação dos dados 

antropométricos; 

• Sensibilizar os profissionais para efetuarem o registro de todos os pacientes no 

sistema de informação para melhorar o indicador tendo em vista uma parcela 

muito pequena de pacientes cadastrados.  

 

AGROTÓXICOS 

  

 Segundo a legislação vigente, agrotóxicos são produtos e agentes de 

processos físicos, químicos ou biológicos, utilizados nos setores de produção, 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, pastagens, proteção de 

florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, 

hídricos e industriais.  

 Os agrotóxicos são considerados extremamente relevantes no modelo de 

desenvolvimento da agricultura no País. O Brasil é o maior consumidor de produtos 

agrotóxicos no mundo. Em decorrência da significativa importância, tanto em relação 

à sua toxicidade quando à escala de uso no Brasil, os agrotóxicos possuem uma 

ampla cobertura legal no Brasil, com um grande número de normas legais. O 

referencial legal mais importante é a Lei nº 7802/89, que rege o processo de registro 

de um produto agrotóxico, regulamentada pelo Decreto nº 4074/02. 

 Com esta evolução tecnológica no país, os projetos relacionados à prevenção 

do meio ambiente, bem como o processo tradicional de produção agrícola sofreu 

drásticas mudanças, com o intuito de alcançar a produção em larga escala e a mesma 

ser comercializadas em nível mundial.Estas tecnologias abordadas anteriormente 

envolvem, quase em sua maioria, o uso extensivo de agrotóxicos, com a finalidade de 

controlar doenças e aumentar a produtividade.  
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 Essas mudanças vêm acontecendo e alcançam todos os municípios, e Bituruna 

não ficou de fora. Os principais produtos da agricultura local são:soja, milho, feijão, 

além de pomares como uva, maçã, morango, pêssego, kiwi e amora, sendo os últimos 

em menor escala. A utilização de agrotóxicos em nossas lavouras visa alterar a 

composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 

considerados nocivos. Também são considerados agrotóxicos as substâncias e 

produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de 

crescimento. 

 Observa-se que no município as distribuidoras destes produtos fazem um 

trabalho de recolhimento das embalagens e orientam com relação ao uso de EPI’s, 

por outro lado no cruzamento das informações oriundas da Atenção Básica e visitas 

realizadas no na área rural por outros fins, observa-se que os equipamentos de 

proteção não são utilizados por todos e no caso do aparecimento de alguns sintomas 

são tratados em domicilio, sem procura de atendimento médico, só buscando os casos 

mais graves e omitindo as informações relacionadas ao uso, o que constata-se na 

verificação dos registros dos dados no Sistema de Notificação de Agravos - SINAN 

que no período de 2007 a 2016 apresenta um total de sete casos,podendo comprovar 

a subnotificação desse agravo. Analisando por faixa etária o maior numero encontra-

se na de 30 ou + com 04 casos, por agrotóxico agrícola, sendo identificado 01 

caso/ano de 2013 a 2016. O município vem trabalhando junto aos ACS's da área rural 

sobre o tema. No tocante à analise da saúde do trabalhador  não há registros destas 

informações.  

 Se apresentam como sugestões de trabalho para atuação nesta problemática 

de saúde e prevenção de agravos: 

• Trabalhar junto aos ACS e ESF a orientação relacionada ao incentivo a 

produção e a comercialização de produtos fitossanitários (produtos de baixo 

impacto ambiental e também de baixa toxicidade) aprovados para uso na 

produção orgânica e de base agro ecológica; 

• Utilizar redes sociais, internet e rádio para comunicar a população sobre os 

impactos a saúde e ao meio ambiente causados pelos agrotóxicos, 

transgênicos e fertilizantes químicos em alimentos, solo e água.  
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• Capacitar os profissionais da saúde para que possam diagnosticar e tratar 

intoxicações agudas e crônicas; 

• Recomendar a inserção dos temas agrotóxicos, transgênicos e fertilizantes 

químicos nos programas dos cursos de saúde, nutrição, ambiente, ciências 

agrárias e outros. 

• Capacitar a Atenção Básica para orientação com relação a utilização dos EPI’s 

aos usuários da unidade, conforme Manual de Uso Correto e Seguro de 

Produtos Fitossanitários/ Agrotóxicos. 

 

TRANSPORTE 

 

Quanto ao transporte em nosso município, cabe destacar que não há 

concessão de transporte público regular. Os serviços disponibilizados para 

utilização dos usuários de forma gratuita estão ancorados por meio da  Lei 

Municipal n.º 763/2001 que institui o Programa de Auxilio Transporte. 

O atendimento proporcionado pela Lei citada atende ao Estatuto do 

Idoso, onde garante a gratuidade do transporte para o idoso. 

Esta lei Municipal estabelece critérios para o subsidio de passes de 

ônibus para portadores de deficiências e idosos em tratamento de saúde e para 

recebimento de aposentadoria, no entanto, como no interior do município não 

existem linhas de ônibus particulares e em vista de que no transporte escolar é 

permitido somente o transporte de estudantes, fica prejudicada qualquer 

tentativa deste benefícios as classes estabelecidas. Cabe ressaltar que são 

atendidas aproximadamente 300 pessoas todo mês. 

Em nosso município, há o funcionamento da Linha Social, aqual, está 

atrelado ao funcionamento do Programa Restaurante Popular funcionando em 

determinados períodos do ano. Propicia transporte gratuito entre os Bairros da 

cidade com  horários e itinerário pré estabelecidos. São atendidas 

aproximadamente 500 pessoas/dia, conforme estabelece a Lei Municipal 

1601/2011, responsável pelo Programa Linha Social. 
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Ainda é fornecido aos usuários vinculados ao CRAS o deslocamento 

com veículos públicos quando o agendamento é realizado através desse 

serviço para pericias médicas e solicitações de benefícios juntos à Previdência 

Social. 

O transporte coletivo ofertado à população, se dá através de empresas 

privadas, no perímetro urbano com linhas em horários que facilitem o acesso 

da população trabalhadora em seus locais de trabalho, no interior a oferta 

ocorre em alguns dias da semana, a depender de sua localidade. Cabe 

destacar, que determinados locais no município, não dispõem de tal serviço. 

Quanto ao transporte intermunicipal e/ou interestadual, o serviço 

também é oferecido por empresas privadas, através de terminal rodoviário, com 

horários e rotas determinadas pelas empresas. 

 

LAZER E ATIVIDADE FÍSICA 

 

 O Município de Bituruna, possui duas área de lazer, conhecida como a área de 

cima ou Linha Bet e área de baixo ou Cresciume. Em ambas contém pontos para 

acampamento de barracas e/ou quiosque para alimentação particular, ambiente para 

refeição local e piscinas para crianças. Ambas situam-se próximo ao alagado - Rio 

Iguaçu.  

 Há também no município uma pista de caminhada do centro até o Bairro São 

Francisco, trilha de moto, rota do vinho e das cachoeiras, praça pública e parque 

publico de diversão para as crianças. Não há um lazer direcionado como por exemplo 

teatro e cinema.  Os espaços de lazer existentes estão disponíveis para o usufruto 

de todos: crianças, idosos, adultos e jovens. Tem problemas de segurança pois 

marginais utilizam os espaços inibindo as pessoas de freqüentar os mesmos. 

 Em 2012 foi instalada uma Academia ao ar livre, espaço este direcionado para 

todas as idades, com profissional em horários específicos para orientação dos idosos. 

Há a necessidade da instalação dessas academias ao ar livre em todos os bairros do 

município, incentivando dessa forma a prática de atividade física e a melhora da 

qualidade de vida. 
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 Quanto ao atendimento pela saúde para o incentivo à atividade física,  pode ser 

efetivado através da instalação construção de uma Academia de Saúde, bem como 

através de aações e programas intersetoriais de prevenção à saúde e incentivo às 

atividades físicas, sendo este último programa de governo da atual gestão. 

 

CONDIÇÕES DE SANEAMENTO 

 

 O saneamento diz respeito direta e indiretamente às questões sociais que 

tratam da qualidade de vida da população. A Constituição Federal de 1988 garante 

moradia provida de serviços sanitários como um direito do cidadão. A Lei Federal nº 

11.445 de 2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

explicando que o conjunto de serviços do mesmo abrange quatro componentes, sendo 

eles: 1. abastecimento de água; 2. esgotamento sanitário; 3. Manejo de resíduos 

sólidos; e 4. Manejo de águas pluviais. 

 Condições sanitárias inadequadas nos domicílios podem interferir na qualidade 

de vida da população. Dentre as doenças causadas pela deficiência do saneamento 

básico estão a diarréia, sendo 84% dos casos em crianças (OMS, 2009), cólera, febre 

tifóide, infecção por E. coli, entre outras. 

 No caso da água, o setor de saneamento é tanto usuário da água, na captação 

e distribuição, quanto também agente de controle da poluição, no tratamento e 

lançamento, com o intuito de conservação dos recursos hídricos.  Dessa forma, além 

de questões de saúde o saneamento envolve diversas dimensões ambientais. A 

avaliação da qualidade da água consumida pela população é de responsabilidade da 

vigilância Ambiental, realizada pelo Setor de Vigilância Sanitária em nosso município, 

através do VIGIÁGUA. 

 A água distribuída no município é coletada e tratada pela Sanepar. A captação 

se dá no rio Lageado do Erval e trata-se em média 65.000 litros/hora. Na área urbana 

100% dos domicílios estão ligados à rede de água tratada. Por outro lado, na zona 

rural apenas 2,12% (102) dos domicílios estão ligados à rede pública. Observa-se 

ainda que 8,49% dos domicílios utilizam-se de algum tipo de tratamento para a água: 

filtração, fervura ou cloração. (Fonte: SIAB – Sistema de Informação da Atenção 

Básica 2015). Considerando-se o abastecimento de água no total dos domicílios do 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

____________________________________________________ 

BITURUNA-PR 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 130 

 

município, conforme dados do Censo do IBGE 2010, 2.738 residências são 

abastecidas pela água da Rede Geral (Sanepar), 1.269 tem água de poço ou nascente 

e 139 domicílios (3,35%) pegam água do rio. Já os dados do SIAB referente ao ano 

de 2015 nos apresentam que 2.771 (62,92%) domicílios possuem água da rede 

pública, 1.628 (36,97%) de poço ou nascente e 5 (0,11%) de outras fontes, 

apresentando redução dos domicílios que utilizavam água do rio considerando os 

dados apresentados pelo IBGE em 2010. 

 

TABELA 64 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR DOMICÍLIOS – SIAB – 2015 

        TIPO DE ABASTECIMENTO Nº DE DOMICÍLIOS % 

Rede Pública 2.771 62,92 

Poço ou Nascente 1.628 36,97 

Outros 5 0,11 
Fonte: SIAB 2015 

 

Não há indicativos de que a água vinda de poços ou nascentes seja menos 

adequada do que a da rede de abastecimento.  

 

ASPECTOS ABRANGENTES URBANO/RURAL 

  

 O município não possuí tratamento de esgoto, existe em andamento no 

município processo para implantação do serviço de tratamento do esgotamento 

sanitário, com previsão de conclusão da obra para o final de 2018. 

 A área urbana é servida por galerias pluviais, em números próximos a 100%, 

as quais muitas vezes são utilizadas como esgoto sanitário. Conforme dados do IBGE, 

2010, observou-se que havia 23 domicílios sem banheiro. Dos domicílios com 

banheiro, 1.711 (41,36%) utilizam fossa séptica, 1.245 (30,10%) fossa rudimentar, 

1.086 (26,25%) escoam para a galeria pluvial, e 94 (2,27%) escoam direto para rios e 

valas.  

Como forma de minimizar os danos ambientais e conseqüentemente os 

reflexos na saúde coletiva, as edificações mais recentes possuem sistema de fossa 

séptica com filtro. Este procedimento é obrigatório na instalação de novos imóveis, 

sendo que a água proveniente dos filtros é despejada na rede de galerias pluviais e 

posteriormente no rio, na área urbana do município. 
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Na área rural a fossa séptica é aceita, mas a fossa rudimentar é considerada 

um atendimento precário de saneamento. Já o esgotamento direto para rios ou valas 

indica a ausência de solução sanitária, demonstrando maiores problemas. 

 

TABELA 65 - INDICADORES DE HABITAÇÃO 

Bituruna 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 83,03 95,80 89,48 

% da população em domicílios com energia elétrica 80,87 91,16 98,31 

% da população em domicílios com coleta de lixo 64,09 91,83 99,89 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Quanto a coleta e destino do lixo, o município possui Unidades de Triagem e 

Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos, administrado pela Associação de 

Catadores de lixo do bairro São João - Reciclinho, sendo que a coleta de lixo 

contempla 99,89% da população. 

Diariamente são produzidas, aproximadamente, 10 toneladas de resíduos 

sólidos, sendo a coleta realizada em domicílios urbanos e ainda no Distrito de Santo 

Antonio do Iratim, Rota do Vinho e Linha Bet no interior do município, o que representa 

67,5% dos domicílios. Este é transportado até a Unidade de Triagem e Compostagem 

de Resíduos Sólidos Urbanos onde é processado. Dos resíduos sólidos reciclados, 

apenas uma parcela mínima é levada para o aterro sanitário.  Referente à destinação 

do lixo, 2.987 (67,82%) domicílios contam com coleta do serviço de limpeza, 1.388 

(31,52%) é queimado ou enterrado e  29 domicílios (0,66%) jogam o lixo a céu aberto. 

Os resíduos sólidos dos serviços de saúde são coletados por empresa 

terceirizada, a qual realiza o processo de destinação final dos mesmos de acordo com 

o PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde vigente.  

Destaca-se na área rural a necessidade de orientação para destinação correta 

das embalagens de agrotóxicos, as quais devem ser devolvidas aos fornecedores 

destes insumos evitando a contaminação do meio ambiente e danos à saúde da 

população. 

No que tange a iluminação, dados do Censo Demográfico de 2010 revelam que 

o fornecimento de energia elétrica esta presente praticamente em todos os domicílios, 

sendo que o SIAB (2015) apresenta 98,31% dos domicílios com energia elétrica. 

http://www.meioambiente.mppr.mp.br/arquivos/File/Apostila_compostagem_Final_Pos_Print.pdf
http://www.meioambiente.mppr.mp.br/arquivos/File/Apostila_compostagem_Final_Pos_Print.pdf
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 Quanto as características habitacionais, a predominância é de residências de 

Madeira (58,56%), seguida de casas de alvenaria (39,49%), sendo que ainda um 

número significativo de moradias são feitas de material aproveitado, que oferecem 

condições precárias de habitação. 

 Conforme informações da Secretaria de Assistência Social, mesmo com os 

investimentos constantes em novos conjuntos populacionais nos últimos 5 anos, há 

no Município um déficit de aproximadamente 700 residências. 

 As situações de maior vulnerabilidade concentram-se principalmente no Bairro 

São João e nas 07 áreas de Assentamento Rural. 

 O cuidado com o Meio Ambiente tem sido objeto de trabalho da atual 

administração municipal, no corrente ano foram adquiridos 49,94 hectares de áreas 

para implantação de parques ecológicos. Os parques além de garantir a preservação 

do meio ambiente serão fonte geradora de renda, através do ICMS Ecológico. 

 Dentre os problemas identificados, destacam-se: 

• A existência de famílias morando em áreas de preservação ambiental;  

• Dificuldade em atingir maior proporção da população rural com rede de água 

potável; e 

• A não existência de rede e tratamento de esgoto. 

   

 

1.3.3 Perfil Epidemiológico 
  

Conforme descrito no Plano Estadual de Saúde do Paraná, os indicadores de 

saúde medem na população diferentes aspectos relacionados a função ou 

incapacidade, ocorrência de doenças, agravos ou óbitos, bem como os aspectos 

relacionados aos recursos e ao desempenho dos serviços de saúde. 

O conhecimento da situação epidemiológica do município é fundamental para 

o planejamento de ações voltadas para o enfrentamento dos principais problemas de 

morbimortalidade local.  

Neste sentido a produção e utilização das informações epidemiológicas dos 

Sistemas de Informações do SUS constituem-se numa importante ferramenta para a 

tomada de decisão e eficácia da gestão municipal.    
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NATALIDADE 

 

O número de nascidos vivos em nosso município vinha decrescendo de forma 

significativa até 2012. Após este período inicia um aumento gradativo de nascimentos 

conforme demonstra a tabela abaixo:  

 

TABELA 66 - SÉRIE HISTÓRICA DE NASCIDOS VIVOS COM RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE 
BITURUNA-PR 

 
RS Residência 06 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bituruna 229 234 244 249 271 121 

Fonte: SESA/06RS/SCVGE/SINASC -  Elaborado: Marcia Riskowski Grolli - chefe da SCVGE 

 

A partir de 2012, de acordo com a série histórica, observa-se um crescimento 

gradativo dos nascimentos de 2,18% em 2013, 4,27% em 2014,2,00% em 2015 e 

8,83% em 2016. 

 Analisando as condições de nascimento desta série histórica, temos o 

apresentado na tabela abaixo: 

 

 

TABELA 67 –SÉRIE HISTÓRICA DA DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS 
SEGUNDO PESO - 2013 - 2017 

ANO BAIXO NORMAL  BAIXO NORMAL  

2013 13 221 5,56 94,44 

2014 21 223 8,61 91,39 

2015 19 230 7,63 92,37 

2016 30 241 11,07 88,93 
Dados Preliminares até 06/07/2017 - Fonte: SESA/06RS/SCVGE/SINASC 

 

 Observando a série histórica a partir de 2013, percebe-se o aumento gradativo 

de baixo peso ao nascer, elevando-se ainda mais em 2016 com 11,07%. Em 2017, os 

dados preliminares apresentam 12,40% dos nascidos vivos com baixo peso. Este 

índice oscila de acordo com o número de nascimentos, o quadro geral da paciente 

durante a gestação e a qualidade do pré-natal realizado. 

 Quanto ao tipo de parto, existem dois: o parto cirúrgico (cesárea) e o parto 

vaginal (natural). Nem sempre o parto normal é possível. Nesses casos, a cesariana 
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é uma cirurgia decisiva para garantir a segurança da mãe e do bebê, no entanto, esta 

apresenta-se como um dos fatores apontado como risco às gestantes. Os índices 

observados no município estão em desacordo com os 15% considerados adequados 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo contratualizado no Estado do 

Paraná o índice máximo de 40% de partos cesárea. 

 Segundo a pesquisadora em Saúde Reprodutiva da Universidade de Campinas 

(Unicamp) Margareth Arrilha, há uma epidemia de cesárea no país, o que aumenta a 

chance de morte, pois cesariana é uma cirurgia. “Deve ser feita somente em casos 

necessários, com gravidez de risco”. (Jornal Gazeta do Povo, Ed. 21/04/2013). 

 Analisando os nascimentos por tipo de parto, considerando a serie histórica 

observa-se redução  nos anos de 2015 a 2016  chegando próximo aos parâmetros 

estabelecidos pelo estado do Paraná.  

 

TABELA68 – SÉRIE HISTÓRICA DA DISTRIBUIÇÃO DO TIPO DE PARTO NO MUNICÍPIO DE 
BITURUNA 2012 A 2017 

ANO NORMAL % CESÁRIO % TOTAL 

2012 106 46,29 123 53,71 229 

2013 121 44,81 149 55,19 270 

2014 95 38,93 149 61,07 244 

2015 93 37,35 156 62,65 249 

2016 159 58,67 112 41,33 271 

2017 67 55,37 54 44,63 121 
Fonte: 6ª Regional de Saúde 

 

Observa-se que o número de parto tipo cesárea estende-se elevado até 2015 

com 62,65% dos nascimentos. Em 2016 começa a redução de 21,32% com relação 

ao ano anterior e 2017 com dados preliminares inconclusivo para analise.  

Há a necessidade de capacitação da equipe técnica que atende às mulheres, 

assim como sensibilização à população feminina sobre os benefícios do parto normal, 

pois um dos grandes desafios dos dias atuais é conseguir mudar a opção pessoal da 

mulher por parto cesariana para parto normal, visto que esta escolha envolve sua 

condição cultural, familiar, além de ser influenciada pela sociedade, implicando dessa 

forma uma mudança de paradigma sociocultural. 
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CONSULTA DE PRÉ-NATAL 

 

 O indicador utilizado pelo Ministério da Saúde para medir o atendimento 

adequado às gestantes é o número de consultas realizadas durante o pré-natal, sendo 

recomendado 7 ou mais consultas médicas neste período (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2000). Este atendimento pode garantir gestação e parto seguros para a mãe e bebê, 

constituindo-se em um dos atendimentos básicos que um município dever oferecer à 

sua população, pois permite diagnosticar e tratar doenças preexistentes, além de 

identificar o mais cedo possível quaisquer alterações tanto da mãe quanto do feto. 

Assim, dentro das possibilidades médicas existentes, os riscos podem ser corrigidos 

ou minimizados, com a intenção de que a mãe e o feto cheguem a um final de gravidez 

normal e satisfatório, sem óbitos ou sequelas. 

 A partir deste referencial passou-se a considerar como “pré-natal insuficiente” 

aquele com menos de 7 consultas. Segue os dados do município referente este 

indicador: 

 

TABELA 69 - INDICADOR PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS 
CONSULTAS DE PRÉ-NATAL 

ANO 2012 2013 2014 2015 2016 

% 91,23 93,16 84,43 82,33 85,60 

Fonte: SISPACTO  

A frequência de 7 ou mais consultas vem atingindo índices superiores ao 

preconizado pelo Estado do Paraná – 80%, com redução significativa nos anos de 

2014 e 2015, ampliando o percentual de pré-natal insuficiente. Em 2016 apresenta 

aumento de 3,6%. 

 Outro indicador importante para a qualidade do acompanhamento da gestante 

e bebê é a captação da mesma até a 12ª semana de gestação, ou seja, o início do 

pré-natal no primeiro trimestre de gestação. 

 

TABELA 70 -PERCENTUAL DE GESTANTES CAPTADAS ATÉ A 12ª SEMANA GESTACIONAL - 
BITURUNA - PR 

ANO 2014 2015 2016 

% 91,23 93,16 84,43 

Fonte:SISPACTO 
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 Conforme tabela acima, mais de 20% das gestantes estão iniciando 

tardiamente o seu pré-natal, o que demonstra a necessidade de implementação das 

ações de pré-natal em nosso município. 

 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 

 O Ministério da Saúde apresentou na 10ª Reunião Colegiada dos 

Coordenadores de Saúde de Adolescentes e Jovens, em 17 e 18 de abril de 2013, a 

estratégia Cuidando de Adolescentes e Jovens na Rede Cegonha, que tem como 

diretrizes o fortalecimento da promoção da saúde nas ações para o cuidado integral à 

saúde de adolescentes e jovens e a reorientação dos serviços de saúde para 

favorecer a capacidade de resposta para a atenção integral à população juvenil. 

Propõe, ainda, como marcadores nacionais a percentagem de nascidos vivos de mães 

de 10 a 14 anos acima de 0,9% e com percentagem de nascidos vivos de mães de 15 

a 19 anos acima de 19%. O Estado do Paraná já alcançou estes índices, segundo 

dados do DATASUS/MS 2010, com percentagens de 0,8% e 18,3% respectivamente. 

Este indicador representa a percentagem de nascidos vivos de mães de uma 

determinada faixa etária em relação ao total de nascidos vivos. No entanto nosso 

município apresenta percentuais mais elevados. 

 

TABELA 71 - SÉRIE HISTÓRICA DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA POR PERCENTUAL NO 
MUNICÍPIO DE BITURUNA-PR 

ANO 2012 2013 2014 2015 2016 

Total Nascimentos 229 234 244 249 271 

MÃES 
ADOLECENTES 

61 68 61 79 67 

Indicador/Municipio 26,64 29,06 25,00 31,73 24,72 

Regional  21,72 20,69 22,05 20,86 19,67 

Fonte: 6ªRegional de Saúde - 2017 
 

 Observando a série histórica do município com relação aos nascimentos de 

mães adolescentes, verifica-se que a mesma manteve sempre a mesma linha de 

crescimento, ora oscilando para mais ou para menos. Entretanto com as atividades 

desenvolvidas junto a Secretaria e Unidades não se consegue a diminuição do 

indicador. Houve piora deste indicador em 2013 com 29.06% e 2015 com 31,73%. 
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Com o trabalho iniciado de sensibilização das equipes de Atenção Primária pela 6 

Regional, já houve resultado com o indicador de 24,72%. Ainda há necessidade de 

mudança de estratégia de trabalho para alcançar estas adolescentes para obter os 

cuidados específicos, levando em consideração que podem aumentar ainda mais o 

indicador de óbitos infantis, bem como para atingir parâmetros aceitáveis neste 

indicador. 

 Salienta-se, para efeitos jurídicos, que a atividade sexual antes dos 14 anos é 

descrita no Código Penal como estupro de vulnerável (art. 217-A), no qual a criança 

ou adolescente não é considerada legalmente com plena capacidade de decidir pela 

conduta sexual. Com o início cada vez mais precoce da iniciação sexual na fase da 

adolescência, fica o desafio de adequar os Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, 

que garantem a saúde sexual e saúde reprodutiva, dentro da legalidade vigente. 

 Hoje a preocupação com a maternidade precoce se coloca também a partir da 

perspectiva dos riscos da saúde reprodutiva e dos riscos sociais 

 A incidência de gravidez na adolescência pode indicar maior vulnerabilidade 

dessas adolescentes, falta de informação e falta de acesso aos serviços de saúde, ou 

até mesmo relacionar-se à violência sexual, sendo que essas condições não são 

homogêneas nem para todas as adolescentes da faixa etária.  

 A gestação na adolescência significa uma situação de risco potencial a ser 

acompanhada. Os cuidados com gestantes adolescentes revelam-se imprescindíveis, 

pois, além de necessitarem de todas as atenções apropriadas ao período da gestação, 

abordagens tradicionais de saúde revelam que a condição de desenvolvimento das 

adolescentes as torna mais vulneráveis às possíveis complicações oriundas da 

gravidez, parto e puerpério. Por esses motivos, a gravidez na adolescência de 10 a 

14 anos é considerada de maior risco pelo sistema de saúde. Durante o 

desenvolvimento da gravidez na adolescência devem ser valorizados os aspectos 

positivos, e potencializadas as habilidades para maternidade e paternidade 

responsáveis, de maneira que a gravidez tenha a possibilidade de ser vivenciada de 

maneira saudável, reduzindo assim possíveis sentimentos de rejeição, medo e 

incertezas.  

 Como nem sempre a iniciação da vida sexual leva à gravidez, a preocupação 

na saúde não pode se limitar à observação das condições da gravidez de risco. A 
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iniciação sexual na adolescência suscita exposição a risco de doenças e exige 

cuidados específicos com a saúde física e mental para a adolescente e seu parceiro, 

independentemente de se casarem formalmente ou não. Por isso, a importância de 

fortalecer a maternidade e paternidade responsáveis. 

 Uma política pública atenta à saúde do adolescente precisa englobar os 

questionamentos da educação sexual e dirigir-se a orientações atualizadas e voltadas 

ao público específico. A promoção de saúde em relação à vida sexual entre 

adolescentes precisa ser diferente de abordagens tradicionais para adultos. 

 Pensar em direito reprodutivo e em direito sexual em termos de saúde significa 

assegurar condições de escolha para as adolescentes que querem engravidar, ter 

filhos, para as que não querem e para aquelas que já vivenciam uma situação de 

gravidez. O direito sexual abrange não só questões de saúde reprodutiva, mas 

também aspectos da sexualidade afetiva e genital, uma abordagem de gênero 

independentemente da sua identidade sexual, para ser possível um diálogo amplo, 

considerando a diversidade sexual, bem como auxiliando-os na construção de uma 

identidade autônoma, fortalecida e protagonista. 

 Uma das principais estratégias para reduzir a taxa de gravidez na adolescência 

é propiciar abordagens relativas à Saúde Sexual e Reprodutiva a este segmento 

populacional foi a implantação do Programa Saúde na Escola (PSE), conforme citado 

quando apresentado a Saúde do Adolescente neste Plano de Saúde.  

 MORTALIDADE 

 

MORTALIDADE INFANTIL 

 

A taxa de mortalidade infantil (TMI) estima o risco de um indivíduo morrer em 

seu primeiro ano de vida e tem o potencial de subsidiar processos de planejamento, 

gestão e avaliação de politicas e ações da atenção ao pré-natal e parto e é um 

indicador utilizado para avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento sócio 

econômico da população. (RIPSA 2008). 

No Brasil como na maioria de outros países observa-se a redução da incidência 

da taxa ou coeficiente de mortalidade infantil (TMI) a cada ano. O Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) confirma o declínio da mortalidade infantil em nosso 
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país, e o Estado do Paraná segue a mesma tendência. A TMI é representada pelo 

número de óbitos em crianças menores de 1 ano por mil nascidos vivos.  

 Em nossa região de saúde, também está presente a redução do número de 

óbitos em menores de um ano, no entanto com aumento significante nos anos de 2014 

e 2015, sendo retomada a sensibilização das equipes de saúde em todos os 

municípios da região quanto ao cuidado e atenção ao pré-natal em 2016. 

  

TABELA 72 - SÉRIE HISTÓRICA DE ÓBITOS INFANTIS DO MUNICIPIO DE BITURUNA - 2011 a 
2017 

 
NEONATAL 
PRECOCE 

2012 2013 2014 2015 2016 

DO DN D
O 

DN % D
O 

DN % DO DN % % DO DN % 

BITURUNA 1 22
9 

2 244 8,20 0 249 0,00 0 270 0,00 4,37 0 234 0,00 

                

NEONATAL 2012 2013 2014 2015 2016 

DO DN D
O 

DN % D
O 

DN % DO DN % % DO DN % 

BITURUNA 0 22
9 

1 244 4,10 1 249 4,02 1 271 3,69 0,00 0 234 0,00 

                

PÓS 
NEONATAL 

2012 2013 2014 2015 2016 

DO DN D
O 

DN % D
O 

DN % DO DN % % DO DN % 

BITURNA 0 22
9 

1 244 4,10 1 249 4,02 1 271 3,69 0,00 1 234 4,27 

                

  INFANTIL 2012 2013 2014 2015 2016 

DO DN D
O 

DN % D
O 

DN % DO DN % % DO DN % 

BITURUNA 1 22
9 

4 244 16,39 2 249 8,03 2 271 7,38 4,37 1 234 4,27 

Dados Preliminares até 06/04/2017. Fonte: SESA/06RS/SCV. Elaborado: Marcia Riskowski Grolli - 
chefe da GE/SINASC/SIM SCVGE. 

 Analisando a série histórica do município, o número de óbitos infantis manteve-

se em até 3 óbitos até 2013, em detrimento ao número de nascidos vivos que vem 

decrescendo em vista de programas de planejamento familiar. Este indicador teve 

queda importante após implantação das equipes de saúde da família, no ano de 2005, 

bem como o melhoramento de acesso de consultas ao pré-natal e educação em 

saúde. Em 2014 o município apresentou 4 óbitos em menores de 1 ano, 2015 e 2016 

a ocorrência de 2 óbitos nessa faixa etária e 2017 consta até  resente data 03 óbitos 

infatis e 01 natimorto. Ressaltamos que em municípios de pequeno porte este 

indicador é realizado através do número absoluto de óbitos nesta faixa etária ocorridos 

em determinado período (ano). 

