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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saúde (PMS) é um instrumento básico que norteia as 

ações e serviços prestados, metas e diretrizes, sendo este um documento essencial 

para a gestão dos serviços, resultando em uma síntese e análise dos principais 

dados e indicadores que compõem a realidade de saúde do município de Paula 

Freitas. 

O PMS apresenta em seu contexto um breve relato da conjuntura atual do 

município de Paula Freitas, abrangendo os principais dados referente a análise 

situacional do município, proporcionando desta maneira informações gerais de como 

se encontra as condições de vida da população, tais como as condições de moradia, 

educação, trabalho e renda, alimentação entre outros. 

Segundo a “Organização Mundial de Saúde” (OMS) define a saúde como “um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de 

afeções e enfermidades”, portanto a necessidade de conhecermos todos os 

determinantes e condicionantes de saúde do município. 

Com base na conjuntura atual do município foi possível estabelecer as 

prioridades, metas e objetivos, sendo estes a razão principal deste documento. Já 

em relação na área de gestão em saúde foram apresentados os planejamentos, os 

financiamentos (investimentos e despesas), e controle social.  

 Por ser um plano para quatro anos, estará sujeito a revisões constantes, 

considerando que este é um documento público e dinâmico a disposição da equipe 

de saúde, da administração municipal e da Comunidade paulafreitense como um 

todo. 

O Plano Municipal de Saúde é um Instrumentos de Gestão cuja estruturação 

está contemplada pela Portaria 3085, de 01 de dezembro de 2006, cujo objetivo é o 

de regulamentar o Sistema de Planejamento do SUS, porém, já previsto na Lei 

8142/2000 e Lei Complementar n.º 141/2012 que condiciona o recebimento de 

repasses fundo a fundo, a existência do Plano Municipal de Saúde, conforme o seu 

Artigo 4º, inciso III. 
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Tendo sua normativa estabelecida pela Portaria GM nº 3.332 de 28 de 

dezembro de 2006, o Plano Municipal é instrumento referencial de planejamento 

onde a partir de análise situacional apresenta o processo de organização das 

estruturas existentes e a proposição dos objetivos, metas e prioridades para 

promover a melhoria da saúde da população. Fazem parte dos instrumentos de 

planejamento, além do Plano, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual 

de Gestão da Saúde. 

A elaboração do Plano envolveu a equipe de saúde que organizou o trabalho 

em 02 partes principais: a primeira relacionada ao diagnóstico situacional do 

Município, com o levantamento de dados e indicadores, tanto da área de saúde 

como os da realidade econômica e social do Município. Com base no diagnóstico 

foram elaboradas as diretrizes e metas visando contemplar as ações a serem 

realizadas na superação das dificuldades apresentadas quando da análise 

situacional, com isso, o Plano passa a ser o norteador na evolução do Sistema 

Municipal de Saúde. 

Após a elaboração, responsabilidade da equipe de trabalho e gestão da 

Secretaria Municipal de Saúde, este documento seguirá para análise e deliberação, 

do Conselho Municipal de Saúde, que dará também sua contribuição, ao mesmo 

tempo em que acompanhará a aplicação do mesmo.  
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1 ANÁLISE SITUACIONAL 

1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO 

 

No final do século XIX, a região era conhecida por ″estácios″, devido à 

existência de um porto fluvial às margens direita do rio Iguaçu, conhecido como 

″Porto dos Estácios″, pois em 1871, instalou-se à margem esquerda do Rio 

Macacos, afluente do Rio Iguaçu, o cidadão Manoel Estácio de Paula, sendo o 

primeiro habitante da região. Mais tarde com a penetração e construção da estrada 

de ferro, São Paulo/Rio Grande (SPRG) e posteriormente denominada rede viação 

Paraná/Santa Catarina (RVPSC), construiu-se uma estação ferroviária, inaugurada 

em 26 de fevereiro de 1905, com o nome de Paula Freitas, em homenagem ao 

ilustre engenheiro civil, Dr. Antônio de Paula Freitas, especialista em estrada de 

ferro. 

O processo de desenvolvimento colonizatório, não se deu somente por 

gaúchos e catarinense, visto que a região recebeu um grande fluxo heterogêneo de 

pioneiros que a partir da década de 20, passaram, a fixar-se na terra, construindo as 

primeiras glebas, as primeiras famílias e efetivamente um povoado. E, entre as 

primeiras famílias, cita-se: Estácios, Marés de Souza, Gasparin, Lara, Cordeiro, 

Marques, Afonso, Bueno, Schwartz, Gabardo, Hermann e outras tantas que 

transformaram a região em um dos baluartes civilizatórios do sertão paranaense. 

Em divisões territoriais datadas de 31-12-1936 e 31-12-1937, figura no 

município de União da Vitória o distrito de Carazinho. 

Pelo decreto-lei estadual n.º 6667, de 31-03-1938, o distrito de Carazinho 

passou a denominar-se Estácios. 

Pelo decreto-lei estadual n.º 7573, de 20-10-1938, o distrito de Estácios 

tomou o nome de Paula Freitas. 

No quadro fixado pra vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Estácios 

(ex-Carazinho), figura no município de União da Vitória. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-7-1960. 

Elevado á categoria de município com a denominação de Paula Freitas, pela 

lei estadual n.º 4788, de 29-11-1963, desmembrado do município de União da 
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Vitória. Sede no antigo distrito de Paula Freitas. Constituído do distrito sede. 

Instalado em 08-12-1964. 

 

Tabela 1 – informações administrativas – 2008  

HISTÓRICO INFORMAÇÕES 

Origem do município – Desmembramento União da Vitória 
Data da instalação do município (1) 08/12/1964 
Data da comemoração do município 8 de dezembro 

FONTE: IPARDES 
Data em que o município foi instalado, independe da data de criação do mesmo, que é através de 
decreto, lei ou decreto-lei. 

 

Em divisão territorial datada de 31-12-1968, o município é constituído do 

distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

 

Tabela 2 – divisão administrativa – 2016  

DIVISÃO ADMINISTRATIVA INFORMAÇÕES 

Número De Distritos Administrativos 1 
Nome Dos Distritos Administrativos Paula Freitas 
Comarca A Que Pertence União Da Vitória 

FONTE: IBGE (Distritos), TJPR (Comarca) 

 

Paula Freitas localiza-se na região sul do Paraná. Seus limites são: norte, 

nordeste e leste com Paulo Frontin; sudeste, sul e sudoeste com o estado de Santa 

Catarina e oeste, noroeste com União da Vitória. 

Área total: 429,013 Km2 (mapa do município no anexo I); 

Rodovias:Br 476, Br 153 

Abrangência: Paula Freitas está incluída na área de abrangência da 6ª Regional de 

Saúde, que envolve nove municípios: com sede em União da Vitória.  

Distâncias: a 20 Km de distância de União da Vitória, e 223,85 Km de Curitiba. 

 

Tabela 3 – área territorial e distância da capital - 2016 

TERRITÓRIO VALOR UNIDADE 

Área Territorial 429,013 Km2  
Distância da sede municipal à capital 223,85 Km 

FONTE: ITCG (Área), SETR (Distância) 

 

Tabela 4 – posição geográfica – 2016  
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POSIÇÃO GEOGRÁFICA INFORMAÇÕES 

Altitude (metros) 748 
Latitude 26º 12’ 30” S 
Longitude 50º 56’ 17” W 

FONTE: IBGE 

 

1.2 CONDIÇÕES DE SAÚDE 

1.2.1 Panorama Demográfico 

Tabela 5 – dados populacionais – 2010 

INFORMAÇAO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

População Censitária – Total IBGE Ano 2010 5.434 hab. 
Número de Domicílio – Total  IBGE Ano 2010 1.657 dom. 

FONTE: IBGE/Censo:2010. 

 

Podemos observar, conforme descrito na “tabela 5” que 5.434 pessoas 

residem num total de 1.657 domicílios, o que corresponde aproximadamente a 2,75 

habitantes por domicílio. 

 

 Tabela 6 – dados da população estimada, por sexo e faixa etária – 2010 

Idade Homens Mulheres TOTAL TOTAL% 

0 a 4 anos 199 175 374 6,88% 

5 a 9 anos 217 215 432 7,94% 

10 a 14 anos 249 204 453 8,33% 

15 a 19 anos 255 240 495 9,10% 

20 a 24 anos 208 207 415 7,63% 

25 a 29 anos 213 183 396 7,29% 

30 a 34 anos 226 205 431 7,93% 

35 a 39 anos 204 195 399 7,34% 

40 a 44 anos 235 184 419 7,71% 

45 a 49 anos 176 174 350 6,44% 

50 a 54 anos 150 151 301 5,54% 

55 a 59 anos 139 114 253 4,66% 

60 a 64 anos 116 125 241 4,44% 

     

65 a 69 anos 83 81 164 3,02% 

70 a 74 anos 64 73 137 2,52% 
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75 a 79 anos 40 47 87 1,60% 

80 a 84 anos 19 32 51 0,94% 

85 a 89 anos 8 19 27 0,50% 

90 a 94 anos 0 7 7 0,13% 

95 a 99 anos 1 1 2 0,04% 

Mais de 100 anos 0 0 0 0,00% 

 2802 2632 5.434 100,00% 

 
51,56% 48,44% 

  FONTE: IBGE/Censo:2010. 

 

Observando a “tabela 6” podemos analisar que a maior concentração da 

nossa população está no sexo masculino, o que corresponde a 51,56% de toda a 

população. Com relação à faixa etária, se destaca a população entre 15 a 19 anos, 

atingindo 9,10% dos habitantes. 

 

Tabela 7 – população estimada residente por ano  

ANO POPULAÇÃO CENSITÁRIA POPULAÇÃO ESTIMADA 

2016  5.808 
2010 5.434 5.549 

FONTE: IBGE 

 

A estimativa de crescimento da população é quando comparada a população 

censitária do ano de 2010 à população estimada 2016 é de 374 pessoas, o que 

equivale a um aumento populacional em 6,88%. 

 

Tabela 8 – população censitária segundo tipo de domicílio e sexo – 2010  

TIPO DE DOMICÍLIO MASCULINA FEMININA TOTAL 

Urbana 1.380 1.368 2.748 
Rural 1.422 1,264 2,686 
Total 2.802 2.632 5.434 

FONTE: IBGE – Censo Demográfico 
NOTA: Dados do universo. 
 

 

 Em relação à tabela acima podemos analisar que 50,57% moram na área 

urbana e 49,43% residem na área rural. Dentre as localidades urbanas, podemos 

citar: Centro, Rondinha, Loteamento Maria Anízia, Vila Vargem Grande; e 

localidades Rurais: Formigas, Botafogo, Colônia Macacos, Luzia, Palmital Jararaca, 
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Faxinal, Poço Preto, Ronda Jararaca, Carazinho, Carazinho dos Andréio, Cerro do 

Leão, Rio das Antas, Bela Vista, Cachoeira, Canudos, Lagoa Suja. Mediante tais 

relatos, podemos chegar à conclusão que o número de localidades urbanas é 

menor, porém com concentração maior da população. 