Neste momento há a necessidade de avaliar a qualidade do nosso trabalho 

tendo em vista a piora dos indicadores e viabilizar as condições necessárias de 

trabalho, bem como acompanhamento, busca ativa, exames necessáriose transporte. 
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TABELA 73 - ÓBITO INFANTIL POR ESCOLARIDADE DA MÃE - 2012 A 20/06/2017 - BITURUNA 

ESCOLARIDADE 2012 2013 2014 2015 2016 

Não Informado    1  

Sem escolaridade      

Fundamental I (1ª  a 4 ª série)   1  1 

Fundamental I (5ª  a 8 ª série)  1 2   

Medio (antigo 2 Grau) 1   1 1 

Superior incompleto      

Superior completo   1   

Ignorado      

TOTAL DE ÓBITOS 85 95 99 122 109 

Fonte: SIVITAISWEB/SIM/SCVGE/6ªRS - Data 23/06/2017 

 

 Na tabela acima com relação a escolaridade das mães o maior número de óbito 

infantil segue no ensino fundamental II (5ª a 8ª) com um total de (33,33%)  em seguida 

com escolaridade do ensino médio de (25%). Uma mãe não informado o grau de 

escolaridade. E as principais causas estão relacionadas conforme nos demonstra a 

tabela abaixo: 

 

TABELA 74 - PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE INFANTIL - 2012 À 20/06/2017 

PRINCIPAIS CAUSAS DO ÓBITO 2012 2013 2014 2015 2016 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 0 1 0 0 0 

VI.  Doenças do sistema nervoso 0 0 0 1 0 

X.   Doenças do aparelho respiratório 0 0 0 0 1 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 1 0 3 1 1 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 0 0 1 0 0 

TOTAL DE ÓBITOS 1 1 4 2 2 

Fonte: SIVITAISWEB/SIM/SCVGE/6ªRegional de Saúde - Data 23/06/2017 

 
 Do total de óbitos infantis, 60% teve como causa algumas afecções originadas 

no período perinatal, 10% algumas doenças infecciosas e parasitárias, 10% doenças 

do sistema nervoso, 10% doenças do aparelho respiratório e 10% Malformação 

congenita, deformidades e anomalias cromossômicas. Quanto ao detalhamento 

destes, a causa do óbito infantil ocorrido em 2012 foi avaliada como inevitável sendo: 

descolamento de placenta, hipoxia fetal intra uterino (01 óbito). Em 2013 houve 01 

óbitospor causa indeterminada (gestante sem pré-natal a qual deu entrada na unidade 

em trabalho de parto expulsivo e feto morto). Em 2014 a incidência de 04 óbitos; 1) 

Infantil: evitável: criança com hidrocefalia, 2) neotardio: evitável, má formação 

congênita genitália ambígua; 3) Neoprecoce: prematuro, septicemia, evitável. 4) neo 
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precoce: evitável, bolsa rota.  2015 um óbito evitável – prematuridade, gestação de 

risco e acompanhamento inadequado da gestante. Residia em local não fixo, pré-natal 

sem seqüência correta e em 2016 ocorreram 02 óbitos infantis: 1)evitável faltou 

comunicação da mãe nas consultas e atenção nos atendimentos à criança, área 

descoberta de ACS. 2) neonatal precoce: evitável, mãe apresentou pré-eclampsia e 

pré natal tardio, nasceu prematuro.  

 O conhecimento dessas informações é importante para o município adotar 

medidas e ações voltadas a prevenção da mortalidade infantil, evitando futuras 

ocorrências. 

 Ainda  há que se considerar a ocorrência dos óbitos fetais, que passaram a ser 

analisados a partir de 20111 e chamam-nos a atenção conforme série histórica abaixo. 

 

TABELA 75 - SÉRIE HISTÓRICA DE ÓBITOS FETAIS DO MUNICIPIO DE  BITURUNA - 2011 A 2017 
RS 

Resid 06 
2012 2013 2014 2015 2016 

DO DN % DO DN % DO DN % DO DN % DO DN % 

Bituruna 3 229 13,10 2 234 8,55 0 244 0,00 0 249 0,00 1 271 3,69 

Fonte: SESA/06RS/SCVGE/SINASC - Elaborado: Marcia Riskowski Grolli - chefe da SCVGE - Dados 
Preliminares até 06/07/2017 

 

 Ao analisar a tabela acima observa que os óbitos seguem oscilando, ora 

aumenta ou ora diminui. Observa-se que há um aumento significante na incidência de 

óbitos fetais acima de 30 semanas de gestação. 

 Apresenta-se como dificuldade a resistência do relato verdadeiro dos familiares 

prejudicando a análise a qual possibilita tomar medidas de prevenção a nível local. 

 

TABELA 76 - PRINCIPAIS CAUSAS DE ÓBITO FETAL 

PRINCIPAIS CAUSAS DO ÓBITO  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

XVI. Algumas afecções originadas no 
período perinatal 

 

 3 2   1 1 

Fonte: 6ª Regional de Saúde 

 

 De acordo com a causa dos óbitos fetais ocorridos apresentados na tabela 

acima, todos decorrentes de algumas afecções originadas no período perinatal, 

percebe-se a necessidade de maior rigorosidade no acompanhamento do pré-natal, 

bem como melhorar a captação precoce das gestantes.  
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MORTALIDADE MATERNA 

 

 A Razão de Mortalidade Materna (RMM) reflete a qualidade de atenção à saúde 

da mulher, e taxas elevadas estão associadas à insatisfatória prestação de serviços 

de saúde, desde o planejamento reprodutivo (planejamento familiar) e atenção pré-

natal, até a atenção ao parto e puerpério. 

 Segundo a Classificação Internacional de Doenças - CID - (9ª Revisão, 1975), 

conforme definição do Manual dos comitês de mortalidade materna do MS, 

mortalidade materna é: "a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um 

período de 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou 

localização da gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela, porém não devida 

a causas acidentais ou incidentais". 

 Conforme consta no plano Estadual de Saúde do PR a região Sul do país tem 

a maior proporção de óbitos maternos investigados, e o PR é o estado com melhor 

desempenho da região apresentando 92,16% dos óbitos investigados, o que pode 

contribuir para a redução de subnotificação e melhor reconhecimento dos óbitos 

maternos.  

 O município vem realizando 100% dos óbitos maternos com investigação bem 

como, a mesma proporção das mulheres em idade fértil. 

 

TABELA 77– SÉRIE HISTÓRICA DOS ÓBITOS OCORRIDOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE 
SAÚDE (6ª) NO PERÍODO DE 1999 A 2017 

ANO 2012 2013 2014 2015 2016 

N° de Óbitos 0 0 1 0 0 

Fonte: 6ª Regional de Saúde 

  

 O município manteve índice de mortalidade materna igual a “zero” num período 

de 09 anos e apresenta 01 óbito em 2014 com causa de óbito eclampsia fulminante – 

Síndrome HELP. No momento segue há 2 anos sem óbito materno. 

 

MORTALIDADE GERAL 
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 Com base nos dados do Sistema de Informações de Mortalidade – SIM 2010, 

referentes às principais causas de mortalidade geral, evidenciam-se em nosso 

município um bom padrão de qualidade de vida e saúde, visto que 55,5% dos óbitos 

acontecem acima de 70 anos, sendo as principais causas a doença do aparelho 

circulatório e neoplasias.O fato dos óbitos ocorrerem em sua grande proporção acima 

dos 70 anos é um fator importante para a saúde tendo em vista a longevidade das 

pessoas. 

  

TABELA 78 - PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE - NÃO FETAL - 2012 A 20/06/2017                                                                                                       
MUNICIPIO DE BITURUNA 

PRINCIPAIS CAUSAS DO ÓBITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 3 3 3 6 6 1 

II.  Neoplasias (tumores) 16 22 19 23 20 8 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 0 1 0 0 1 0 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 3 8 3 1 4 2 

V. Transtornos mentais e comportamentais 0 3 2 0 2 0 

VI. Doenças do sistema nervoso 1 1 3 3 4 1 

IX. Doenças do aparelho circulatório 26 31 33 42 35 9 

X. Doenças do aparelho respiratório 11 11 16 17 15 7 

XI. Doenças do aparelho digestivo 2 4 3 8 3 6 

XIV.Doenças do aparelho geniturinário 1 0 0 5 2 4 

XV. Gravidez parto e puerpério 0 0 1 0 0 0 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 1 0 3 1 1 1 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 0 0 1 1 2 1 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 3 0 0 1 1 1 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 18 11 12 14 10 3 

TOTAL DE ÓBITOS 85 95 99 122 106 44 

Fonte: SIVITAISWEB/SIM/SCVGE/6ªRS 
 

 Considerando todas as faixas etárias, as quatro principais causas de óbito são: 

Doenças do aparelho circulatório (31,71%), neoplasias (19,45%), doenças do 

aparelho respiratório (13,87%) e causas externas (12,25%). Estes quatro grupos 

correspondem 77,20% dos óbitos registrados no município. 

 

TABELA 79 - MORTALIDADE POR GRUPO DE CAUSAS, FAIXA ETÁRIA E POR RESIDÊNCIA 
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 Analisando os dados fornecidos pela tabela referente às principais causas de 

mortalidade geral (SIM) e comparando aos dados de 2014, houve aumento na 

proporção de óbitos em pessoas com 60 anos ou mais, sendo que em 2014 62,5% 

dos óbitos foram nesta faixa etária e em 2015 65,57% (80 do total de 122 óbitos), 

tendo como principal causa as doenças do aparelho circulatório (33), seguida de 

doenças do aparelho respiratório(15) e neoplasias (13). 

Quanto aos óbitos em todas as faixas etárias, as principais causas foram: 1. Doenças 

do aparelho circulatório com 34,43% (aumento de 1,1% em relação ao ano anterior); 

2. Neoplasias com 18,85% (redução de 0,34% em relação ao ano anterior); 3. 

Doenças do aparelho respiratório com 13,93% (redução de 2,23% em relação ao ano 

anterior e 4. Causas externas com 11,47% ( redução de 0,65% em relação ao ano 

anterior). As 4 principais causas correspondem a 78,68% dos óbitos do município 

(redução do total geral de 2,12% em relação ao ano anterior).  

 Chama a atenção a ocorrência de óbitos por causa externas que no plano 

municipal de saúde vigência 2014 - 2017 o qual apresenta este indicador iniciando na 

faixa etária de 1 a 4 anos. Analisando a tabela acima esta condição inicia na faixa de 

20 a 69 anos o que deu-se pela estruturação e organização do serviço local, a qual 

deve apresentar melhora ainda mais significativa quando da organização do núcleo 

de violência.  

 

DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 
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Uma doença de notificação obrigatória ou compulsória é qualquer doença que 

a lei exija que seja comunicada às autoridades de saúde pública. Os dados permitem 

às autoridades monitorizar a doença e permitem antever possíveis surtos, conforme 

portaria 204/2016 do MS. 

Os agravos são notificados pelas equipes de saúde para cada paciente quando 

da suspeita de ocorrência de problema de saúde de notificação compulsória ou de 

interesse nacional, estadual ou municipal e alimentados no SINAN – Sistema de 

Informação Nacional de Agravos Notificáveis, sendo a Vigilância Epidemiológica o 

setor responsável em nosso município para alimentação destes dados. Os dados 

devem ser encaminhados periodicamente, conforme cronograma definido pela SVS 

no início de cada ano. Não havendo suspeita de doenças as unidades devem 

preencher notificação negativa, para encaminhamento nos mesmos prazos de 

entrega, sendo esta uma estratégia criada para demonstrar que os profissionais e o 

sistema de vigilância da área estão alerta para a ocorrência de tais eventos, evitando 

a subnotificação. Na falta da alimentação do Sistema por dois meses consecutivos, 

são suspensos os recursos do Piso de Assistência Básica – PAB. 

Em relação às notificações realizadas no município, estas demonstram que as 

Unidades de Saúde estão sensíveis com relação à notificação das ocorrências, visto 

que mantêm um número geral de notificações  acima de 300 nos últimos 5 anos, 

exceto em 2014, no entanto ainda muito superior ao período de 2008 a 2011 além dos 

registros apresentarem diversidade dos agravos, fatos estes devido a capacitação e 

permanência dos profissionais nas unidades, havendo pouca rotatividade dos 

mesmos.  

 

TABELA 80 - SÉRIE HISTÓRICA DE AGRAVOS NOTIFICADOS 2012 - 2016 

Agravo 2012 2013 2014 2015 2016 

Acidente de trabalho  não grave 0 0 0 0 54 

Acidente de trabalho grave 1 71 49 22 12 

Acidente por animais peçonhentos 51 81 82 104 88 

Acidentes material biológico 1 6 9 8 6 

Aids Adulto 0 0 2 2 0 

Atendimento Antirrabico 47 75 46 55 46 

Dengue 2 2 3 6 13 

doença de Chagas 0 2 1 0 0 

Doenças Exantematicas 0 1 0 3 0 
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Fonte: Sinan municipal, 07/2017. 

 

 Observando a tabela acima, verifica-se o aumento de notificações em 2015 

predominando acidentes por animais peçonhentos 24,07% e varicela 21,9%.  Em 

2016 24,3% das notificações prevalecem acidentes por animais peçonhentos e 21,2% 

das notificações são violência. O impacto apresentado na varicela justifica a 

implantação do esquema vacinal de tetra viral aos 15 meses como dose de reforço da 

VTV. Outro fator importante na tabela é a diminuição dos casos de acidente de 

trabalho grave, tendo em vista a reorganização do processo de trabalho onde foi 

separado os acidentes de trabalho não grave ficando com 54 notificações em 2016 

correspondendo a 14,9%. 

 Salientamos a investigação da doença de Lyme, sendo realizadas 04 coletas 

no ano de 2016 com resultados negativos, e febre maculosa também com resultado 

negativo, doenças transmitidas pela picada do carrapato. 

 Dos casos de Toxoplasmose e toxoplasmose não especificada chama a 

atenção os casos identificados em gestantes, obtendo-se nos últimos 02 anos como 

consequência nos recém-nascidos, 02 casos de microcefalia em 2016 (confirmados) 

e 01 em 2017 (em estudo para confirmação de diagnóstico). Na investigação as mães 

foram identificadas com toxoplasmose positiva no 3º trimestre de gestação não sendo 

possível tratar.  

Importante lembrar que a Intoxicação Exógenaé qualquer substância, que, 

quando ingerida, inalada, absorvida na pele ou produzida dentro do corpo em 

Febre Chikungunya 0 0 1 0 0 

Febre Maculosa 0 0 0 0 1 

Hantavirose 8 26 8 25 14 

Hepatites Virais 67 12 5 4 4 

Intoxicação Exógena 10 16 10 22 20 

Leptospirose 1 12 7 19 13 

Ler/dort 0 0 0 1 0 

Meningite 0 0 0 2 1 

Sifilis Congenita 0 1 0 0 0 

Sifilis em Gestante 0 0 1 0 1 

Toxoplasmose 0 0 0 3 0 

Toxoplasmose não especificada 0 0 0 0 1 

Tuberculose 1 1 3 1 1 

Varicela 93 26 41 95 10 

Violencia interpessoal 24 17 31 60 77 

Total  306 332 268 372 362 
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quantidade relativamente pequenas, lesa o corpo através de sua ação química. Os 

tóxicos podem penetrar por qualquer via, mas as mais comuns, pela ordem de 

freqüência, são a digestiva, a respiratória e a cutânea. Conforme demonstra a tabela 

acima observa-se que houve aumento dos casos de notificação nos últimos três anos 

e os casos são na maioria do sexo feminino na faixa etária de 15 a 49 anos de idade, 

incluindo pessoas da população idosa e pessoas do sexo masculino de 15 a 59 anos. 

O fato que chama atenção é a falta de registro de intoxicação por agrotóxico e 

alimentar. A alimentar ocorre devido a  baixa notificação de surtos no município no 

período dos últimos 05 anos. Já quanto a falta de registro de intoxicação por 

agrotóxico ocorre devido a falta de identificação destes casos, auto-medicação dos 

usuários em domicílio e omissão das reais causas da intoxicação por parte dos 

usuários durante o atendimento. 

Cabe ressaltar que violência é um comportamento que causa intencionalmente 

dano ou intimidação moral a outra pessoa, ser vivo ou dano a quaisquer objetos. Tal 

comportamento pode invadir a autonomia, integridade física ou psicológica e até 

mesmo a vida de outro. Com base das informações do município as notificações foram 

ampliadas devido a sensibilização e capacitação realizada para os profissionais 

(CRAS, ESF, Conselho Tutelar, psicóloga, Assistente Social da Saúde) bem como 

projeto elaborado para aquisição de recursos.  Em 2015, foi capacitado todos os 

profissionais de município para o fortalecimento da rede violência denominado 

"Projeto de Prevenção a Violência e Prevenção a Saúde: Eu Quero Paz". 

Os dados notificados se estendem a todas as faixas etárias e de ambos os 

sexos, os quais apresentam dificuldades no processo de resolutividade por parte da 

saúde necessitando maior envolvimento intersetorial (por ex. identificamos a situação 

e não temos como resolvê-la na UBS o contesto social, psicológico e segurança do 

usuário em exposição). 

A secretaria esta organizando o núcleo de violência, porém ainda não definido. 

Os casos seguem aumentando e percebe-se falha quanto a atenção da rede e/ou falta 

de serviços no município a exemplo do CREAS – Centro de Referência de Assistência 

Social. 

 Com relação aos acidentes de trabalho grave, há que se considerar que, 

conforme os registros verificam-se a oscilação dos mesmos. As atividades a serem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vida
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desenvolvidas são quando as empresas solicitam os profissionais para realizar 

atividades de prevenção, caso contrário, são efetuadas as investigações das fichas. 

 Em 2015 foi realizado atividades de palestras no “Projeto Saúde do Homem” 

em 06 empresas que aceitaram o projeto em parceria com a prefeitura. Com a 

participação de aproximadamente 100 trabalhadores, com intuito de sensibilizar com 

relação ao uso do tabaco, alimentação saudável e verificação de dados 

antropométricos e sinais vitais. 

 Verifica-se, com relação à notificação de hanseníase, que o município vem 

com uma série histórica zerada nos últimos 5 anos. O município vem mantendo as 

atividades de prevenção para evitar novas ocorrências bem como está sensibilizado 

para o registro de novos casos. As atividades que vem se mantendo no município são: 

educação em saúde com os profissionais das equipes e ACS sobre diagnóstico e 

tratamento; busca dos comunicantes de pacientes anteriores; coletas de linfa em 2014 

e 2015: 11 amostras cada ano, 2016: 07 amostras e 2017 com 05 amostras. 

 Quanto à Tuberculose, observa-se o seguimento de 01 caso ao ano. As ações 

de educação em saúde seguem para profissionais e ACS, entretanto o município não 

consegue alcançar a cobertura de 1% da população de coletas de sintomáticos 

respiratórios. 

 A série histórica dos sintomáticos respiratórios se apresenta no município no 

ano de 2012 com 104 amostras – 65%; 2013: 95 amostras – 60%; 2014: 84 amostras 

– 53,1%; 2015: 100 amostras – 60,9%; 2016; 57 amostras – 34,7%. Em 2017 segue 

com 48 amostras coletas até o momento (29,2%). Foi recentemente intensificado a 

capacitação às equipes de atenção a saúde para identificação do sintomático 

respiratório e como coletar as amostras sendo ela no primeiro contato com o paciente 

e a segunda amostra em jejum. 

 Em relação à Hantavirose, o município vem desenvolvendo ações de 

prevenção principalmente com os agricultores sendo que estes, são os usuários mais 

expostos a doença em virtude do trabalho que desenvolvem e o ambiente em que 

residem. Por outro lado, deve-se manter em alerta o diagnóstico precoce para evitar 

óbitos. O caso em 2017 foi descartado para a Hantavirose. A alerta aos profissionais 

continua. O teste rápido para o diagnóstico continua em fase de teste de aprovação. 
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 Outros testes rápidosdisponibilizados recentemente para toda a população 

são: para sífilis, hepatite B e C. Foram identificadas 03 gestantes entre 2015 a 2017 

com sífilis e 02 com hepatites virais (1 tipo B e 01 tipo C), as quais foram tratadas 

adequadamente e permanecem em acompanhamento. A educação em saúde 

continua ativa devido a dificuldade de seguimento quando positivo os casos. Os 

profissionais participaram de diversas reuniões sobre o tema junto à regional de 

saúde. 

 O teste rápido de HIV também merece especial atenção e vem sendo realizado 

por todas as equipes de Saúde da Família e Hospital São Vicente de Paula. Foram 

identificados casos na população em geral, com diagnóstico tardio. Não se 

apresentaram casos em gestantes nos últimos 05 anos. 

 Com relação aos Acidentes por Animais Peçonhentos, a tabela acima 

apresenta a manutenção da redução de casos, sendo 18% com relação ao de 2015 

para 2016. As atividades desenvolvidas junto aos ACEs forma distribuição de 

panfletagem e com os ACS realizado educação em saúde sobre o tema para 

orientação nas visitas domiciliares. 

 

 

TABELA 81 - SÉRIE HISTÓRICA - ACIDENTE ANIMAL PEÇONHENTOS - SERPENTE - MUNICIPIO 
DE BITURUNA-PR 

RS Resid 06 2012 2013 2014 2015 2016 

Bituruna 5 8 8 7 7 
Fonte: 6a Regional de Saúde 

 

 Neste quadro observa que a ocorrência de acidentes com animais botrópicos 

vem se mantendo. As ações de educação em saúde foram realizadas principalmente 

com os ACS da área rural para divulgação e medidas de cuidados preventivos aos 

trabalhadores. Divulgado ainda sobre a diminuição do soro antibotrópico no Brasil. A 

série histórica continua mantendo 0,42/1000 habitantes. 

 

TABELA 82 - SÉRIE HISTÓRICA ACIDENTE ANIMAL PEÇONHENTOS - ARANHA -  NO MUNICIPIO 
DE BITURUNA-PR 

RS Resid 06 2012 2013 2014 2015 2016 

Bituruna 35 58 64 78 71 
Fonte: 6a Regional de Saúde 
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 Referente as notificações de acidentes com aranha, observa-se que a 

ocorrência com este animal vem se mantendo. As ações de educação em saúde foram 

realizadas pelos ACEs e ACS, para divulgação e medidas de cuidados preventivos 

aos trabalhadores e domicílios. A série histórica apresenta redução de 8,9% com 

relação ao período de 2015 para 2016.  

 

IMUNIZAÇÃO 

 

Criado em 1973, o Programa Nacional de Imunização contava na ocasião 

com apenas quatro tipos de vacina. Ao longo do tempo foi sendo organizado e 

estruturado apresentando-se hoje como referência internacional. Atualmente conta 

com 15 tipos de vacinas do esquema básico, totalizando 44 tipos de imunobiológicos 

disponíveis para a população em geral, sendo gerenciado pelas coordenações 

estaduais e no município pela Vigilância Epidemiológica. 

Além da vacinação de rotina, o programa desenvolve vacinação de bloqueio 

de casos suspeitos de doenças imunopreveníveis, campanha anual contra influenza 

e a campanha nacional para atualização do esquema vacinal. 

Inclui ainda os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIEs), 

análise e monitoramento dos eventos adversos pós-vacinação e a manutenção da 

rede de frio, para conservação dos imunobiológicos em todos os níveis, assegurando 

a qualidade dos produtos disponibilizados. 

Para desenvolver as ações do Programa de Imunização, o município possui 

5 salas de vacinação funcionando nas Unidades de Saúde da Família rotineiramente, 

a qual constitui-se de uma atividade da Atenção Básica e orienta-se pelos princípios 

da universalidade e equidade do SUS, sendo uma das ações coletivas mais relevantes 

da Saúde Pública, devido ao seu caráter estratégico na redução de morbidades e 

mortalidades por doenças transmissíveis (BUENO; MATIJASEVICH, 2011).  

O município vem atingindo índices de coberturas vacinais satisfatórias, 

atingindo uma média de 100% de cobertura, conforme avaliação dos indicadores do 

SISPACTO 2015 e 2016, mantendo assim o controle das doenças imunopreveníveis. 
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Por cobertura vacinal entende-se a proporção de crianças menores de um 

ano que receberam o esquema completo de vacinação, ou seja, todas as doses 

recomendadas, nos períodos adequados e com os intervalos corretos, em relação aos 

menores de 1 anos existentes na população (MORAES etal.,2003). 

Conforme orientações do Caderno de Diretrizes 2016 são consideradas 

metas municipais de cobertura de vacinação: BCG ≥ 90%; VORH ≥ 90%; PENTA ≥ 

95%; POLIO ≥ 95%; PNEUMO ≥ 95%; MENINGO ≥ 95%; VTV ≥ 95%; FA 100% onde 

é recomendado; INFLUENZA ≥ 90%. Para o cálculo municipal é considerado o número 

de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais 

alcançadas de acordo com as normas do PNI – Programa Nacional de Imunização 

dividido pelo total de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança 

multiplicado por 100. 

 
TABELA 83 - SÉRIE HISTÓRICA DE COBERTURAS VACINAIS EM MENORES DE 1 ANO DE IDADE 
POR TIPO DE VACINAS 

Ano Popula 
ção 

BCG Menin
C 

Penta Pneumoc
ocica 

Poliomi
elite 

Rota 
vírusHumano 

Febre 
Amarela 

TripliceViral
D1 

2013 234 93,16 104,27 92,31 101,28 99,57 98,29 99,15 102,14 

2014 229 106,11 108,30 107,42 121,40 101,75 106,99 97,82 105,68 

2015 234 111,97 102,56 105,98 105,98 105,13 102,14 101,28 107,69 

2016 244 113,52 114,34 112,30 109,84 108,61 108,61 102,87 102,46 

 Total 941 93,21 92,76 87,26 91,31 85,48 88,17 82,04 86,55 

Fonte: 6ª Regional de Saúde, 2017. 

 

 Na tabela acima verifica-se que em 2013 não foi alcançado a cobertura vacinal 

em 03 tipos e em 2014 em 01 tipo de imunobiológico. Em  2015 e 2016 os a meta foi 

atingida em percentual acima de 100%. Realizado trabalho contínuo no registro das 

doses aplicadas e implantação do sistema informatizado em todas as salas de vacina. 

 A equipe tem destacado a atenção para o registro e a busca dos faltosos bem 

como a correção das informações no sistema. Percebe-se alteração nos tipos de 

imunos devido a atualizações do calendário vacinal e introdução de novas vacinas. 

 

MORBIDADE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E DAS URGÊNCIAS E 

EMERGÊNCIAS 
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 A análise das principais causas de internamento e consultas ambulatoriais tem 

por objetivo a avaliação das ações de prevenção realizadas na Atenção Primária bem 

como definição de novas estratégias de prevenção. 

   

TABELA 84 – INTERNAÇÕES POR CAUSA E FAIXA ETÁRIA - (ANO 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIGSAÚDE - 2016 

 

A tabela acima demonstra os dados de 2016 com relação a internação. 

Internações relacionadas a gravidez, parto e puerpério ocorreram na faixa etária de 

10 a 50 anos, sendo que 1,7% dos internamentos prevalece em adolescentes precoce 

(10-14 anos) e 2,62% na fase tardia (40-50 anos), observando-se redução importante 

dos internamentos com relação ao ano anterior nesta faixa etária neste item. Já 

comparando os dados de 2015 e 2016 verifica-se que houve aumento de 7% em 2016, 

ou seja, uma média de 127 internamento mês considerando os não faturados com 

AIH. As principais causas de internamento: gravidez (20,80%), doenças do aparelho 

respiratório (15,14%), doenças do aparelho circulatório (12,68%), lesões, 

envenenamentos e algumas conseqüências de causas externas com (9,69%), 

doenças do aparelho digestivo com (7,61%) e doenças do aparelho genito-urinário: 

7,38%. Estas correspondem a 73,30% do total de internamentos no período. Chama 

atenção o elevado número de internamentos por lesões, envenenamentos e algumas 

outras consequências de causas externas, o qual ficou como 4ª causa de 

internamentos e vinha nos anos anteriores como 6ª causa. Houve aumento de 

notificações por intoxicações exógenas (uso de medicamentos/tentativas de suicídio). 
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Também reflete o trabalho realizado junto a Atenção Básica sobre o uso de agrotóxico 

e os sinais e sintomas apresentados ao atendimento do usuário. 

 

INTERNAMENTOS SENSÍVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

O conceito de “Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária”, 

refere-se às internações hospitalares que poderiam ser evitadas se o atendimento na 

atenção primária tivesse ocorrido com eficácia, ou seja, esse indicador mede como 

está ocorrendo o atendimento na Atenção Primária em determinado local. 

Este indicador tem como normativa a Política Nacional de Atenção Primária 

instituída em 2006, sendo publicada a “Lista Brasileira de Internações por Condições 

Sensíveis à Atenção Primária” (CSAP) através da Portaria SAS nº 221 em 2008, a 

qual está organizada a partir de 19 grupos de diagnósticos da Décima Revisão da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10). 

Além das questões de custo financeiro e utilização da infraestrutura 

hospitalar, a internação implica sofrimento para a criança, o adolescente e seus 

familiares, o que reafirma a necessidade de investimentos que possam evitar esses 

internamentos. Portanto, identificar quais são as causas de internamentos que podem 

ser evitadas auxiliar a repensar estratégias de saúde pública mais condizentes com 

melhor interesse da criança e do adolescente. 

Considera-se que a Atenção Primária em Saúde, através de estratégias 

voltadas às famílias, impacta diretamente na redução de internações por condições 

sensíveis, visto que este modelo de atenção orienta-se na realização de atividades 

centradas no diagnóstico e tratamento precoces de doenças e no acompanhamento 

das doenças crônicas na família, evitando internações. 

 

TABELA 85 - INTERNAÇÕES SENSÍVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Município 2012 2013 2014 2015 2016 

Bituruna 23,29 19,35 33,22 39,09 28,94 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

 Verifica-se que nesta tabela houve um aumento gradativo das internações 

sensíveis a atenção básica. Conclui-se que pode ter acontecido de melhoramento dos 
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registros no sistema e/ou rotatividade de profissionais nas unidades as quais não se 

consegue fazer o seguimento necessário das doenças crônicas, possibilitando esse 

aumento. Esta se buscando o reorganização de todos os programas de prevenção e 

promoção de saúde através do processo de trabalho previsto na tutoria e PMAQ 

objetivando a melhora deste indicador.  

 

FRATURA DE FÊMUR EM IDOSOS 

 

 A fratura do fêmur proximal é uma causa comum e importante de mortalidade 

e perda funcional. A incidência deste tipo de fratura aumenta com a idade, devido 

principalmente ao aumento do número de quedas associado a uma maior prevalência 

de osteoporose. É mais comumente relacionada com idosos moradores nas áreas 

urbanas, de sexo feminino e institucionalizados. 

 Com o aumento da expectativa de vida e conseqüentemente com a maior 

proporção de idosos na população, principalmente os chamados grandes idosos 

(aqueles com mais de 80 anos), a importância deste tipo de fratura tem aumentado 

nos últimos anos. 

 O custo social e econômico da fratura de fêmur eleva-se ainda mais pelo fato 

de que após um período de tempo variável de internação o paciente idoso enfrenta 

altas taxas de mortalidade, necessitando de cuidados médicos intensivos e programas 

de reabilitação por longos períodos. Conforme pesquisa realizada pelaSBOT 

(Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia) constatou que 25% dos idosos 

que sofrem fratura do fêmur morrem em menos de um ano após a fratura. Segue 

abaixo a tabela com os dados município. 

 

TABELA 86 - SÉRIE HISTÓRICA DO NÚMERO DE INTERNAMENTOS DA POPULAÇÀO IDOSA POR 
FRATURA DE FÊMUR 

Município 2012 2013 2014 2015 2016   
Bituruna 2 0 1 0 2   

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

  

 Ao analisarmos este indicador verificamos que o município não apresenta 

registros em todos os anos, sendo que a tabela acima apresenta o número de casos 

nos anos de ocorrência. O número de idosos corresponde a 1.443 estimados, 
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segundo dados do SIPNI WEB – campanha de vacina.   De acordo com este número, 

a taxa de idosos com fratura de fêmur em  2014 correspondeu a 6,9/10.000 e nos 

anos de 2012 e 2016 a 13,86/10.000 pessoas idosas.  Constam ainda outras formas 

de fraturas identificadas no período de 2014 a 2017, quais sejam: 2 Fratura do Fêmur, 

parte não especificada; 1 Fratura da extremidade distal do fêmure 1 Fratura da Disfise 

do Fêmur, totalizando além destas 05 identificadas na tabela acima, um total de 

10(dez) fraturas.  

 Desta forma, é possível constatar que há a necessidade de orientação 

principalmente nos ambientes onde possuem idosos domiciliados, intervenção junto 

ao ACS para identificação e estratificação de risco para a Atenção básica, bem como 

a busca de parcerias junto as demais secretarias para viabilizar condições de 

adaptação do domicilio para famílias em situação de vulnerabilidade e idoso saudável 

presente. 

 Observa-se ainda a priorização no atendimento e acompanhamento dos idosos 

acima de 80 anos conforme alteração do estatuto do Idoso em 12/07/2017 nas 

unidades de saúde do município. 

 

MORBIDADE AMBULATORIAL 

  
 A tabela abaixo apresenta as 16 causas os dados de motivos de 

consultas/morbidade ambulatorial registrados durante o ano de 2016, onde constam 

as 16 primeiras causas. 

 

TABELA 87 - PRINCIPAIS MOTIVOS DE CONSULTAS DE ACORDO COM CID-10 
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Fonte: SIGSAÚDE - 2016 

 

 É possível verificar que a maior causa de consultas está relacionada ao capítulo 

21 do CID-10 "Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com serviços 

de saúde" com 46,80%. Em segundo lugar está o capítulo 18 "Sintomas, sinais e 

achados anormais de exames clínicos e laboratoriais não classificados em outra parte" 

com 12,59% e em terceiro com 9,2% as patologias agrupadas no capítulo 10, sendo 

as "Doenças do aparelho respiratório".  

 Verifica-se através destes dados a necessidade de melhorar o registro do 

diagnóstico no sistema de informação devido a alta porcentagem de registros no 

capítulo 21 do CID-10. 

 

OBJETIVOS DO MILÊNIO 
 

 Com relação a avaliação do alcance dos dados dos Objetivos do Milênio, 

optamos pela análise dos 04 objetivos que possuem relação com o atendimento de 

saúde, sendo apresentados neste capítulo por fazerem relação direta com os 

indicadores aqui analisados. 