 

Tabela 9 – número de domicílios segundo uso e tipo – 2010 

DOMICÍLIOS URBANA RURAL TOTAL 

Coletivos  2 - 2 
Particulares 942 1.025 1.967 
Total 944 1.025 1.969 

FONTE: IBGE 

 

Comparando A tabela 8 e 9 podemos observar que apesar da população 

maior ser no quadro urbano, um maior número de domicílios se concentra na área 

rural. Falando em números, podemos assim dizer as residências urbanas são 

habitadas por aproximadamente 2,91 pessoas, enquanto que as residências rurais 

são habitadas por um número menor de pessoas, sendo 2,62 

habitantes/domicílio/rural. 

 Destaco aqui que no ano de 2010 tivemos um número de 64 domicílios vagos 

na área urbana e 115 na área rural. Analisando esses dados ainda podemos afirmar 

que desocupam mais os domicílios da área urbana do que os domicílios da área 

rural. Daí a migração, a desinteriorização. 

 

Dinâmica Populacional 
 
Gráfico 1 - população estimada, por sexo e faixa etária – 2010 
 

 

 

 

 

 

 

FONTE: IBGE/Censo:2010 
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ESTIMATIVA - CRESCIMENTO
POPULACIONAL

POPULAÇÃO CENSITÁRIA

Direcionando uma análise mais criteriosa sob o gráfico acima, podemos 

constatar que a população feminina apenas ultrapassa em número de habitantes 

apartir da faixa etária de 60 anos. Desta forma, é possível afirmar que a expectativa 

de vida dos Paula Freitense não difere da vida dos brasileiros em geral, no qual 

segundo IBGE 2010, a expectativa de vida dos brasileiros do sexo masculino é de 

69,7 enquanto que do sexo feminino é de 77,3, totalizando uma diferença de 

sobrevida de 7 anos e meio a mais para as mulheres. No que diz respeito à Paula 

Freitas, o município possui de forma geral (homens e mulheres) uma esperança de 

75,79 anos de vida ao nascer, segundo dados do PNUD, IPEA, FJP. 

 

 

Gráfico 2 – estimativa de crescimento populacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FONTE: IBGE 

 

O aumento gradativo do crescimento da população estimada é de 

aproximadamente 50 pessoas/ano entre os anos de 2010-2012 o que equivale a 

uma taxa de crescimento populacional de 0,88% por ano. Entre os anos de 2013-

2016 o crescimento estimado da população passou a ser de 36 pessoas/ano, 

equivalendo a uma taxa de crescimento de 0,63% por ano. Se compararmos à 

população censitária podemos observar que a taxa real de crescimento 

populacional entre os anos 2010-2015 foi de aproximadamente 0,59% por ano. 
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Podemos assim concluir que tivermos um crescimento populacional abaixo do 

esperado. Destacando o ano de 2016, sua linha de crescimento está zerada, pois 

ainda não possui um dado censitário da população, apenas o dado estimado. 

 

Tabela 10 – taxa de crescimento geométrico segundo tipo de domicílio - 2010 

TIPO DE DOMICÍLIO TAXA DE CRESCIMENTO (%) 

Urbano  2,25% 
Rural  -0,63% 
Total  0,72% 

FONTE: IBGE – Censo Demográfico 

 

 Analisando a tabela acima, podemos destacar um aumento na população 

urbana de 2,25%, o que corresponde a desinteriorização de 122 pessoas migrando 

da área rural para a área urbana neste ano de 2010. Esta migração é vista 

facilmente pelo déficit da taxa de crescimento na área rural, que foi de -0,63%.  

 Demais dados relevantes: 

- Migração: Polonesa e Alemã; 

Em relação aos eventos populacionais típicos, podemos citar: 

 Festa regional da melância; 

 Aniversário do Município; 

 São Carlos Borromeu; 

 Festa do Pinhão; 

 Rodeio. 

 

Densidade Demográfica 
 

Tabela 11 – densidade demográfica - 2016   

DENSIDADE DEMOGRÁFICA (hab/km2) 

13,54 

FONTE: IBGE; IPARDES 

 

 Conforme tabela acima podemos analisar que existe aproximadamente 13,54 

habitantes por km2, o que resulta numa área territorial total 429,013 km2. 

Densidade demográfica com base na estimativa de crescimento populacional para 

2016, de 5.808 habitantes, segundo estimativa do IBGE. 
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Identificação Da População 
 

Tabela 12 – população censitária segundo cor/raça 

COR/RAÇA POPULAÇÃO 

Branca 4.306 
Preta 79 
Amarela 29 
Parda 1.020 
Indígena - 
Sem declaração da cor / raça - 
Total 5.434 

FONTE: IBGE – Censo Demográfico 
NOTS: Dados do universo 

 

Podemos observar que a população Paula Freitense, em sua grande maioria 

é de cor branca, correspondendo a 79,24% de toda a população. Grande parte da 

nossa população é de cor branca devido àcolonização européia, ucranianos e 

poloneses. Destacamos, conforme tabela acima, que não possuímos população 

indígena. 

 
 
Índice De Envelhecimento 
 

A taxa de envelhecimento é a razão entre a população de 65 anos ou mais 

de idade em relação a população total.  A tabela 13 apresenta a variação ocorrida 

entre os anos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Tabela 13 – índice de envelhecimento 

PERÍODO 1991 2000 2010 

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO 6,17% 7,11% 8,74% 
FONTE: Atlas de Desenvolvimento Humano 

 
Taxa De Fecundidade  
 

A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher, segue tendência de 

redução, quando considerados os anos de 1991, 2000 e 2010, de acordo com a 

tabela 14: 
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Tabela 14 – taxa de fecundidade 

PERÍODO 1991 2000 2010 

TAXA DE FECUNDIDADE 2,6 2,5 2,1 
FONTE: Atlas de Desenvolvimento Humano 

 
Esperança De Vida Ao Nascer 
 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a 

dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

Em Paula Freitas, a esperança de vida ao nascer aumentou 8,0 anos nas últimas 

duas décadas, passando de 67,8 anos em 1991 para 72,2 anos em 2000, e para 

75,8 anos em 2010. Em 2010, a esperança de vida ao nascer média para o estado é 

de 74,8 anos e, para o país, de 73,9 anos. 

 
Tabela 15 – esperança de vida ao nascer 

PERÍODO 1991 2000 2010 

ESPERANÇA DE VIDA AO 
NASCER 

67,8 anos 72,2 anos 75,8 anos 

FONTE: Atlas de Desenvolvimento Humano 

 

1.2.3 Perfil Epidemiológico da População 

Existem ferramentas importantíssimas no âmbito de Sistemas de informação 

tais como: 

Sistema de Informações de Nascidos Vivos 

 Segue Abaixo gráfico comparativo de número de nascimentos desde o ano 

de 2014 até 2016: 
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Grafico 3 – número de nascidos-vivos em Paula Freitas 

 

FONTE: SINASC 

 

Podemos observar no gráfico acima que tivemos em 2013 75 NV, em 2014 

teve uma queda no número de nascidos Vivos para 66 e em 2015 o número 

aumentou para 73 NV e em 2016 76 NV. 

 

Tabela 16 – informações sobre nascimentos no período de 2013 a 2016 

CONDIÇÕES 2013 2014 2015 2016 

Número de NV 75 66 73 76 
Taxa de NV de mães 
adolescentes 

22,67 24,24 17,81 11,84 

Total geral de mães 
adolescentes 

17 16 13 9 

Percentual de crianças com 
baixo peso ao nascer 

6,67 13,64 8,22 9,21 

Número de NV por partos 
cesáreos  

40 38 43 38 

Número de NV por partos 
vaginais 

34 28 30 38 

FONTE: SINASC; Ministério da Saúde, DATASUS. 

 

 Segundo tabela a tabela pode-se observar que tivemos uma queda 

significativa de forma decrescente nos últimos anos. O resultado obtivo foi através 

64

66
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70

72

74
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78
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do trabalho realizado em conjunto com a Saúde e Educação através do no 

Programa Saúde na Escola (PSE). 

 

Tabela 17 – percentual de crianças nascidas vivas por número de consultas de pré-

natal 

CONSULTAS DE PRÉ-
NATAL 

2013 2014 2015 2016 

Nenhuma - - 1 1 
1-3 consultas - 1 - - 
4-6 consultas 8% 

(6) 
 
- 

6,84% 
(5) 

5,26% 
(4) 

> de 7 consultas 92% 
(69) 

98,48% 
(65) 

91,78% 
(67) 

93,42% 
(71) 

TOTAL 75 66 73 76 
FONTE: SINASC;  
 

 Podemos observar na tabela que a grande maioria das gestantes realizaram 

7 consultas ou mais de pré-natal.  

 

Gráfico 4 – percentual de mulheres que iniciaram o pré-natal de até 12 semanas de 

gestação.2014-2016 

 

FONTE:SISPRENATAL 

 
 Sabemos que é de suma importância a detecção precoce das gestantes, no 

qual, na sua grande maioria obtivemos uma média de captação de mais de 80% das 
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gestantes. Estamos conseguindo bons índices de captação da gestante, uma vez 

que trabalhamos a estratificação da gestante, testes rápidos, formando um vínculo 

cada vez mais assíduo entre gestante e profissional. 

SIM: Sistema de Informação de Mortalidade 

Mortalidade Infantil 

Avaliamos e analisamos a mortalidade infantil no período de 2002 a 2016 

para que pequenas distorções não pudessem comprometer o resultado final. Nos 

últimos anos, observou-se que existem grandes variações no coeficiente, haja vista 

que houve também uma redução na taxa de natalidade neste período. Salientamos 

que em 2005 tivemos somente 3  óbitos  infantis,  porém  nosso  coeficiente foi 

altíssimo em  virtude do baixo número de nascidos vivos(71 NV). No ano de 2016 

não tivemos óbito infantil e tivemos 76  NV. Segue abaixo tabela comparativa de 

mortalidade infantil desde 2002: 

 

 

Gráfico 5 – coeficiente de mortalidade infantil em Paula Freitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SIM e SINASC – Município de Paula Freitas 

 

Mortalidade Materna 

 

Nos últimos onze anos não houve óbito materno em Paula Freitas, sendo 

uma vitória para o município, haja vista que, as causas da mortalidade materna são, 

na maioria das vezes, evitáveis por ações relativamente simples: melhoria na 

qualidade da assistência pré-natal, melhor acesso aos serviços, e uma atenção 
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mais criteriosa quanto ao parto. Evitar mortes desnecessárias é responsabilidade de 

todos os profissionais de saúde, que podem e devem contribuir. 