 A Declaração do Milênio foi assinada por 189 países, em setembro de 2000, na 

Conferência do Milênio, realizada na Sede da ONU em Nova Iorque. Este documento 
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oficializou um pacto pra eliminação da fome e da extrema pobreza no planeta até 

2015. Para isso foram estabelecidas os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM). 

 As metas do milênio foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) em 2000, com o apoio de 191 nações, e ficaram conhecidas como Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM). São eles:  

 

• 1- Acabar com a fome e a miséria; 

• 2- Oferecer educação básica de qualidade para todos; 

• 3- Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 

• 4- Reduzir a mortalidade infantil; 

• 5- Melhorar a saúde das gestantes; 

• 6- Combater a Aids, a malária e outras doenças; 

• 7- Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; 

• 8- Estabelecer parcerias para o desenvolvimento. 

GRÁFICO 07 - PERCENTUAL DO ALCANCE DE METAS - BITURUNA-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; 
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• 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.  

 

GRÁFICO 08 - METAS DOS OBJETIVOS DO MILÊNIO RELACIONADAS À ÁREA DA SAÚDE – 
BITURUNA - PR 
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Fonte: Portal ODM, 2017 

 

METAS ALCANÇADAS 

 

 META 5 - A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos, em 1.995, era 

de 26,9 óbitos a cada mil nascidos vivos; em 2.014, este percentual passou para 

16,4 óbitos a cada mil nascidos vivos, representando redução de 39,0% da 

mortalidade. 

 O número total de óbitos de crianças menores de 5 anos no município, de 

1.995 a 2.014, foi 139. 

 A taxa de mortalidade de crianças menores de um ano para o Município, 

estimada a partir dos dados do Censo 2.010, é de 4,1 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 11. 

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.Óbito 

materno é aquele decorrente de complicações na gestação, geradas pelo aborto, 

parto ou puerpério (até 42 dias após o parto).É importante que cada município tenha 

seu Comitê de Mortalidade Materna, inclusive ajudando no preenchimento da 

declaração de óbito, para evitar as subnotificações e melhorar o entendimento das 

principais causas das mortes. 

 

METAS NÃO ALCANÇADAS 

 

 Meta 7- O Município teve de 1.990 a 2.015, 8 casos de AIDS diagnosticados; 

destes, 4 femininos e 4 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 
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grandes centros, ganha praticamente todo o território. No Município, a taxa de 

incidência, em 2.015, era de 18,2 casos a cada 100 mil habitantes, e a mortalidade, 

em 2.014, 6,1 óbitos a cada 100 mil habitantes. No Município, em 2.015, do número 

total de casos de AIDS, 0% eram jovens de 15 a 24 anos, enquanto que as mulheres 

representavam 33,3% dos casos. 

 Constata-se no município a identificação tardia com relação ao HIV. Mesmo 

com realização de testes rápidos disponíveis nas unidades não está se alcançando o 

público e realizado o diagnóstico precoce; 

 Meta 8- Algumas doenças são transmitidas por insetos, chamados vetores, 

como as espécies que transmitem malária, febre amarela, leishmaniose, dengue, 

dentre outras doenças. No Município, entre 2.001 e 2.012, houve 2 casos de doenças 

transmitidas por mosquitos, dentre os quais nenhum caso confirmado de malária, 

nenhum caso confirmado de febre amarela, nenhum caso confirmado de 

leishmaniose, 2 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 há casos de malaria, mas possui registro confirmado de dengue. Desta 

forma, deve-se manter as ações de prevenção. 

 

 

 1.4 FLUXOS DE ACESSO 

 
Com o objetivo de apresentar os principais fluxos de acesso aos atendimentos 

de saúde de nosso município, iniciamos apresentando a divisão territorial das 

unidades de Saúde da Família, as quais estão estrategicamente localizadas, sendo 

considerado tanto o território como a logística de transporte para acesso dos usuários, 

a qual se apresenta conforme mapa abaixo: 

 

MAPA 03 – DIVISÃO TERRITORIAL MUNICIPAL POR ÁREAS E MICRO-ÁREAS 
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Fonte: Prefeitura Municipal-Setor de Engenharia 

 

As Unidades Satélites (Postos de Saúde), onde são descentralizados os 

atendimentos das equipes de Saúde da Família, estão representadas por pontos, 

ligados as Unidades de referência da população. 

No mapa abaixo é demonstrada a extensão urbana e área de atuação dos 
agentes de endemias. 
 

MAPA 04 – DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA ÁREA URBANA- BITURUNA-PR 
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Fonte: Prefeitura Municipal-Setor de Engenharia 

  

 Os usuários são acompanhados no domicíliocom seus cadastros atualizados 

constantemente pelos Agentes Comunitários de Saúde, os quais realizam a 

orientação as famílias referente ao vínculo com a Unidade, serviços oferecidos e 

horário de funcionamento.  

 

 

ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

O fluxograma abaixo apresenta a forma como se organiza o atendimento na 

atenção básica, que é a porta de entrada dos usuários ao sistema de saúde no 

município:  

  

FLUXOGRAMA 01 - FLUXODE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA 
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

 O acolhimento ao usuário é realizado pela recepção, o qual encaminha para os 

serviços da Unidade de Saúde de acordo com a necessidade do mesmo. A partir dos 

atendimentos realizados pela equipe será encaminhado para outros níveis de atenção 

se necessário. Os exames laboratoriais gerados em cada Unidade são autorizados 

pelo setor administrativo da mesma, de acordo com protocolos do Rede Mãe 

Paranaense e Doenças Crônicas, e ainda livre demanda com cota mensal, evitando o 

deslocamento dos usuários para autorização destes. 

 

HOSPITAL MUNICIPAL 

 

O hospital municipalé a porta de entrada para o atendimento de urgência e 

emergência de todo o território, bem como acidentes da PR que cruza o município. 

 

 

 

FLUXOGRAMA 02 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA 
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

A partir do acolhimento os pacientes são atendidos conforme classificação de 

risco (Protocolo de Manchester): receber alta após a consulta médica; permanecer em 

observação; ser internados ou transferidos para serviços de maior complexidade.  

 

TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO 

 

Os usuários são encaminhados/referenciados pelas Unidades de Saúde, e/ou 

Hospital Municipal, conforme integralidade necessária aos tratamentos permitindo 

acesso aos exames complementares de média complexidade, oportunizando assim a 

realização de um diagnóstico seguro e do tratamento adequado. 

O município vem trabalhando com o objetivo de ampliar o escopo de ações da 

atenção primária para que esta seja mais resolutiva, reduzindo assim os 

encaminhamentos para a atenção especializada.  

As solicitações de exames e consultas especializadas são reguladas pelo setor 

de Tratamento Fora de Domicílio, que gerencia a oferta e trabalha de acordo com 
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critérios técnicos, observando-se o princípio básico para liberação de consultas e 

exames e o protocolo de solicitação de consultas e exames, sendo estes: 

• Toda solicitação de exame/procedimento deve ser emitida pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), através de Requisição de Consulta/exame, com descrição 

médica do quadro clínico (anamnese e exame físico) que justifique o pedido; 

• Os exames/procedimentos a serem solicitados são aqueles aceitos e 

consolidados pelo Ministério da Saúde, conforme tabela do Sistema de 

Informações Ambulatoriais – SIA/SUS e SIGTAP. 

Os agendamentos são realizados conforme a disponibilidade de vagas 

ofertadas, nos diversos serviços, conforme segue: 

- Credenciado/licitado pelo município: prestadores de serviço para endoscopia, 

ultrassonografia, eletrocardiograma e cirurgia geral, sendo os atendimentos prestados 

através do Hospital Municipal. 

- Pela da Secretaria de Estado da Saúde: através de pactuação com a 

Secretaria de Saúde de Curitiba, “sendo disputadas vagas” através do Sistema E-

SAUDE, com os 29 municípios da Região Metropolitana. Do total de vagas oferecidas 

70% são para o município de Curitiba e 30% para os demais municípios. 

- Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISVALI: agendamentos de acordo com 

as cotas mensais disponibilizadas por este serviço (cotas de acordo com o número de 

habitantes). 

As especialidades e exames não disponibilizados através do CISVALI, ou ainda 

os encaminhamentos deste ponto de referência, são agendados para os serviços de 

referência de acordo com o Plano Diretor de Regionalização (PDR).  

Os exames laboratoriais demandados da atenção especializada, e não 

realizados nos serviços de referência são regulados pelo Setor de TFD, e após 

autorizados são realizados em laboratório conveniado. 

 

SAÚDE MENTAL 

 

Quanto ao fluxograma do atendimento no ambulatório de saúde mental, é 

possível verificar que os usuários possuem acesso direto ao serviço, atendimento 

"porta aberta", o que facilita e desburocratiza o acesso do usuário. Porém, também 
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são atendidos os pacientes encaminhados por outros serviços intersetoriais tais como: 

Unidades Básicas de Saúde (USB); Estratégia da Saúde da Família (ESF); Hospital 

Geral; Hospital psiquiátrico (pos alta), Ministério Público, Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS); Escolas Municipais e Estaduais; 

 

FLUXOGRAMA 03 - SAÚDE MENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

Para melhor compreensão do fluxo em questão, cabe destacar as seguinte 

informação: 

Acolhimento é o primeiro contato com o usuário no momento da sua procura 

pelo tratamento e é realizado por profissionais de nível superior da equipe 
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multidisciplinar. É ofertado ao usuário um espaço para escuta terapêutica, com 

objetivo de promover maior conhecimento da história de vida e da doença do 

indivíduo. Esse primeiro contato realizado em condições ideais auxilia na criação de 

vínculo entre o usuário e o serviço, o que reflete diretamente na adesão do indivíduo 

ao tratamento. Durante o acolhimento, a pessoa também é orientada quanto a 

dinâmica do serviço e suas modalidades de tratamento (intensivo, semi-intensivo e 

não-intensivo). Considerando a possível necessidade de um acompanhamento de 

maior assistência, o usuário será encaminhado a outro serviço de maior ou menor 

complexidade: hospital psiquiátrico via Central de Leitos do Estado do Paraná. 

 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FLUXO DE DISPENSAÇÃO 

 

O fluxo de dispensação de medicamentos segue rotinas diferenciadas, de 

acordo com o tipo de prescrição médica a ser fornecido ao usuário, sendo na forma 

de receituário normal, psicotrópicos e antibióticos. Após o acolhimento do paciente, 

os mesmos são disponibilizados conforme rotina abaixo: 

 

MEDICAMENTOS DE RECEITUÁRIO NORMAL 

 

1. Receber a receita e conferir se todo os campos obrigatórios estão preenchidos; 

2. Checar com o paciente se necessita levar todos os medicamentos prescritos; 

3. Fazer cópia da receita para ser arquivada; 

4. Separar os medicamentos, anotar a posologia e orientar o paciente; 

5. Carimbar com “fornecido” os medicamentos entregues; 

6. Realizar a dispensação no sistema SIGSS conforme descrito no POP 

DISPENSAÇÃO; 

7. Usualmente são dispensados medicamentos para um mês de tratamento; 

8. Adicionar cada medicamento prescrito e gravar a receita após o término da 

digitação; 

9. Imprimir a tela de saída de medicamentos, que listará todos os medicamentos 

dispensados e em qual quantidade e lote; 
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10. Conferir com o paciente os medicamentos fornecidos e pegar sua assinatura 

após a conferência; 

11. Verificar se existe alguma dúvida quanto a utilização dos medicamentos e 

esclarecê-las. 

 

MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS – PORTARIA 344 

 

1. Receber a receita e analisar os tipos de medicamentos, tipo de receita, data de 

emissão, posologia e quantidade prescrita; 

2. Separar os medicamentos prescritos, anotar a posologia; 

3. Carimbar o verso da primeira via da receita, preencher com os dados do 

responsável pela retirada do medicamento: nome completo, número do 

documento de identidade, endereço. Preencher os dados dos medicamentos: 

nome ou código do medicamento, lote e quantidade dispensada; 

4. Carimbar a segunda via com “fornecido”; 

5. Realizar a dispensação no sistema SIGSS conforme descrito no POP 

DISPENSAÇÃO; 

6. Imprimir a tela de saída de medicamentos, que listará todos os medicamentos 

dispensados e em qual quantidade e lote; 

7. Conferir com o paciente os medicamentos fornecidos e pegar sua assinatura 

após a conferência. 

 

ANTIBIÓTICOS 

 

1. Receber a receita em duas vias, sendo a segunda via retida na farmácia e a 

primeira devolvida ao paciente; 

2. Observar se a receita apresenta-se de forma legível, dentro do prazo de 

validade e se possui todos os dados obrigatórios; 

3. Separar os medicamentos prescritos, anotar a posologia e orientar o paciente; 

4. Carimbar o verso da segunda via da receita. Preencher com os dados do 

responsável pela retirada do medicamento: nome completo, número do 
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documento de identidade e endereço. Preencher os dados dos medicamentos: 

nome ou código do medicamento, lote e quantidade dispensada; 

5. Carimbar a primeira via com “fornecido”; 

6. Realizar a dispensação no sistema SIGSS conforme descrito no POP DE 

DISPENSAÇÃO; 

7. Imprimir a tela de saída de medicamentos, que listará todos os medicamentos 

dispensados e em qual quantidade e lote; 

8. Conferir com o paciente os medicamentos fornecidos e pegar sua assinatura 

após a conferência. 

 

 

 1.5 RECURSOS FINANCEIROS 

 

Até o ano de 2000, não existia a regulamentação legal que determinasse o 

percentual de recursos orçamentários das três esferas de governo para o 

cofinanciamento do sistema de saúde.  

Com a promulgação da EC 29/2000, o setor saúde passa a ter recursos legais 

vinculados para aplicação nas ações e serviços de saúde, da seguinte forma: União 

– orçamento empenhado e executado do ano anterior mais crescimento nominal do 

PIB; Estados – 12% das receitas vinculáveis para o cálculo do percentual com gastos 

em saúde; Municípios – 15% das receitas vinculáveis para o cálculo do percentual 

com gastos em saúde.  

 A Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012 regulamentou os valores 

mínimos a serem aplicados na saúde pelas três esferas de governo mantendo os 

mesmos parâmetros de aplicação de recursos da EC 29/2000, não ampliando a 

aplicação de recursos da União conforme se esperava.  

A busca constante pelo aperfeiçoamento através da melhoria dos 

conhecimentos técnicos nos temas que se constituem matéria dos processos de 

verificação e acompanhamento na gestão dos recursos públicos utilizados pela 

Fundação Municipal de Saúde são estipulados nos instrumentos de gestão fiscal 

Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária 

Anual (LOA).  



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

____________________________________________________ 

BITURUNA-PR 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 170 

 

Um dos objetivos da programação orçamentária/ financeira é integrar o 

processo geral de planejamento das três esferas de governo de forma ascendente, 

neste sentido, os créditos orçamentários aprovados para o período devem considerar 

as fontes de financiamento dos governos federal, estadual e municipal, como forma 

de subsidiar o trabalho interno e externo, de controle e auditoria (Portaria GM 3.176, 

de 24 de dezembro de 2008) e ainda para facilitar a comprovação da aplicação dos 

recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município (Portaria GM 204, 

de 29 de janeiro de 2007), e os recursos estaduais e de convênios transferidos. 

Ainda, atendendo à legislação do SUS e considerando a obrigatoriedade de se 

definir os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das ações propostas 

para viabilizar a política de saúde, os programas de trabalho no orçamento municipal 

do Departamento de Saúde, devem ser agrupados por blocos: 

• Gestão do SUS; 

• Assistência Farmacêutica; 

• Atenção Básica; 

• Média e Alta Complexidade; 

• Vigilância em Saúde; 

• Investimento na Rede de Serviços de Saúde. 

A execução da despesa deve estar prevista em: metas, cumprimento e 

financiamento, de modo que se possa avaliar a aplicação dos recursos nos 

parâmetros de excelência de como gastar bem, com transparência e controle, para 

que se tenha economicidade, eficiência e eficácia, com vistas a qualidade de 

atendimento do SUS.  

 O município utiliza os recursos de acordo com os instrumentos solicitados pelo 

SUS e desenvolve as ações pactuadas alcançando a maioria das metas. Mesmo com 

a ampliação da arrecadação de recursos provenientes da União e Estado, o município 

ainda financia mais de 70% das despesas relacionadas à saúde. 

 O Fundo Municipal de Saúde é gerido pela Fundação Municipal de Saúde - 

administração Pública Indireta. 

Segue abaixo, as principais receitas e Transferências da Fundação Municipal 

de Saúde. 
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TABELA 88 – SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
BITURUNA PR 

descrição 2012 2013 2014 2015 2016 

Transferências 
Constitucionais e 
Legais 

3.049.008,86 3.215.565,90 3.499.929,11 4.084.100,56 4.260.597,54 

Outras Receitas 
Próprias 

131.450,60 131.304,52 11.507,09 141.523,20 131.522,83 

Receitas Próprias 
Saúde 100% Saúde 
(SUS) 

2.330.516,41 2.443.644,86 2.825.231,68 3.483.644,34 3.100.365,13 

Própria Saúde 100% 
Capital 

257.920,00 0,00 240.000,00 545.913,95 530.581,19 

Outras Transferências 
Próprias Município 

2.588.268,16 3.825.190,06 3.379.170,59 2.951.255,14 3.902.866,88 

Total 8.357.174,03 9.615.705,34 10.055.838,47 11.206.437,19 11.925.933,57 

 

Total des. c/ saúde 
(Fundação) 

8.637.594,01 9.431.147,86 10.748.311,32 10.498.461,51 12.492.899,57 

Resultado Exercício -280.419,98 184.55,48 -692.472,85 707.975,68 - 566.966,00 

Fonte: Relatórios Contábeis – Fundação e Prefeitura Municipal 

 

Percebe-se que as receitas utilizadas para a saúde vêm aumentando 

gradativamente, sendo o aumento das transferências constitucionais legais (15% LC-

141) de 5,17% em 2013 com relação a 2012 seguindo com aumento até 2015 que 

teve aumento de 14,30% em relação ao ano anterior. No ano de 2016 o aumento 

ocorreu em 4,14%.  

Quanto as transferências fundo a fundo (SUS) houve aumento com relação ao 

ano anterior de 4,62% em 2013, 13,50% em 2014, 18,9% em 2015 e redução de 

12,36% em 2016. 

Avaliando o investimento de recursos próprios do município também com 

relação ao ano anterior, percebe-se aumento de 32,33% em 2013, redução de 13,19% 

em 2014 e de 14,49% em 2015. Em 2016 apresenta aumento de 24,38%. 

Percebe-se que nos anos que houve a redução na aplicação de recursos 

próprios, houve aumento significativo dos recursos de transferências constitucionais 

obrigatórias bem como nos repasses fundo a fundo. 

Analisando o total da despesa quanto aos recursos gerenciados pela Fundação 

Municipal de Saúde observa-se que em 2013 houve aumento de 8,4%; 2014 de 

12,25%; 2015 reduziu para 2,37% e em 2016 aumento de 15,96%. Esses dados 

sempre verificados com relação ao ano anterior, obtendo como resultado uma dívida 
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superior a R$ 500.000,00 em 2016, mesmo com o investimento e repasses de 

recursos próprios da Prefeitura Municipal. 

 

TABELA 89 - CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS RECEITAS E DESPESAS DA 
FUNDAÇÃO/PREFEITURA - BITURUNA  

Descrição 2012 2013 2014 2015 2016 

Receita Fundação 8.357.174,03 9.615.705,34 10.055.838,47 11.206.437,19 11.925.933,57 

Direto P.M. 1.126.887,52 898.812,03 626.212,91 394.374,56 318.898,86 

Total 9.484.061,55 10.514.517,37 10.682.051,38 11.600.811,75 12.244.832,43 

 
Despesa fundação  8.637.594,01 9.431.147,86 10.748.311,32 10.498.461,51 12.492.899,57 

Direto P.M. 1.126.887,52 898.812,03 626.212,91 394.374,56 318.898,86 

Total  9.764.481,53 10.329.959,89 11.374.524,23 10.892.836,07 12.811.798,43 

 
Resultado  -280.419,98 184.55,48 -692.472,85 707.975,68 - 566.966,00 

  

 Quando analisamos os valores aplicados através do Orçamento da Secretaria 

Municipal de Saúde, gerenciado pela Prefeitura Municipal, este apresenta uma 

redução importante de 2012 para 2016 de 253,3%. Por outro lado, verifica-se que os 

recursos administrados pela Prefeitura, orçamento da secretaria de saúde vem 

diminuindo quase 50% do valor com relação ao ano anterior, o que demonstra a 

autonomia financeira da Fundação Municipal de Saúde. Mesmo considerando ambos 

os orçamentos (Fundação e Secretaria de Saúde) houve déficit nos anos de  2012, 

2014 e 2016.  

 Cabe destacar, que o atual Gestor com o intuito de reduzir o déficit que se 

apresentava na Fundação Municipal de Saúde, vem tomando medidas a garantir a 

economicidade, bem como, buscando parcerias junto ao Estado e a União, visando 

melhorar o financiamento e reduzir/sanar o déficit que se apresentou no ano de 2016. 

Observando a aplicação dos recursos conforme preconizado pela LC 141/2012, 

verifica-se que o município vem cumprindo com as suas obrigações legais e ainda 

investindo porcentagem significante de recursos próprios do município para 

manutenção dos serviços de saúde, conforme se apresenta do quadro abaixo.  

 

TABELA 90- SÉRIE HISTÓRICA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS E DESPESA POR 
HABITANTES – BITURUNA PR 

ANO 2012 2013 2014 2015 2016 

% Recursos Próprios 
EC29 

30,26 32,16 31,18 30,91 32,32 
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Despesa/saúde total 
R$/hab 

R$ 589,93 R$ 623,97 R$ 692,05 R$ 660,51 R$ 785,58 

Fonte: Relatório Sargsus - 2012 a 2016 

 

As despesas totais com saúde por habitante, considerando todas as fontes de 

pagamento, alcançaram R$ 785,58 segundo despesas empenhadas dividida pela 

população total.  

 

TABELA 91 – SÉRIE HISTÓRICA DAS DESPESAS ORÇADAS E EXECUTADAS EM SAÚDE, NO 
EXERCÍCIO - 2012 A 2016 

 Valor 

Ano Orçado Executado % execução 
orçado 

2012 11.766.444,72 9.550.095,75 81,16 

2013 12.465.000,00 9.667.955,33 77,56 

2014 12.760.000,00 10.480.859,01 82,13 

2015 14.199.328,00 10.954.188,76 77,14 

2016 15.801.013,13 12.914.350,57 81,73 
Fonte: Relatório Sargsus – 2012 a 2016 

 

Na tabela acima observa-se que os recursos foram aplicados acima de 77% 

nos últimos 05 anos, considerando as despesas orçadas para cada ano. 

 

 

 1.6 GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
 

 A gestão do trabalho em saúde parte da premissa de que o trabalhador é 

fundamental para a efetividade e a eficiência do SUS, sendo o trabalhador de saúde  

reconhecido como agente transformador e não apenas como recurso humano e 

considerado peça fundamental no processo de contínua melhoria dos serviços 

prestados a população, impactando diretamente na qualidade dos serviços de saúde 

oferecidos à população e na melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos.  

 Com o processo de descentralização do SUS, os municípios tornaram-se os 

principais gestores da força de trabalho na atenção à saúde, essencial para todos os 

níveis de atenção. 

 A Fundação Municipal de Saúde apresenta quadro funcional composto por 

servidores efetivos, cargos em comissão, servidores celetistas, estagiários e 
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prestadores de serviço. O quadro atual é de 113 servidores estatutários, 36 servidores 

concursados – emprego público (regime CLT), 15 cargos em comissão, 12 estagiários, 

09 médicos prestadores de serviço e 15 contratos temporários (teste seletivo), 

totalizando quadro atual de 203 colaboradores. Para suprir a falta de profissionais, a 

Fundação Municipal de Saúde realizou no início da gestão do atual secretário, 

processo seletivo simplificado para contratação temporária de trabalhadores de 

saúde, evitando dessa forma a precarização dos serviços até realização de concurso 

público. 

 

TABELA 92 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS POR REGIME DE CONTRATO 

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS  
CLT Estatutário Comissionado Cedido Contrato 

temporário TOTAL 

Secretário de Saúde   01   01  

ACD – Aux.Clínica Dentaria  03   02 05  

Auxiliar Administrativo  7*  04   09 

Auxiliar de Enfermagem  05    05  

ACS – Agente Com. de Saúde 32    07 39  

Agente de Endemias  03    03 

Atendente de Saúde     02  02  

Auxiliar de Saneamento     01  01 

Assistente Social  04**    02 

Auxiliar de Serviços Gerais 02 23***    25 

Cargos direção   14   14 

Médico Saúde da Família     05 05 

Médico Ortopedista  01    01  

Médico Anestesista     01 01  

Médico Clínico Geral – Hospital     03 03 

Médico Gineco Obstetra     01 01 

Dentista 01 06    07 

Enfermeiro  10   01 12 

Estagiário     12 12 

Farmacêutico  03    03 

Fisioterapeuta  01    01 

Nutricionista  02    02 

Psicólogo  01    01 

Técnico em Enfermagem  31   05 36 

Técnico em RX  03    03 

Agente fiscal  01     

Motoristas 01 08    09 

TOTAL  36 110 15 07 37 203 

*02 cedidos  **02 cedidos *** 01 cedido e 01 afastado INSS  TE –Auxiliar de serviços gerais em desvio 
de função - Fonte: SETOR RH FMS 2017 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

____________________________________________________ 

BITURUNA-PR 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 175 

 

 Do total de funcionários do quadro efetivo, 05 estão cedidos para outras 

secretarias. Por outro lado a Fundação Municipal de Saúde conta com 03 servidores 

da Secretaria de Estado à disposição de nossa secretaria de saúde. A atual gestão 

vem ainda ampliando o número de campo para estágio remunerado, oportunizando o 

primeiro emprego aos jovens biturunenses. 

 Realizando a análise dos servidores efetivos com relação à faixa etária, 13% 

possuem idade acima de 50 anos, os quais podem vir a se aposentar no período de 

vigência deste Plano de Saúde; dos demais 24,85% tem entre 40 a 49 anos, 46,15% 

de 30 a 39 anos e 15,98% de 20 a 29 anos, o que leva à considerarmos a existência 

de pouca rotatividade de profissionais nos próximos 4 anos. 

Buscando fortalecer a premissa da necessidade de "cuidar do cuidador", a atual 

gestão tem investido na implantação do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais, em desenvolvimento por empresa terceirizada, e a regularização do 

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

 Tem-se realizado esforços quanto à profissionalização no sistema municipal de 

saúde, com realização de concursos para efetivação dos servidores e educação 

continuada. Atualmente 71,92% dos servidores são efetivos, 12% de redução 

considerando os dados do último Plano Municipal de Saúde (2014-2017), no entanto 

já encontra-se publicado novo edital de concurso público para suprir as vagas hoje 

ocupadas por contratos temporários e prestadores de serviço. 

Os servidores estatutários são regidos pelo Estatuto dos Servidores do Municipio de 

Bituruna - Lei Complementar 01/2001. 

 O Plano de Cargos e Salários é definido pela lei nº 1610/2011 que dispõe sobre 

a reestrutura de Recursos Humanos da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, 

Estado do Paraná e contém outras providências, ainda com relação ao incentivo dos 

trabalhadores à atualização profissional e busca de conhecimentos contínuos, no ano 

de 2015 foi regulamentado o adicional de escolaridade previsto nesta lei. 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

 

Além do provimento de pessoas para o desenvolvimento das ações de saúde, 

as rápidas mudanças tecnológicas e paradigmáticas que impactam nas 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/b/bituruna/lei-ordinaria/2011/161/1610/lei-ordinaria-n-1610-2011-dispoe-sobre-a-reestrutura-de-recursos-humanos-da-fundacao-municipal-de-saude-de-bituruna-estado-do-parana-e-contem-outras-providencias
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transformações dos processos de trabalho demandam constantes qualificações e 

colocam a Educação Permanente em Saúde em foco.  

No Município não há um programa ou plano próprio de capacitação e educação 

permanente de seus funcionários, sendo realizado ocasionalmente eventos 

relacionados a motivação e retomado no ano corrente a capacitação mensal para 

reciclagem aos Agentes Comunitários de Saúde. 

No entanto, mesmo não dispondo de plano próprio de capacitação, a gestão 

vem apoiando a participação dos funcionários nas várias capacitações e eventosde 

treinamento, principalmente os da esfera estadual, oferecidos através do nível Central, 

Escola de Saúde Pública ou da 6.ª Regional de Saúde, com registro sistematizado de 

quem participou, onde foi realizada, e temas de capacitação, possibilitando uma 

visualização sistêmica do grau de envolvimento  e da abrangência dos temas. Este 

registro permite observar os setores onde há, de fato demanda para capacitação no 

município para que este programe eventos que venham a suprir estas necessidades. 

Essas ações, de iniciativa própria, podem ser potencializadas com a busca de 

parcerias com Instituições de Ensino, técnicos da Regional de Saúde e outros 

municípios, pois não há incentivos pelos outros entes federados para a capacitação 

no nível municipal, pois mesmo com a rotina dos técnicos que participam do processo 

de capacitação fora do município repassarem o conhecimento adquirido para os 

demais componentes da equipe conforme necessidade do trabalho de cada setor, 

ainda há setores que necessitam de atualização e é fundamental um diagnóstico claro 

de que áreas e em que grau de prioridade necessita uma intervenção neste sentido. 

 É importante frisar que o Sistema Único de Saúde, desenvolve uma política 

nacional de gestão estratégica e participativa no SUS provocando a sociedade, 

gestores e controle social a trabalhar pela gestão solidária do sistema e, para isso, 

sem dúvida o conhecimento é fundamental. 

 O município tem como desafio dar sua contribuição nesta proposta, priorizando 

a educação na Saúde. Entretanto, é necessário estabelecer um plano de capacitação 

para todos os integrantes conforme necessidades dos setores bem como reciclagem 

permanente.  

 

TABELA 93 – DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE EVENTOS OPORTUNIZADOS PARA MUNICÍPIO 
EM 2016 – BITURUNA - PR 
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Descrição Numero % 

Cursos / capacitações 17 36,18 

Web vídeo conferencia 03 6,39 

Vídeo conferencia 05 10,63 

Reuniões técnicas 10 21,28 

CIR/CIB/CRESEMS 08 17,02 

Seminários 01 2,12 

Encontros temáticos 03 6,38 

Total 47 100,0 

Fonte: Relatório Anual de Gestão 2016. 

 
 Quanto aos registros da participação nas capacitações percebe-se a 

necessidade de organizá-lo por setores e temas para melhor avaliação dos envolvidos 

neste processo e levantamento das necessidades e vazios existentes nessa área no 

município. 

 

 1.7 CIÊNCIA, TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE 
 

As ações de monitoramento requerem a disponibilidade de informações 

essenciais, perfeitamente definidas, sistematicamente coletadas e analisadas. O 

processo de construção de uma base de informações, em cada esfera de gestão, é 

desenvolvido identificando as inter-relações dos objetivos do Plano e os nós críticos 

para o seu alcance. 

O Município de Bituruna, considerando a abrangência da rede de atendimento 

à saúde, a necessidade de rapidez e da qualidade dos dados coletados, bem como 

cadastro informatizado de todos os usuários, constatou a necessidade de implantação 

de um sistema informatizado que proporcionasse uma base de dados segura e 

confiável, possibilitando ao Gestor um planejamento eficaz para a tomada de decisões 

de acordo com a realidade do município. Este processo iniciou-se em 2005 com a 

implantação do Sistema Informatizado denominado SigSaúde da empresa 

Consulfarma. Na gestão de 2009 o sistema foi substituído pelo sistema Win Saúde, 

da empresa IDS Desenvolvimento de Software e Assessoria, todavia, o mesmo não 

estava suprindo as necessidades da gestão quanto ao uso do sistema pelos 
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profissionais bem como de transferência de informações ao Ministério da Saúde, 

motivo pelo qual em abril de 2015 foi adquirido novamente o sistema SigSaúde, que 

neste momento também estava sendo utilizado pelo Consórcio Intermunicipal de 

Saúde (CISVALI), facilitando dessa forma a contrarreferência dos atendimentos neste 

serviço. 

 A implantação de Sistema Informatizado trouxe ao município desde sua 

implantação consideráveis melhorias, dispondo aos gestores e usuários informações 

imprescindíveis para o monitoramento, avaliação e controle, bem como definição de 

novas prioridades de acordo com a análise dos dados. 

 Este sistema é utilizado pelos mais diversos espaços de atendimento do 

sistema municipal de saúde, como recepções, farmácias, consultórios odontológicos 

e médicos, laboratórios, salas de vacina, pronto atendimento municipal, marcação de 

consultas, pronto atendimento do hospital municipal, dentre outros. Cabe destacar que 

o município não faz uso do Prontuário Eletrônico no setor de internação hospitalar, 

interligando todos os pontos de atenção em âmbito local. 