 

Tabela 18 – mortalidade geral por local de residência – 2013-2016 

CAPÍTULO CID-10 2013 2014 2015 2016 Total % 

I. Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias  

02 - 02 02 06 3,61% 

II. Neoplasias (tumores)  08 11 05 13 37 22,28% 
III. Doenças sangue órgãos hemat e 
transtimunitár 

- - - - - - 

IV. Doenças endócrinas nutricionais 
e metabólicas  

03 02 01 01 07 4,21% 

V. Transtornos mentais e 
comportamentais 

01 01 - 01 03 1,80% 

VI. Doenças do sistema nervoso  - 01 - - 01 1,60% 
IX. Doenças do aparelho circulatório  07 12 15 13 47 28,31% 
X. Doenças do aparelho respiratório  03 12 05 06 26 15,66% 
XI. Doenças do aparelho digestivo  02 04 03 - 09 5,42% 
XIII.Doençassist osteomuscular e 
tec conjuntivo  

01 - - - 01 0,60% 

XIV. Doenças do aparelho 
geniturinário  

- - 02 03 05 3,01% 

XVI. Algumas afec originadas no 
período perinatal  

- - - - - - 

XVII.Malfcongdeformid e anomalias 
cromossômicas  

- - - - - - 

XVIII.Sint sinais e achadanormexclín 
e laborat 

- - - - - - 

XX. Causas externas de morbidade 
e mortalidade  

04 08 05 07 24 14,45% 

TOTAL  31 51 38 46 166 100,0% 
FONTE: DATASUS  
Disponível em: http://www.tabnet.sesa.pr.gov.br/tabnetsesa/tabnet?sistema/sim99diante/obito 

 

 

  

No que se refere à causa de óbitos segundo os capítulos principais do CID-

10, podemos perceber que a maior parte dos óbitos é referente as doenças do 

aparelho circulatório. Nos segundo e terceiro lugares, são responsáveis as 

neoplasias e as doenças do aparelho respiratório. 

Já em relação a regional de saúde a principal causa de óbitos é também as 

doenças do aparelho circulatório e em segundo lugar neoplasias. 

 

Tabela 19 – Número de mortalidade proporcional – Paula Freitas - 2013-2016 
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CONDIÇÃO 2013 2014 2015 2016 Médi
a 

I. Total de óbitos 31 51 38 42 40 

 

MORTALIDADE PROPORCIONAL POR IDADE 2012 A 2016 
MUNICIPIO DE PAULA FREITAS 

       

Faixa Etária 2012 2013 2014 2015 2016 

Menor de 1 ano      

1 a 4      

5 a 9   1  1 

10 a 14      

15 a 19  1 1  3 

20 a 29 1 1 3 1 1 

30 a 39 3 1 2 2 1 

40 a 49 1 3 7 6 1 

50 a 59 5 3 4 2 5 

60 a 69 8 8 6 4 7 

70 a 79 18 7 13 11 13 

80 anos e mais 12 7 14 12 14 

Idade Ignorada      

TOTAL DE ÓBITOS 48 31 51 38 46 

Fonte: SIVITAISWEB/SIM/SCVGE/6ªRS     

 

 SINAN - O Sistema de Informação Nacional de Agravos Notificáveis 

A Ficha Individual de Notificação (FIN) é preenchida pelas unidades 

assistenciais para cada paciente quando da suspeita da ocorrência de problema de 

saúde de notificação compulsória ou de interesse nacional, estadual ou municipal.        

Este instrumento é encaminhado aos serviços responsáveis pela informação e/ou 

vigilância epidemiológica das Secretarias Municipais, que devem repassar 
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semanalmente os arquivos em meio magnético para as Secretarias Estaduais de 

Saúde (SES). A comunicação das SES com a SVS deverá ocorrer quinzenalmente, 

de acordo com o cronograma definido pela SVS no início de cada ano. Caso não 

ocorra nenhuma suspeita de doença, as unidades precisam preencher o formulário 

de notificação negativa, que tem os mesmos prazos de entrega. Esta é uma 

estratégia criada para demonstrar que os profissionais e o sistema de vigilância da 

área estão alerta para a ocorrência de tais eventos e evitar a subnotificação. Caso 

os municípios não alimentem o banco de dados do Sinan, por dois meses 

consecutivos, são suspensos os recursos do Piso de Assistência Básica - PAB, 

conforme     Portaria     N.º  1882/GM  de  16/12/1997. Entre o período de 2013 a 

2016  os   agravos notificados no Sinan de Paula Freitas foram os seguintes: 

 

Tabela 20 – doenças de notificação compulsória – 2013-2016 

DNC 2013 2014 2015 2016 

Acidente por animais peçonhentos 27 22 22 26 
Acidente de Trabalho Grave - 22 11 07 
Atendimento anti-rábico 18 15 17 15 
Cisticercose não especificada - - - - 
Condiloma acuminado (verrugas 
anogenitais) 

- - - - 

Conjuntivite aguda não especificada 23 09 10 01 
Dengue - - - - 
Doença de chagas aguda - - - - 
Doenças exantemáticas -  rubéola - - - - 
Doença sexualmente transmitidas, 
não especificadas 

- 01 - - 

Hantavirose - - - 01 
Hepatites virais - 01 - 03 
Leptospirose 01 - - 01 
Sífilis não especificada  - 03 06 
Sífilis congênita - - - - 
Sífilis em gestante 01 - - 01 
Síndrome do corrimento uretral em 
homem 

- - - - 

Varicela 52 95 02 01 
Violência doméstica 14 11 10 22 
Tuberculose - 01 01 - 

FONTE: SINAN WEB 

 

 Analisando a tabela acima, podemos destacar o surto de varicela que 

tivemos no ano de 2013 e 2014, totalizando 147 notificações. Outro ponto 

importante a destacar são os casos de notificações de violência, no qual se observa 
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que após a implantação do programa de violência, lançado em 2012, conseguimos 

obter sucessos, tentando ao máximo prevenir as subnotificações.  

As hepatites virais, em acordo com a estatística do Plano Estadual de Saúde, 

principalmente as etiologias B e C, são consideradas um grande problema de saúde 

publica, estimasse que no Paraná cerca de 15% da população já teve contato com o 

vírus da Hepatite B,  sendo que os casos crônicos de Hepatite B e C devem 

corresponder a cerca de 1% da população  brasileira. O município com uma média 

de 1 a 2 casos / ano de Hepatite B, acredita que melhorando o diagnóstico e a 

subnotificação, que são problemas nacionais, esta média deverá crescer 

consideravelmente. 

A tuberculose persistente a nível estadual, embora em declínio de novos 

casos de notificações, diagnosticou em nosso município apenas 2 casos nos últimos 

anos conforme tabela acima. 

  

Os casos de violência domestica, sexual e/ ou outras, em nosso município 

registramos 57 casos/ ano entre 2013 a 2016.  Enfatizamos que tivemos Acidentes 

por animais peçonhentos, com uma média de 20 casos/ano, são causados 

principalmente por aranhas, igualmente ao estado com mais de 4000 casos/ano de 

acidentes. 

1.2.4 Morbidade Ambulatorial e Hospitalar 

Tabela 21 – morbidade hospitalar por grupos de causa e faixa etária – 2012 

Internações por Capítulo CID-

10 
Faixa Etária 

  
Menor 

1 

1 a 

4 

5 a 

9 

10 

a 

14 

15 

a 

19 

20 

a 

29 

30 

a 

39 

40 

a 

49 

50 

a 

59 

60 a 

69 

70 

a 

79 

80 e 

mais 
Total 

Capitulo I Algumas doencas 

infecciosas e parasitarias 
1 2 1 1 2 1 2 3 3 6 2 4 28 

Capitulo II Neoplasias 

[tumores] 
- - 1 - - 1 2 2 3 6 1 4 20 

Capitulo III Doencas do 

sangue e dos orgaos 

hematopoeticos e alguns 

transtornos imunitarios 

- - - - - - - - 2 3 - - 5 
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Capitulo IV Doencas 

endocrinas, nutricionais e 

metabólicas 

- 1 - 1 - - - 1 1 3 3 1 11 

Capitulo V Transtornos 

mentais e comportamentais 
- - - - - 2 1 5 1 2 - - 11 

Capitulo VI Doencas do 

sistema nervoso 
- 3 1 2 1 2 3 4 1 1 - - 18 

Capitulo VII Doencas do olho 

e anexos 
- - 2 - - - - - - - - - 2 

Capitulo VIII Doencas do 

ouvido e da apofise mastoide 
- - 1 - - 1 - 1 2 - - - 5 

Capitulo IX Doencas do 

aparelho circulatorio 
2 - - - 1 1 6 11 12 27 33 14 107 

Capitulo X Doencas do 

aparelho respiratorio 
8 17 7 - 2 3 6 6 4 13 12 11 89 

Capitulo XI Doencas do 

aparelho digestivo 
1 3 3 2 3 5 9 10 7 9 3 5 60 

Capitulo XII Doencas da pele e 

do tecido subcutaneo 
- - 3 1 - - 2 9 5 - 3 - 23 

Capitulo XIII Doencas do 

sistema osteomuscular e do 

tecido conjuntivo 

- - - - 1 1 3 3 5 5 2 1 21 

Capitulo XIV Doencas do 

aparelho geniturinario 
2 1 2 1 6 7 12 9 10 13 4 1 68 

Capitulo XV Gravidez, parto e 

puerperio 
- - - - 13 39 27 5 - - - - 84 

Capitulo XVI Algumas 

afeccoes originadas no 

periodo perinatal 

6 - - - - - - - - - - - 6 

Capitulo XVII Malformacoes 

congenitas, deformidades e 

anomalias cromossômicas 

2 1 1 - - - - - - - - - 4 

Capitulo XVIII Sintomas, sinais 

e achados anormais de 

exames clinicos e de 

laboratorio, nao classificados 

em outra parte 

1 - - - 1 - 1 2 1 2 1 - 9 

Capitulo XIX Lesoes, 

envenenamento e algumas 
1 1 6 17 4 12 15 17 20 10 9 4 116 
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outras consequencias de 

causas externas 

Capitulo XXI Fatores que 

influenciam o estado de 

saude e o contato com os 

servicos de saude 

- - - - - 1 5 - 3 - - - 9 

Total 24 29 28 25 34 76 94 88 80 100 73 45 696 

* Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIH 

 

Conforme podemos visualizar na tabela 21, a causa mais freqüente de 

internação no ano de 2016 é por doenças de envenenamento e algumas outras 

consequências de causas externas, seguido do aparelho circulatório, do aparelho 

respiratório, gravidez, aparelho geniturinário e algumas doenças infecciosas e 

parasitárias, aparelho digestivo, algumas doenças infecciosas e parasitárias, etc. 

Conforme o Plano Estadual de Saúde (2012-2015) desde o século passado o 

perfil de ocorrência de doenças vem se modificando em decorrência de 

transformações sociais e econômicas, com o predomínio atual de doenças e 

agravos não transmissíveis.  O Paraná apresenta um quadro de tripla carga de 

doenças, com predomínio das condições crônicas e o forte incremento da violência 

em todas as regiões do estado, o que impõe a necessidade de mudar o modelo de 

organização das redes de atenção a saúde. Além disso, persistem outras situações 

de enfrentamento, como a emergência (ou reemergência) de agravos à saúde: 

hepatites, dengue, bactérias multirresistentes, zoonoses e epizootias de interesse à 

saúde pública, entre outras. Por outro lado, antigos problemas de saúde pública 

persistem, como a tuberculose, a hanseníase, a malária, as doenças sexualmente 

transmissíveis/DST e Aids. O perfil de saúde e doença de uma população é um 

processo dinâmico que pode se transformar por mudanças nos estilos de vida. É o 

que se observa no Paraná nos últimos anos, com a coexistência das doenças 

transmissíveis, com importante papel no cenário de morbimortalidade e crescimento 

acelerado das doenças não transmissíveis, associado aos agravos por causas 

externas. A composição da mortalidade por grupo de causas mostra a ascensão 

das doenças não transmissíveis e das causas externas, com a redução das 

doenças infecciosas, parasitárias e das afecções do período perinatal. De modo 

semelhante às transições epidemiológica e demográfica, a transição nutricional 
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corresponde às mudanças negativas verificadas nos padrões alimentares, 

caracterizada por aumento do consumo de alimentos de origem animal, gorduras, 

açúcares refinados, alimentos industrializados e relativamente reduzida quantidade 

de carboidratos complexos e fibras. Entre os fatores que contribuíram com esta 

transição epidemiológica é o aumento da população idosa que favoreceu o aumento 

das doenças crônico-degenerativas (doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, 

doenças respiratórias), também o aumento significativo do sobrepeso e obesidade 

contribuem com esta situação. 

As informações sobre as internações hospitalares (AIH) podem ser usadas 

como estimativa de morbidade.  No ano de 2016, em nosso municio prevaleceu as 

internações por doenças de envenenamento e algumas outras consequências de 

causas externas, com 16,66 % do total das internações com 116 casos. Em 

segundo lugar observa-se o grupo das doenças do aparelho circulatório, com 15,37 

%, 107 em números absolutos. Em terceiro lugar, nas causas dos internamentos, 

vem o grupo das doenças do aparelho respiratório com 12,78 %, ou seja, 89 do total 

das internações.  

As maiores causas de internamento no âmbito do Estado do Paraná em 2016, 

considerando as três primeiras: Gravidez, parto e puerpério 15,27 %,Aparelho 

circulatório 12,69 % e aparelho respiratório com 12,66 %. 

 

Tabela 22 – causas de internação sensíveis à atenção básica– 2008-2012  

CONDIÇÃO 2012 

Percentual de internações por condições 
sensíveis à atenção básica 

25,54% 

FONTE: DATASUS  

 

O Município apresenta uma média de internações por fratura do fêmur de 

20,64/10.000 idosos, no período 2008-2012, calculados sobre os anos em que 

houve internação, ou seja, exclui-se o ano de 2011. Já o Estado do PR tem 

apresentado uma tendência de elevação entre 2008-2012, e média de 20,12 de 

internamentos em cada 10.000 idosos, no período 2010-2012. O parâmetro ideal 

seria < ou = 19,00/10.000 idosos. 

  

Tabela 23 – taxa da população idosa internada por fratura de fêmur – 2008 - 2012 
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CONDIÇÃO 2008 2009 2010 2011 2012 Média 

Taxa  13,97 26,85 27,93 - 13,83 20,64 
Paraná 18,77 20,65 21,47 22,11 17,61 20,12 

FONTE: DATASUS 

 

A Tabela 24 registra os dados de motivos de consulta – morbidade 

ambulatorial, registrados no transcorrer do ano de 2012. 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 18,85 %. 

Em Segundo lugar está o Capítulo 13 – “Doenças do sistema osteomuscular e do 

tecido conjuntivo” e em terceiro com 11,06 % as patologias agrupadas no Capítulo 

10 – “Doenças do Aparelho Respiratório”. 

 

Tabela 24 - morbidade ambulatorial por capítulo de cid-10 -2016 

MORBIDADADE % 
FATORES QUE INFLUENCIAM O ESTADO DE SAUDE E O CONTATO COM SERVICOS 
DE SAUDE 

32,82 

DOENCAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO CONJUNTIVO 14,47 
DOENCAS DO APARELHO RESPIRATORIO 12,60 
SINTOMAS, SINAIS E ACHADOS ANORMAIS DE EXAMES CLINICOS E 
LABORATORIO NAO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE 

9,94 

LESOES, ENVENENAMENTO E ALGUMAS OUTRAS CONSEQUENCIAS DE CAUSAS 
EXTERNAS 

7,51 

DOENCAS DO APARELHO CIRCULATORIO 4,91 
ALGUMAS DOENCAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS 3,44 
DOENCAS DO SISTEMA NERVOSO 2,68 
DOENCAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO 2,03 
DOENCAS DO APARELHO GENITURINARIO 1,98 
TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS 1,86 
DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO 1,47 
DOENCAS ENDOCRINAS, NUTRICIONAIS E METABOLICAS 1,16 
DOENCAS DO OUVIDO E DA APOFISE MASTOIDE 1,13 
NEOPLASIAS – TUMORES 0,95 
DOENCAS DO OLHO E ANEXOS 0,45 
DOENCAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOETICOS E ALGUNS 
TRANSTORNOS 

0,22 

GRAVIDEZ, PARTO E PUERPERIO 0,11 
ALGUMAS AFECCOES ORIGINADAS NO PERIODO PERINATAL 0,10 
MALFORMACOES CONGENITAS, DEFORMIDADES E ANOMALIAS 
CROMOSSOMICAS 

0,10 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE 0,06 
SEM INFORMAÇÃO DE GRUPO PARA O CID 0,01 
Fonte: consulfarma 

 

Em relação ao motivo específico, a patologia, essas são as 22 primeiras 

causas de morbidade ambulatorial apresentadas pelo Município de Paula Freitas. 
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1.2.5 Imunização  

 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) visa contribuir para o controle ou 

erradicação das doenças infecto-contagiosas e imunopreviníveis, tais como a 

poliomielite (paralisia infantil), sarampo, difteria, tétano, coqueluche, tuberculose e 

outras, mediante a imunização sistemática da população. 

 O município possui 2 salas de imunizações, sendo uma no Centro de Saúde 

de Paula Freitas e outra no Centro de Saúde da Rondinha, as quais disponibilizam 

as vacinas e soros que fazem parte do programa nacional de imunização. 

Atendendo as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde, realizaram-se em 

2016 as seguintes campanhas com devidos resultados: 

 

Tabela 25 - coberturas básicas de vacina para menores de um ano e meio – ano 

2016 

VACINA META ANUAL % sob 66 NV 
ANO DE 2014 

META ANUAL % SOB 73 
NV REAIS  ANO DE 2015 

ANO 2016 
VACINADAS 

BCG 90 % - 59 

121,21% 

90% - 66 

109,58% 

80 Crianças 

PENTA – 3.ª DOSE 95% - 63 

128,78% 

95% - 69 

116,43% 

85 Crianças 

VIP-VOP -3ª DOSE 95% - 63 

128,78% 

95% - 69 

116,43% 

85 Crianças 

ROTA VÍRUS * -  
2º DOSE 

95% - 63 

119,69% 

95% - 69 

108,21% 

79 Crianças 

PNEUMOVALENTE 

3º DOSE 

95% - 63 

119,69% 

95% - 69 

108,21% 

79 Crianças 

MENINGOCÓCICA C 

2º DOSE 

95% - 63 

124,24% 

95% - 69 

112,32% 

82 Crianças 

FEBRE AMARELA 95% - 63 

128,78% 

95% - 69 

116,43% 

85 Crianças 

VTV – 1 ANO 95% - 63 

121,21% 

95% - 69 

109,58% 

80 Crianças 

Fonte: PNI – Paula Freitas, 2016.  * Dados preliminares do ano de 2016 não oficiais. 
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 Deveríamos vacinar 66 crianças (100%) em 2016, ou pelo menos 95% delas, 

como preconiza o MS para tais vacinas mencionadas no quadro acima. A média 

final para crianças menores de 1 ano ficou 124,04% atingido.  

 

Campanhas de Vacinação 2016 

 

 Multivacinação – A Campanha de Multivacinação 2016 foi realizada no período de 19 a 30 de 

Setembro, sendo firmado o Dia 24/09 como o Dia D  e teve como objetivo resgatar os não vacinados ou 

completar esquemas de imunização. São 14 tipos de vacinas que fazem parte do esquema vacinal de 

crianças menores de 5 anos e entre 9 de 14 anos. Diferente dos outros anos, a campanha de 2016 

abrange também os adolescentes. “Além da resistência dos adolescentes a se vacinarem, muitas vezes 

os pais acreditam que quem está nesta idade já não precisa mais tomar vacina e acabam não 

incentivando os filhos”.  O alerta maior é para a vacina de HPV, que previne o câncer de colo do útero. 

Todas as meninas de 9 a 13 anos devem receber duas doses com o intervalo de seis meses entre as 

aplicações. Além dessa, também fazem parte da campanha as vacinas dupla adulto (difteria e tétano), 

DTP (difteria, tétano e coqueluche), febre amarela, hepatite A, meningocócica C, pentavalente (difteria, 

tétano, coqueluche, meningite e hepatite B), pneumo 10, rotavírus, varicela, VIP (poliomelite injetável), 

VOP (poliomelite oral), tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e tetra viral (sarampo, caxumba, 

rubéola e varicela).  

   

 H1N1 (Gripe A) + Influenza: realizado nos meses de abril e maio, 

salientando que a meta é de 80%. 

 

Tabela 26 - pessoas vacinadas contra a gripe a – h1n1 no ano de 2016 

 Trab. 

Saúde 
Gestantes 

Puérperas 
Cças 6M-2A 

Idosos acima 

60 anos 

TOTAL 

Meta 96 (100%) 50(100%) 08 (100%) 338(100%) 723(100%) 
1.215 

(100%) 

% 

atingido 

98 

(102,08%) 

 

53 (106%) 

 

19 

(237,50%) 

 

310 (91,72%) 

 

 

741 (102,49%) 

 

1.221 

(100,49%) 

     * Fonte: Salas de Vacinas dos Centros de Saúde de Paula Freitas e Rondinha, Ano 2016 
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1.3 DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE 

1.3.1 Aspectos Socioeconômicos 

 

 

Segundo a Lei nº 8080 de 1990 art. 3º “A saúde tem como fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, 

o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população 

expressam a organização social e econômica do País.” 

Dizem respeito também à saúde as ações que, (...) se destinam a garantir às 

pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 

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. 

 

Por que enfatizar os Determinantes Sociais? 

• Os determinantes sociais tem um impacto direto na saúde. 

• Os determinantes sociais estruturam outros determinantes da saúde. 

• São as ‘causas das causas’. 

 

1.3.1.1 Alimentação 

 

O quadro profissional no Setor de Nutrição em Saúde Pública é composto por 

1 (um) profissional da área de Nutrição com especialização em Saúde Pública. 

As atividades desenvolvidas de responsabilidade do setor 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 Pública. 
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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. 

Alunos das Escolas Municipal e Estadual que estão com baixo peso, peso 

elevado ou apresentam algum problema relacionado a alimentação também são 

atendidos pelo profissional da área. 

São elaborados processos, em conjunto com o Ministério Público para 

recebimento de leite e formulas infantil, conforme necessidade e prescrição médica 

para cada caso, a serem adquiridas pela Secretaria de Saúde do Município após 

sua legalidade. 

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

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

E também são 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. 

O SISVAN Web foi desenvolvido e implementado pelo Ministério da Saúde, 

mas é em nível local que este sistema ganha sua forma, assim os profissionais de 

saúde envolvidos com as ações da Vigilância Alimentar e Nutricional têm a 

possibilidade de adequar o sistema à sua realidade. 