 As informações são alimentadas de forma online, permitindo a atualização das 

informações em tempo real. 

 O Cartão SUS é o instrumento de identificação do usuário para acesso ao 

serviço de saúde. 

Cada indicador deve estar devidamente qualificado quanto a sua conceituação, 

interpretação, usos, limitações, fontes de obtenção, método de cálculo e categorias 

de análise, para que possa ser perfeitamente compreendido em todas as esferas 

envolvidas. Para que isso seja possível é necessária a informação correta dos dados 

nos sistemas de informação. 

O município alimenta o banco de dados de alguns Sistemas de Informação os 

quais são repassados periodicamente ao banco de dados Nacional e Estadual, de 

acordo com normas estabelecidas por cada sistema. 

 Os programas que compreendem Atenção básica, gestão e vigilâncias são: 

• 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); 
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• SIS PRE NATAL WEB – Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pré-Natal, 

Parto Puerpério. 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; 

• 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. Esses dados em nosso município são 

enviados através de interface com o sistema próprio de informação; 

• SISVAN: A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) nos serviços de saúde da 

Atenção Básica inclui a avaliação antropométrica (medidas corporais) e do 

consumo alimentar, segundo orientações constantes no Sisvan Web.  Tem por 

objetivo consolidar os dados referentes às ações de Vigilância Alimentar e 

Nutricional, desde o registro de dados antropométricos e de marcadores de 

consumo alimentar até a geração de relatórios; 

• CADWEB:  Cadastro Nacional do SUS - consiste no processo por meio do qual 

são identificados os usuários do Sistema Único de Saúde. Por meio do cadastro 

é possível a emissão do Cartão Nacional de Saúde para os usuários. 

• BOLSA FAMÍLIA: Sistema de alimentação dos dados referente ao 

acompanhamento das condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias 

do programa bolsa família; 

• FAMILIA PARANAENSE:o Sistema de acompanhamento permite a definição e 

ações e acompanhamento destas, o qual é alimentado por diversos setores, 

sendo as ações de Saúde de responsabilidade da Fundação Municipal de 

Saúde; 

• SARGSUS:é uma ferramenta eletrônica desenvolvida pela Secretaria de 

Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde em conjunto com o 
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DATASUS, com o objetivo de apoiar os gestores municipais na elaboração e 

envio do Relatório Anual de Gestão (RAG) ao Conselho de Saúde; 

• SISPACTO: Sistema de registro sobre as diretrizes e metas pactuadas no 

período; 

• SCPA: desenvolvido com o intuito de unificar o cadastramento dos usuários 

aos sistemas WEB do Ministério da Saúde; 

• SIASUS:sistema para faturamento dos atendimentos ambulatoriais; 

• CNES: visa ser a base para operacionalizar os Sistemas de Informações em 

Saúde, sendo estes imprescindíveis a um gerenciamento eficaz e eficiente do 

SUS. Automatizar todo o processo de coleta de dados feita nos estados e 

municípios sobre a capacidade física instalada, os serviços disponíveis e 

profissionais vinculados aos estabelecimentos de saúde, equipes de saúde da 

família, subsidiando os gestores (MS, SES, SMS, etc.) com dados de 

abrangência nacional para efeito de planejamento de ações em saúde; 

• SISAIH: sistema de digitação para faturamento dos internamentos; 

• BPA: sistema de digitação, para faturamento dos procedimentos 

especializados; 

• SESAD: sistema de Regulação de internamentos; 

• Central de Regulação de leitos: compreende inserir os pacientes que 

necessitam de serviço especializado. Como dificuldade, apresenta ausência de 

espaço para inserir exames e resultados. 

• SONIH: sistema online de notificação de infecção hospitalar; 

• SHT: sistema de alimentação de hemoderivados; 

• NOTIVISA:permite o registro de materiais que apresentam inconformidades 

para uso; 

• SCA-VISA: sistema de controle das ações anti-fumo da VISA; 

• SNGPC: Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos 

Controlados/Farmácia; 

• SINAP: notificações de Animais Peçonhentos; 

• SISAGUA: monitoramento da qualidade de água; 

• GAL: sistema que permite a inserção de exames especializados e impressão 

de resultados; 
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• SINAN: sistema de notificações de doenças e agravos de notificação 

obrigatória; 

• SINASC: sistema de informação de Nascidos Vivos no município; 

• SIM: sistema de informação de mortalidade no município; 

• SISLOG: sistema de informação sobre os testes rápidos oferecidos para o 

município; 

• SIES: sistema de distribuição de imunobiológico; 

• SIPNI WEB: sistema de alimentação de aplicação dos imunobiológicos por sala 

de vacina; 

• SISPNCD: Sistema Nacional de controle da Dengue no município; 

• MDDA:Sistema de Registro das doenças diarréicas; 

• SINAN NET: Sistema de alimentação de dados sobre: Dengue e sintomático 

respiratório. 

 

 À Secretaria Municipal de Saúde do município através da Fundação Municipal 

de Saúde cabe a elaboração, o gerenciamento e a alimentação dos bancos de dados 

referidos. 

 Quanto aos problemas encontrados, verifica-se a necessidade de aquisição de 

novos computadores, impressoras e tablet’s para substituição dos equipamentos que 

se encontram obsoletos ou por apresentarem frequentes problemas de manutenção 

conforme levantamento feito pelo setor de tecnologia e ampliação do sinal de internet, 

visando maior rapidez no acesso ao sistema, possibilitando assim melhor manuseio 

aos dados dos pacientes. 

Outro fato constatado, é a necessidade de atualização dos dados cadastrais 

dos usuários, devido ao número de microáreas descobertas de ACS’s, bem como o 

cadastro de domicílios, visto que o sistema apresenta atualmente 12.325 pessoas 

vinculadas nos territórios de abrangência das equipes de Saúde da Família e o 

número de habitantes do município soma 16.480, não condizendo, desta forma com 

os dados fornecidos pelo sistema. 

 Após estas atualizações será possível a real estratificação dos riscos dos 

pacientes. 
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 1.8 GESTÃO 
 

 Um sistema de saúde precisa desenvolver um modelo de gestão condizente 

com suas diretrizes, e é assim que está concebida a gestão no SUS.  

 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. 

 Pensar a gestão como um processo técnico, político e social implica atuar em 

vários âmbitos, e sobretudo, contribuir para o aperfeiçoamento e a consolidação 

desses espaços ampliados de decisão, pois é nesses espaços que se materializa o 

princípio da participação, que orienta a organização e o estilo de gestão do SUS, ou 

seja, a gestão participativa e compartilhada, que o SUS defende, pressupõe um 

processo decisório democrático, descentralizado e transparente. Assim, essas 

instâncias de decisão e a construção de parceiras e alianças são estratégias que 

caracterizam um determinado estilo de gestão. 

 Neste subitem, serão destacados alguns pontos relacionados a realidade da 

gestão do sistema municipal de saúde, quais sejam, regionalização,planejamento, 

participação e controle social, como ainda o resultado do processo avaliativo 

denominado IDSUS - Índice de desempenho do SUS. 

 

1.8.1 Regionalização 

 

A cada dia os municípios brasileiros vem assumindo maiores responsabilidades 

na gestão do SUS. Os pontos de maior destaque nos últimos anos são a 

descentralização e a regionalização dos serviços de saúde.  

No contexto da descentralização e regionalização, o principal instrumento de 

planejamento é o PDR (Plano Diretor de Regionalização),onde são estabelecidas as 

referências por região de saúde, disponível na página da SESA na internet.  

 O município participa ativamente do processos que envolvem o interesse 

regional, com base na área vinculada à 6 Regional de Saúde de União da Vitória. 

 Esse espaço territorial compreende nove municípios, somando 3.493.742 
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habitantes conforme dados do IBGE 2010. Em se tratando 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 aos usuários 

do município e também a população proveniente dos demais municípios que integram 

o mesmo. 

 O gestor da Secretaria Municipal de Saúde participa de todas as reuniões 

promovidas pelo Colegiado de Gestão Regional – CIB  Regional (Comissão Bipartite 

Regional), das Reuniões do CRESEMS – Conselho Regional de Secretários 

Municipais de Saúde, que conta com apoiadora Regional, bem como participa de 

comissões de avaliação dos Hospitais que compõe a Rede de Atenção em União da 

Vitória (Hospital Regional e APMI – Associação de Proteção à Maternidade e à 

Infância). 

 Dentro do processo de Regionalização o município de Bituruna integra a 6 

Regional de Saúde de União da Vitória e os mesmos 09 municípios compõe ainda a 

AMSULPAR – Associação dos Municípios do Sul Paranaense) 

MAPA 05 - ANSULPAR 

 

Fonte: ANSULPAR 
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 O Termo de Compromisso de Gestão Municipal – TCGM, teve sua adesão 

formalizada no município no ano de 2009, sendo um dos últimos da região a assinar 

o mesmo. Em relação ao Pacto pela Saúde, o município participou efetivamente do 

processo de implantação, em conjunto com os demais municípios e sob a 

coordenação da 6 Regional de Saúde. Com a publicação do decreto 7.508/2011 uma 

nova configuração começou a se desenhar no contexto da regionalização da saúde e 

a partir de 2012 o instrumento que expressa a identificação das necessidades em 

saúde da população da região e a análise da situação de saúde do território é o COAP 

– Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. Este instrumento apresenta ainda 

as diretrizes, os objetivos plurianuais e as metas anuais para a região bem como os 

prazos de execução, indicadores, responsabilidades dos entes federados; e a 

Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde, incluindo nesta os componentes 

de promoção, proteção, recuperação e reabilitação em saúde (assistência, vigilância 

em saúde – epidemiológica, sanitária e ambiental – e assistência farmacêutica). Este 

processo para a nossa região já passou por discussão e planejamento,mas ainda não 

foi assinado pelos prefeitos.  

 

1.8.2 Planejamento 

 

A Lei 8080/90, que dispõe sobre o Planejamento do Sistema Único de Saúde, 

determina que a esfera federal elabore o Planejamento Estratégico Nacional, em 

cooperação com os Estados, Municípios e Distrito Federal. Já a Portaria 2135/2013 

define atualmente a forma de Planejamento do Sistema Único de Saúde, composto 

por 03 instrumentos: Plano Municipal de Saúde (PMS), Programação Anual de Saúde 

(PAS) e Relatório Anual de Gestão (RAG). Destes instrumentos somente o RAG 

possui Sistema Informatizado para elaboração (SARGSUS).  Os instrumentos acima 

devem ainda manter compatibilização com os instrumentos de planejamento e 

orçamento de governo, sendo estes o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), em cada esfera de gestão 

São os pressupostos do planejamento no âmbito do SUS, de acordo com a 

portaria 2135/2013: 
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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, 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. 

 

TABELA 94 - QUADRO SISTEMATIZADO DOS DOCUMENTOS DE GESTÃO 

Nome/Sigla/Conceito Legislação Prazo/Observação 

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS 

Plano Municipal de Saúde – é o instrumento de gestão, que 
baseado em uma análise situacional, define intenções e 
resultados a serem buscados no período de quatro anos, os 
quais são expressos em objetivos, diretrizes e metas. É a base 
para a execução, o acompanhamento, a avaliação e a gestão 
do sistema de saúde. 

Leis Federais 8.080/90, 
8.142/90, Lei 
Complementar 141/12, 
Portaria 2135/2013. 

O Plano Municipal de saúde 
deve ser elaborado com 
vigência a partir do 2º ano da 
gestão até o 1º ano da 
próxima gestão. 

Programação Anual de Saúde – PAS – é o instrumento que 
operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde. 
Nela são detalhadas as ações, as metas e os recursos 
financeiros que operacionalizam o respectivo Plano, assim 
como são apresentados os indicadores para a avaliação (a 
partir dos objetivos, das diretrizes e das metas do Plano de 
Saúde). A Programação possibilita a alteração do Plano. É o 
momento de revisar o que foi proposto. 

Lei Complementar 
141/12, art. 36, par. 2º, 
Portaria 2135/2013. 

O prazo definido em Lei está 
em discussão, pois pede a 
apresentação da PAS junto 
com a LDO. Encaminhar ao 
Conselho de Saúde para 
aprovação antes da data de 
encaminhamento da LDO do 
exercício correspondente. 

Relatório Quadrimestral de Prestação de Prestação de 
Contas em Audiência Pública – é o relatório consolidado 
quadrimestral da execução orçamentária e financeira, 
auditorias realizadas ou em fase de execução e suas 
recomendações e oferta e produção de serviços da rede 
própria, contratada e conveniada. 

Lei Complementar 
141/12, art. 36, par. 1º. 
Resolução 459, de 
10/12/2012 do CONAS.  

Apresentação ao Conselho 
Municipal de Saúde e à 
Câmara de Vereadores até o 
final dos meses de Maio, 
Setembro e Fevereiro. 

Relatório Anual de Gestão – RAG – é o instrumento que 
apresenta os resultados alcançados, identificado através dos 
indicadores que foram apresentados na Programação Anual de 
Saúde, para acompanhar o cumprimento das metas fixadas e 
indicar possível revisão ao Plano Municipal de Saúde. 

Lei Federal 8.142/90 e Lei 
Complementar 141/12, 
art. 36, par. 1º, Portaria 
2135/13. 

Envio até 30 de março do ano 
seguinte para avaliação e 
deliberações do Conselho de 
Saúde e ao Tribunal de 
Contas.  

 

Nome/Sigla/Conceito Legislação Prazo/Observação 

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

PPA – Plano Plurianual – estabelece as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública para as despesas correntes e 
de capital para os próximos 4 anos. 

Art. 165, § 4º da 
Constituição Federal e 
art. 133, § 1º da 
Constituição do Estado 
do Paraná. 

Envio ao Legislativo até 30/09 
do primeiro ano do mandato. 
Vigência: a partir do 2º ano da 
gestão e até o primeiro ano da 
próxima gestão. 

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – compatível com o 
PPA, estabelece as linhas de orientação para a Lei 
Orçamentária Anual e a sua execução. 

Art. 165, § 2º, da 
Constituição Federal e 
art. 133, § 3º da 
Constituição do Estado 
do Paraná. 

Envio ao Legislativo até 30/04 
anualmente. 

LOA – Lei Orçamentária Anual – compatível com o PPA e a 
LDO, estima a receita e fixa as despesas para o ano seguinte. 

Art. 165, § 5º da 
Constituição Federal e 
art. 133, § 6º da 

Envio ao Legislativo até 30/09 
anualmente. 
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Constituição do Estado 
do Paraná 

CONTROLE SOCIAL – Diretrizes para o Plano de Saúde 

Conferência Municipal de Saúde – tem o objetivo de discutir 
a situação de saúde da população, analisar o resultado das 
ações e serviços prestados, aprovar diretrizes para as políticas 
de saúde, eleger os novos conselheiros de saúde e os 
delegados para a Conferência Estadual de Saúde. 

Art. 1º, § 1º da Lei Federal 
nº 8.142/90;  
Lei Municipal 
1.426/09 art. 1º, § único.  

Realizada de 4 em 4 anos.  
A Lei Municipal 1.426/09 
estabelece o ano de 2007 
como referencia.  

GESTOR FINANCEIRO DOS RECURSOS DO SUS 

Fundo Municipal de Saúde – os recursos do Município 
destinados as ações e serviços públicos de saúde e os 
transferidos pela União e pelo Estado para a mesma finalidade, 
bem como os recursos de outras fontes, serão aplicados por 
meio do Fundo Municipal de Saúde que será acompanhado e 
fiscalizado pelo Conselho Municipal de Saúde. 

Art. 4º, § 1º da Lei Federal 
nº 8.142/90 e art. 2º, § 
único da Lei 
Complementar 141/12. 

Adequação à Lei 
Complementar Federal 
141/12. 
Obrigatoriedade da aplicação 
dos recursos do SUS 
exclusivamente por meio dos 
Fundos de Saúde. 

 

 Os  documentos essenciais para a gestão em saúde, deverão estar sempre 

atualizados e integrados com aprovação do Conselho Municipal de Saúde.  

 

CONSTATAÇÕES 

 

 Em relação aos instrumentos de gestão do SUS, o Plano Municipal de Saúde 

está atualizado, sendo a última versão referente ao quadriênio 2014-2017, no entanto 

não houve atualização do mesmo no seu período de vigência. A PAS para o ano de 

2017 foi elaborada e aprovada e o RAG 2016 foi realizado e aprovado e encontra-se 

disponível no sítio eletrônico do SARGSUS e em meio físico, atendendo as exigências 

para a sua elaboração. 

 

 

1.8.3 Participação e Controle Social 

 

Os artigos 196 a 200, item III da Constituição Federal introduzem grandes 

inovações, como a universalidade do acesso, a integralidade e a eqüidade da atenção, 

a descentralização na gestão e na execução das ações de saúde, bem como a 

ampliação decisiva da participação da sociedade na discussão, na formulação e no 

controle da política pública de saúde. 

As diretrizes do controle social atuando sobre o Sistema Único de Saúde estão 

previstas no art. 198 da referida Constituição que integra a participação da 
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comunidade com as ações e serviços públicos de uma rede regionalizada e 

hierarquizada e que constituem um sistema único.  

A Lei Federal n°. 8.124 de 28 de janeiro de 1990, no artigo 11, regulamenta a 

participação da comunidade, criando as instâncias colegiadas do Sistema Único de 

Saúde: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.  

Desta forma ficam estabelecidos mecanismos de controle social, pautados pela 

corresponsabilização do governo e da sociedade sobre os rumos do SUS. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

A participação do Conselheiro não é uma obrigação, mas um direito da 

comunidade de fazer-se representar nas tomadas de decisões na área de saúde. 

Toda a sociedade organizada pode pleitear a sua representatividade no 

Conselho, de acordo com o que rege a legislação do SUS. 

 Dentre as atribuições do Conselho Municipal de Saúde, ressaltamos a 

convocação e organização da Conferência Municipal de Saúde, elaboração, 

discussão  e aprovação do Plano Municipal de Saúde, análise e aprovação do 

SISPACTO, PAS – Programação Anual de Saúde e do RAG - Relatório Anual de 

Gestão, bem como fiscalização, acompanhamento e avaliação da aplicação dos 

recursos financeiros na área de saúde.  

O Conselho Municipal de Saúde de Bituruna foi criado pela Lei Municipal n° 

348/91 com alterações pelas Leis 1.426/09 e 1.557/11. É formado por 10 membros 

representantes dos usuários, 5 trabalhadores da saúde, 3 representantes poder 

público e 2 prestadores de serviços, totalizando 20 membros titulares e seus 

respectivos suplentes. Reúne-se mensalmente em sessão ordinária, ou 

eventualmente em reunião extraordinária. 

A composição do conselho ocorre através de eleição em Assembléia própria, 

onde são eleitas as entidades representantes dos usuários, entidades representantes 

dos trabalhadores de saúde e instituições prestadoras de serviço. Os representantes 

das instituições representantes do poder público ocorrem por indicação dos gestores. 

Os conselheiros titulares e suplentes são empossados na Conferência Municipal de 

Saúde, com composição paritária, sendo 50% de representantes dos usuários 
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(comunidade), 25% de trabalhadores de saúde e 25% de representação de governo, 

de prestadores de serviços privados, conveniados ou sem fins lucrativos. A atual 

composição foi empossada na 11ª Conferência Municipal de Saúde de Bituruna, 

realizada na data de 07 de Julho de 2015, conforme decreto 060/2015. 

É regido por regimento interno, o qual está em avaliação para posterior 

aprovação e publicação, pois em verificação quanto à documentação de 

regulamentação pertinente havia regimento interno utilizado, porém sem publicação, 

ou seja, sem validade legal. A partir disso, o CMS elegeu comissão de elaboração 

para atualização deste documento de acordo com as legislações vigentes, já 

apresentado em reunião ordinária. 

Possui estrutura física cedida pela Fundação Municipal de Saúde. Possui 

computador, impressora, televisão, antena e acesso à internet. Também possui uma 

Secretária Executiva para organização da documentação e manutenção do seu 

funcionamento. 

Em 2016 foram realizadas 07 reuniões ordinárias e 01 reunião extraordinária, 

que ocorreram nas seguintes datas: reuniões ordinárias em 23 de fevereiro, 24 de 

Maio, 26 de Agosto, 16 de Setembro, 26 de Outubro e 02 de Dezembro, reunião 

extraordinária em 29 de Setembro. 

Neste ano também foi realizada pelo Estado do Paraná capacitação com carga 

horária de 132 horas aula, com 09 inscrições de representantes do CMS de Bituruna. 

Concluíram a capacitação 06 conselheiros. 

Foram os principais assuntos tratados nas reuniões em 2016: 

• Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas; 

• Alteração Plano de Aplicação Recursos Transporte Sanitário; 

• Apreciação e aprovação da PAS 2016; 

• Incentivo Financeiro de Investimento para Unidades Básicas - APSUS; 

• Capacitação de Conselheiros Municipais de Saúde; 

• Programas e serviços oferecidos no município; 

• Proposta de alteração Plano de Aplicação custeio VIGIASUS; 

• Planejamento Estrutura Física Unidades Saúde da Família; 

• Criação de Conselho Consultivo de Saúde; 

• Recomendação Administrativa Ministério Público referente Aedes Aegypty; 

• Formação de comissão e elaboração de Regimento Interno; 

• Descritivo de Aplicação de Recursos e Prestação de Contas IOAF 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

____________________________________________________ 

BITURUNA-PR 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 189 

 

• Descritivo de Aplicação e Prestação de Contas VIGIASUS; 

• Programas de Qualificação para Atenção Básica; 

• Licitações e aquisição de equipamentos; 

• Rede de Urgência e Emergência; 

• VII Plenária de Conselhos de Saúde do Paraná; 

• Controle Social para recursos de Saneamento Básico; 

• Plano Estadual de Saúde do Paraná 2016-2019; 

• Recursos Qualificação Conselhos Municipais de Saúde; 

• Normas CCIH no Hospital São Vicente de Paula, entre outros. 

 

Foram as resoluções emitidas pelo Conselho Municipal de Saúde no ano de 

2016:  

 

TABELA 95 - RESOLUÇÕES EMITIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2016 

NÚMERO DA 

RESOLUÇÃO 

DATA 

APROVAÇÃO 

DATA 

PUBLICAÇÃO 

ASSUNTO 

CMS 001/2016 23/02/2016 22/03/2016 Aprovação da prestação de contas da 
FMS de Bituruna referente ao terceiro 
quadrimestre 2015 

CMS 002/2016  23/02/2016 22/03/2016 Aprovação da PAS 2016 

CMS 003/2016  30/03/2017 01/04/2016 Aprovação do Relatório Anual de 
Gestão do Fundo Municipal de Saúde 
do ano de 2015 

CMS 004/2016  24/05/2016 27/05/2016 Aprovação da prestação de contas da 
FMS de Bituruna referente ao primeiro 
quadrimestre 2016 

CMS 005/2016  24/05/2016 21/06/2016 Aprovação do Planejamento da 
Estrutura Física das Unidades de 
Saúde da Família no Município de 
Bituruna. 

CMS 006/2016  29/09/2016 03/10/2016 Aprovação da prestação de contas da 
FMS de Bituruna referente ao 
segundo quadrimestre 2016 

CMS 007/2016  26/10/2016 08/11/2016 Aprovação das metas municipais do 
SISPACTO referente ao ano de 2016 

Fonte: CMS de Bituruna - 2017 

 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUADRIMESTRAIS 
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 Conforme previsto na Lei 141/2012, em seu artigo 36, e Resolução CONASS n  

459/2012, o gestor do SUS em cada ente da Federação deve elaborar Relatório 

detalhado referente ao quadrimestre anterior, que deve conter 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 e 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. 

 Ainda segundo esta mesma legislação, os municípios com menos de 50.000 

habitantes podem elaborar o Relatório de forma simplificada. 

 A Fundação Municipal de Saúde vem realizando as audiências públicas 

respeitando o calendário também definido pela Lei 141/2012 , tendo realizado em 

2016 nas seguintes datas: 25/05/2016, 29/09/2016, 23/02/2017. Estas são realizadas 

na Câmara Municipal de Vereadores e são amplamente divulgadas, porém há pouco 

interesse da comunidade/população quanto à participação nas mesmas. 

 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

A Conferência Municipal de Saúde é realizada a cada 4 anos como o objetivo 

de despertar junto à sociedade a responsabilidade na participação das decisões na 

política de saúde, analisar o resultado das ações de serviços prestados bem como 

traçar diretrizes para a política de saúde.   

A 11ª Conferência Municipal de Saúde foi realizada em 07 de Julho de 2015, 

tendo como tema central “Saúde Pública de qualidade para os Biturunenses – limites 

e desafios”. Também ocorreu concomitante à esta Conferência a apresentação da II 

Mostra de Saúde da Família e o Painel de Saúde, permitindo um amplo debate e 

proporcionando aos participantes a compreensão sobre a organização da política de 

saúde em âmbito municipal e os papéis de cada ente de governo na execução desta 

política. 

As propostas foram elaboradas através da discussão nos grupos, divididos em 

3 eixos: I – Atenção Primária e Assistência Farmacêutica na Consolidação das Redes 

de Atenção, II – Assistência Hospitalar e Atenção Especializada (Rede de Urgência e 
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Emergência) e III – Gestão e Controle Social, a participação do cidadão na promoção 

de sua saúde. 

Todas as informações referente à 11ª Conferência Municipal de Saúde foram 

sistematizadas em Relatório Final, disponível do Setor Administrativo da FMS. 

Foram as propostas aprovadas, conforme eixo de discussão: 

Eixo I - Atenção Primária e Assistência Farmacêutica na Consolidação das 

Redes de Atenção: 

1 – Realização de palestras sobre cuidados da saúde/prevenção de doenças 

crônicas nas empresas; 

2 – Implantação de grupos de tratamento de tabagismo nas Unidades Básicas 

de Saúde bem como grupos de Auto Ajuda (AA e Saúde Mental); 

3 – Retomada do projeto Dia da Saúde nos Bairros, com ações intersetoriais; 

4 – Melhor distribuição dos recursos da atenção básica. Estado deve assumir 

suas responsabilidades na Atenção Especializada para que o município possa 

melhorar o investimento na Atenção Primária, deixando assim de utilizar recursos na 

atenção especializada que não é de sua responsabilidade. 

Eixo II - Assistência Hospitalar e Atenção Especializada (Rede de Urgência e 

Emergência): 

1 – Implantação do SAMU, inserindo o município na Rede Estadual de Urgência 

e Emergência, com adesão ao SAMU Regional; 

2 – Implementação do Protocolo de Manchester: divulgação do Protocolo de 

Manchester para os usuários (panfletos/ rádio) e identificação dos pacientes conforme 

classificação de risco; 

3 – Manter equipe de socorro em regime de Plantão 24 horas com presença de 

motorista no hospital. 

Eixo III - Gestão e Controle Social, a participação do cidadão na promoção de 

sua saúde: 

1 – Implantação de Academia ao Ar Livre com educador físico em todos os 

bairros e Implantação da Academia de Saúde; 

2 – Retorno do Projeto Saúde nos Bairros, com envolvimento intersetorial e da 

comunidade (Saúde, Assistência Social, Educação, Agricultura, etc.); 
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3 – Realizar capacitação aos Conselheiros de Saúde e ampla divulgação das 

reuniões, papel do conselho e importância da participação da sociedade; 

4 – Estímulo para atividade física/esportiva para crianças e adolescentes com 

a implementação de áreas de recreação e jogos (sala e parques). 

A 11ª Conferência Municipal de Saúde de Bituruna atingiu os objetivos 

propostos com a participação da comunidade, no entanto percebeu-se que a presença 

de representantes da sociedade civil ainda é tímida, devendo haver um trabalho de 

sensibilização para maior envolvimento da mesmano fortalecimento do SUS. 

 

OUVIDORIA 

 

As Ouvidorias do SUS buscam integrar e estimular práticas que ampliem o 

acesso dos usuários ao processo de avaliação das ações e serviços públicos de 

saúde. Surgem como um canal direto de comunicação dos usuários do sistema e da 

comunidade, para subsidiar a política de saúde contribuindo com o controle social. 

São canais democráticos de comunicação, destinados a receber manifestações 

dos cidadãos, incluindo reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitação de 

informações. Por meio da mediação e da busca de equilíbrio entre os entes envolvidos 

(cidadão, órgãos e serviços do SUS). É papel da Ouvidoria efetuar o 

encaminhamento, a orientação, o acompanhamento da demanda e o retorno ao 

usuário, com o objetivo de propiciar uma resolução adequada aos problemas 

apresentados, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. 

Contribuem para o apontamento e a identificação da necessidade de ajustes, 

criação e/ou extinção de mecanismos de gestão, programas, serviços e gerência das 

estruturas componentes do SUS. 

O Serviço de Ouvidoria iniciou sua atuação no município sendo exercido pelo 

Conselho Municipal de Saúde através de Ouvidor e da Comissão de Ouvidoria, 

constituída através da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, dispondo de linha 

telefônica exclusiva para este serviço (42) 3553-2046.  

Conforme previsto no Plano Municipal de Saúde 2014-2017, este serviço foi 

implementado e normatizado através do Decreto n 12/2016, passando a denominação 

de Ouvidoria Municipal do SUS, contando com Ouvidor designado através de Portaria 
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pelo Secretário de Saúde, espaço físico adequado e telefone exclusivo, mantendo o 

número já utilizado pela Ouvidoria do CMS. 

O Ouvidor do município vem participando de todas as capacitações oferecidas 

pelo Estado, objetivando o fortalecimento desse serviço. No entanto, houve mudanças 

na estrutura dos serviços oferecidos com o início desta gestão entre estas do Ouvidor 

Municipal, havendo necessidade de novas capacitações para que o serviço seja 

realizado conforme previsto. 

Outra constatação referente a esse serviço é a falta de divulgação do Serviço 

de Ouvidoria do SUS no município tanto para os colaboradores como para a 

população. 

 

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

 Instituída no ano de 2011 por meio da Lei Federal n°12.527 e Decreto Federal 

7.724, tem como premissa garantir o direito de acesso à informação através de 

linguagem fácil, procedimentos objetivos e ágeis, forma transparente e clara e prazo 

de atendimento, o qual é realizado no município através da Ouvidoria Municipal. 

 

1.8.4 Índice de Desempenho do SUS - IDSUS 

 

 O índice de Desempenho do SUS - IDSUS avalia o desempenho do SUS 

(universalidade do acesso, integralidade da atenção, regionalização e hierarquização) 

nos municípios, regiões, estados e no Brasil. Seu foco avaliativo está no Sistema de 

Saúde (SUS), que atende o residente em cada município brasileiro.O IDSUS avalia a 

atenção básica e especializada no município e os atendimentos especializados 

encaminhados para outros municípios, além de medir as dificuldades do acesso e a 

efetividade dos resultados segundo as melhores respostas esperadas. 

 A última avaliação foi realizada em 2011 e divulgada em 2012, sendo a media 

brasileira 5.47, já  o Estado do Paraná obteve a segunda posição nacional com nota 

6.23. O Município de Bituruna obteve nota 4.95. 

 

TABELA 96 - NOTAIDSUS BITURUNA-PR - 2010 
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Grupo Indicador Nota Resulta
do 

Parâmetro 

Atenção Básica - ACESSO 
POTENCIAL OU OBTIDO 

Cobertura populacional estimada pelas Equipes 
Básicas de Saúde 

10.00 112.57% 100% 

Cobertura populacional estimada pelas Equipes 
Básicas de Saúde Bucal 

10.00 56.66% 50% 

Proporção nascidos vivos de mães com 7 ou mais 
consultas de pré-natal 

10.00 91.34% 90% 

Usados para pontuação de 
acréscimo à Proporção 

nascidos vivos de mães com 
7 ou mais consultas de pré-

natal 

Proporção nascidos vivos de mães com 4 a 6 
consultas de pré-natal 

0.03 7.07% - 

Proporção nascidos vivos de mães com 1 a 3 
consultas de pré-natal 

0.00 1.34% - 

Atenção Ambulatorial e 
Hospitalar de Média 

Complexidade - ACESSO 
OBTIDO 

Razão de exames citopatológicos do colo do útero 
em mulheres de 25 a 59 anos e a população da 

mesma faixa etária (nº ex p/ mulheres) 

10.00 109.19 90 exames para 
cada 100 

mulheres em 3 
anos 

Razão de exames de mamografia realizados em 
mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma 

faixa etária (nº ex p/ 100 mulheres) 

4.41 15.45 70 examespara 
cada  

100 mulheres em 
2 anos 

Razão de procedimentos ambulatoriais selecionados 
de média complexidade e população residente (nº ex 

p/100 hab) 

0.53 0.14 2,6 proc/100 hab. 
ano 

Razão de internações clínico-cirúrgicas de média 
complexidade e população residente (nº int p/ 100 

hab) 

10.00 6.78 6,3 int/100 hab. 
ano 

Atenção Ambulatorial e 
Hospitalar de Alta 

Complexidade, Referência de 
Média e Alta Complexidade e 

Urgência e Emergência - 
ACESSO OBTIDO 

Razão de procedimentos ambulatoriais de alta 
complexidade selecionados e população residente 

(nº ex p/100 hab) 

3.74 2.92 7,8 proc/100 hab. 
ano 

Razão de internações clínico-cirúrgicas de alta 
complexidade e população residente (nº ex p/1000 

hab) 

6.23 3.93 6,3 int/1000 hab. 
ano 

Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por 
acidente 

6.05 42.40% 70% 

Proporção de procedimentos ambulatoriais de média 
complexidade realizados para não residentes 

0.00 0.00% 0,90% 

Proporção de procedimentos ambulatoriais de alta 
complexidade realizados para não residentes 

0.00 0.00% 1,17% 

Proporção de internações de média complexidade 
realizadas para não residentes 

0.00 0.00% 0,72% 

Proporção de internações de alta complexidade 
realizadas para não residentes 

0.00 0.00% 1,14% 

Atenção Básica - Efetividade  Proporção de Internações Sensíveis a Atenção 
Básica - ISAB 

8.39 34.06% 28% 

Taxa de Incidência de Sífilis Congênita (p/ 1000 
nasc) 

0.00 0.00 1 p/mil nasc. ano 

Proporção de cura de casos novos de tuberculose 
pulmonar bacilífera 

10.00 100.00% 85% 

Proporção de cura dos casos novos de hanseníase 10.00 100.00% 90% 

Cobertura com a vacina tetravalente em menores de 
1 ano 

9.66 93.82% 95% 

Média da ação coletiva de escovação dental 
supervisionada (nº residentes p/ 100 p/ mês) 

0.00 0.00 8 hab / 100 hab. 
ano 

Proporção de exodontia em relação aos 
procedimentos 

10.00 7.42% 8% 

Média e Alta Complexidade, 
urgência e emergência - 

Efetividade 

Proporção de Parto Normal 8.49 59.49% 70% 

Proporção de óbitos em menores de 15 anos nas UTI 10.00 9.17% 10% 

Proporção de óbitos nas internações por infarto 
agudo do miocárdio (IAM) 

6.59 15.17% 10% 

Fonte:IDSUS 

 

TABELA 97 - NOTA IDSUS BITURUNA-PR - 2011 

Grupo Indicador Nota Resulta
do 

Parâmetro 

 
 

Atenção Básica - ACESSO 
POTENCIAL OU OBTIDO 

Cobertura populacional estimada pelas Equipes 
Básicas de Saúde 

9.29 92.95% 100% 

Cobertura populacional estimada pelas Equipes 
Básicas de Saúde Bucal 

10.00 56.66% 50% 

Proporção nascidos vivos de mães com 7 ou mais 
consultas de pré-natal 

9.98 89.81% 90% 
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Usados para pontuação de 
acréscimo à Proporção 

nascidos vivos de mães com 
7 ou mais consultas de pré-

natal 

Proporção nascidos vivos de mães com 4 a 6 
consultas de pré-natal 

0.05 8.71% - 

Proporção nascidos vivos de mães com 1 a 3 
consultas de pré-natal 

0.00 1.34% - 

 
 
 
 
 

Atenção Ambulatorial e 
Hospitalar de Média 

Complexidade - ACESSO 
OBTIDO 

Razão de exames citopatológicos do colo do útero 
em mulheres de 25 a 59 anos e a população da 

mesma faixa etária (nº ex p/ mulheres) 

10.00 110.12 90 exames para 
cada 100 

mulheres em 3 
anos 

Razão de exames de mamografia realizados em 
mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma 

faixa etária (nº ex p/ 100 mulheres) 

3.79 26.53 70 examespara 
cada  

100 mulheres em 
2 anos 

Razão de procedimentos ambulatoriais selecionados 
de média complexidade e população residente (nº 

ex p/100 hab) 

0.33 0.08 2,6 proc/100 hab. 
ano 

Razão de internações clínico-cirúrgicas de média 

complexidade e população residente (nº int p/ 100 
hab) 

10.00 6.85 6,3 int/100 hab. 

ano 

 
 
 
 
 

Atenção Ambulatorial e 
Hospitalar de Alta 

Complexidade, Referência de 
Média e Alta Complexidade e 

Urgência e Emergência - 
ACESSO OBTIDO 

Razão de procedimentos ambulatoriais de alta 
complexidade selecionados e população residente 

(nº ex p/100 hab) 

4.36 3.40 7,8 proc/100 hab. 
ano 

Razão de internações clínico-cirúrgicas de alta 
complexidade e população residente (nº ex p/1000 

hab) 

6.28 3.96 6,3 int/1000 hab. 
ano 

Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por 
acidente 

5.99 41.93% 70% 

Proporção de procedimentos ambulatoriais de média 
complexidade realizados para não residentes 

0.00 0.00% 0,90% 

Proporção de procedimentos ambulatoriais de alta 
complexidade realizados para não residentes 

0.00 0.00% 1,17% 

Proporção de internações de média complexidade 
realizadas para não residentes 

0.00 0.00% 0,72% 

Proporção de internações de alta complexidade 
realizadas para não residentes 

0.00 0.00% 1,14% 

 
 
 

Atenção Básica - Efetividade 

 Proporção de Internações Sensíveis a Atenção 
Básica - ISAB 

9.05 31.61% 28% 

Taxa de Incidência de Sífilis Congênita (p/ 1000 
nasc) 

0.00 0.00 1 p/mil nasc. ano 

Proporção de cura de casos novos de tuberculose 
pulmonar bacilífera 

0.00 0.00% 85% 

Proporção de cura dos casos novos de hanseníase 10.00 100.00% 90% 

Cobertura com a vacina tetravalente em menores de 
1 ano 

6.44 82.55% 95% 

Média da ação coletiva de escovação dental 
supervisionada (nº residentes p/ 100 p/ mês) 

0.01 0.01 8 hab / 100 hab. 
ano 

Proporção de exodontia em relação aos 
procedimentos 

7.84 10.21% 8% 

 
Média e Alta Complexidade, 

urgência e emergência - 
Efetividade 

Proporção de Parto Normal 7.65 53.54% 70% 

Proporção de óbitos em menores de 15 anos nas 
UTI 

10.00 8.44% 10% 

Proporção de óbitos nas internações por infarto 
agudo do miocárdio (IAM) 

7.65 13.07% 10% 

Fonte:IDSUS 

 

 Com relação as tabelas do IDSUS referentes ao ano de 2010 e 2011, foi 

possível verificar uma redução de 0,6 décimos no tocante a media geral das notas, 

tendo como base em 26 itens avaliados, inseridos em 6 grupos distintos. 

 

TABELA 98 - DISTRIBUIÇÃO DAS MEDIAS DE NOTAS POR GRUPOS DO IDSUS -  BITURUNA-PR, 
REFERENTE AOS ANOS 2010/2011 

 
Grupo  

 
2010 

 
2011 

Atenção Básica - ACESSO POTENCIAL OU OBTIDO 10.0 9.75 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

____________________________________________________ 

BITURUNA-PR 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 196 

 

Usados para pontuação de acréscimo à Proporção 
nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-
natal 

0.01 0.02 

Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade 
- ACESSO OBTIDO 

6.23 6.03 

Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Alta Complexidade, 
Referência de Média e Alta Complexidade e Urgência e 
Emergência - ACESSO OBTIDO 

2.28 2.37 

Atenção Básica - Efetividade 6.86 4.76 

Média e Alta Complexidade, urgência e emergência - 
Efetividade 

8.36 8.43 

Fonte: IDSUS 

 

 Ao analisar os dados da tabela acima, foi possível verificar uma queda 

acentuada no diz respeito a Atenção Básica - Efetividade de 30,6% no período de um 

ano. Em seguida se apresenta a Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média 

Complexidade - Acesso Obtido, com redução de 3.2% e o Acesso Potencial ou Obtido 

da Atenção Básica com diminuição de 2.5%. 

 Não foram realizadas novas avaliações a partir de 2012 o que não nos permite 

verificar o resultado do município após o investimento e melhorias da Atenção Básica 

com os processos de qualificação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 A partir da elaboração deste plano de saúde e analisando os eixos aqui 

estudados, verificou-se quanto ao atendimento que o município possui boa estrutura 

física para o desenvolvimento das ações de saúde, bem como, as unidades 

encontram-se equipadas satisfatoriamente. Destacaram-se as necessidades de 

reforma e ampliação e de alguns equipamentos conforme novos instrutivos de 

avaliação do PMAQ fase III e APSUS – Tutoria selo Prata, devido à busca constante 

pela qualificação do atendimento.    

 De um modo geral, quanto às ações desenvolvidas nas redes de atenção 

básica vem se alcançando a cobertura de 100% da população residente. Na análise 

dos dados percebeu-se a falta de atualização de cadastros das famílias sendo esta 

uma informação primordial de planejamento para as equipes. Por outro lado, com 

relação aos indicadores de saúde, os resultados vêm sendo satisfatórios, exceto em: 

gravidez na adolescência, cobertura de mamografia, campanha da influenza na faixa 

etária de crianças entre 6 meses a 5 anos e saúde do homem. Na saúde bucal mesmo 

com profissionais em todas as unidades temos dados inferiores aos parâmetros 

pactuados. Em relação às consultas e exames especializados percebe-se a grande 

fila de espera em algumas áreas havendo necessidade de uma avaliação na conduta 

da atenção básica quanto aos encaminhamentos realizados (competência do 

município) bem como no serviço secundário e terciário com relação às vagas 

disponibilizadas (competência do estado).  Um dos nós enfrentados pela atenção 

primaria já destacado na elaboração do plano anterior, esta relacionado à falta de 

veículos exclusivos para a realização dos serviços necessários neste nível de 

atenção.  No que se refere o atendimento em saúde mental, frisa-se a grande 

dificuldade dos profissionais de efetuar o trabalho em virtude da falta de capacitação 

para a diversidade de casos apresentados.  

 Quanto ao serviço hospitalar, destaca-se o alto investimento do município para 

manutenção deste serviço, o qual conta com repasse limitado de recursos das outras 

esferas de governo, além da localização geográfica do município que dista de outras 

referencias prejudicando o tempo resposta no atendimento. 
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 De um modo geral, as capacitações devem ser priorizadas pela gestão tendo 

em vista a efetividade do processo de trabalho em todos os níveis de atenção, bem 

como diminuir a rotatividade dos profissionais nos diversos setores. Faz-se necessário 

ainda, a criação de rotinas de análise dos dados produzidos quadrimestralmente em 

todos os setores visando melhorar os indicadores do município para o efetivo 

monitoramento e avaliação dos serviços, bem como implementação das ações que se 

fizerem necessárias (ação, reflexão e ação).  

 Buscou-se através de todas as analises realizadas neste plano, bem como 

através dos fatores que influenciam no processo saúde doença da população definir 

as ações a serem realizadas no período de vigência deste documento, as quais 

venham a atender e melhorar a saúde dos nossos munícipes.  
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DIRETRIZES,OBJETIVOS, METAS 

E INDICADORES 

 
 

Este capítulo foi definido a partir da Análise de Situação da 
Saúde, que apresentaram as prioridades e compromissos de 
maior relevância a serem assumidos pela gestão municipal do 
SUS. Os objetivos e diretrizes também são norteados pelo 
Relatório da 11ª Conferência Municipal de Saúde, Plano de 
Governo 2017-2020, Plano Plurianual de Governo 2018-2021 e 
a Lei Orçamentária Anual 2017, suas respectivas ações e 
recursos.  
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 2.DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

  

 

DIRETRIZ 1 - Garantia de acesso da população a serviços de saúde de qualidade, 

mediante estruturação e investimentos na Rede de Serviços da Saúde – atenção 

básica ,serviços de urgência e emergência e hospital municipal. 

 

DIRETRIZ 2 - Promoção da atenção integral à saúde da população através das 

Equipes de Saúde da Família para todos os segmentos populacionais, priorizando as 

ações para a população mais vulnerável (saúde mental, álcool e outras drogas, 

portadores de doenças crônicas, criança, mulher, adolescentes e jovens, saúde do 

homem e idosos); promoção da atenção à Saúde Bucal e de adesão à assistência em 

Redes a serem implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da 

Saúde 

 

DIRETRIZ 3 - 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 dos Medicamentos do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica) e do Plano Municipal de 

Assistência Farmacêutica. 

 

DIRETRIZ 4 - Assegurar que as equipes da Vigilância em Saúde - Epidemiológica e 

Sanitária – realizem suas ações de forma integrada à equipe hospitalar e de Saúde 

da Família na atenção a vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis 

e das imunopreveníveis, bem como às emergências, e que juntas fortaleçam a 

promoção da saúde, a Vigilância em Saúde Ambiental e da Saúde do Trabalhador.  

 

DIRETRIZ 5 - Garantir o acesso ao serviço ambulatorial de Urgência e Emergência, à 

Assistência Hospitalar, à Atenção Especializada (consultas, exames) através do TFD 

– Tratamento Fora de Domicílio, aos convênios para atendimento hospitalar, à 

participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISVALI e implantar o processo 
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de monitoramento e avaliação dos encaminhamentos conforme classificação de risco 

dos pacientes. 

 

DIRETRIZ 6 - Aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão descentralizada e 

regionalizada, gestão do planejamento e da informação em saúde. gestão do trabalho 

e da educação na saúde, e aperfeiçoamento e fortalecimento da Gestão Participativa 

e do Controle Social. 

 

DIRETRIZ 7 - Enfrentamento da emergência em Saúde Pública decorrente da 

infecção humana pelo novo Coronavírus – COVID-19 

 

 O presente Plano Municipal de Saúde tem por objetivo aperfeiçoar o sistema 

público de saúde em âmbito municipal, de acordo com a perspectivas do Sistema 

Único de Saúde – SUS, para que a população tenha acesso integral à ações e 

serviços de qualidade com ênfase à prevenção, de forma oportuna, contribuindo assim 

para a melhoria das condições de saúde, para a redução das iniquidades e para a 

promoção da qualidade de vida do cidadão biturunense. 

 

 O alcance desse objetivo no período de 2018 a 2021 será orientado por seis 

diretrizes a seguir explicitadas e pelo conjunto de metas, indicadores e ações 

estabelecidos. São os conceitos que guiaram o trabalho:  

• As Diretrizes expressam idéias 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 linhas de ação a serem seguidas; 

• Os Objetivos de cada Diretriz representam 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 as 

políticas de governo e com a viabilidade política, econômica, técnica e 

institucional; 
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• A Meta especifica a magnitude da mudança desejada ou os resultados visados 

com o Objetivo. Um mesmo Objetivo pode apresentar mais de uma meta, em 

função da relevância destas para 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; 

• As Ações são iniciativas de caráter estratégico a serem desenvolvidas, por 

meio das quais se pretende alcançar os objetivos e metas. 

 

 Dessa forma, através de processo de discussão interna, e junto à sociedade 

representada pelo Conselho Municipal de Saúde, processo este que se 

apresentaainda tímido, mas que se fortalece a cada elaboração dos documentos de 

gestão, foram definidas as 6 Diretrizes do Plano Municipal de Saúde de Bituruna, 

divididas conforme Blocos de Financiamento, cujo detalhamento é apresentado a 

seguir. 
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OBJETIVOS, INDICADORES E METAS POR DIRETRIZES 

 

DIRETRIZ 1- Garantia de acesso da população a serviços de saúde de qualidade, mediante estruturação e investimentos na 

Rede de Serviços da Saúde – atenção básica ,serviços de urgência e emergência e hospital municipal. 

 A estratégia prioritária dessa diretriz será a implementação da atenção primária e implementação da atenção hospitalar 

e ambulatorial em urgência/emergência, organizada em redes e no acolhimento e práticas humanizadas. 

 

METAS 

• Viabilizar 1 equipamento de geração de energia alternativa para o Hospital Municipal; 

• Realizar reforma nas 05 Unidades de Saúde para organização de estrutura conforme PMAQ; 

• Ampliação de 03 Unidades de Saúde; 

• Viabilizar veículo Ambulância para remoção de pacientes em urgência e emergência; 

• Viabilizar veículos para o Programa Saúde da Família; 

• Adquirir equipamentos necessários para assistência hospitalar e de urgência/emergência; 

• Adquirir equipamentos necessários para assistência na atenção primária 

• Adquirir veículos para transporte sanitário; 

• Adquirir veículos exclusivos para Atenção Básica; 

• Construir Unidade Satélite de Saúde no Assentamento Santa Bárbara; 

• Realizar reforma do Hospital São Vicente de Paula considerando Normas Técnicas da SESA para liberação de Alvará 

de Funcionamento. 
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OBJETIVO 1.1: REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2018-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

1.1.1 Realizar ampliação de 05 Unidades 

Básicas de Saúde da Família 

Ampliar Unidades de 

Saúde da Família 

Número de Unidades de 

Saúde da Família Ampliadas 

5 2017 Número 5 Número - 2 3 - 

1.1.2 Adquirir veículos para programa 

Saúde da Família 

Adquirir veículos 5 

lugares 

Número veículos adquiridos   Número 2 Número 2 - - - 

1.1.3 Adquirir equipamento de geração de 

energia alternativa para a Rede de 

Frio (imunobiológicos) e Hospital 

Municipal 

Adquirir gerador de 

energia alternativa 

paraHospital 

Municipal 

Número de equipamento de 

geração de energia 

alternativa adquirido 

  Número 1 Número 1 - - - 

1.1.4 Adquirir refrigerador específico 

(diário) para imunobiológicos para 

Unidades de Saúde da Família e 

Central de Frios 

Adquirir 

refrigeradores para 

imunobiológicos 

adquiridos 

Número de equipamentos 

adquiridos 

  Número 7 Número 5 2 - - 

1.1.5 Adquirir equipamentos necessários 

para assistência na atenção primária 

Adquirir 

equipamentos para 

APS com saldo de 

recurso Resolução 

SESA 604/2015 R$ 

7.799,99 

Percentual do valor aplicado    100 % 100 100   

1.1.6 Construir Unidade de Saúde Satélite 

no Assentamento Santa Bárbara 

Construir Unidade 

de saúde Satélite 

Número de unidade de 

saúde satélite construída 

  Número 1 Número - - 1 - 

1.1.7 Viabilizar veículos para transporte 

sanitário 

Adquirir veículos 

conforme 

necessidade e 

disponibilidade de 

recursos 

Nº de veículos adquiridos    8 Número 2 2 2 2 

1.1.8 Prover o espaço físico para a 

Vigilância Sanitária através de 

reforma ou mudança de 

estabelecimento 

Organizar a 

estrutura física de 01 

vigilância sanitária 

espaço físico reformado e/ou 

estruturado 

1 2017 Número 1 Número - - 1 - 

1.1.9 Adquirir equipamentos odontológicos 

conforme adesão MS no valor de 

R$25.000,00 

Adquirir 

equipamentos 

odontológicos – 

25.000,00 

Percentual do valor aplicado   % 100 % 100 10,54 - - 

1.1.10 Adquirir equipamentos de fisioterapia 

conforme adesão Resolução SESA 

296/2016 no valor de R$ 40.000,00 

Adquirir 

equipamentos para 

fisioterapia 

Percentual do valor aplicado   % 100 % 100 1,2   
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1.1.11 Adquirir kit NASF conforme previsto 

em portaria GM/MS 3.502/2017 no 

valor de R$ 3.625,78 

Adquirir 

equipamentos para 

fisioterapia  

Percentual valor aplicado   % 100 %  100   

1.1.12 Adequar ônibus consultório (com 

consultório médico e odontológico) 

para atendimento no interior 

Adequar ônibus 

consultório 

Número de ônibus 

consultório adequado e em 

funcionamento 

  Número 1 Número  1   

1.1.13 Manter Adesão ao Incentivo Estadual 

de Apoio à Assistência Farmacêutica 

– IOAF Capital conforme plano de 

aplicação Saldo R$ 9.811,60 

Aplicar recursos 

financeiros conforme 

plano de aplicação 

Percentual de valor aplicado 

 

  % 100 % 100 100   

 
OBJETIVO 1.2:REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E ATENÇÃO EM URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

1.2.1 Viabilizar veículo ambulância para 

remoção de pacientes em urgência e 

emergência 

Viabilizar veículo 

ambulância 

Número de veículo 

ambulancia adquirido ou 

cedido pela SESA 

   3 número 1 1 1  

1.2.2 Adquirir equipamentos necessários 

para assistência de 

urgência/emergência conforme 

adesão resolução SESA 497/2017 

no valor de R$ 100.000,00 

Adquirir 

equipamentos para 

urgência/emergênci

a conforme adesão 

Percentual de valor aplicado 

conforme adesão 

  % 100 % 100 13,17   

1.2.3 Adquirir equipamentos para 

assistência hospitalar conforme 

adesão resolução SESA 1192/2017 

VALOR DE r$ 300.000,00 

Adquirir 

equipamentos para 

assistência 

hospitalar conforme 

adesão  

Percentual de valor aplicado 

conforme adesão 

  % 100 % 100    

1.2.4 Adquirir equipamentos para 

maternidade HSVP conforme adesão 

Rede Mãe Paranaense, resolução 

SESA 465/2018, valor de R$ 

100.000,00 

Adquirir 

equipamentos para 

maternidade HSVP 

conforme adesão 

Percentual de valor aplicado 

para aquisição de 

equipamentos conforme 

adesão 

  % 100 % 100 100   

1.2.3 Realizar reforma do Hospital São 

Vicente de Paula considerando 

Normas Técnicas da SESA para 

liberação de Alvará de 

Funcionamento – conforme adesão 

resolução SESA 1193/2017 – R$ 

500.000,00 

Realizar reforma no 

HSVP  

Percentual do valor 

aplicadona execução da 

reforma  

  % 100 % 100 100 100  
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DIRETRIZ 2 – Promoção da atenção integral à saúde da população através das Equipes de Saúde da Família para todos os 

segmentos populacionais, priorizando as ações para a população mais vulnerável (saúde mental álcool e outras drogas, 

criança, mulher, adolescentes e jovens, saúde do homem e idosos); promoção da atenção integral à Saúde Bucal e de adesão 

à assistência em Redes a serem implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde 

 

METAS 

• Realizar manutenção preventiva das Unidades de Saúde;  

• Readequar equipes de Saúde Bucal com profissional dentista de 40 horas e/ou conforme legislação vigente para 

recebimento de incentivo financeiro; 

• Buscar parcerias a nível Regional, de acordo com o Previsto na Rede de Saúde Bucal, para encaminhamentos aos 

locais de Referência para atendimento; 

• Adquirir materiais didáticos para educação em saúde aos grupos prioritários conforme Linha Guia de Saúde Bucal; 

• Contratação de profissional Fonoaudiólogo; 

• Implementar ações/atuação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF; 

• Manter adesão ao Programa Saúde na Escola como forma de realizar a atenção à saúde do adolescente; bem como 

realizar as ações do programa; 

• Manter adesão ao PMAQ das equipes de saúde da família e NASF; 

• Manter processo de trabalho de acordo com o PMAQ nas equipes de saúde da família; 

• Manter adesão ao Rede Cegonha e Rede Mãe Paranaense e suas prerrogativas; 
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• Manter adesão ao APSUS/TUTORIA NA APS e suas prerrogativas, organizando as ações de acordo com 

protocolos/linhas guia; 

• Organizar as ações de Saúde Mental e fortalecer as ações de saúde mental e uso abusivo de álcool e outras drogas na 

Atenção Primária de acordo com APSUS; 

• Organizar o atendimento às pessoas com deficiência na rede municipal de acordo com o PMAQ e APSUS; 

• Organizar os programas de cuidado às pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus de acordo com o PMAQ e 

APSUS; 

• Organizar os programas de controle e acompanhamento à saúde da mulher de acordo com o PMAQ, APSUS e Rede 

Mãe Paranaense; 

• Organizar os programas de controle e acompanhamento à saúde da criança de acordo com o PMAQ, APSUS e Rede 

Mãe Paranaense; 

• Organizar as ações de Atenção Integral à saúde do homem e do trabalhador, priorizando a atenção básica como porta 

de entrada de acordo com o PMAQ, APSUS e Vigilância em Saúde; 

• Organizar a atenção à saúde da pessoa idosa de acordo com o PMAQ e APSUS. 

 
OBJETIVO 2.1: MANTER A COBERTURA DA ESF NO MUNICÍPIO E FORTALECER SUA ATUAÇÃO 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

2.1.1 Realizar Manutenção em 06 UBSs – 

Vila Mariana, São João, Serafim 

Miron Martins, Oscar Geyer, 

LíberaRossoni e Lino Zini 

Realizar 

manutenção de 06 

Unidades Básicas de 

Saúde  

Número de UBS com 

manutenção 

06 2018 Numero 06 Número 6 6 6 6 

2.1.2 Manter equipes completas de Saúde 

da família garantindo o acesso da 

população à rede de atenção 

primária. 

Manter  unidades de 

saúde com equipes 

completasgarantind

o 100% cobertura 

atenção primária  ( 

Cobertura populacional 

estimada pelas equipes de 

Atenção Básica 

100 2018 Proporção 100 Proporção 100 100 100 100 
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INDICADOR 17 

SISPACTO) 
2.1.3 Monitorar a territorialização com 

definição das áreas e micro-áreas de 

atuação de cada equipe de acordo 

com critérios epidemiológicos, 

território e logística de transporte, 

realizando alterações se necessário. 

Realizar atualização 

cadastral em 40 

microáreas1 vez por 

ano-  100% 

Proporção das micro-

áreasmapeadas e com 

atualização cadastral. 

100 2018 Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

2.1.4 Cadastrar 100% da população 

vinculada às unidades de saúde 

Cadastrar e vincular 

100% dos usuários 

às unidade de saúde 

Número de pessoas 

cadastradas e vinculadas 

 2019 número 15.000 Número   15000 15000 

2.1.5 Manter ações do NASF 

(realizar atendimentos individuais, 

domiciliares, compartilhados e em 

grupo) 

Manter em 

funcionamento 

NASF-AB 1 

Número de NASF-AB 1 em 

funcionamento 

1 2017 Número 1 Número 1 1 1 1 

 
OBJETIVO 2.2: REDUZIR A PREVALÊNCIA DE TABAGISMO 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

2.2.1 Manter em funcionamento o 

Ambulatório de Tabagismo, 

implementar ações objetivando 

fortalecer os participantes evitando 

recaídas. Manter a equipe 

capacitada para o serviço. 

Manter ambulatório 

de tabagismo em 

funcionamento  

Número absoluto de grupos 

de ofertados/realizados no 

ano; 

6 2018 Número 5 Número 5 5 5 5 

Divulgar o 

ambulatório de 

tabagismo 

Número absoluto de 

participantes no ambulatório 

de tabagismo 

  Número 200 Número 50 50 50 50 

 
OBJETIVO: 2.3: AMPLIAR A OFERTA DO EXAME PREVENTIVO DO CÂNCER DO COLO UTERINO BEM COMO TRATAR/SEGUIR AS LESÕES 
PRECURSORAS NO NÍVEL AMBULATORIAL 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

2.3.1 Monitorar todas as mulheres com 

idade entre 25 e 64 anos referente à 

realização de pelo menos 1 coleta de 

papanicolau; realizar coleta com 

programação mensal em cada ESF; 

Organizar nº de pacientes conforme 

faixa etária 

Distribuir as coletas em 03 anos 

Oferecer exame 

preventivo do câncer 

de colo uterino para 

faixa etária de 25 a 

64 anos 

(INDICADOR 11 

SISPACTO) 

Razão entre exames 

citopatológicos do colo do 

útero em mulheres de 25 a 

64 anos na população 

residente de determinado 

local e a população da 

mesma faixa etária. 

0,98 2017 razão 0,65 razão 0,80 0,65 0,65 0,65 
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2.3.2 Acompanhar 100% das mulheres 

com diagnóstico epitelial de alto grau 

do colo de útero com 

acompanhamento, busca ativa, 

avaliação e resultado o mais precoce 

possível, tratamento humanizado e 

garantia de continuidade de 

tratamento; 

Treinar equipe para alimentação 

correta do sistema de informação. 

Tratar e seguir as 

lesões precursoras 

do câncer de colo de 

útero no nível 

ambulatorial 

Proporção de 

seguimento/tratamento 

informado de mulheres com 

diagnóstico de lesões 

intraepiteliais de alto grau do 

colo do útero. 

100 2017 % 100 % 100 100 100 100 

2.3.3 Realizar campanha educativa 

Outubro Rosa / Saúde da 

Trabalhadora. 

Realizar campanha 

Outubro Rosa 

Número de campanha 

realizada. 

1 2017 Número 4 Número 1 1 1 1 

 
OBJETIVO: 2.4: REDUZIR A MORTALIDADE POR CÂNCER DE MAMA 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

2.4.1 Manter a oferta de exames de 

mamografia, priorizando a faixa 

etária de 50 a 69 anos; 

Organizar lista de pacientes 

conforme faixa etária; 

Distribuir exames em 2 anos; 

Garantir tratamento de acordo com a 

necessidade. 

Manter agenda de atendimento 

Acompanhar exames alterados 

Manter oferta de 

exames de 

mamografia, 

priorizando a faixa 

etária de 50 a 69 

anos - 0,45 

(INDICADOR 12-

SISPACTO) 

 

  

Razão de exames de 

mamografia de rastreamento 

realizados em mulheres de 

50 a 69 anos na população 

residente de determinado 

local e a população da 

mesma faixa etária 

0,59 2017 razão 0,45 razão 0,50 0,45 0,45 0,45 

 
OBJETIVO: 2.5: MANTERO ÍNDICE DE MORTALIDADE MATERNA IGUAL A ZERO 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

2.5.1 Intensificar busca ativa de todas as 

gestantes para cadastro no 1º 

trimestre; garantir acesso à consulta 

de pré-natal nas ESF´s; 

Atingir cobertura de 

85% de nascidos 

vivos de mães com 7 

ou mais consultas de 

pré-natal;  

Proporção de mães de 

nascidos vivos com 07 ou 

mais consultas de pré-natal; 

 

  

78 2018 % 85 % 78 80 83 85 
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Manter as ações de 

acompanhamento no pré-natal, parto 

e puerpério, através da 

implementação do acompanhamento 

mensal das gestantes; 

Manter a realização de teste rápido 

para detecção de gestantes, para 

identificação precoce; 

Atingir cobertura de 

90% de gestantes 

com início de pré-

natal até 12 

semanas.               

(APSUS / REDE 

MÃE 

PARANAENSE)            

Proporção de gestantes com 

início de pré-natal até 12 

semanas. 

76,7 2018 % 90 % 76 80 85 90 

2.5.2 Estratificar e registrar o grau de risco; 

 

 

Estratificar grau de 

risco das gestantes. 

(APSUS / REDE 

MÃE 

PARANAENSE) 

Proporção das gestantes 

estratificadas por grau de 

risco. 

 

100 2018 % 100 % 100 100 100 100 

2.5.3 Realizar exames VDRL e HIV nas 

gestantes 

Manter registro e monitoramento de 

realização desses exames; 

Realizar exames 

VDRL e HIV em no 

mínimo 90% de 

gestantes(META 11 

e 12 PQA-VS); 

Proporção de gestantes com 

exames VDRL e HIV 

realizados no período;  

 

 

95 2018 % 90 % 90 90 90 90 

Identificar casos de 

sífilis congênita em 

menores de um ano 

= 1 (INDICADOR 8 – 

SISPACTO) 

Número de casos novos de 

sífilis congênita em menores 

de um ano de idade 

1 2018 Número 1 Número 1 1 1 1 

2.5.4 Monitorar gestantes conforme 

estratificação de risco, seguindo a 

linha guia; 

Monitorar todas as 

gestantes 

estratificadas como 

alto risco e 

encaminhadas ao 

serviço de referência 

com verificação e 

seguimento do PTS 

registrado em 

prontuário eletrônico 

(APSUS) 

Número de gestantes alto 

risco encaminhadas e 

acompanhadas; 

(15% do total previsto de 

gestantes, conforme 

APSUS) 

34 2018 Número  40 Número 

estimado 

40 40 40 40 

2.5.5 Monitorar gestantes adolescentes e 

realizar trabalho de prevenção à 

gravidez na adolescência. 

Reduzir índice de 

gravidez na 

adolescência para 

igual ou menor que 

23% (INDICADOR 

14 – SISPACTO) 

Proporção de gravidez na 

adolescência entre as faixas 

etárias de 10 a 19 anos 

27,7

8 

2017 % 20,0 % 25,00 22,00 21,00 20,00 
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2.5.6 Realizar atendimento odontológico à 

gestante 

Manter atendimento 

odontológico para as 

gestantes (APSUS) 

Proporção de gestantes com 

atendimento odontológico 

100 2018 % 90 % 90 90 90 90 

2.5.7 Monitorar óbitos de mulher em idade 

fértil; 

 

Investigar todos os 

óbitos de mulheres 

em idade fértil 

(INDICADOR 2 – 

SISPACTO) 

Proporção de óbitos de 

mulheres em idade fértil e 

população alvo. 