O Programa SISVAN está em funcionamento, sendo cadastrados todos os 

indivíduos de todas as unidades. O acompanhamento de crianças e gestantes deve 

seguir o calendário mínimo de consultas, determinado pelo Ministério da Saúde, 

para avaliar e acompanhar, de maneira sistemática, o crescimento e o 

desenvolvimento da criança.  
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O Programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda 

destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que associa à 

transferência do benefício financeiro do acesso aos direitos sociais básicos – saúde, 

alimentação, educação e assistência social. Através do Bolsa Família, o governo 

federal concede mensalmente benefícios em dinheiro para as famílias mais 

necessitadas. 

 O Programa Bolsa Família no Município no ano de 2017 possui  atualmente 

234 Famílias cadastradas e está em plena ascensão com o aumento do número de 

famílias totalmente acompanhadas, devido ao bom trabalho dos agentes 

comunitários de saúde. 

 O programa leite das crianças tem por objetivo auxiliar o combate à 

desnutrição infantil, por meio da distribuição gratuita e diária de um litro de leite 

fluído pasteurizado, com teor mínimo de gordura de 3% e enriquecido com ferro e 

vitaminas A e D, às crianças de 6 a 36 meses.  

 

Problemas Identificados: 

 Elevado incidência de doenças relacionadas com a má alimentação, nutrição, 

sedentarismo e distúrbios nutricionais, tais como o sobrepeso. 

 Falta de informação sobre alimentação e nutrição; 

 

1.3.1.2 Moradia 

 Atualmente, segundo dados SISAB Municipal 2012, as casas do município 

são caracterizadas da seguinte forma: 

 

Tabela 27 – características dos tipos de casas – ano 2016 

TIPO QUANTIDADE % 

Tijolo 1.519 52,11 
Taipa Revestida 16 0,55 
Madeira 1.295 44,42 
Material Aproveitado 76 2,60 
Outros 9 0,30 

FONTE: SISAB Municipal, Ano 2016. 
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 Conforme tabela acima podemos destacar que 52,11% das casas são 

construídas de tijolo e 47,02% são construídas de madeira aparelhada e madeira 

apoveitada, atingindo um percentual mínimo de 0,30% de outros tipos de moradia. 

Enfatizamos que a prevalência é na construção de casas de tijolos. 

 Abaixo podemos ver o número de domicílios por tipo e uso: 

 

Tabela 28 – número de domicílios segundo uso e tipo - 2010 

DOMICÍLIOS URBANA  RURAL  TOTAL 
Total de domicílios 942 1.025 1.967 
Ocupados 836 821 1.657 
Não ocupados 106 204 310 
Coletivo 2 - 2 
TOTAL 944 1.025 1.969 

FONTE: IBGE – Censo Demográfico – Dados da sinopse 

 

Em função da poli nucleação urbana encontrada no município, essas 

habitações estão distribuídas no município, nas localidades de Rondinha, 

Loteamento Maria Anísia, localidade Vargem grande e na sede do município. 

 

Tabela 29 – produção histórica de habitação social urbana em Paula Freitas – ano 

2007 

EMPREENDIMENTO COMUNIDADE ANO DE 
IMPLANTAÇÃO 

NÚMERO DE 
UNIDADES 

Conjunto São Jorge  
Paula Freitas 2005 

Paula Freitas 1987 12 

Conjunto Distrito 
Rondinha 

Rondinha 1989 16 

Paula Freitas Rondinha II Rondinha 1992 6 
Moradias Paraíbuna Maria Anísia 2002 15 
Casa do Zelador Paula Freitas 2005 1 
Casas Provopar de Paula 
Freitas 

Maria Anísia ------ 4 

FONTE: COHAPAR, Produção Habitacional por Município, 2007 (disponível em 
www.pr.gov.br/cohapar) 

 

Do ponto de vista espacial, a pequena dimensão dos empreendimentos 

existentes permite a sua fácil inserção na malha urbana consolidada, apesar do 

fracionamento dos lotes ser bem mais intenso do que no restante das áreas 

urbanas. Em função de ser mais antigo, o conjunto São Jorge não permite hoje 

distinção social de população em relação ao restante da sociedade da cidade de 

Paula Freitas, sendo ainda uma questão de tempo a completa absorção dos 
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conjuntos da Rondinha (por formar ruas secundárias, junto com a ocupação Alto da 

Glória, incomuns na ocupação histórica do local) e dos conjuntos do Maria Anísia 

(em função dos extensos vazios urbanos entre a habitação social e as demais 

ocupações do loteamento). 

No âmbito rural, o Município e a Cohapar construíram, no ano de 2000, a Vila 

Rural Santa Luzia, com 21 lotes de cerca de 5.000 m², com unidades residenciais 

padronizadas. Apesar de não contar com a construção de casas, toda a região leste 

do município foi ocupada através de empreendimentos de acesso a terra para 

grupos imigrantes, realizados pelo Governo Estadual e Federal no início do século 

XX dentro da Colônia de Vera Guarani. Estima-se que, dentro do município de 

Paula Freitas tenham sido criadas 280 a 300 propriedades, com cerca de 25 ha 

cada, ao longo das linhas Jararaca, Carazinho e áreas próximas. 

A demanda por habitação social estimada leva em conta diversos fatores, 

como a necessidade de relocação de ocupações formais ou informais sobre áreas 

de risco e preservação ambiental, situações de adensamento excessivo (mais de 3 

moradores por dormitório), co-habitação de duas famílias num mesmo domicílio, 

situações de cômodos cedidos e de domicílios muito precários. 

A análise da tabela 63 mostra uma pequena concentração nas áreas urbanas 

de Paula Freitas, em função da necessidade de relocação de ocupações legais 

sobre áreas de fragilidade ambiental na região de São Carlos. De qualquer forma, 

apesar do número de unidades ser reduzido, a demanda estimada para as áreas 

urbanas corresponde a mais de 12% do total de domicílios urbanos, enquanto a 

rural fica pouco acima dos 5%. 

  

Tabela 30 – demanda por habitação de interesse social urbana em paula freitas, 

ano 2007 

SITUAÇÃO ATUAL UNIDADES URBANAS UNIDADES RURAIS 

Preservação Ambiental 15 0 
Adensamento Excessivo 22 0 
Déficit absoluto 
 co-habitação familiar,  
cômodos cedidos,  
domicílios precários 

45 50 

Demanda Total 77 50 
FONTE: Cohapar, Atlas das Necessidades Habitacionais do Paraná. Curitiba: Cohapar, 2000 
Visitas a Campo. Organizado pela Consultora, 2007. 
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Existem no município as ocupações irregulares que não constituem um 

grande problema urbano de Paula Freitas, apesar da análise da tabela 64 indicar 

que mais de 15% da população de todas as áreas urbanas tenham problemas com a 

titulação de suas posses e uso irregular. Das 98 famílias encontradas em 2007 com 

algum problema neste sentido, 75% encontra-se no chamado Alto da Glória, 

ocupação organizada localizada nos fundos das ações de habitação social da 

Rondinha. 

Atualmente, a área encontra-se em processo adiantado de regularização 

fundiária, possibilitando, no curto prazo, uma redução sensível nas ocupações 

irregulares do município. Em condição também de solução simples, encontra-se a 

ocupação parcial da área da antiga ferrovia na vila de Vargem Grande, tendo sido 

efetivamente implantadas apenas algumas casas e comércios, além de uma 

indústria madeireira. Neste sentido, ações municipais no sentido de obter o eixo da 

ferrovia entre a cidade e a Rondinha deverão contemplar a regularização das 

ocupações existentes e a destinação pública (como já ocorre com a implantação de 

uma pequena praça) dos demais terrenos, excelentes para ações de fomento 

econômico. 

As demais ocupações são em número reduzido, porém de solução mais 

difícil. Em partes de São Carlos e junto ao loteamento Maria Anísia, foram 

identificadas cerca de 20 famílias morando em áreas de preservação ambiental 

(área de mata ciliar prevista no código florestal e áreas de solo frágeis típicos de 

várzeas), embora geralmente os lotes sejam formalmente legais. Em função da 

limitação da legislação superior, resta ao poder público buscar facilitar ações de 

relocação e providenciar outro destino às áreas, evitando futuras ocupações. 

 

Tabela 31 – ocupações irregulares ou precárias do município de paula freitas, ano 

2007 

OCUPAÇÃO CONDIÇÃO UNIDADES 
ESTIMADAS 

Alto da Glória (Rondinha) Falta de titulação da terra 73 
Loteamento São Carlos Área de preservação ambiental e 

aluviões 
15 

Lateral do Maria Anísia Área de preservação ambiental / 
densidade excessiva 

5 

Vargem Grande – RFFSA Falta de titulação da terra 5 

Total 1.008 98 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

36 
 

FONTE: Elaborado pela Consultoria, PDM, 2007. 

 

Além das ocupações irregulares urbanas, Paula Freitas possui também uma 

ocupação irregular rural, próxima ao Rio Iguaçu, em terras em sua maioria cobertas 

por mata nativa, de propriedade do Estado e do Banco Itaú. A ocupação agrega 

cerca de 120 pessoas, vivendo em condições precárias e completamente isoladas 

do restante da comunidade. Esse acampamento precário teria sido patrocinado pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e estaria aguardando a 

solução por parte do INCRA. 

No início do ano de 2017 a Secretaria de Ação Social realizou uma 

convocação pública para organização de banco de dados de munícipes que 

demandam casa própria. No momento o projeto habitacional está em fase de 

levantamento da documentação da relação dos inscritos cadastrados no sistema da 

COHAPAR, que é um total de 193 famílias a serem beneficiadas.  

 No que se refere aos aspectos gerais com abrangência rural e urbana, temos 

os seguintes índices: 

 Água: rede pública: 45%  

 Esgoto: fossa 94%, céu aberto ou valas: 6% 

 Energia: 96,70% 

 Lixo: coleta pública: 34,3%, queimado/ enterrado: 65,49%, céu aberto: 0.21% 

 Habitação: Tijolo: 52,11%, Taipa: 0,55%, madeira: 44,42%, material 

aproveitado: 2,60%, outros: 0,30%. Existência de 01 assentamento. 

 Meio ambiente: O município dá prioridade a conservação e manutenção do 

meio ambiente, com o auxílio dos funcionários da Emater. 

 

Tabela 32 – tratamento de água, nos períodos de 2014 a 2016 

TRATAMENTO DE ÁGUA 2014 2015 2016 

Filtração 581 335 70 

Fervura  226 124 15 

Cloração 1786 1585 671 

Sem tratamento 8846 6612 2156 

FONTE: SISAB Municipal – 2014 – 2016 

 
É importante ressaltar que esse tratamento de água se refere ao tratamento 

realizado na água que sai da torneira. 
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Tabela 33 – abastecimento de água – 2016 

CATEGORIAS QUANTIDADE % 

Rede encanada até o 
Domicílio 

2159 74% 

Poço / Nascente no 
Domicílio 

737 25% 

Carro Pipa 0 0% 
Cisterna 0 0% 
Outro 12 0% 
   

FONTE: SISAB Municipal - 2016 

 

O abastecimento de água potável de Paula Freitas atinge em torno de 99% 

dos domicílios do município, contando com redes administradas pela Companhia de 

Saneamento do Paraná na cidade de Paula Freitas (incluindo São Carlos e Maria 

Anísia), na Rondinha e na Vargem Grande (atendendo secundariamente a região de 

Canudos), além de microssistemas comunitários na localidade de Carazinho e na 

Vila Rural de Santa Luzia. 