 

   100 % 100 100 100 100 

Digitar no módulo de 

investigação SIM-

web em até 120 dias 

após ocorrência 

Proporção de óbitos de 

mulheres em idade fértil 

(IMF) investigados e 

alimentados no sistema de 

informação 

   100 % 100 100 100 100 

Manter número de 

óbitos maternos 

igual a 0 

(INDICADOR 16- 

SISPACTO) 

Número de óbitos maternos 

em determinado período e 

local de residência 

0 2017 Número 0 Número 0 0 0 0 

2.5.8 Realizar ações prevista no projeto 

“agenda mais acesso, cuidado, 

informação e respeito à saúde das 

mulheres” 

Aplicação do recurso 

nas metas propostas 

Percentual de recursos 

aplicados – R$ 100.000,00 

   100 % - 20% 80% - 

 
OBJETIVO 2.6: MANTER ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS COM PERFIL SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

2.6.1 Realizar acompanhamento das 

famílias com perfil saúde do 

Programa Bolsa-Família, conforme 

preconiza o programa; 

Alimentar os dados de 

acompanhamento no SISVAN. 

Manter cobertura de 

acompanhamento 

das 

condicionalidades de 

saúde do programa 

Bolsa Família acima 

de 80% 

(INDICADOR 18 – 

SISPACTO) 

Cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades de saúde 

do Programa Bolsa Família 

(PBF) 

   80 % 85 80 80 80 

 
 
OBJETIVO 2.7: REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
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Unidade de 

Medida 

Meta Plano 

(2019-

2021) 

2018 2019 2020 2021 

2.7.1 Estratificar as crianças de risco 

conforme APSUS/PMAQ; 

Garantir duas consultas no 1º mês de 

vida;  Realizar acompanhamento de 

RN de risco 

Ampliar número de 

visita domiciliar para 

os recém nascidos  

até o 5º dia  

Proporção de recém 

nascidos com vida visitados 

até o 5º dia 

  

60% 2018 Proporção 80 Proporção 60 67 72 80 

Monitorar todas as 

crianças atendias 

pelo ambulatório de 

alto risco com 

verificação e 

segmento do PTS 

registrado em 

prontuário eletrônico 

(APSUS) 

Número de crianças de alto 

risco encaminhadas e 

acompanhadas 

18 2018 Número 15 Número 18 17 16 15 

2.7.2 Realizar investigação dos óbitos 

infantis e fetais 

Realizar 

investigação dos 

óbitos infantis e 

fetais. 

Proporção entre o número 

total de óbitos e os óbitos 

investigados. 

100 2018 Proporção 100 Proporção 100 100 100 100 

2.7.3 Garantir imunização; atendimento de 

pediatria conforme agenda da 

criança; incentivo ao aleitamento 

materno, garantia de continuidade de 

tratamento; monitorar crianças de 0 a 

1 ano 

Reduzir o número 

absoluto de óbitos 

em menores de 1 

ano – igual ou menor 

que 3 (INDICADOR 

15 – SISPACTO); 

Proporção de óbitos em 

menores de 1 ano e nascidos 

vivos no período. (taxa de 

mortalidade infantil) 

 

5 2018 Número 3 Número 3 3 3 3 

2.8.4 Implantar e manter o atendimento 

odontológico as crianças de 0 a 36 

meses conforme Linha Guia de 

Saúde Bucal 

Ampliar o número de crianças de 0 a 

36 meses com atendimento 

odontológico 

Implantar e manter 

nas 5 equipes de 

ESF atendimento 

odontológico de 

100% das crianças  

de 0 a 36 meses  

Número de equipes com 

agenda implantada 

5 2018 Número 5 Número 5 5 5 5 

Proporção de crianças 

atendidasem relação ao 

número de nascimentos no 

período (0 a 36 meses) 

75 2018 % 100 % 75 82 91 100 

 
OBJETIVO 2.8: IMPLEMENTAR AÇÕES À SAÚDE DA MULHER 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

2.8.1 Manter o índice de parto cesárea 

através de ações educativas durante 

o pré-natal; 

Manter proporção de 

parto normal igual ou 

superior a  50% 

Proporção departo normal 

no SUS e na saúde 

suplementar 

57.4 2017 % 50 % 50 50 50 50 
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(INDICADOR 13 – 

SISPACTO) 

2.8.2 Oferecer atendimento especializado 

em ginecologia/ obstetrícia. 

Manter a oferta de 

consultas 

ginecológicas e 

obstétricas; 

Número de consultas 

obstétricas e ginecológicas 

realizadas. 

388 2018 Número 388 número 388 388 388 388 

 
OBJETIVO 2.9: FORTALECER O ATENDIMENTO À SAÚDE MENTAL ATRAVÉS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

2.9.1 Manter serviço de profissional para 

atendimento em saúde mental e 

dependência química 

Estratificar e estruturar o programa 

de saúde mental conforme PMAQ e 

APSUS 

Manter contratação 

de técnico  

Número  de técnico 

contratado 

1 2017 número 1 número 1 1 1 1 

Manter atendimento 

em ambulatório de 

saúde mental em 

conjunto com o 

NASF-AB 

Número de atendimentos 

realizados 

1108 2018 número 1.100 número 1.100 1.100 1.100 1.100 

Estratificar pacientes 

conforme protocolo 

de saúde mental nas 

05 equipes  

Proporção de pacientes 

identificados estratificados 

60 2018 % 50 % 50 50 50 50 

2.9.2 Organizar demanda para atenção 

secundária e terciária 

Ampliar número de 

consultasrealizadas 

em no mínimo 10% 

em relação ao ano 

anterior (psiquiatria) 

Número de consultas 

realizadas  

19 2017 Número 28 Número 21 23 25 28 

2.9.3 Organizar e manter em conjunto com 

o NASF e Coordenação de Saúde 

Mental grupo de apoio em Saúde 

Mental(AA, Planejamento Familiar, 

Pics, Arteterapia, apoio nutricional, 

Tamo Junto e Tabagismo) 

Manter e ampliar 

conforme 

necessidade das 

ESFs o número de 

grupos de apoio em 

saúde mental 

Número absoluto de grupos 

implantados 

7 2018 Número 10 Número 7 8 9 10 
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2.9.4 Organizar em conjunto com o NASF 

estratégias de atuação com 

adolescentes para prevenção e 

atendimento quanto ao uso de álcool 

e outras drogas 

Ampliar ações de 

educação em saúde 

para prevenção ao 

uso indevido de 

álcool e outras 

drogas (PSE) bem 

como em clubes de 

contra turno social – 

Projeto 

TAMO#JUNTO 

Número de adolescentes 

que participaram do projeto 

durante o ano  

 

 

 

 

 

 

  Número 400 Número 300 330 360 400 

 
OBJETIVO 2.10: GARANTIR O ATENDIMENTO À SAÚDE DO IDOSO 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

2.10.1 Cadastrar, atualizar e imunizar as 

pessoas com idade acima de 60 

anos; 

Imunizar o público 

alvo para H1N1 

(gripe) 

Proporção de vacinas 

realizadas em pessoas 

acima de 60 anos e público 

alvo 

   90 Proporção 90 90 90 90 

2.10.2 Estratificar grau de risco conforme 

APSUS/PMAQ 

Organizar lista de idosos por UBS 

Realizar 

estratificação dos 

idosos 

Proporção de idosos 

estratificados 

85 2017 Proporção 95 Proporção 85 88 92 95 

2.10.3 Oferecer grupos de atividade física 

em parceria com Secretaria de 

Esportes 

Ampliar em 10% ao 

ano a participação 

dos usuários no 

programa oferecido 

em 09 localidades 

número de pessoas 

atendidas no programa 

ativação 

180 2018 Número 245 Número 180 200 220 245 

 
OBJETIVO 2.11: INSERIR ESTRATÉGIAS E AÇÕES VOLTADAS PARA A SAÚDE DO HOMEM 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

2.11.1 Divulgar através dos ACS aspectos 

de prevenção e cuidados da saúde 

do homem; desenvolver ações de 

prevenção nas ESF; Sensibilizar a 

população de 40 a 65 anos quanto a 

importância do cuidado em saúde 

com ênfase para detecção precoce 

do Câncer de Próstata 

-Realizar campanha Agosto Azul  

Realizar campanha 

de sensibilização e 

prevenção à saúde 

do homem 

Número de Campanha 

Novembro Azul realizada 

1 2018 Número 1 Número 1 1 1 1 
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OBJETIVO 2.12: AUMENTAR A PREVENÇÃO DAS PRINCIPAIS DOENÇAS BUCAIS: CÁRIE DENTÁRIA E DOENÇA PERIODONTAL 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

2.12.1 Readequar as equipes de Saúde 

Bucal com profissional dentista de 40 

horas semanais e/ou conforme 

legislação vigente 

Ampliar o número de 

equipes de saúde 

bucal implantadas 

Número de equipes 

implantadas com relação ao 

ano anterior  

2 2017 Número 3 Número 2 2 3 3 

Ampliar a cobertura 

populacional 

estimada de saúde 

bucal (igual ou maior 

que 50%) 

(INDICADOR 19 -

SISPACTO) 

Proporção de cobertura 

populacional estimada pelas 

equipes básicas de saúde 

bucal 

41,4 2018 % 50 % 41 44 47 50 

2.12.2 Manter e implementar educação em 

saúde bucal com palestras para a 

população em geral e escolares e 

atividades de escovação dental 

supervisionada 

Ampliar em 10% ao 

ano a cobertura de 

ação coletiva de 

escovação dental 

supervisionada(PMA

Q) 

Média de ação coletiva de 

escovação dental 

supervisionada 

3,15 2017 % 4,40 % 3,46 3,77 4,08 4,40 

Fornecer kit de 

higiene bucal para 

100% dos alunos da 

rede municipal de 

ensino, APAE e 

Escola Estadual 

Santa Isabel 

Nº de kit de higiene bucal 

entregue ao ano; 

1900 2018 Número 1.900 Número 1900 1900 1900 1900 

2.12.3 Manter o funcionamento das equipes 

de saúde bucal; 

Realizar atendimento e estratificação 

conforme Linha Guia de Saúde 

Bucal; 

Capacitar os técnicos para a 

alimentação correta da produção no 

Sistema de informação; 

Ampliar o número de 

procedimentos 

odontológicos por 

habitante/ano (1,5 a 

2,00) 

Razão entre Número 

absoluto de procedimentos 

odontológicos e população 

no período 

 

1,49 2017 Razão 2,00 Razão 1,50 1,72 1,90 2,00 

Ampliar em 10% ao 

ano a  estratificação 

da população 

conforme linha Guia  

Saúde Bucal 

Proporção de pacientes 

estratificados e população 

geral no período 

12 2018 % 40 % 12 20 30 40 
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2.12.4 Ofertar serviço de odontologia em 

horário alternativo para 

trabalhadores em geral; 

Ofertar serviço de odontologia móvel 

para atendimento às comunidades 

do interior do município; 

Implantar serviço de plantão em 

odontologia; 

Ofertar serviço de 

Atendimento de 

odontologia em 

horário alternativo; 

Número de serviço com  

atendimento odontológico 

em horário alternativo em 

funcionamento 

0 2017 Número 1 Número 1 1 1 1 

Implantar serviço de 

odontologia móvel 

para atendimento às 

comunidades do 

interior do município; 

Número de odontomóvel 

implantado e em 

funcionamento 

0 2019 Número 1 Número - 1 1 1 

2.12.5 Em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação, realizar 

semanalmente bochecho de flúor em 

todas as escolas da Rede Municipal 

de Ensino 

Sensibilizar as Escolas Estaduais 

sobre a aplicação do fluor 

Ampliar em 5% ao 

ano porcentagem de 

alunos com 

bochecho semanal 

de flúor  

Número de bochechos 

realizados X alunos 

matriculados 

80,6 2018 % 90 % 80 84 88,5 93 

2.12.6 Realizar acompanhamento 

odontológico conforme linha guia 

com tratamento concluído 

Finalizar o 

tratamento 

odontológico de no 

mínimo 50% dos 

pacientes que 

iniciam o mesmo 

Número de pacientes com 

tratamento concluído X 

número de pacientes com 

primeira consulta 

odontológica programática 

   50 % 50 50 50 50 

 
OBJETIVO 2.13: QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

2.13.1 Sensibilizar as equipes de atenção 

primária para adesão de todas ao 

PMAQ; Manter equipe de apoio para 

organização e fortalecimento das 

equipes 

Manter adesão das 

05 ESF ao PMAQ  

Número absoluto de equipes 

com adesão ao PMAQ 

5 2018 numero 5 número 5 5 5 5 

2.13.2 Manter adesão ao 

APSUS/TUTORIA; desenvolver 

ações conforme programa; participar 

das capacitações oferecidas pela 

SESA 

Manter adesão de 05 

ESF ao 

APSUS/TUTORIA – 

programa de 

qualificação SESA 

Número absoluto de equipes 

com adesão mantida e 

avaliações realizadas 

5 2018 numero 5 número 5 5 5 5 

2.13.3 Realizar educação permanente 

como estratégia para provocar 

Manter programação 

de educação 

permanente 

Número de capacitações/ 

educação permanente  

realizada à equipe de AB 

12 2018 número 24 número 6 6 6 6 
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mudanças no processo de produção 

do cuidado 

conforme 

necessidade das 

equipes 

 
OBJETIVO 2.14: MANTER ATENDIMENTO EM CONSULTAS BÁSICAS 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

2.14.1 Manter média de consultas ofertadas 

nas especialidades básicas no 

município 

Manter média de 1,8 

consultas por 

habitante/ano – 0,15 

consulta por 

habitante/mês  

Número de consultas por 

habitante/ano nas 

especialidades básicas  

3,08 2018 Proporção 2,0 proporção 1,8 1,8 1,9 2,0 

 
OBJETIVO 2.15: IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELITTUS 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

2.15.1 Detectar novos casos de hipertensão 

e diabetes melittus; implementar as 

orientações e controle nas ESF; 

garantir exames de rotina e 

estratificação dos pacientes 

conforme Linha Guia; realizar 

tratamento odontológico conforme 

Linha Guia; encaminhar os pacientes 

de alto risco para ambulatório de alto 

risco 

Ampliar o número de 

pacientes novos 

cadastrados com 

relação ao ano 

anterior:Hiperdia 

(PMAQ/APSUS) 

  

Número de pacientes 

cadastrados comparado ao 

período anterior (18,8% da 

população maior que 15 

anos – hipertensão) 

População base 11.284 / 

parâmetro 2.122 hipertensos 

811 2017 número 1600 Número 1200 

 

1330 

 

1460 

 

1600 

 

Número de pacientes 

cadastrados comparado ao 

período anterior (5,1% da 

população maior de 15 anos 

– diabetes)  população base: 

11.284 / Parâmetro – 576 

diabeticos 

224 2017 Número 530 Número 401 441 485 530 

Monitorar 100% dos 

pacientes atendidos 

pelo ambulatório de 

alto risco com 

verificação e 

segmento do PTS 

registrado em 

prontuário eletrônico 

(APSUS) 

Número de pacientes de alto 

risco encaminhados e 

acompanhados  - 

hipertensos  

21 2018 Número 27 Número 21 23 25 27 

Número de pacientes de alto 

risco encaminhados e 

acompanhados  - diabetes 

23 2018 Número 29 Número 23 25 27 29 
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Atender no mínimo 

70% dos pacientes 

estratificados com 

avaliação de saúde 

bucal 

Proporção de pacientes com 

avaliação odontológica em 

relação aos pacientes 

cadastrados  

100 2018 % 70 % 70 70 70 70 

 
OBJETIVO 2.16: REALIZAR ADESÃO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

2.16.1 Realizar Adesão ao PSE – Programa 

Saúde na Escola, envolvendo todas 

as escolas do município nas 

atividades com os alunos 

Realizar os encaminhamentos e 

atendimentos aos casos necessários 

Realizar adesão ao 

PSE envolvendo 

todas as escolas do 

município nas 

atividades com os 

alunos 

Número absoluto de escolas 

com ações do PSE 

15 2017 Número 15 Número 15 15 15 15 

 
 

DIRETRIZ 3 – Garantir o acesso da população atendida pelo SUS aos medicamentos da atenção básica conforme RENAME 

(Relação Nacional dos Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica), REMUME (Relação Municipal 

dos Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica) e do Plano Municipal de Assistência Farmacêutica. 

 

METAS 

• Manter a Farmácia básica municipal 

• Realizar adesão ao Incentivo Estadual de Apoio à Assistência Farmacêutica 

• Fortalecer a assistência farmacêutica de forma integral garantindo o acesso e uso racional de medicamentos nos níveis 

de atenção a saúde; 

• Implementação da política de Assistência Farmacêutica no município; 

• Ampliar garantia à assistência farmacêutica no Componente Especializado – CEAF, conforme protocolos clínicos. 
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OBJETIVO 3.1: GARANTIR AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E MATERIAIS DE USO NO 
PACIENTE 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

3.1.1 Rever periodicamente a lista de 

medicamentos padronizados de 

acordo com a REMUME; 

Registrar casos de efeito adverso de 

medicação; 

Construir Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos; 

Disponibilizar todos 

os medicamentos 

padronizados na 

REMUME para a 

população 

Proporção de medicamentos 

disponibilizados e 

medicamentos padronizados  

(REMUME) 

100 2018 % 100 % 100 100 100 100 

Atualizar a 

REMUME 

periódicamente 

(vigência de 4 anos) 

(QUALIFAR) 

Número de REMUME 

atualizada e vigente  

1 2017 número 1 Número 1 1 - - 

3.1.2 Alimentar o Banco de Preços em 

Saúde com informações sobre os 

preços praticados nas aquisições 

relacionadas a Assistência 

Farnacêutica 

Alimentar no mínimo 

1 vez ao ano o 

Banco de Preços em 

Saúde  (QUALIFAR) 

Número de alimentação de 

Banco de Preços em Saúde 

1 2018 Número 1 Número 1 1 1 1 

3.1.3 Participar das capacitações 

oferecidas para o setor 

Participar de todas 

as capacitações 

ofertadas 

(QUALIFAR) 

Número de participação em 

capacitações 

2 2018 Número 10 Número 2 3 3 2 

 
OBJETIVO 3.2: GARANTIR O ACESSO DOS USUÁRIOS SUS AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

3.2.1 Atender os usuários com 

medicamentos da Farmácia Básica 

conforme prescrição médica 

Adquirir medicamentos para atenção 

primária  

(mínimo de R$ 2,36 por 

habitante/ano) 

Atender as receitas 

provenientes da rede 

SUS com 

medicamentos 

constantes da 

farmácia básica 

Número absoluto de 

atendimentos na farmácia 

básica municipal 

 

  

58.804 2018 Número 50.000 Número 50.000 50.000 50.000 50.000 

Investir mínimo de 

R$ 2,36 por 

habitante/ano na 

aquisição de 

medicamentos 

Valor aplicado por 

habitante/ao na aquisição de 

medicamentos para farmácia 

básica municipal 

18,71 2018 Moeda 15,00 Moeda 15,00 16,00 17,00 18,00 

 
OBJETIVO 3.3: QUALIFICAR O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
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Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

3.3.1 Realizar Adesão ao Incentivo 

Estadual de Apoio à Assistência 

Farmacêutica – IOAF; aplicar 

recursos conforme orientação do 

programa - CUSTEIO 

Realizar Adesãoao  

IOAF e utilizar 

recurso conforme 

plano de aplicação – 

Saldo de R$ 

4.880,32 

Percentual do valor de 

custeio aplicado  

   100 %  100 - - 

3.3.2 Manter Adesão ao Incentivo Federal 

de Qualificação da Assistência 

Farmacêutica –  QUALIFAR-SUS, 

aplicar recursos conforme orientação 

do programa: custeio e investimento 

Manter adesão ao 

QUALIFAR-SUS 

Percentual do valor aplicado 

de R$ 24.000,00 ao ano 

   100 % 100 100 100 100 

 
OBJETIVO 3.4: GARANTIR O ACESSO DOS USUÁRIOS AOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO – CEAF 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

3.4.1 Cadastrar os usuários conforme 

prescrição médica e dispensar os 

medicamentos fornecidos pelo 

Estado 

Encaminhar e/ou 

cadastrar processo 

de todos os 

pacientes que se 

enquadram no  

protocolodo CEAF 

Número total de pacientes 

cadastrados ativos 

843 2018 Número 800 Número 800 800 800 800 

 

 

EIXO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

DIRETRIZ 4 - Assegurar que as equipes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária trabalhem integradas às equipes de Saúde 

da Família na atenção a vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis e das imunopreveníveis, bem como às 

emergências, e que juntas fortaleçam a promoção da saúde, a Vigilância em Saúde Ambiental e da Saúde do Trabalhador.  
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METAS 

• Promover articulações intersetoriais para o desenvolvimento de intervenções voltadas à melhoria da qualidade de vida 

da população, considerando determinantes e riscos; 

• Reorganizar e fortalecer o Sistema de Vigilância em Saúde no âmbito municipal; 

• Prevenir e controlar as doenças transmissíveis; 

• Contribuir para prevenção e controle das doenças crônicas e agravos não transmissíveis (DANTS); 

• Realizar campanhas de vacinação e imunização de rotina com garantia de logística/insumos de acordo com o calendário 

do PNI – Programa Nacional de Imunização; 

• Assegurar a atenção integral à saúde do trabalhador desenvolvendo ações de promoção, proteção, recuperação e 

reabilitação; 

• Implementar programa de saúde do trabalhador em âmbito institucional; 

• Implementar as ações de prevenção e notificação das doenças emergentes e de notificação compulsória. 

 

 

OBJETIVO 4.1: QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM ÂMBITO MUNICIPAL 
Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.1.1 Manter adesão ao Incentivo Estadual 

do Programa de Qualificação das 

Ações de Vigilância em Saúde – 

VIGIASUS; aplicar conforme plano 

de aplicação (custeio e investimento) 

Manter adesão ao 

VIGIASUS e aplicar 

conforme plano de 

aplicação 

Percentual do recurso 

aplicado custeio 

R$ 60.085,33 

   100 % 100 63,5   

Percentual do recurso 

aplicado capital R$ 

32.581,45 

   100 % 100 24,5   

 

OBJETIVO 4.2: IDENTIFICAR E TRATAR ADEQUADAMENTE CASOS DE DENGUE 
Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 
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4.2.1 Manter as equipes de atenção 

primária e hospitalar capacitadas 

para diagnóstico precoce, tratamento 

adequado e oportuno dos casos 

suspeitos e ou confirmados de 

dengue; agilizar a coleta e envio dos 

exames necessários para 

diagnóstico até 5º dia (pesquisa 

arbovírus); notificar e investigar 

imediatamente os casos e óbitos 

suspeitos de dengue 

Investigar todos os 

casos investigados 

(VIGIASUS) 

  

Percentual de casos 

investigados 

AC 2017 % 100 % 100 100 100 100 

4.2.2 Realizar atividades educativas sobre 

a temática da Dengue para a 

população 

Realizar mínimo de 

03 atividades 

educativas/ano 

sobre a temática da 

Dengue para a 

população 

Número de atividades 

educativas sobre a dengue 

realizadas  

3 2017 Número 12 número 3 3 3 3 

4.2.3 Manter o trabalho do agente de 

endemias; realizar vigilância das 

taxas de colinesterase aos 

trabalhadores que manipulam 

inseticidas no combate à dengue;  

Manter 04 Agentes 

de Endemias 

Número de agentes de 

endemias ativos 

4 2017 Número 4 número 4 4 4 4 

Realizar exame de 

colinesterase em 

100% dos ACE se 

uso de inseticida 

(VIGIASUS) 

Número de exames 

realizados 

4 2017 Número 4 número 4 4 4 4 

4.2.4 Manter inspeção de imóveis e pontos 

estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Realizar visitas de 

imóveis conforme 

seguimento do ciclo, 

sendo 3 ciclos ao 

ano, mínimo de 80% 

dos imóveis 

visitados por ciclo 

(INDICADOR Nº 22 

SISPACTO/ 

VIGIASUS/PQA-VS) 

Número de ciclos realizados 

com visitas em mais de 80% 

dos imóveis 

 

3 2018 Número 3 número 3 3 3 3 

Realizar 02 visitas 

mês nos pontos 

estratégicos 

cadastrados (16 em 

2018) (VIGIASUS) 

Número de visitas realizadas 

em pontos estratégicos;  

 

321 2018 Número 384 Número 320 340 360 384 

Realizar coletas nos 

pontos estratégicos 

Número de coletas 

realizadas (tubitos) 

 2018 Número 100 Número 100 100 100 100 
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sempre que houver 

necessidade 

4.2.5 Realizar levantamento de índice de 

infestação 

Realizar 04 

levantamentos de 

índices ao ano(LIA) 

Número de levantamentos 

de índices realizados  

5 2018 Número 4 Número 4 4 4 4 

 

OBJETIVO 4.3: EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E TRANSMISSORES DE DOENÇAS EM TERRENOS BALDIOS E COM 
AGLOMERAÇÃO DE ENTULHOS E LIXOS 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.3.1 Realizar ações de vigilância 

epidemiológica e ambiental dos 

acidentes causados por animais 

peçonhentos; Desenvolver ações 

conjuntas das Vigilâncias e demais 

secretarias municipais para 

organização do atendimento às 

denúncias e limpeza dos terrenos; 

realizar campanha educativa com 

distribuição de panfletos pelos ACS 

Capacitar os 

agentes de 

endemias e agentes 

comunitários para 

reconhecimento e 

identificação de 

casos 

Proporção de ACS e ACE 

capacitados  

87,5 2018 % 100 % 80 100 100 100 

4.3.2 Investigar casos notificados e 

suspeitos por acidentes com animais 

peçonhentos e coletar amostras de 

animais peçonhentos de importância 

médica 

Investigar 50% dos 

casos notificados e 

suspeitos por 

acidente com 

animais 

peçonhentos 

(VIGIASUS) 

2018=61 

Proporção entre número de 

casos investigados e número 

de casos notificados  

100 2018 % 50 % 50 50 50 50 

Encaminhar 20% 

dos animais 

coletados para 

análise 

Proporção envio de 

amostrase número de casos 

notificados 

 

29,5 2018 % 20 % 20 20 20 20 

 
OBJETIVO 4.4: EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE ROEDORES PARA PREVENÇÃO À HANTAVIROSE E LEPTOSPIROSE 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.4.1 Realizar ações de vigilância 

epidemiológica e ambiental 

Hantavirose e/ou Leptospirose 

Notificar e investigar 

100% dos casos 

suspeitos e 

Proporçãode casos 

notificados e casos 

investigados 

100 2018 % 100 % 100 100 100 100 
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confirmados de 

Hantavirose e 

Leptospirose 

(2018=8) 

 
OBJETIVO 4.5: REALIZAR VIGILÂNCIA DE CASOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL (LVH) E TEGUMENTAR (LTA) 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.5.1 Realizar a vigilância e controle da 

Leshmaniose Visceral a partir da 

detecção precoce dos casos 

suspeitos; Encerrar os casos de 

LeshmanioseTergumentar (LTA) por 

critério laboratorial 

Investigar todos os 

casos suspeitos de 

LVH; 

Proporção de casos 

notificados e investigados;  

AC 2018 % 100 % 100 100 100 100 

Encerrar 

oportunamentotodos 

os casos 

confirmados de LTA; 

Proporção de casos 

confirmados e encerrados 

oportunamente. 

AC 2018 % 100 % 100 100 100 100 

 
OBJETIVO 4.6: REALIZAR VIGILÂNCIA DE CASOS DE DOENÇA MENINGOCÓCCICA 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.6.1 Notificar e encerrar no SINAN NET 

todos os casos suspeitos de doença 

meningocócica realizando coleta de 

liquor para identificação do agente 

etiológico para adoção de medidas 

de controle e prevenção adequadas 

e em tempo hábil 

Notificar e realizar 

coleta de liquor para 

os casos suspeitos 

de Meningite 

meningocóccica 

Proporção de casos 

suspeitos e coletas 

realizadas e encerradas 

oportunamente 

AC 2018 % 100 % 100 100 100 AC 

 
OBJETIVO 4.7: REALIZAR VIGILÂNCIA COM RELAÇÃO À PRESENÇA DE TRIATOMÍNEOS NOS DOMICÍLIOS – DOENÇA DE CHAGAS 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.7.1 Realizar investigação entomológica 

das unidades domiciliares notificadas 

quanto à presença de triatomíneos – 

prevenção à doença de Chagas 

Realizar 

investigação 

entomológica em 

100% das unidades 

domiciliares 

suspeitas da 

presença de 

triatomíneos 

Proporção entre domicílios 

identificados e investigados 
100 2018 % 100 % 100 100 100 100 
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4.7.2 Capacitar técnicos para o 

monitoramento e controle vetorial 

Participar de 

capacitações 

oferecidas pela 

SESA  

Número absoluto de técnicos 

capacitados (ACE, ACS e 

técnicos da VISA) 

36 2018 número 49 número 36 49 49 49 

4.7.3 Realizar pesquisa de Triatomíneos 

em locais estratégicos 

Manter coletas em 

01 PIT para 

pesquisa de 

triatomíneos em 

locais estratégicos 

Número de coletas 

realizadas 

08 2018 número 32 número 08 08 08 08 

 
 
OBJETIVO 4.8: MANTER VIGILÂNCIA DAS CAUSAS DE ÓBITOS PARA PREVENÇÃO DE ÓBITO PREMATURO 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.8.1 Definir através de investigação a 

causa básica dos óbitos em geral 

Manter em 96% a 

causa básica 

definida dos óbitos 

em geral em até 120 

dias após a 

ocorrência do evento 

(INDICADOR 3 – 

SISPACTO) 

Proporção de registro de 

óbitos com causa básica 

definida 

97,3 2017 % 96 % 96 96 96 96 

4.8.2 Monitorar os dados de mortalidade 

das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) e seus fatores 

de risco para redução de mortes 

prematuras (4 principais causas 

DCNT: doenças do aparelho 

circulatório, câncer, diabetes e 

doenças respiratórias crônicas) 

Reduzir 0,75% ao 

ano, em relação ao 

ano anterior, a taxa 

de mortalidade 

prematura (30 a 69 

anos) por DCNT 

(INDICADOR 1 – 

SISPACTO / 

VIGIASUS) 

Número de óbitos 

prematuros (30 a 69 anos) 

pelo conjunto das 4 

principais DCNT 

23 2018 Número   23 35 34 33 

 
OBJETIVO 4.9: DIAGNOSTICAR CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.9.1 Realizar busca ativa de sintomáticos 

respiratórios; realizar a investigação 

de contatos novos de tuberculose 

pulmonar bacilífera; garantir a 

realização de exames anti-HIV para 

Coletar 50% de 

amostras de 

sintomático 

respiratório (100% = 

163) 

Proporção de coletas de 

sintomáticos respiratórios 

realizadas 

33,5 2018 Proporção 50 Proporção 35 40 45 50 
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todos os novos casos de 

tuberculose; curar casos novos de 

tuberculose pulmonar bacilífera; 

Diminuir a taxa de abandono de 

tratamento de tuberculose; solicitar 

cultura para BAAR conforme normas 

vigente. 

Avaliar 90% dos 

contatos 

identificados; 

Proporção de coletas de 

exames BAAR dos contatos 

identificados 

AC 2018 Proporção 90 Proporção 90 90 90 90 

Realizar70% de 

teste anti_HIV nos 

casos identificados; 

Proporção de teste anti-HIV 

dos casos e contatos 

identificados 

AC 2018 Proporção 70 Proporção 70 70 70 70 

Alcançar 90% dos 

casos novos 

curados; 

Proporção de casos novos 

curados e fechados com 

culturas realizadas; 

AC 2018 Proporção 90 Proporção 90 90 90 90 

Diminuir em 10% o 

abandono de 

tratamento 

Proporção de abandono de 

tratamento de TB 

AC 2018 Proporção 10 Proporção 10 5 0 0 

 
 
OBJETIVO 4.10: DIAGNOSTICAR CASOS DE DOENÇAS EXANTEMÁTICAS 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.10.1 Notificar, investigar e encerrar 

oportunamente no SINAN NET todo 

caso suspeito de doença 

exantemática (sarampo ou rubéola), 

por critério laboratorial; preencher 

ficha contato telefônico e contatos 

mais notificação em todo caso 

suspeito; Monitorar os casos 

suspeitos até 21 dias após 

confirmação; 

Realizar coletas de amostras SWAB 

de nasofaringe até o 5º dia dos 

sintomas e sorologia mais urina após 

o 5º dia e encaminhar para o LACEN 

em até 60 dias 

Notificar no SINAN 

NET 100% dos 

casos suspeitos de 

sarampo ou rebéola  

Número de casos notificados 

e encerrados por critério 

laboratorial.  

AC 2018 % 100 % 100 100 100 100 

 
 
OBJETIVO 4.11: DIAGNOSTICAR CASOS DE COQUELUCHE 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 
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4.11.1 Notificar, investigar e encerrar 

oportunamente no SINAN NET todo 

caso suspeito de coqueluche, 

conforme portaria vigente; observar 

até 42 dias após início dos sintomas 

do caso índice; identificar contatos 

que apresentem tosse persistente ou 

quadro clínico suspeito; instituir 

quimioprofilaxia; 

Comunicar técnicos da Regional de 

Saúde para realização de coleta de 

SWAB 

Notificar, investigar, 

orientar e coletar 

amostras de exames 

e encerrar 

oportunamente no 

SINAN os casos 

suspeitos de 

coquelucheno prazo 

de 60 dias(mínimo 

90%) 

Proporção de casos 

notificados e encerrados 

oportunamente 

AC 2018 Proporção 90 Proporção 90 90 90 90 

 
 
OBJETIVO 4.12: DIAGNOSTICAR CASOS DE DOENÇA DIARREICA AGUDA  

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.12.1 Informar semanalmente no SIVEP 

DDA a ocorrência ou não de casos 

de doença diarréica aguda (DDA) 

atendidos nas unidades sentinelas 

de MDDA (monitoramento de 

doenças diarreicas agudas) 

Registrar 

semanalmente no 

SIVEP DDA a 

ocorrência ou não 

das DDA – mínimo 

de 85%=45 

semanas (53 

semanas = 100%) 

Número de semanas 

epidemiológicas informadas.  
53 2018 número 45 número 45 45 45 45 

 
OBJETIVO 4.13: INVESTIGAR CASOS SUSPEITOS DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.13.1 Coletar amostra de swab de oro e 

nasofaringe combinado ou de lavado 

broncoalveolar, de todo caso 

suspeito de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG) em pacientes 

internados (Leito Regular e/ou UTI) 

ou de óbitos com notificação no 

SINAN Influenza Web; 

Coletar soro e sangue para exames 

complementares necessários; 

Notificar, investigar, 

orientar e coletar 

amostras de exames 

e encerrar 

oportunamente no 

SINAN os casos 

suspeitos de 

influenza no prazo 

de 60 dias (mínimo 

80%) 

Proporção de casos 

notificados com amostras 

coletadas.  

AC 2018 Proporção 80 Proporção 80 80 80 80 
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Realizar ações de prevenção e 

monitoramento do COVID-19.   
Notificar, investigar, 
orientar e coletar 
amostras de exames 
e encerrar 
oportunamente no 
SRAG e Notifica 
COVID-19 o mínimo 
de 80% dos casos 
suspeitos de COVID-
19. 

Proporção de casos 
notificados com amostras 
coletadas. 

  Proporção 80 Proporção   80 80 

 
 
OBJETIVO 4.14: DIAGNOSTICAR CASOS NOVOS DE HANSENÍASE 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

14.1 Manter ações para controle de 

Hanseníase (busca ativa, 

diagnóstico de incapacidade e 

avaliação de comunicantes); 

Realizar exames 

dermatoneurológicos dos contatos 

domiciliares de casos novos de 

hanseníase diagnosticados no ano 

vigente e registrados no SISAN NET; 

realizar avaliação do grau de 

incapacidade física do paciente na 

alta por cura de casos de hanseníase 

registrados no SINAN NET 

Tratar em tempo 

oportuno 100% dos 

casos 

diagnosticados 

evitando 

incapacidades 

físicas (INDICADOR 

6- SISPACTO/ 

VIGIASUS /PQA-

VS) 

Proporção de cura dos casos 

novos de hanseníase 

diagnosticados nos anos das 

coortes 

 

 

 

 

  

100 2018 % 100 % 100 100 100 100 

Realizar 100% de 

exames 

dermatoneurológico 

e avaliação de grau 

de incapacidade dos 

casos novos e 

contatos domiciliares 

(VIGIASUS) 

Proporção de casos novos 

identificados   

100 2018 % 100 % 100 100 100 100 

Proporção de contatos 

avaliados 

100 2018 % 100 % 100 100 100 100 

4.14.2 Reciclar os profissionais das equipes 

sobre a doença para fins de 

atividades educativas a população, 

diagnóstico precoce e tratamento 

supervisionado 

Reciclar os 

profissionais das 

equipes sobre a 

doença para 

desenvolver ações 

necessárias 

Número absoluto de 

capacitação 

1 2018 Número 1 número 1    
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OBJETIVO 4.15: AMPLIAR A DETECÇÃO DOS CASOS DE HEPATITE B E A QUALIDADE DO ENCERRAMENTO DOS CASOS POR CRITÉRIO 
LABORATORIAL 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.15.1 Notificar os casos suspeitos de 

hepatites virais no SINAN; garantir a 

cobertura vacinal de 03 doses para a 

população em geral; Manter ações 

para o controle da hepatite B 

conforme protocolo; Oferecer testes 

rápidos para a população em geral; 

encaminhar amostras confirmatória 

através de laboratório. 

Notificar, orientar e 

coletar amostras de 

todos os casos 

suspeitos;  

Proporção de casos 

notificados e amostras 

coletadas 

  

100 2018 % 100 % 100 100 100 100 

confirmar 

laboratorialmente 

100% dos casos 

notificados 

proporção de casos 

confirmados por laboratório 

100 2018 % 100 % 100 100 100 100 

 
OBJETIVO 4.16: REDUZIR A TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.16.1 Realizar acolhimento e 

aconselhamento de todos os casos 

suspeitos e/ou confirmados, 

encaminhando-os para tratamento 

adequado; Manter ações de 

prevenção (profilaxia de casos 

positivos; distribuição de 

preservativos, realização de testes 

rápidos e atendimento às vítimas de 

violência) 

Realizar monitoramento de casos de 

HIV em menores de 5 anos  

Manter em 0 o 

número de casos 

novos em crianças 

menores de 5 anos 

(INDICADOR9- 

SISPACTO); 

Número de casos novos de 

AIDS em menores de 5 anos  

 

 

 

0 2018 número 0 número 0 0 0 0 

Realizar 01 

campanha anual 

para realização de 

testes rápidos (PQA-

VS) 

Número absoluto de 

pessoas que realizaram 

teste rápido 

1042 2018 número 1000 número 1000 1000 1000 1000 

Manter distribuição 

de preservativos nas 

05 ESF´s 

Número de ESF com 

distribuição de 

preservativos; 

05 2018 número 05 número 5 5 5 5 

 
 
OBJETIVO 4.17: NOTIFICAR E ENCERRAR AS FICHAS DE INVESTIGAÇÃO DE AGRAVOS COMPULSÓRIOSEM TEMPO OPORTUNO 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 
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4.17.1 Capacitar os profissionais para 

preenchimento correto da ficha de 

investigação; encerrar 

oportunamente as fichas de 

notificações e agravos 

Realizar notificações e investigações 

semanais (semanas 

epidemiológicas) com informação do 

SINAN; 

Alimentar corretamente o banco de 

dados SINAN NET. 

Notificar e encerrar 

oportunamente 90% 

dos agravos 

compulsórios 

(VIGIASUS/ 

INDICADOR 5 – 

SISPACTO) 

Proporção de casos de 

doenças de notificação 

compulsória imediata (DNCI) 

encerrados em até 60 dias 

após notificação SINAN 

  

100 2018 % 90 % 90 90 90 90 

Digitar e transferir 

pelo menos 1 

informação das 

doenças e agravos 

de notificação 

compulsória no 

SINAN- 50 semanas 

Número de semanas 

epidemiológicas com 

informação das doenças e 

agravos de notificação 

compulsória 

52 2018 número 50 número 50 50 50 50 

 
OBJETIVO 4.18: ATINGIR METAS PROPOSTAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NAS CAMPANHAS ANUAIS DE VACINAÇÃO 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.18.1 Mobilizar a população e público alvo 

das campanhas para a importância 

da vacinação através de orientação 

do ACS, mídias e ESF; mobilizar os 

profissionais de saúde para busca 

ativa do público alvo. 

Disponibilizar os imunobiológicos de 

acordo com o esquema básico; 

manter registro das vacinas; realizar 

busca ativa de faltosos. 

Alimentar o SI-PNI mensalmente em 

todas as salas de vacina do 

município  

Atingir mínimo de 

75% das metas do 

grupo de vacinas 

selecionadas do 

calendário básico de 

vacinação para 

crianças menores de 

2 anos (Influenza – 

90%; Pólio – 95% 

;Penta Valente – 

95%; tríplice Viral – 

95%) (INDICADOR 

4- 

SISPACTO/PQAV-

S/VIGIASUS) 

Proporção de vacinas 

selecionadas do Calendário 

Nacional de Vacinação para 

crianças menores de dois 

anos de idade – 

Pentavalente 3ª dose, 

Pneumocócica 10-valente 2ª 

dose, Poliomielite 3ª dose e 

Tríplice viral 1ª dose – com 

cobertura vacinal 

preconizada 

 

 

  

100 2018 proporção 75 proporção 75 75 75 75 

Manter o mínimo de 

80% de salas de 

vacina com 

alimentação mensal 

(PQA-VS) 5=100% 

Proporção de salas de 

vacinas com alimentação 

mensal do SI-PNI e/ou E-

SUS 

100 2018 % 80 % 80 80 80 80 

 
OBJETIVO 4.19: IMPLEMENTAR O NÚCLEO MUNICIPAL INTERSETORIAL DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA 
CULTURA DA PAZ 
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Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.19.1 Organizar campanhas de prevenção 

à violência (folders e palestras em 

escolas) 

Realizar 1 

Campanha conforme 

ações previstas no 

PSE 

Número de campanha 

realizada 

   1 número 1    

4.19.2 Manter notificações e investigação 

de casos;  

Manter serviços de saúde com 

notificação de violência e ampliar 

para outros serviços da Rede de 

Atenção à Violência através de 

capacitação/reciclagem aos 

componentes da Rede 

 

Ampliar notificações 

de violência 

doméstica em 5% no 

período de 4 anos 

Número absoluto de 

notificações de violência. 

59 2018 número 65 número 59 61 63 65 

Realizar notificação 

de violências em 

100% dos serviços 

de saúde do 

município (08 

serviços) 

Número de Serviços de 

Saúde com notificação de 

violência 

100 2018 % 100 % 100 100 100 100 

4.19.3 Realizar reuniões periódicas no 

Núcleo Municipal Intersetorial de 

Prevenção de Violência e Promoção 

da Saúde e da Cultura da Paz. 

Realizar reuniões 

periódicas do núcleo 

– 01 por semestre 

Número de reuniões 

realizadas  

2 2018 número 8 número 2 2 2 2 

 
OBJETIVO 4.20: MANTER FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS E AÇÕES E SERVIÇOS DO ELENCO 1 (VIGIASUS) 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.20.1 Inserir ações de Vigilância Sanitária 

no Plano Municipal de Saúde com 

base no diagnóstico situacional local 

e explicitar sua operacionalização na 

Programação Anual de Saúde 

Manter Plano de 

ação realizado e 

vigente 

(PERIODICIDADE 

ANUAL) 

Diagnóstico situacional e 

plano de ação realizado e 

vigente 

1 2018 Número 1 Número 1 1 1 1 

4.20.2 Cadastrar estabelecimentos sujeitos 

a vigilância sanitária municipal 

realizando levantamento mediante 

busca ativa de todos os 

estabelecimentos sujeitos a esse 

serviço; Excluir cadastro de 

estabelecimentos com atividades 

encerradas; Realizar licenciamento 

dos estabelecimentos novos e ativos; 

Cadastrar  todos os 

estabelecimentos e 

ações sujeitos a 

 VISA Municipal no 

SIEVISA 

Número de 

estabelecimentos e ações 

identificados e cadastrados 

no período 

 

65 2018 Número 80 Número 65 70 75 80 

Inspecionar e 

licenciar os 

estabelecimentos 

sujeitos a VISA 

Número de 

estabelecimentos 

inspecionados e licenciados 

no período 

129 2018 Número 80 Número 80 80 80 80 
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Inspecionar os estabelecimentos 

sujeitos a VISA; Realizar 

investigação de eventos adversos 

e/ou queixas técnicas; Realizar 

investigação de surtos de infecção 

em serviços de saúde; Instaurar, 

executar e concluir processos 

administrativos sanitários; Enviar 

amostras para monitoramento da 

qualidade de produtos e serviços de 

interesse em saúde (alimentos, 

medicamentos, cosméticos, 

perfumes, produtos de higiene 

pessoal, saneantes, produtos para 

saúde);  

Realizar coleta e 

envio de amostras 

de produtos de 

interesse a saúde no 

mínimo de 20% dos 

estabelecimentos de 

interesse da VISA; 

(185=100%) 

Número de amostras de 

produtos encaminhadas 

 

 

15 2018 Número 37 Número 15 24 30 37 

Cadastrar 100% dos 

serviços de 

alimentação novos  

 Número de 

estabelecimentos novos de 

serviço de alimentação 

cadastrados  

06 

 

2018 Número 06 Número 06 06 06 06 

4.20.3 Realizar cadastro e licenciamento de 

estabelecimentos de serviços de 

alimentação; Realizar inspeção 

sanitária de estabelecimentos de 

serviços de alimentação; Realizar 

investigação de surtos de doenças 

transmitidas por alimentos; Realizar 

capacitação para equipe de saúde 

objetivando melhora do fluxo de 

informações e notificações 

 

 
 
 
 

Licenciar novos 

estabelecimentos de 

alimentação 

Número de 

estabelecimentos novos de 

serviço de alimentação 

licenciados 

12 2018 Número 06 Número 06 06 06 06 

Inspecionar 20% dos 

estabelecimentos 

(total de 66 de 

interesse sanitário) 

Número de 

estabelecimentos 

inspecionados 

 

 

30 2018 Número 14 Número 14 14 14 14 

Notificar surtos de 

doenças 

transmitidas por 

alimentos (2018=1) 

Proporção de notificações de 

surtos realizadas e 

confirmadas 

100 2018 Proporção 100 Proporção 100 100 100 100 

Realizar capacitação 

para equipe de 

saúde referente fluxo 

de informações e 

notificações 

Número de capacitações 

realizadas 

   3 Número  1 1 1 

4.20.4 Manter fiscalização em 

estabelecimentos de farmácia e 

demais estabelecimentos de saúde, 

através da inspeção sanitária em 

conjunto com 6ª Regional de Saúde  

Manter em 100% o 

índice de inspeção 

em farmácias e 

drogarias em 

conjunto com 6ª 

Regional de Saúde – 

(1) 

Proporção de 

estabelecimentos 

inspecionados 

100 2018 Proporção 100 Proporção 100 100 100 100 
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 Realizar inspeção 

em farmácias 

municipais conforme 

atribuição da VISA 

(6) 

Proporção de 

estabelecimentos 

inspecionados 

100 2018 Proporção 100 Proporção 100 100 100 100 

4.20.5 Receber, atender e documentar as 

denúncias, reclamações e demandas 

relacionadas a vigilância sanitária, 

ambiental e saúde do trabalhador; 

Receber, atender e 

documentar o 

mínimo de 80% de 

notificações: eventos 

adversos, queixas 

técnicas, pedidos de 

informação, 

reclamações 

Proporção entre 

recebimento e atendimento 

91 2018 Proporção 80 Proporção 80 80 80 80 

4.20.6 Realizar o registro dos 

procedimentos de Vigilância 

Sanitária no Sistema de Informação 

Ambulatorial – SIA/SUS, conforme 

legislação vigente 

Registrar e alimentar 

mensalmente o 

SIA/SUS – 100% 

das ações 

alimentadas 

Proporção de envio de 

informações por 

quadrimestre 

100 2018 Proporção 100 Proporção 100 100 - - 

4.20.7 Fiscalizar o uso de produtos 

fumígenos derivados do tabaco em 

ambientes coletivos fechados, 

públicos ou privados 

Fiscalizar o uso de 

produtos fumígenos 

derivados do tabaco 

em ambientes 

coletivos fechados, 

públicos ou privados 

em no mínimo 50% 

dos 

estabelecimentos 

com alvarás 

expedidos (2018=88 

/100%=129) 

fiscalizados 

Proporção de número de 

estabelecimentos 

fiscalizados e número de 

alvarás liberados 

100 2018 Proporção 100 Proporção 100 100 100 100 

4.20.8 Notificar ao CIEVS Paraná, em 24 

horas, casos, surtos ou óbitos 

sujeitos de doenças emergentes e 

reemergentes e/ou agravos 

inusitados em humanos e/ou em 

animais (epizootias); Investigar e 

coletar amostras biológicas e/ou 

outras, conforme Portarias nº 204 e 

205/2016 ou outra que a substitua. 

Notificar 100% dos 

surtos, casos e 

óbitos suspeitos de 

doenças emergentes 

e reemergentes e/ou 

eventos inusitados 

ao CIEVS e SISGEO 

proporção de notificações 

realizadas e cadastradas no 

CIEVS e SISGEO 

100 2018 Proporção 100 Proporção 100 100 100 100 

4.20.9 Acompanhar e participar em parceria 

com outros órgãos do atendimento a 

Acompanhar e 

participar em 

Proporção de ocorrências 

notificadas e acompanhadas 

AC 2018 Proporção 100 Proporção 100 100 100 100 
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situação de risco decorrente de 

desastres naturais e relacionados a 

produtos perigosos e eventos de 

massa, com notificação adequada 

parceria com outros 

órgãos do 

atendimento 

adequado em 

vigilância em saúde 

em 100% das 

ocorrências de 

desastres naturais  
4.20.1

0 
Realizar atividades educativas e 

ações de informação em vigilância 

sanitária (setor regulado, população 

em geral, atividades sobre temática 

de dengue, atividades com relação 

ao consumo de sódio, açúcar e 

gorduras); contemplar no plano de 

ação da VISA as atividades 

educativas. 

Realizar no mínimo 

01 ação educativa 

de informação em 

vigilância sanitária 

por quadrimestre 

Número de ações realizadas 10 2018 número 12 Número 3 3 3 3 

4.20.1

1 
Qualificar servidores da Vigilância 

Sanitária; Participar de treinamentos 

realizados pela 6ª Regional de Saúde 

e/ou Estado 

Oportunizar a 

participação de 

100% dos técnicos 

em capacitações 

oferecidas ao setor 

(3=100%) 

Proporção entre número de 

técnicos capacitados e 

número de técnicos lotados 

no setor 

100 2018 Proporção 100 Proporção 100 100 100 100 

 
OBJETIVO 4.21: REDUZIR OS RISCOS A SAÚDE HUMANA DECORRENTE DO CONSUMO DE ÁGUA COM QUALIDADE MICROBIOLÓGICA FORA 
DO PADRÃO DE POTABILIDADE 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.21.1 Encaminhar amostras de água para 

análise por Laboratório indicado pela 

6ª Regional de Saúde 

Encaminhar 80 

amostras – 

INDICADOR 10 - 

SISPACTO 

Número absoluto de 

amostras 

110 2018 Número 80 número 80 80 80 80 

4.21.2 Alimentar os dados referente ao 

controle de qualidade de água para o 

consumo humano (SISAGUA)  

Alimentar os dados 

no SISAGUA  

Número de amostras 

coletadas e informadas 

SISAGUA  

100 2018 Proporção 100 Proporção 100 100 100 100 

 
OBJETIVO 4.22: AMPLIAR AÇÕES DE MONITORAMENTO DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR  

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 
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4.22.1 -Notificar os agravos da Saúde do 

Trabalhador (ST) no SINAN e 

preencher o campo ocupação; 

Notificar doenças e agravos 

relacionados a Saúde do 

Trabalhador conforme establecido na 

nota técnica MS n. 94/2019; Realizar 

capacitação para equipe técnica em 

conjunto com a 6ª Regional de 

Saúde; Investigar todas as 

ocorrências de Acidente de Trabalho 

Grave (ATG), fatais e envolvendo 

crianças e adolescentes; 

desenvolver ações para erradicação 

do trabalho infantil e acidentes de 

trabalho com crianças e 

adolescentes; propiciar condições 

necessárias para a equipe em ST; 

realizar vigilância dos ambientes e 

processos de trabalho nos 

estabelecimentos assumidos pela 

vigilância sanitária municipal; realizar 

ações de ST no ramo da construção 

civil; Realizar ações de ST no 

trabalho rural.  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Aumentar em 10% o 

número de 

notificações de 

acidente de trabalho 

com relação ao ano 

anterior; 

Proporção de notificações 

com relação ao ano anterior;  

21 2017 número 29 número 23 25 27 29 

Implantar notificação 

de doença e agravos 

relacionadas a 

saúde do 

trabalhador 

conforme nota 

técnica MS n. 

94/2019. 

Número de notificação de 
doença e agravos 
relacionadas a saúde o 
trabalhador.    

  número 2 número   1 1 

Investigar 100% dos 

acidentes graves e 

fatais e de 

ocorrência com 

crianças e 

adolescentes; 

Proporção entre número de 

investigações dos acidentes 

graves e fatais e de 

ocorrência com crianças e 

adolescentes X número total 

de ocorrências;  

100 2018 % 100 % 100 100 100 100 

Preencher no 

mínimo 90% o 

campo “ocupação” 

nas notificações de 

agravos 

relacionadas ao 

trabalho 

(INDICADOR 23 – 

SISPACTO) 

Proporção de preenchimento 

do campo “ocupação” nas 

notificações de agravos 

relacionados ao trabalho; 

 

  

100 2018 % 100 % 90 100 100 100 

Realizar ações de 

educação de 

combate à 

erradicação de 

trabalho infantil – 1 

ação; 

Número de ações de 

educação de combate à 

erradicação de trabalho 

infantil; 

  

10 2018 Número 12 Número 3 3 3 3 
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Realizar inspeções 

sanitárias com o 

olhar para a saúde 

do trabalhador em 

100% dos 

estabelecimentos, 

conforme protocolos 

de licenciamento 

(14) 

Proporção de 

estabelecimentos 

inspecionados conforme 

protocolos 

100 2018 % 100 % 100 100 100 100 

Realizar no mínimo 1 

inspeção sanitária 

por quadrimestre no 

ramo da construção 

civil; 

Número de inspeções 

sanitárias realizadas no 

ramo da construção civil; 

4 2018 Número 12 Número 3 3 3 3 

Realizar no mínimo 1 

inspeção sanitária 

por quadrimestre no 

ramo do trabalho 

rural; 

Número de inspeções 

sanitárias realizadas no 

ramo do trabalho rural. 

4 2018 Número 12 Número 3 3 3 3 

4.22.2 Propiciar condições necessárias 

para a capacitação da equipe em 

saúde do trabalhador 

Participar de 100% 

das capacitações 

oferecidas em 

Saúde do 

Trabalhador 

Número de técnicos 

capacitados em Saúde do 

Trabalhador 

100 2018 % 100 % 100 100 100 100 

4.22.3 Realizar vigilância nos ambientes e 

processos de trabalho dos 

frigoríficos/abatedouros em conjunto 

com a 6ª Regional de Saúde 

Realizar 1 inspeção 

ao ano em 100% dos 

abatedouros 

Número de inspeções 

realizadas 

2 2018 Número 4 número 1 1 1 1 

4.22.4 Realizar capacitação da equipe de 

saúde do município em conjunto com 

a 6 Regional de Saúde para 

implantação de notificação de 

doenças e agravos relacionadas a 

saúde do trabalhador conforme Nota 

Técnica MS n. 94/2019. 

Realizar capacitação 

para notificação de 

agravos 

relacionadas a 

saúde do 

trabalhador. 

Número de capacitações 

realizadas. 

  Número 1 Número   1 0 

4.22.5 -Implementar serviço de atenção à 

saúde do trabalhador Institucional 

Implementar 

PCMSO e PPRA na 

Fundação Municipal 

de Saúde 

PCMSO e PPRA 

implantados e em 

funcionamento 

50 2018 % 100 % 100 100 100 100 

 
OBJETIVO 4.23: EVITAR A RAIVA CANINA E POR CONSEQÜÊNCIA A TRANSMISSÃO PARA HUMANOS 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Prevista 
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Valor Ano Unidade de 

Medida 

Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

4.23.1 Monitorar a circulação do vírus da 

raiva na população canina com envio 

de amostras de cabeças de cães e 

gatos ao LACEN bem como 

morcegos e mamíferos silvestres; 

Notificar na ficha de epizootia (sinan) 

e realizar as ações cabíveis em cada 

caso; 

Envio de 12 

amostras (cabeças) 

de cães ou gatos 

domesticados para 

análise; 

Número absoluto de 

cabeças de cães e/ou gatos 

domesticados 

encaminhadas para análise;  

11 2018 número 48 número 12 12 12 12 

Envio de 100% dos 

morcegos e 

mamíferos silvestres 

coletados para 

análise. 

Número de amostras 

encaminhadas (morcegos e 

mamíferos silvestres). 

4 2018 número 1 número 1 1 1 1 

 

 

DIRETRIZ 5 – Garantir o acesso ao serviço ambulatorial de Urgência e Emergência Hospitalar, à Atenção Especializada 

(consultas, exames) através do TFD – Tratamento Fora de Domicílio, aos convênios para atendimento hospitalar, à 

participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISVALI e implantar o processo de monitoramento e avaliação dos 

encaminhamentos conforme classificação de risco dos pacientes. 

 

 

METAS 

• Manter contrato com a Secretaria de Estado da Saúde para o atendimento ao parto da gestante classificada como risco 

habitual no Hospital São Vicente de Paula; 

• Implantar Rede de Urgência e Emergência – SAMU; 

• Contratualizar serviço para atendimento de urgência/emergência; 

• Contratualizar laboratório para realização de exames de diagnóstico; 

• Contratualizar prestadores para realização de exames de diagnóstico por imagem; 
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• Manter participação em consórcio intermunicipal de saúde; 

• Manter contratualização de “Casa de Apoio” para atendimento aos usuários em Tratamento Fora de Domicílio – TFD; 

• Manter transporte para serviços de referência aos usuários em Tratamento Fora de Domicílio; 

• Manter Adesão ao Hospsus – Fase 3. 

 
 
OBJETIVO 5.1: ATENÇÃO HOSPITALAR – MANTER O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

5.1.1 Manter o Serviço Municipal de 

Atenção Hospitalar e Pronto 

Atendimento, garantindo e mantendo 

o Serviço de Plantão Médico 24 

horas 

Manter o HSVP com 

atenção hospitalar e 

Pronto Atendimento, 

buscando a redução 

de 10% do número 

de consultas nesse 

serviço  

Redução no número de 

pacientes atendidos no 

plantão com relação ao ano 

anterior  

23.722 2018 Número 21.350 Número 23.722 22.950 22.100 21.350 

Manter Hospital 

Municipal, reduzindo 

em 10% o número de 

internamentos no 

período 

Redução no número de 

internamentos com relação 

ao ano anterior  

1.741 2018 Número 1.567 Número 1.741 1.680 1.620 1.567 

5.1.2 Manter adesão ao Programa Rede 

Mãe Paranaense para atendimento 

ao parto de risco habitual 

Manter 

contratualização 

com a SESA para 

incentivo ao parto de 

risco habitual 

Número de partos realizados 

no HSVP 

221 2018 Número 200 Número 200 200 200 200 

5.1.3 Manter serviço de anticoncepção 
cirúrgica – vasectomia e laqueadura 
no Hospital São Vicente de Paula 

Atender demanda 
para realização de 
cirurgias de 
anticoncepção 
cirúrgica cfme 
previsto em 
legislação 

Número absoluto de 
cirurgias para anticoncepção 
cirúrgica realizadas 

25 2018 Número 40 número 20 20   

5.1.4 Aplicar recurso para custeio do 
HSVP conforme Plano de Aplicação 

Aplicar recurso de 
custeio para HSVP 
conforme plano de 
aplicação – R$ 
300.000,00 

Percentual de recurso 
aplicado 

   100 % 100 1,84   
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OBJETIVO 5.2: MANTER O PROGRAMA DE AUXÍLIO COM FRALDA GERIÁTRICA 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

5.2.1 Fornecer 3 pacotes/mês de fralda 

geriátrica para idosos acamados ou 

com necessidade especial, conforme 

prescrição médica 

Atender/cadastrar 

idosos e portadores 

de necessidades 

especiais em 

programa com 

auxílio de fralda 

geriátrica conforme 

prescrição médica 

Número de pacientes 

cadastrados / atendidos  

36 2018 Número 20 Número 20 20 20 20 

Atender idosos 

conforme prescrição 

médica com entrega 

de fralda 

mensalmente 

Número absoluto de  

atendimentos 

159 2018 Número 150 Número 150 150 150 150 

 
OBJETIVO 5.3: MANTER CONVÊNIOS PARA SERVIÇOS DE REFERÊNCIA 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

5.3.1 Oferecer atendimento especializado 

através do TFD conforme 

encaminhamentos médicos e 

seguimento de tratamento. 

Oferecer 

atendimento 

especializado 

através do TFD 

conforme 

encaminhamentos 

médicos e 

seguimento de 

tratamento: 

-CONSULTAS 

CISVALI 

-CIRURGIA GERAL 

-ORTOPEDIA 

-GINECOLOGIA 

-PEDIATRIA 

Número de consultas 

especializadas realizadas 

através do CISVALI 

1.874 2018 Número 1.800 Número 1.800 1.800 1.800 1.800 

Número de pacientes 
atendidos na especialidade 
de  CIRURGIA GERAL no 
município 

1.314 2018 Número 1.300 Número 1.300 1.300 1.300 1.300 

Número de pacientes 
atendidosna especialidade 
de ORTOPEDIA no 
municipio 

2.222 2018 Número 2.000 Número 2.000 2.000 2.000 2.000 

Número de pacientes 
atendidosna especialidade 
de GINECOLOGIA e 
OBSTETRICIA no municipio 

475 2018 Número 400 Número 400 400 400 400 

Número de consultas 
realizadas na especialidade 
de PEDIATRA no município 

837 2018 Número 700 Número 700 700 700 700 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

____________________________________________________ 

BITURUNA-PR 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 241 

 

-ALTA 

COMPLEXIDADE 

-EXAMES CISVALI 

 

Número de pacientes que 
iniciaram tratamento em  
CURITIBA 

490 2018 Número 400 Número 400 400 400 400 

Número de exames 
especializados realizados 
através do CISVALI 

3.096 2018 Número 2.500 Número 2.500 2.500 2.500 2.500 

 
OBJETIVO 5.4: GARANTIR ATENDIMENTO PARA USUÁRIOS SUS COM EXAMES LABORATORIAIS 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

5.4.1 Manter convênio para realização de 

exames laboratoriais 

Manter convênio 

para realização de 

exames laboratoriais 

observando as 

planilhas de 

programação da 

atenção primária 

Número de exames 

autorizados e realizados 

58.985 2018 Número 40.000 Número 40.000 40.000 40.000 40.000 

 
OBJETIVO 5.5: FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E TFD 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

5.5.1 Manter atendimento com casa de 

apoio aos usuários em tratamento 

fora de domicílio – Curitiba e 

Campina Grande do Sul 

Manter atendimento 

com casa de apoio 

aso usuários em 

atendimento fora de 

domicílio 

Número de diárias 

autorizadas para pacientes e 

acompanhamentos em 

tratamento Fora de Domicílio 

2.164 2018 Número 1.500 Número 1.500 1.500 1.500 1.500 

5.5.2 Manter participação em Consórcio 

intermunicipal de saúde e Consórcio 

Paraná Medicamentos 

Manter participação 

no CISVALI e 

Consórcio Paraná 

Saúde (2) 

Número de consórcios 

contratados 

2 2018 Número 2 Número 2 2 2 2 

 

5.5.3 
Viabilizar transporte para 
atendimento dos usuários Fora de 
Domicílio e Urgência e Emergência 

Manter frota própria 
e contratar serviços 
terceirizados para 
atendimento à 
população conforme 
demanda do serviço 
de TFD na região e 
Macrorregião 

Número de pacientes 
transportados para centros 
de referência – UNIÃO DA 
VITÓRIA 

6.903 2018 Número 6000 Número 6000 6000 6000 6000 

Número de pacientes 
transportados para centros 
de referência – Curitiba e 
Região Metropolitana 

6.944 2018 Número 6000 Número 6000 6000 6000 6000 

5.5.4 Número de exames 
realizados – RX 

8.351 2018 Número 7.500 Número 7.500 7.500 7.500 7.500 
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Contratualizar prestadores para 
realização de exames de diagnóstico 
por imagem 

Contratualizar 
prestação de serviço 
de: 
laudo RX 
exame endoscopia 
exame 
ultrassonografia e 
outros 

Número de exames 
realizados no município – 
endoscopia 

381 2018 Número 300 Número 300 300 300 300 

Número de exames 
realizados no município – 
ultrassonografia 

2.598 2018 Número 2.000 Número 2.000 2.000 2.000 2.000 

Número de exames 
realizados no município – 
eletrocardiograma 

3.103 2018 Número 2.000 Número 2.000 2.000 2.000 2.000 

 
OBJETIVO 5.6: REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

5.6.1 Participar das reuniões e discussões 

a nível regional para implantação da 

rede de urgência e Emergência 

Participar das 

reuniões e 

discussões a nível 

regional para 

implantação da rede 

de Urgência e 

Emergência 

Número de participação em 

reuniões para implantação 

do SAMU 

2 2018 número 5 número 2 5 - - 

5.6.2 Manter Adesão ao programa 

HOSPSUS Fase 3 

Manter Adesão ao 

HOSPSUS Fase 3 

Adesão mantida 1 2018 número 1 número 1 1 1 1 

5.6.3 Implantar Rede de Urgência e 

Emergência - SAMU 

Implantar a Rede de 

Urgência e 

Emergência – SAMU 

(meta Regional) 

Implantação realizada    100 %  100   

 

DIRETRIZ 6 – Aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão descentralizada e regionalizada, gestão do planejamento e da 

informação em saúde, gestão do trabalho e da educação na saúde, e aperfeiçoamento e fortalecimento da Gestão Participativa 

e do Controle Social.  