Apesar de o acesso a água potável chegar a quase 100% da população do 

município, temos que destacar os domicílios abastecidos de forma inadequada, tais 

como os casos de coleta direta em cursos d´água. Segundo dados do SIAB 

municipal 2016, cerca de 25% das famílias de Paula Freitas abastecem-se de água 

potável através de poços e nascentes, quase sempre dentro do próprio terreno 

rural. 

Vale apena ressaltar que a rede de água é apenas clorada e não fluoretada. 

 

Tabela 34 – esgoto 

DESTINO DEJETOS ANO 2016  % 

Rede Coletora de Esgoto 
ou Pluvial 

551 19% 

Fossa Rudimentar 681 23% 
Fossa Séptica 1598 55% 
Céu Aberto 27 0% 
Direto para um Rio. Lago 
ou Mar 

2 0% 

Outra Forma 20 0% 
FONTE: SISAB Municipal – ANO 2016 
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O município de Paula Freitas possui em maior parte fossas sépticas e 

rudimentares como principal forma de escoamento do banheiro ou sanitário. Em 

função desta realidade e das características dos solos onde se implantam as 

principais concentrações populacionais, o destino do esgoto doméstico desperta 

especial preocupação no acesso ao saneamento básico, 78% das moradias do 

município utiliza-se de fossas para destinação do esgoto cloacal. Apenas 19% conta 

com rede coletora de esgoto. Aproximadamente 1% dos domicílios apresenta 

destino inadequado de esgotos, variando entre despejo direto em rios ou em valas a 

céu aberto. Este número é bastante menor talvez em função de limitar-se à 

declaração do próprio morador. 

 

Tabela 35 – consumo e número de consumidores de energia elétrica - 2016 

CATEGORIAS CONSUMO (Mwh) CONSUMIDORES 

Residenciais 1.632 1.044 
Setor Secundário 
(Indústria) 

1.822 35 

Setor Comercial 1.491 120 
Rural 2.899 938 
Outras Classes 710 60 
Total 8.553 2.197 

FONTE: COPEL; Concessionárias – CPFL, COCEL, FORCEL, CFLO e CELESC 

 

A cobertura de energia elétrica do município atinge um total de 

aproximadamente 98,55% dos domicílios (segundo dados SIAB municipal, ano 

2016), restando uma demanda não atendida de 1,45 % de ligações, totalmente 

localizada em zona rural. 

Quanto às classes de consumo, destaca-se a categoria rural, com 37,88% do 

consumo total. 

Em função da grande extensão de ruas dos núcleos urbanos de Paula 

Freitas, a cobertura da rede de iluminação pública fica em torno de apenas 80%. 

Embora seja um índice relativamente baixo, pode-se afirmar que praticamente todas 

as áreas efetivamente ocupadas por residências possuem essa benfeitoria em sua 

fachada, revelando novamente o alto custo dos vazios urbanos para a comunidade. 

A análise da tabela 70 permite verificar que a cobertura de iluminação pública 

varia bastante em cada macrozona urbana, indo de percentuais acima dos 90%, na 
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cidade propriamente dita, até índices pouco acima de 50% na Vargem Grande e no 

São Carlos. 

 
 

 

Tabela 36 – extensão e percentual de cobertura de iluminação pública urbana de 

Paula Freitas, 2007 

LOCAL VIAS COM 
ILUMINAÇÃO 

% VIAS SEM 
ILUMINAÇÃO 

% 

Macrozona Cidade de 
Paula Freitas 

7.470 92,3 620 7,7 

Macrozona São Carlos 545 53,3 1355 46,7 

Macrozona Maria Anisia 2.945 65,2 1.570 34,8 

Macrozona Rondinha 3.410 81,8 760 18,2 

Macrozona Vargem 
Grande 

1.840 53,6 1.595 46,4 

Total  17.210 74,5% 5.900 25,5% 

FONTE: Plano Diretor – Paula Freitas, ano 2007. 

 
 

A coleta de lixo orgânico dentro do município de Paula Freitas é realizada às 

áreas urbanas de Paula Freitas (incluindo São Carlos e Maria Anísia) da Rondinha, 

e Vargem Grande, possibilitando acesso de apenas 74% da população a este 

serviço. Os resíduos sólidos do restante da população, em sua maioria rural, são 

quase que totalmente queimados ou enterrados. É estatisticamente desprezível o 

número de famílias que destina seu lixo em terrenos baldios ou cursos d´água, 

como podemos ver na tabela abaixo: 

 

Tabela 37 – destino do lixo - 2012 

DESTINO QUANTIDADE % 

Coletado 2138 74% 

Queimado/Enterrado 708 24% 

Céu aberto 10 0% 

Outras 16 0% 
FONTE: SISAB Municipal – Ano 2016 

 

No interior do Município é realizada a coleta seletiva a cada 15 dias, com o 

mesmo percurso da coleta de lixo orgânico. Na área central da cidade a coleta do 

lixo orgânico é realizada duas vezes por semana, e do lixo reciclado uma vez por 

semana. Com relação ao aterro Sanitário, esta sendo realizado processo de 

regulamentação junto ao Instituto federal do Paraná (IAP). Momento esta sendo 
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utilizado caçamba de transbordo para deposito do lixo, onde a empresa 

devidamente contratada faz o recolhimento a cada 20 dias.   

 

Problemas Identificados: 

 Situações de adensamento excessivo (mais de 3 moradores por dormitório); 

 Co-habitação de duas famílias num mesmo domicílio;  

 Situações de cômodos cedidos e de domicílios muito precários; 

 Ocupação irregular urbana; 

 Mais de 10% da população de todas as áreas urbanas com problemas de 

titulação de suas posses e uso irregular; 

 Famílias morando em áreas de preservação ambiental; 

 Ocupação irregular rural pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) cerca de 120 pessoas, vivendo em condições precárias e 

completamente isoladas do restante da comunidade; 

 Difícil atingir maior proporção da população rural com rede de água potável; 

 Rede de água não fluoretada; 

 Aterro Sanitário em processo de regulamentação 

 

1.3.1.3 Trabalho e Renda 

 
 

 

Em 2014, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A proporção 

de pessoas ocupadas em relação à população total era de 16.5%. Na comparação 

com os outros municípios do estado, ocupava as posições 115 de 399 e 222 de 

399, respectivamente. Já na comparação com municípios do Brasil todo, ficava na 

posição 1553 de 5570 e 1932 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios 

com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 36.5% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 102 de 399 dentre os 

municípios do estado e na posição 3257 de 5570 dentre os municípios do Brasil. 
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No sopé da Serra da Esperança, as antigas colônias ucranianas e a zona 

rural no entorno de Bela Vista, apresentam as menores médias de renda por pessoa. 

O consagrado índice de Gini resultou em 0,6096 em Paula Freitas, no ano de 

2010, o que representa um aumento da desigualdade desde 2000, quando o mesmo 

índice havia resultado em 0,5804. O resultado de 2010 coloca Paula Freitas na 

condição de 1ª maior desigualdade de renda entre seus vizinhos (tabela 38). 

 

Tabela 38 – coeficiente de gini em paula freitas e municípios vizinhos, 2010 

MUNICÍPIO C. GINI 

Paula Freitas 0,6096 
Irineópilis 0,5498 

Porto União 0,5421 
Paulo Frontin 0,5265 

Canoinhas  0,5043 
União da Votória 0,4882 

FONTE: Consultado na internet no site http://tabnet.datasus.gov.br em junho de 2017. 

 

. O índice de Gini mede a desigualdade da distribuição da renda, baseando-se 

na comparação entre a curva de Lorentz da distribuição de renda com a reta de 

perfeita igualdade. Varia entre 0 e 1, sendo o último valor a desigualdade total, em 

que um único indivíduo detém a totalidade da renda; países de longa tradição 

distributivista, tais como as sociais democracias européias, chegam a ostentar 

índices de Gini de 0,400, enquanto o Brasil chegou a atingir 0,636 em 1989 (0,595 

em 2000). Mas este índice vem caindo de 0,545 em 2004 para 0,490 em 2014 no 

País, o que significa menor desigualdade. 

 A renda média domiciliar per capita, segundo dados demográficos do IBGE, 

ano 2010 é de R$ 668,39. Essa renda domiciliar é a soma dos rendimentos mensais 

dos moradores do domicílio (em reais), dividido pelo n.º de moradores. 

Em função da baixa renda média, parcialmente devido à desigualdade de 

renda, o percentual de pobres (pessoas vivendo com menos de 0,5 SM per capita) 

atinge 37,17% em Paula Freitas (tabela 39). 

 

Tabela 39 – percentual de pobres e muito pobres na população de Paula Freitas – 

ano 2003 

MUNICÍPIO POBRES 

Paula Freitas 37,17% 
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FONTE: IPEA, Ipeadata. Consultado na internet no site www.ipea.gov.br em junho de 2007; PDM 
Paula Freitas, IPARDES, 2013. 
 

Tendo em vista o elevado grau de informalidade da economia do trabalho no 

país, será tratado o nível de desocupação (e não de desemprego, que implica em 

tratar de ocupações devidamente formalizadas). Os números de Paula Freitas, 

relativos ao Censo de 2010, indicam um percentual relativamente baixo de pessoas 

em idade de trabalhar participando da população economicamente ativa (aquela que 

está ocupada ou procurando ocupação): apenas 43,82% do potencial. A 

agropecuária, não obstante a força de sua participação na economia municipal 

fornecia, na época do Censo, 1.026 pessoas ocupadas, quase metade da PEA, 

enquanto a economia urbana (setores secundário e terciário) era responsável por 

mais metade das ocupações da PEA. Desse modo, conforme demonstra a tabela 40, 

restam 4,75% das pessoas que, embora buscando ocupação, não a obtiveram 

naquele ano. 

 

 

 

Tabela 40 – população em idade ativa, economicamente ativa e ocupações por setor 

da economia, 2010. 

 TOTAL % da PIA % da PEA 

Pop em idade ativa (PIA) 4.616 - - 
Pop economicamente 

ativa (PEA) 
2.381 43,82  

Ocupações na 
agropecuária 

1.026  45,24 

Ocupação na economia 
urbana 

1.242  54,76 

Desocupação   4,75% 
FONTE: IBGE, Censo de 2010, apud IPARDES, Caderno Estatístico Municipal de Paula Freitas. 
Curitiba: Ipardes, 2013. 

 

O perfil dos trabalhadores necessários à economia paulafreitense apresenta 

exigência de aptidão e de preparo para atividades agropecuárias (o que vem 

provavelmente sendo suprido, uma vez que os índices de eficiência do setor primário 

são elevados) e, no caso da economia urbana, conhecimento das técnicas da 

indústria madeireira e alimentícia, além de preparação para o emprego em alguns 

setores do terciário. 
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No tocante à economia rural, Paula Freitas dispõe de um certo grau de 

empreendedorismo, herança da colonização eslava nas colônias promovidas pelo 

governo. A tradição autonomista chega, em certas ocasiões, a representar barreira 

para o associativismo e cooperativismo: muito embora haja associações de 

produtores, fundadas sob a tutela da Emater, em todas as comunidades rurais, 

somente em algumas delas há atividades desenvolvidas sob colaboração. Citam-se 

apenas os esforços associativos em Cerro do Leão (conservas de pepinos, enviadas 

para envase e comercialização por uma empresa de fora) e na Vila Rural. A 

quantidade de empresas dedicadas à agropecuária chega a 37, todas de pequeno 

porte (média de 1,3 empregados por firma), indicativo de uma certa organização 

trabalhista e fiscal no campo. Quanto ao comércio, a própria dispersão territorial da 

população e a necessidade de abastecimento alimentar implicam em um número 

relativamente elevado de pequenas empresas dedicadas a esse segmento, 

certamente incentivados pela presença da rodovia BR-476 no município). Somente 

no setor secundário denotasse alguma concentração, com apenas 17 empresas, 

com uma média de 10 empregados por firma.  

Tomada a economia em seu conjunto, fica claro existir em Paula Freitas um 

consistente viés para o empreendedorismo. 

As principais atividades econômicas são: agricultura (soja, feijão, milho, 

melancia, arroz, trigo, batata, mandioca, cevada, fumo, cana de açúcar, tomate e 

hortifrutigranjeiros), pecuária de leite e de corte, criação de suínos, indústria (fábrica 

de furgões, fábrica de portas e janelas,  laminadoras, fábrica de embutidos, laticínio, 

indústria de asfalto, produção de mudas. Além das atividades econômicas já citadas 

explora erva-mate, carvão e apicultura. 

Segue abaixo tabelas ilustrativas: 

 

Tabela 41 – estabelecimentos agropecuários e área segundo as atividades 

econômicas 

ATIVIDADES ECONÔMICAS ESTABELECIMENTOS ÁREA (ha) 

Lavoura temporária 342 13.878 
Horticultura e floricultura 15 332 
Lavoura permanente 3 566 
Pecuária e criação de outros animais 69 2.840 
Produção florestal de flor.plantadas 31 3.603 
Total 460 21.220 

FONTE: IBGE – Censo agropecuário 
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NOTA: A soma das parcelas da área, não corresponde ao total porque os dados das Unidade 
Territoriais com menos de três informantes estão desindentificados com o caracter “x”. Dados 
revisados e alterados após divulgação da 2.ª Apuração do Censo Agrupecuário 2006, em 
outubro de 2012. 

 
 Podemos destacar na tabela acima uma maior atividade econômica de 

caracter temporário, o que corresponde a aproximadamente 75% de 

estabelecimentos do total dos estabelecimentos das atividades econômicas numa 

área de 13.878 há, o que corresponde a 65,4% de toda área. Após a lavoura 

temporária, destacamos a pecuária e criação de outros animais, seguido de 

produção florestal, horticultura e floricultura e pôr fim a lavoura permanente. 

 
Tabela 42 – estabelecimentos agropecuários e área segundo a condição do 

produtor  

CONDIÇÃO DO PRODUTOR ESTABELECIMENTOS ÁREA (ha) 

Proprietário  417 19.632 
Assentado sem titulação definida 1 X 
Arrendatário 29 1.184 
Ocupante 13 393 
Total 460 21.220 

FONTE: IBGE – Censo agropecuário 
NOTA: A soma das parcelas da área, não corresponde ao total porque os dados das Unidade 

Territoriais com menos de três informantes estão desindentificados com o caracter “x”. Dados 

revisados e alterados após divulgação da 2.ª Apuração do Censo Agrupecuário 2006, em outubro de 

2012. 

 

Dentre as condições do produtor para os estabelecimentos agropecuários, 

podemos citar em sua grande maioria a condição de proprietário, num total de 417 

estabelecimentos numa área de 19.632 há, o que corresponde a 90,65% do total de 

estabelecimentos para um percentual de 92,51% de área do total de 100%. 

  

Tabela 43 – área colhida, produção, rendimento médio e valor da produção agrícola 

- 2015 

PRODUTOS ÁREA 
COLHIDA (ha) 

PRODUÇÃO 
(t) 

REDIMENTO 
MÉDIO (kg/há) 

VALOR (R$ 
1000,00) 

Alho 2 7 3.500 11 
Amendoim 3 3 1.000 6 
Arroz 100 210 2.100 140 
Batata-inglesa 400 9.200 23.000 11.260 
Cana-de-açucar 2 70 35.000 4 
Cebola 15 300 20.000 90 
Cevada 215 602 2.800 331 
Feijão 1.150 1.830 1.591 3.860 
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Fumo 720 1.512 2.100 7.560 
Mandioca 200 3.400 17.000 850 
Melancia 130 3.770 29.000 2.828 
Melão 6 50 8.333 100 
Milho 800 9.000 11.250 3.429 
Soja 16.000 48.275 3.017 48.275 
Tomate 1 50 50.000 50 
Trigo 2.800 5.000 1.786 1.532 

FONTE: IBGE – Produção Agrícola Municipal 
NOTA: NOTA: Os municípios sem informação para pelo menos um produto da cultura (lavoura) temporária não 

aparecem nas listas. Diferenças encontradas são em razão da unidade adotada. Posição dos dados, no 
site da fonte, 29 de setembro 2016. 

 

 Quando a produção agrícola, podemos elencar as mais produzida, sendo 

elas: a soja, a batata-inglesa, o milho, o trigo, a melancia, a mandioca, o feijão, o 

fumo, a cevada e pôr fim a cebola. Dentre tais produtos, só temos a afirmar que de 

fato a lavoura temporária é a atividade econômica mais praticada dentro do 

município de Paula Freitas. 

 

 

Tabela 44 – efetivo de pecuárias e aves – 2015  

EFETIVOS NÚMERO 

Rebanho de bovinos 6.500 
Rebanho de eqüinos 300 
Galináceos 123.000 
Rebanho de ovinos 1.000 
Rebanhos de suínos 7.000 
Rebanho de bubalinos 1 
Rebanho de caprinos 300 
Rebanho de ovinos tosquiados 750 
Rebanho de vacas ordenhadas 1.000 

FONTE: IBGE – Produção da Pecuária Municipal 
NOTA: O efetivo tem como data de referência o dia 31 de dezembro do ano em questão. Os municípios sem 

informação para pelo menos um efetivo de rebanho não aparecem nas listas. Os efetivos dos rebanhos 
de asininos, muares e coelhos deixam de ser pesquisados, em razão da pouca importância econômica. A 
série histórica destes efetivos encerra-se com os dados de 2012. Posição dos dados, no site da fonte, 29 
de setembro 2016.(1) A partir de 2013 passa-se a pesquisar as galinhas fêmeas em produção de ovos, 
independente do destino da produção(consumo, industrialização ou incubação) e as matrizes de suínos. 

  

 Analisando a tabela acima, podemos afirmar que os efetivos galináceos é a 

produção pecuária municipal mais praticado, seguido do rebanho de suínos e de 

bovinos. 

 

Tabela 45 – produção de origem animal – 2015  

PRODUTO VALOR (R$ 1000,00) PRODUÇÃO UNIDADE 
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Lã 2 1.600 Kg 
Leite 4.370 4.600 Mil litros 
Mel Abelha 110 22.000 Kg 
Ovos galinha 41 27 Mil dúzias 

FONTE: IBGE – Produção da Pecuária Municipal 
NOTA: Os municípios sem informação para pelo menos um produto de origem animal não aparecem 

na lista. Diferenças encontradas são em razão da unidade adotada. Posição dos dados, no site da 
fonte, 29 de setembro 2016. 

 
 Quanto à produção de origem animal, destacamos a produção de leite e os 

projetos viabilizados para este destaque, sendo eles: (PIA) Projeto de Inseminação 

Artificial, no qual é dado assistência veterinária aos produtores e rebanho. 

Em relação à ocupação da população por atividade econômica, podemos 

citar: 

 

Tabela 46 – população ocupada segundo as atividades econômicas – 2010  

ATIVIDADES ECONÔMICAS (1) N.º DE PESSOAS 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aqüicultura 

1.026 

Indústrias extrativas 7 
Indústrias de transformação  188 
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação 

3 

Construção 110 
Comércio; reparação de veículos automotores e 
motocicletas 

302 

Transporte, armazenagem e correio 73 
Alojamento e alimentação 77 
Informação e comunicação 3 
Ativ. financeiras, de seguros e serviços relacionados 5 
Atividades profissioanis, científicas e técnicas 17 
Atividades administrativas e serviços complementares 4 
Administração pública, defesa e seguridade social 129 
Educação 92 
Saúde humana e serviços sociais 34 
Artes, cultura, esporte e recreação 8 
Outras atividades de serviços 26 
Serviços domésticos 153 
Atividade mal especificadas 11 
Total 2.268 

FONTE: IBGE – Censo Demográfico – Dados da Amostra 

(1) A classificação da atividade econômica é pela Classificação Nacional de Atividade Econômica 
Domiciliar (CNAE Domiciliar 2.0). 

 

 Analisando a tabela acima a ocupação da população quanto à atividade 

econômica está, em sua grande maioria, na agricultura, pecuária, seguido do 

comércio, indústria de transformação, serviços domésticos e administração pública. 
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Tabela 47– número de estabelecimentos e empregos segundo as atividades 

econômicas – 2015  

ATIVIDADES ECONÔMICAS ESTAB. EMPREGOS 

INDÚSTRIA 23 109 
Indústria de extração de minerais 3 20 
Transformação  20 89 
Industria de produtos minerais não metálicos 2 4 
Indústria metalúrgica 1 1 
Indústria da madeira e do mobiliário 9 48 
Matérias Plásticas 2 14 
Têxtil, do vestuário a artefatos de tecidos 1 1 
Indústria de produtos alimentícios, de bebida e 
álcool etílico  

5 21 

Construção civil 9 37 
COMÉRCIO 46 252 
Comércio Varejista 39 221 
Comércio atacadista 7 31 
SERVIÇOS 23 328 
Instituições de créditos, seguro e de capitalização 1 1 
Adm. De imóveis, valores mob., serv. Técn. Prof., 
aux. Ativ. Econômica 

6                              11 

Transporte e comunicação 6 21 
Serviços de alojamento, alim., reparo, manut., 
radiodifusão e televisão 

7 61 

Administração pública direta e indireta 2 234 
Serviços médicos, odontológicos e veterinários. 1 - 
PESCA 40 113 

Total 141 839 

   
FONTE: MTE/RAIS 

NOTA: Posição em 31 de dezembro. O total das atividades econômicas refere-se à soma dos grandes setores: Indústria; 

Construção Civil; Comércio; Serviços; Agropecuária; e Atividade não Especificada ou Classificada. (1) INDÚSTRIA: extração 

de minerais; transformação; serviços industriais utilidade pública. TRANSFORMAÇÃO: minerais não metálicos; metalúrgica; 

mecânica; elétrico, comunicações; material transporte; madeira, mobiliário; papel, papelão, editorial, gráfica; borracha, fumo, 

couros, peles, similares, indústria diversa; química, farmacêuticos, veterinários, perfumaria, sabões, velas, matérias plásticas; 

têxtil, vestuário, artefatos tecidos; calçados, produtos alimentícios, bebidas, álcool etílico. COMÉRCIO: varejista; atacadista. 