 

METAS 

• Manter Setor de Compras e Licitações na Fundação Municipal de Saúde 

• Apoio ao Conselho Municipal de Saúde através de suporte técnico e orçamentário; 
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• Regulamentar e implementar a Ouvidoria Municipal de Saúde do SUS; 

• Implementação do processo de informatização na saúde; 

• Realização de Concurso Público para provimento de vagas do quadro de pessoal; 

• Realizar qualificação permanente para os trabalhadores da saúde contemplando as áreas de promoção, vigilância, 

atenção da saúde e gestão; 

 
 
OBJETIVO 6.1: FORTALECER O CADASTRO NACIONAL DO CNES COM DADOS ATUALIZADOS SISTEMATICAMENTE VISANDO MELHORAR A 
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

6.6.1 Informar/atualizar periodicamente o 

cadastro dos Estabelecimentos e 

equipamentos de Saúde - CNES 

Informar e atualizar 

periodicamente o 

cadastro dos 

Estabelecimentos e 

equipamentos de 

Saúde - CNES 

Proporção de atualização do 

CNES 

100 2018 % 100 % 100 100 100 100 

 
OBJETIVO 6.2: ALIMENTAR REGULARMENTE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SUS 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

6.2.1 Alimentar regularmente todos os 

sistemas de informação do SUS: 

SIASUS, AIH, SISAB, SISVAN, 

SISCOLO, SISMAMA, SIM, SINASC, 

E-SUS, CADWEB e outros 

Alimentar 

regularmente todos 

os programas de 

informação 

Proporção de sistemas 

alimentados 

100 2018 % 100 % ¨100 100 100 100 

6.2.2 Manter a emissão e atualização do 

Cartão Nacional de Saúde 

Manter a emissão  e 

atualização do CNS 

Número de funcionários 

capacitados e com acesso 

ao CADWEB 

25 2018 número 25 número 25 25 25 25 

 
OBJETIVO 6.3: MANUTENÇÃO DA REDE INFORMATIZADA 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 
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6.3.1 Manter a rede informatizada com 

interligação das unidades de saúde e 

manutenção dos equipamentos de 

informática 

Manter rede 

informatizada 

interligada nos 

estabelecimentos de 

saúde 

Número de 

estabelecimentos de saúde 

com rede instalada 

07 2017 número 07 número 7 7 7 7 

 
OBJETIVO 6.4: MANTER O SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

6.4.1 Regulamentar Serviço de Ouvidoria 

do SUS no municípío 

Manter serviço de 

Ouvidoria do SUS no 

município 

Número absoluto serviço de 

ouvidoria SUS implantado e 

em funcionamento 

1 2017 Número 1 número 1 1 1 1 

Manter Serviço de 

Ouvidoria com 

ouvidor capacitado 

Número de demandas 

registradas 

8 2018 número 8 número 8 8 8 8 

 
OBJETIVO 6.5: FORTALECER O CONTROLE SOCIAL 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

6.5.1 Realizar oficina ou evento similar 

para atualização e/ou qualificação 

dos conselheiros de saúde com 

informações sobre o SUS e 

funcionamento do sistema municipal 

de saúde 

Participar em todos 

os eventos de 

capacitação e/ou 

qualificação para 

conselheiros de 

saúde 

Número de capacitações 

com participação de 

conselheiros de saúde 

2 2018 número 2 Número 2 2 2 2 

6.5.2 Apoiar o Conselho Municipal de 

Saúde através de suporte técnico e 

orçamentário 

Apoiar o CMS com 

suporte técnico e 

orçamentário 

Número de eventos, 

reuniões e/ou iniciativas do 

controle social apoiados 

14 2018 número 12 número 12 12 12 12 

6.5.3 Realizar adesão ao PQCMS e 

cumprir descritivo de aplicação do 

Incentivo do programa estadual de 

qualificação dos Conselhos 

Municipais de Saúde do Paraná – 

PQCMS; Aplicação dos recursos 

referente adesão PQCMS 

Realizar adesão ao 

PQCMS 

 

Adesão realizada 

 

   1 número   1  

 
OBJETIVO 6.6: FORTALECER A REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 
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6.6.1 Contratação de ACS para as áreas 

descobertas 

Contratar ACS para 

áreas descobertas, 

mantendo 40 no total 

(2018 – contratar 11 

ACS por concurso 

público) 

Número de ACS 

contratados/efetivos 

40 2018 número 40 número 40 40 40 40 

6.6.2 Realizar concurso público para 

provimento de vagas do quadro de 

pessoal 

Realizar concurso 

público 

Número de concurso público 

realizado 

1 2017 número 2 número   1 1 

6.6.3 Realizar qualificação permanente 

para os trabalhadores da saúde 

contemplando as áreas de 

promoção, vigilância, atenção da 

saúde e gestão. 

Capacitar a equipe Número de capacitações 

realizadas e/ou participação 

em capacitações oferecidas 

para reciclagem/atualização 

profissional 

80 2018 número 50 número 50 50 50 50 

 
OBJETIVO 6.7: FORTALECER A GESTÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

6.7.1 

6.7.2 
Manter Setor de Compras e 

Licitações na FMS 

Realizar todas as 

licitações e compras 

necessárias de 

acordo com 

legislação vigente 

Número de Licitações 

realizadas na Fundação 

Municipal de Saúde  

68 2018 Número 60 número 60 60 60 60 

Número de solicitações de 

empenhos realizados no 

período 

3059 2018 número 2500 número 2500 2500 2500 2500 

 
 
 

 DIRETRIZ 7 – Enfrentamento da emergência em Saúde Pública decorrente da infecção humana pelo novo 

Coronavírus – COVID-19 

 

METAS 

• 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 de COVID-19; 
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• Fortalecer as redes de atenção à saúde, com foco na atenção, promoção e cuidado em saúde, através da implantação 

de linhas de cuidado, da atenção primária à saúde e de serviços complementares a rede; 

• Qualificar as ações de atenção a vigilância em saúde. 

 
 OBJETIVO 7.1: AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA NO ENFRENTAMENTO DE CENÁRIOS EPIDEMICOS / PANDEMIA DA COVID-
19, VISANDO A REDUÇÃO OU INTERRUPÇÃO DA TRANSMISSÃO LOCAL, ASSIM COMO A GRAVIDADE DOS CASOS E MORTALIDADE 

Nº AÇÕES DESCRIÇÃO DA META INDICADORES Indicador (Linha Base) Meta Plano 

(2019-

2021) 

Unidade de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade de 

Medida 2018 2019 2020 2021 

7.1.1 Organizar em âmbito municipal 

estratégias de controle, prevenção e 

redução de danos no enfrentamento 

ao COVID-19 

Instituir 1 Comitê 

Gestor de 

Enfrentamento à 

COVID-19  

Comitê instituído     1 Número   1  

7.1.2 Elaborar Plano de Contigência 

conforme realidade local 

considerando os protocolos oficiais; 

Realizar atualização quando houver 

alteração dos protocolos oficiais; 

Realizar divulgação no CMS e outros 

meios de comunicação 

Elaborar Plano de 

Contingência para 

enfrentamento de 

pandemias conforme 

Protocolos do 

Ministério da Saúde 

e SESA 

Plano de Contigência 

realizado e atualizado 

(1=100%) 

   1 Número   1 1 

7.1.3 Elaborar normativas visando o 

estabelecimento de regras para 

distanciamento social, prevenção e 

controle no município;  

Emitir decretos e 

instruções 

normativas para 

regulamentar ações 

de prevenção e 

distanciamento 

social (23) 

Número de decretos e 

instruções normativas 

publicados  

   23 Número   23 10 

7.1.4 Executar e fiscalizar as ações dos 

decretos municipais que dispõe 

sobre medidas de enfrentamento da 

pandemia; 

Fiscalizar o 

cumprimento das 

medidas de 

prevenção pela 

população, comércio 

e indústrias (500) 

Número de ações de 

fiscalização / orientação para 

população, comércio e 

indústrias 

   500 Número   500 500 

7.1.5 Monitorar a mobilidade da população 

e realizar ações educativas para 

prevenção de contágio do COVID-

19; Elaborar material informativo 

para orientar a população quanto à 

Implantar barreiras 

sanitárias de acordo 

com perfil 

epidemiológico do 

município (4) 

Número de barreiras 

sanitárias implantadas e 

número de veículos 

abordados 

   4 Número   4  
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prevenção e controle da infecção 

humana pelo COVID-19 
7.1.6 Realizar triagem de todos os 

pacientes no acolhimento dos 

serviços de saúde; estabelecer 

fluxos de atendimento diferenciados 

para os pacientes com síndrome 

gripal; implantar as medidas de 

controle ambiental e assistencial 

(ventilação, higienização e limpeza 

dos ambientes, utilização de EPIs) 

Garantir EPIs, insumos e 

medicamentos para a equipe de 

saúde e para atendimento à 

pacientes suspeitos de infecção pela 

COVID-19;  

Garantir a 

organização dos 

serviços de saúde 

quanto à detecção 

precoce e 

atendimento dos 

casos suspeitos da 

COVID-19 

(10=100%) 

Percentual de serviços de 

saúde organizados para o 

atendimento frente a nova 

infecção pelo coronavírus 

(atenção primária, hospital, 

administrativo e vigilâncias = 

10) 

   100 Percentual   100 100 

7.1.7 Fortalecer os serviços de saúde para 

a detecção, notificação, investigação 

e monitoramento; Desenvolver 

capacitações aos profissionais de 

saúde quanto ao acolhimento de 

casos suspeitos, medidas de 

isolamento, limpeza e desinfecção 

de superfícies e higienização das 

mãos; Monitorar quantidade de 

insumos e equipamentos disponíveis 

em estoque, incluindo medicamentos 

e EPIs para atendimento a pacientes 

suspeitos de infecção pela Covid-19; 

Identificar todas as pessoas que 

tiveram ou tem contato com caso 

suspeito ou confirmado e apoiar a 

equipe da vigilância na realização de 

busca ativa; Adquirir e distribuir 

máscaras reutilizáveis para a 

população; Divulgar diariamente 

boletim epidemiológico; Realizar 

avaliação contínua das ações em 

andamento considerando a condição 

epidemiológica para continuidade 

das ações e/ou proposição e 

realização de novas ações; 

Notificar, investigar, 

orientar e coletar 

amostras de exames 

e encerrar as 

notificações de 

casos suspeitos nos 

sistemas vigentes - 

mínimo de 80%  

Proporção de casos 

notificados com amostras 

coletadas. 

 

Número de casos 

monitorados 

 

 

   80 Proporção   80 80 
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7.1.8 Implantar horário estendido de 

atendimento – Saúde na Hora 

emergencial na UBS Dr Serafim 

Miron Martins; Divulgar fluxos de 

atendimento através de rádio e 

mídias sociais à população. 

Reduzir fluxo de 

atendimentos 

eletivos no pronto 

atendimento 

Unidade de saúde com 

atendimento em horário 

extendido em funcionamento 

(75 horas semanais) 

   1 Número   1  

7.1.9 Realizar parceria com Secretaria de 

Desenvolvimento social e 

comunitário para disponibilização de 

espaço físico (Centro do Idoso) para 

atendimento de sintomáticos 

respiratórios; 

Reorganização de fluxo para 

atendimento dos sintomáticos 

respiratórios; 

Realizar adesão e 

implantar Centro de 

Atendimento ao 

COVID  

Centro de Atendimento ao 

COVID implantado 

(temporário – 4 meses) 

   1 Número   1 1 

7.1.10 Contratar através de processo 

seletivo simplificado profissionais 

para atender às necessidades de 

atendimento à população por motivo 

da pandemia 

Garantir os 

profissionais 

necessários para as 

ações de vigilância, 

assistência e 

resposta as ações 

da COVID-19 (3) 

Número de profissionais 

contratados por processo 

seletivo 

   3 Número   3  
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MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO 
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 3. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Monitoramento pode ser entendido como um sistema que permite observação, 

medição e avaliação contínua de um processo ou fenômeno. Trata-se de um processo 

sistemático e contínuo de acompanhamento dos indicadores de saúde e da execução 

das políticas, ações e serviços nesta área visando à obtenção de informações em 

tempo oportuno para subsidiar a tomada de decisão, bem como a identificação, 

solução e redução de problemas e a correção de rumos. 

O processo de monitoramento e avaliação constitui-se em poderoso 

instrumento de democratização da informação sobre objetivos, metas e resultados 

alcançados pelos órgãos de saúde, ao tornar públicas e transparentes as avaliações 

realizadas, favorecendo o empoderamento e a mobilização social, que se refletem em 

fomentos da participação e do controle de ações e serviços prestados pelo SUS, na 

busca da eqüidade e da qualidade em saúde.  

O monitoramento representa o acompanhamento continuado de compromissos 

explicitados no plano (metas e ações), de modo a verificar se eles estão sendo 

executados conforme previsto. A avaliação é entendida como um processo que 

implica julgar, emitir julgamento de valor, tendo por base uma análise do que foi 

realizado ou uma análise do resultado obtido, sempre em comparação a um 

referencial a ser alcançado. Esse processo, considerando que não há execução 

perfeita, identifica as necessidades de ajustes, redimensionamentos e redesenho. 

Este deve ser um processo permanente, orientado pelos indicadores, objetivos, 

metas e responsabilidades que compõem os Termos de Compromisso de Gestão e 

oscronogramas pactuados, e/ou as contratualizações pelo COAP – Contrato 

Organizativo da Ação Pública, tendo como objetivo o desenvolvimento de ações de 

apoio para a qualificação do processo de gestão, aprendizagem institucional e o 

fortalecimento do conhecimento das alternativas e estratégias de intervenção 

possíveis.  

 O monitoramento e a avaliação do Plano Municipal de Saúde serão realizados 

tendo como subsídio os Relatórios Quadrimestrais e o RAG - Relatório Anual de 

Gestão. O produto do processo se dará de forma expressa nestes relatórios, mas o 

processo deve se dar de forma permanente na rotina institucional.  
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 São monitores e avaliadores todos aqueles que estiveram envolvidos direta ou 

indiretamente na elaboração do Plano e o vivenciarão: gestor municipal, 

coordenadores dos programas e projetos, integrantes das equipes técnicas e 

representantes do conselho municipal de saúde. O processo de monitoramento e 

avaliação deve estimular a reflexão, aprendizagem, sensibilização, conscientização e 

crítica dos envolvidos, que necessitam de qualificação técnica, compromisso ético e 

compromisso com as políticas públicas de saúde. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 Após vários dias despendido na confecção do Plano Municipal de Saúde 

(PMS), em busca de informações, dados referentes a cada setor, e principalmente 

demasiada leitura, foi possível confirmar, que o presente Plano vai além de ser uma 

exigência formal demandada ao SUS, é um instrumento que exterioriza a 

responsabilidade do município no que diz respeito à saúde e ao bem-estar da 

comunidade concatenada. Desta forma, podemos dizer que o Plano é o resumo do 

processo de decisão sobre as medidas a serem realizadas para encarar e solucionar 

determinado conjunto de problemas.  

 Além de sua relevância, o PMS representa um instrumento imprescindível e de 

necessidade elementar para orientar o gestor, uma vez que, ao assumir o cargo como 

Secretário, o mesmo terá este planejamento como requisito fundamental para dar 

prosseguimento a uma gestão de qualidade. 

 O desenvolvimento do conjunto de ações convencionadas nesse Plano 

Municipal de Saúde referente ao quadriênio 2018 a 2021 assegura o alcance das 

metas para a melhoria da saúde da população, o qual foi amplamente discutido em 

audiência pública proporcionando ao mesmo transparência e visibilidade. 

 Contudo, cabe ressaltar que o processo de construção de políticas públicas é 

dinâmico, sendo indispensável as constantes reformulações, baseadas em análises e 

avaliações sistemáticas e periódicas. Seguindo por esse viés, o presente plano poderá 

sofrer implementações e adequações no decorrer de sua execução, todavia, sempre 

respaldado pelos debates e conciliações necessários, realizados pelos órgãos de 

controle social existente no município, consolidando assim uma política de saúde 

legítima e participativa. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AB – Atenção Básica 

ABCFARMA - Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico 

ACIB - Associação Comercial e Industrial de Bituruna 

ACS – Agente Comunitário de Saúde 

AIH´s – Autorização de Internamento Hospitalar 

ANSULPAR - Associação dos Municípios Sul Paranaense 

APAC - Procedimentos Ambulatoriais; 

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

APMF`s – Associação Pais e Mestre das Escolas Municipais e Estaduais 

APMI – Associação de Proteção à Maternidade e à Infância 

APROLEITE - Associação dos Produtores de Leite de Bituruna 

APROVIB - Associação dos Produtores de Uva e Vinho de Bituruna 

APS - Atenção Primária em Saúde  

APSUS -  Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde  

ARCAC - Associação Regional de Cooperação Agrícola do Contestado  

AVC - Acidente Vascular Cerebral 

BCG - Vacina Bacilo de Calmette-Guérin  

CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico - Farmácia Municipal  

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

CBAF - Componente da Assistência Farmacêutica 

CBO – Classificação Brasileira de Ocupações  

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  

CEAF - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica  

CEEBJA - Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos  

CEMEPAR - Centro de Medicamentos do Paraná 

CESAF - Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 

CIB -  Comissões Intergestores Bipartite 

CIB  Regional - Comissão Bipartite Regional 

CID – Classificação Internacional de Doenças 

CISVALI -  Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu   

CLT – Consolidação das Leis de Trabalho 

CMS – Conselho Municipal de Saúde 

CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas 

COAP – Contrato de Organização da Ação Pública 
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COMSUS - Programa Estadual de Apoio aos Consórcios Intermunicipais de Saúde 

CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS   

CONSULFARMA -  Sistema de Informação Municipal 

CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social 

CREAS – Centro de Referência de Assistência Social. 

CRESEMS – Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde, 

CRIEs - Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais  

CSAP -  Condições Sensíveis à Atenção Primária”  

DANT - Doenças e Agravos Crônicos Não Transmissíveis  

DCNT – Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

Depto - Departamento 

Determinantes Sociais de Saúde (DSS) 

E. coli – Escherichia coli  

ECG - Eletrocardiograma 

EPI’s– Equipamentos de Proteção Individual 

ESF – Estratégia Saúde da Família  

e-SUS AB - Sistema Estratégia e-SUS da Atenção Básica 

FA – Febre Amarela 

FMS - Fundação Municipal de Saúde de Bituruna  

FNS - Fundo Nacional de Saúde  

GM/MS-  GM: Gabinete do Ministro – MS: Ministério da Saúde.  

GTI – Grupo de Trabalho Integrado 

HEMEPAR -Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná 

HOSPSUS - Programa de Apoio e Qualificação de Hospitais Públicos e Filantrópicos do SUS Paraná  

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMS – Imposto Circulação de Mercadoria e Serviço 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

IDSUS -  Índice de Desempenho do SUS  

IMC – Índice de Massa Corpórea 

INCA - Instituto Nacional do Câncer  

INFLUENZA 

IRA - Infecções Respiratórias Agudas   

IST/AIDS – Infecção Sexualmente Transmissível/acrônimo do termo em inglês humanimmuno 

deficiency vírus (AIDS) 

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias;  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

LOA - Lei Orçamentária Anual; 

MENINGO C – vacina contra meningocócemia 

NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família  
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NPH e REGULAR - Insulina Humana Recombinante 

ODM - Objetivos de Desenvolvimento do Milênio  

ONU - Organização Mundial de Saúde 

OPM: Órteses, próteses e materiais especiais. 

PAB - Piso de Assistência Básica  

PAI – Programa de Atendimento ao Interior 

PAS - Programação Anual de Saúde; 

PCDT - Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas  

PCDT - Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas  

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

PDR – Plano de Desenvolvimento Regional 

PDR – Plano de Desenvolvimento Regional, 

PENTA – Vacina contra Difteria, Tétano, coqueluche, Haemophilus Influenza b e Hepatite B 

PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde 

PIB - Produto Interno Bruto 

PMAQ – Programa de Qualificação da Atenção Primária 

PMS- Plano Municipal de Saúde; 

PNCT - Programa Nacional de Controle do Tabagismo 

PNEUMO - Vacina contra peumonia 10 valente. 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

POLIO - Vacina contra Paralisia Infantil; 

POP – Procedimento Operacional Padrão 

PPA - Plano Plurianual; 

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,  

PSE - Programa Saúde na Escola 

PSE - Programa Saúde na Escola  

PTS - Plano Terapêutico Singular 

RAG - Relatório Anual de Gestão; 

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais. 

RAS – Rede de Atenção a Saúde 

REMUME – Relação Municipal de Medicamentos e/ou do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica – CEAF 

RENAME - Relação Nacional dos Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

RN - Recém Nascido 

RS - Regional de Saúde 

SAGI - Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação – 

SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná 

SARGSUS - Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão 
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SBOT - Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia  

SESA - Secretaria Estadual de saúde 

SF - Saúde da Família 

SIA/SUS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

SIAB - Sistema de Informação da Atenção Básica 

SIGSS - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde; 

SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos 

SINAN – Sistema de Informação Nacional de Agravos Notificáveis 

SI-PNI  - Programa Nacional de Imunização 

SIS PRE-NATAL WEB – Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pré-Natal, Parto Puerpério;  

SISAB - Sistema de Informações da Atenção Básica 

SISCOLO - Programas Nacionais de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama SISMAMA – 

SISPACTO - Sistema de registro sobre as diretrizes e metas pactuadas 

SISPRENATAL - Sistema de Acompanhamento da Gestante 

SISVAN – Vigilância Alimentar e Nutricional nos Serviços de Saúde 

SISVAN WEB – Sistema On-line Vigilância Alimentar e Nutricional 

SMS – Secretaria Municipal de Saúde  

SUS – Sistema Único de Saúde 

SUS- Sistema Único de Saúde 

SVS -  Serviço de Vigilância em Saúde 

TCGM  - Termo de Compromisso de Gestão Municipal  

TCU – Tribunal de Contas da União 

TFD - Tratamento Fora de Domicílio 

UaPsf – Unidade Básica de Saúde 

UBS - Unidades Básicas de Saúde 

UF – Unidade de Federação 

UNICAMP - Universidade de Campinas  

UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro-Oeste 

UTI – Unidade de Terapia Intensiva 

VAB - Valor Adicionado Bruto 

VIGIÁGUA - Vigilância Ambiental em Saúde relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano  

VISA - Vigilância Sanitária Municipal 

VORH – Vacina Oral Rota Vírus 

VTV – Vacina Tríplice Viral 
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II. PROBLEMAS LEVANTADOS CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS 

 

DIRETRIZ 1 - ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE                                                         

 

• Falta de equipamentos no Hospital São Vicente de Paula; 

• Ampliação de salas para Educação em Saúde nas unidades; 

• Falta de identificação visual das unidades, piso tátil, painel de serviços Brailler; 

• Necessidade de ampliação da sala para Agente Comunitário de Saúde e NASF nas unidades; 

• Falta de equipamentos em geral e de informática; 

• Falta de refrigerador próprio para sala de vacina. 

• Falta de manutenção preventiva dos equipamentos das unidades de saúde e hospital; 

• Falta de espaço adequado para a VISA 

• Falta de veículos exclusivos para as atividades das Equipes de Saúde da Família, Saúde 

Mental e NASF. 

• Falta de espaço adequado para atendimento de saúde no Assentamento Santa Bárbara 

• Falta de ônibus próprio para transporte de pacientes para as referências intermunicipal; 

 

DIRETRIZ 2 – ATENÇÃO BÁSICA   

 

• Rotatividade dos médicos; 

• Aumento da população idosa; 

• Falta de estrutura nos domicílios com idoso presente; 

• Alta incidência de usuários de álcool e drogas no município; 

• Falta de registros nos casos de serviço de nutrição e psicologia; 

• Índice elevado de obesos nos adultos e baixa alimentação do SISVAN; 

• Dificuldade de realização de trabalho intersetorial; 

• Transporte coletivo deficientes nas comunidades do interior; 

• Falta de rede de esgoto; 

• Falta de habitação; 

• Falta de diagnóstico correto para fratura de fêmur em idosos; 

• Registro de diagnóstico deficiente quanto as causas de consultas; 

• Falta de registrosdos procedimentos em Sistema Informatizado de acordo com as tabelas do 

SIGTAP; 

• Falta de atualização dos cadastros dos usuários de cada área de atendimento. 

• Deficiência das informações/histórico do paciente no prontuário dificultando as investigações 

necessárias – ex. óbito infantil; 
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• Deficiência de cobertura dos exames citopatológicos; 

• Deficiência de programa de atendimento ao adolescente; 

• Dificuldade de reconhecer precocemente os problemas nutricionais pela deficiência de 

preenchimento do registro dos gráficos de crescimento e desenvolvimento; 

• Falta de Implementação as ações com relação a atenção em saúde bucal da criança até 5 anos 

conforme Linha Guia de Saúde Bucal; 

• Alta incidência de famílias com baixa renda, questões sócio culturais, hábitos alimentares 

inadequados e alto índice de sedentarismo; 

• Falta de padronização e treinamento dos avaliadores (equipe de saúde);  

• Deficiência na estratificação de risco conforme Linha Guia de atenção aos programas 

estabelecidos pelo governo de cada área adscrita; 

• Baixo índice de ações de escovação dental supervisionada; 

• Deficiência nos registros das atividades desenvolvidas no sistema Consulfarma para 

transmissão ao E-SUS; 

• Dificuldade na fixação do antopômetro vertical nas unidades; 

• Dificuldade de gerar relatório no sistema para identificação dos pacientes cadastrados com 

alteraçãono SISVANpara busca ativa e acompanhamento; 

• Alta incidência de sobrepeso e obesidade em adolescentes, adultos e idosos; 

•     Baixa prevalência de aleitamento materno exclusivo; 

• Falta de estratégias para identificação de DANT’s, bem como falta de adesão ao tratamento 

por parte dos pacientes já identificados; 

• Ausência de registro de situações com necessidade de atendimento do NASF pela Atenção 

Básica; 

• Falta de organizaçãodo fluxo de atendimento com exames contemplando todos os protocolos 

de atendimento; 

• Baixa cobertura de finalização de tratamento odontológico dos usuários; 

• Aumento na proporção de exodontia; 

• Falta de padronização do mapa inteligente nas unidades de saúde; 

• Ausência de capacitação a equipe para uniformidade dos registros dos dados no sistema de 

informação vigente; 

• Reorganização da frota de veículos para atender as necessidades da Atenção Primária; 

• Alto índice de gravidez na adolescência; 

• Baixa adesão dos homens com relação ao tratamento e acompanhamento de sua saúde. 

• Alta incidência de baixo peso ao nascer; 

• Necessidade de avaliar pontualmente o registro e as buscas ativas realizadas das crianças que 

nascem em outro município quanto a realização dos exames de triagem neonatal; 

• Baixo índice de início de pré natal no primeiro quadrimestre, para identificação precoce da 

gestação.  
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• Ausência de CAPS no município. 

• Falta de capacitações em saúde mental para que as equipes de atenção à saúde. 

 

DIRETRIZ 03 -  ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

• Falta de caixas tipo maleta para armazenar medicamentos de urgência e emergência nas 

unidades de saúde. 

 

DIRETRIZ 04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

• Falta de notificação de agravos por agrotóxicos; 

• Falta de implantação do núcleo de violência; 

• Dificuldade de alcançar a meta na vacina contra influenza para as crianças menores de 05 

anos; 

• Ausência de casos de pacientes com Hanseníase por mais de 05 anos; 

• Baixa coleta de amostras de sintomáticos respiratórios; 

• Dependência acentuada à Secretaria de Obras e Urbanismo para questões de Vigilância 

Ambiental; 

• Desconhecimento e/ou descumprimento e indiferença das pessoas a atos legais 

administrativos; 

• Compartilhamento de veículo automotor; 

• Ausência de capacitação dos profissionais da saúde para que possam diagnosticar e tratar 

intoxicações agudas e crônicas; 

• Falta de Capacitação a Atenção Básica para orientação com relação a utilização dos EPI’s aos 

usuários da unidade, conforme Manual de Uso Correto e Seguro de Produtos Fitossanitários/ 

Agrotóxicos; 

• Ausência de notificação em saúde do trabalhador – doenças crônicas; 

• Baixo número de notificações em algumas unidades de saúde; 

• Falta de mapa inteligente dos agentes de endemias; 

• Falta de atualização do plano de resíduos sólidos em saúde; 

• Alto numero de óbitos por morte sem assistência; 

• Falta de palestras e informativos sobre vigilância ambiental e boas praticas nos serviços de 

alimentação em escolas municipais. 
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DIRETRIZ 05 – SERVIÇO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

 

• Deficiência de oferta de exames de mamografia; 

• Baixa oferta de exames especializados; 

• Baixa oferta de consultas especializadas  e falta de algumas especialidades em nossa região; 

• Baixa oferta de consultas de alto risco; 

• Falta do SAMU; 

• Falta de implantação do CAPs; 

• Falta de indicador anterior para avaliação das consultas de demanda; 

• Falta de Centro de Referência para encaminhamento de odontologia; 

• Dificuldade de contra referencia dos pacientes para seguimento dos pacientes na unidade de 

saúde; 

• Falta de recursos municipais para custeio de consultas e exames especializados; 

• Falta de registros dos atendimentos hospitalares corretamente no sistema de informação; 

• Aumento gradativo da procura pelo atendimento de consultas no Pronto Socorro do Hospital. 

 

DIRETRIZ 06 - GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE, 

PLANEJAMENTO, INFORMAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL 

 

• Falta de atualização cadastral dos equipamentos disponíveis junto ao CNES; 

• Ausência de cadastro da unidade móvel de atendimento no CNES (Trailer); 

• Falta de controle dos bens patrimoniais; 

• Falta de inativação de unidades que não estão em funcionamento; 

• Falta de veículos nos diversos setores de saúde; 

• Falta de interesse da população na participação das conferencias e audiências públicas; 

• Rotatividade do servidor ouvidor; 

• Falta de divulgação dos serviços de ouvidoria para colaboradores e população; 

• Falta de capacitação da equipe de trabalho para uniformização da alimentação de dados no 

sistema de informação; 

• Falta de disponibilização do sistema e-SUS para avaliação e monitoramento de produção 

pelas equipes de Atenção Básica; 

• Falta de cronograma de educação em saúde e serviço; 

• Dificuldade de formular os relatórios necessários para avaliação dos indicadores de saúde. 
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OUTRAS SITUAÇÕES IDENTIFICADAS 

 

• Existência de famílias morando em áreas de preservação ambiental;  

• Dificuldade em atingir maior proporção da população rural com rede de água potável; 

• Ausência de redee tratamento de esgoto sanitário; 

• Falta de segurança nos espaços de lazer; 

• Falta de academia ao ar livre em outros pontos do município com profissional para 

acompanhamento; 

• Ausência de coleta de lixo na área rural; 

• Déficit de separação dos resíduos sólidos pelos moradores da área urbana; 

• Dificuldade do transporte do lixo em todos os bairros conforme a rotina preconizada; 

• Repasse do governo de recursos financeiros insuficientes para custear todas as despesas de 

manutenção e readequação das estradas utilizadas pelo transporte escolar; 

• Distancia percorrida pelo transporte escolar superior a 4.000 km/dia; 

• Alto custo para manter as estradas em condições adequadas para manter a integridade e 

segurança dos alunos; 

• Quantidade insuficiente de ônibus escolares próprios; 

• Contrato de prestadores de serviços terceirizados para atender a demanda de transporte 

escolar; 

• Pouca divulgação dos espaços de lazer existentes; 

• Dificuldade de acesso (crianças moram longe da escola, ficam muito tempo dentro do 

transporte escolar); 

• Poucas salas de informática nas escolas.  

 

 

 

 