SERVIÇOS: instituições de crédito, seguros, capitalização; administradoras de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos 

profissionais, auxiliar atividade econômica; transporte e comunicações; serviços alojamento, alimentação, reparo, 

manutenção, radiodifusão, televisão; serviços médicos, odontológicos e veterinários; ensino; administração pública direta e 

indireta. 

 

Podemos enfatizar na tabela 47 o número de empregos na área de serviços, 

sendo em sua grande maioria quando comparado as demais atividades 

econômicas, com 23 estabelecimentos. Podemos citar instituições de créditos, 

seguro e de capitalização, administração de imóveis, serviços técnicos profissionais, 

transporte e comunicação, serviços de alojamento, alimentação, reparo, 
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manutenção, radiodifusão e televisão, administração pública direta e indireta 

serviços médicos, odontológicos e veterinários. Após vem o número de empregos 

no ramo do comercio varejista e atacadista. Com agricultura e pecuária, de acordo 

com a tabela 47, firmando uma das maiores ocupações da população Paula 

Freitense. 

 

TABELA 48 – população em idade ativa (pia) e população economicamente ativa 

(pea) por tipo de domicílio e sexo - 2010 

TIPO DE DOMICÍLIO E SEXO PIA (10 ANOS E 
MAIS) 

PEA (10 ANOS E MAIS 

Domicílio Urbano 2.293 1.346 
Domicílio Rural 2.323 1.035 
Sexo masculino 2.377 1.426 
Sexo Feminino 2.239 954 
Total 4.616 2.381 

FONTE: IBGE – Censo Demográfico 
NOTA: Dados da Amostra. A soma das parcelas por sexo e/ou por tipo de domicílio, podem diferir do 

total. 

 
 Comparando a tabela acima com a população geral, podemos afirmar que 

43,82% da população é economicamente ativa. 

 

TABELA 49– DEMAIS INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS   

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

Densidade demográfica IPARDES 2016 13,54 hab/km2 
Grau de Urbanização IBGE 2010 50,57 % 
IDH – M PNUD/IPEA/FJP 2010 0,717 
Taxa de pobreza (2) IBGE/IPARDES 2003 37,17% 
Taxa de analfabetismo de 
15 anos ou mais 

IBGE 2010 5,25% 

Desocupação  IPARDES 2010 4,75% 
(1) – Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da renda familiar per 
capitade até ½ salário mínimo. Os dados referentes a Situação de Pobreza são provenientes dos 
microdados do Censo Demográfico (IBGE) e das Tabulações especiais feitas pelo IPARDES. 

 

 

 No que se refere ao índice de desenvolvimento humano – IDH-M, os dados 

utilizados para o cálculo do índice, foram extraídos dos Censos Demográficos do 

IBGE. O índice varia de 0(zero) a 1(um) e apresenta as seguintes faixas: 0,000 a 

0,499 – muito baixo; 0,500 a 0,599 – baixo; 0,600 a 0,699 – médio; 0,700 a 0,799 – 

alto; e 0,800 e mais – muito alto. Segundo dados do atlas de desenvolvimento 
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Humano no Brasil, ano 2013, o município de Paula Freitas encaixa-se em um IDH M 

– alto. Vale apena ressaltar demais IDHM avaliados neste atlas: 

 IDHM – Longevidade: 0,847 – muito alto, o que significa um índice de 75,79 

anos de esperança de vida ao nascer; 

 IDHM – Educação: 0,622 – médio, pois possuímos IDHM de escolaridade da 

população adulta de 0,41 e um IDHM de fluxo Escolar da População Jovem 

(freqüência escolar) de 0,75; e, 

 IDHM – Renda: 0,699 – médio, sendo a renda per capita de R$ 621,46. 

 

Ainda abordando os aspectos sócio-econômicos e de infra-estrutura, 

podemos citar: 

 Grupos sociais organizados: Sindicato Rural Patronal, Pastoral da criança, 

Pastoral do Idoso, Provopar, Grupo da Saudade, Projeto Serviço de 

Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, APAE, Associação dos 

Moradores, Grupo da Terceira Idade; 

 Entidades Comunitárias existentes: Centro Comunitário de Paula Freitas. 

 

 

1.3.1.4 Educação 

 

De um modo geral, os índices encontrados para a educação no Município 

são muito favoráveis a este em relação à média dos municípios do Estado. A rede 

de ensino pública do município está descrita na tabela a seguir: 

 

 

TABELA 50 – rede de ensino pública e privada de educação infantil, ensino 

fundamental e médio - 2017 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO PÚBLICA PRIVADA 

Fundamental Municipal 4 - 
Fundamental Estadual 2 - 
Fundamental Federal - - 
Médio Municipal - - 
Médio Estadual 2 - 
Médio Federal - - 
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Pré Escolar Municipal  3 - 
Pré Escolar Estadual - - 
Pré Escolar Federal - - 
Creche Municipal 3 - 
 Total 14 - 

FONTE: MEC/INEP; SEED 

 

 Conforme tabela acima, podemos observar que o município não dispõe de 

rede privada, apenas rede pública. Dentre os docentes destacamos 09 na creche, 

07 na pré-escola, 57 no ensino fundamental e 30 no ensino médio, totalizando 103 

professores em sala de aula. 

Dentre os matriculados, podemos destacar um número maior de matricula no 

ensino fundamental, distribuído entre a esfera municipal e estadual, conforme 

tabela: 

 

Tabela 51 – matrículas no ensino fundamental e médio segundo a dependência 

administrativa - 2017 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

CRECHE PRÉ-
ESCOLA 

FUNDAMENTAL MÉDIO 

Estadual - - 351 189 
Municipal 131 111 370 - 
Total 131 111 721 189 

FONTE: MEC/INEP; SEED 

 

Tabela 52 – matrículas na educação especial e de jovens e adultos segundo a 

dependência administrativa - 2017 

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA EDUCAÇÃO ESP. EJA 

Particular 20 - 
 Total 20 - 

FONTE: MEC/INEP; SEED  

 

 Alguns dados relevantes: 

 Taxa de alfabetização: 93,9% (IPARDES, junho/2017); 

 Taxa de evasão escolar (IPARDES, junho/2017): 

o Fundamental: 0,0% 

o Médio: 6,8%. 

As causas da evasão escolar são variadas. Condições socioeconômicas, 

culturais, geográficas ou mesmo questões referentes aos encaminhamentos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

51 
 

didáticos – pedagógicos e a baixa qualidade do ensino das escolas podem ser 

apontadas como causas possíveis para a evasão escolar no Brasil. Dentre os 

motivos alegados pelos pais ou responsáveis para a evasão dos alunos, que é mais 

frequentes nos anos finais do ensino fundamental (5º ao 9º ano) e Ensino Médio, 

são os seguintes: falta de interesse, excesso de conteúdo, ausência de 

contextualização, aulas sem participação dos alunos, mudança de cidade e 

consequentemente transferência de escola, doenças e dificuldades de 

aprendizagem dos alunos.  

População residente alfabetizada: 5.030 

 

1.3.1.5 Transporte 

 

O município de Paula Freitas é cortado, no sentido sudoeste-nordeste, 

por25,5 km da Rodovia BR-476, que constitui a ligação entre União da Vitória, São 

Mateus do Sul, Lapa e Curitiba. Trata-se de rodovia pavimentada em uma faixa de 

duas pistas, com tráfego intenso e pesado. 

Acompanhando a faixa de domínio abandonada da ferrovia São Paulo – Rio 

Grande, subsiste, com revestimento ligeiro, o antigo traçado da PRT-153, desde a 

divisa com União da Vitória até a divisa com Paulo Frontin. O novo alinhamento 

dessa rodovia, ao ser pavimentado, desviou o município de Paula Freitas, 

articulando-se com a BR-476 a uma distância de 2 km a leste da divisa municipal, já 

no município de Paulo Frontin. A estrada antiga permanece como importante meio 

de ligação com a população rural e com a localidade de Vargem Grande. 

A ferrovia São Paulo – Rio Grande, a cuja implantação pode ser atribuído, 

historicamente, o povoamento da região, não mais atravessa o município nem a 

cidade. Seus trilhos foram retirados na década de 1990, sendo o ramal erradicado 

substituído pela ligação ferroviárianorte-sul através do Tronco Principal Sul (via Rio 

Negro). A estação ferroviária foi demolida. 

Em relação ao transporte aéreo, não há aeródromo no município, sendo as 

necessidades de transporte aéreo,quando existentes, supridas pelo Aeroporto 

Municipal José Cleto, em União da Vitória (coordenadasgeográficas: 26°13'54" S e 

51º04'08" W), com pista de 23m de largura e 1.000m de extensão,asfaltada, o qual 
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não conta com equipamento para vôos noturnos ou com instrumentos, nem é 

servido por linha regular. 

Não há mais transporte hidroviário (exceto recreativo) na Mesorregião 

Sudeste. O Rio Iguaçu desempenhou, historicamente, o papel de ligação das 

regiões produtoras de mate (onde se inclui Paula Freitas) com Porto Amazonas, 

próximo de Curitiba. Por volta de 1950, a navegação cessou, combalida pela 

concorrência com as ferrovias e, principalmente, com as rodovias. 

Instalações destinadas ao desembaraço de cargas importadas ou exportadas 

existem somente na Capital do Estado, a 224 km de distância. 

 Com relação a rede de Transporte Municipal, a rede viária estadual e federal 

possui grande importância na estruturação do sistema de transportes municipal. A 

principal rodovia é a BR-476, parte integrante do corredor de ligação de Curitiba e 

São Paulo com toda a porção oeste dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, cortando o município de Paula Freitas de leste a oeste. Bifurcando deste eixo 

viário principal, a partir da Rondinha, o antigo leito da PRT-153 (Rodovia 

Transbrasiliana), ainda não pavimentado, segue em uma grande linha reta em 

direção a cidade de Paulo Frontin, agregando as comunidades da região nordeste 

do município. 

Em função das distâncias relacionadas ao trajeto de União da Vitória com Irati 

e Ponta Grossa e das obras para efetivação da Rodovia Transbrasiliana como 

importante eixo viário dentro do Estado do Paraná, parecem adequadas ações de 

médio prazo no sentido de viabilizar a pavimentação desta via, mais adequado ao 

tráfego intenso do que a variante da PRT-153 atualmente implantado, que interliga o 

trecho pavimentado da PRT-153 à BR-476. 

De forma geral a rede rodoviária municipal apresenta largura de caixa 

adequada e boas condições de trafegabilidade, resultado principalmente da 

topografia suave da maior parte do município. Em alguns pontos, junto a Serra da 

Esperança e nas áreas menos utilizadas das colônias eslavas, há pontos localizados 

demandando trabalhos mais apurados de drenagem, em função da topografia mais 

movimentada. As pontes são todas em concreto e de largura adequada. 

Além do conjunto viário federal e estadual, que estrutura a rede de 

transportes municipal com pouco mais de 40 km de extensão, o conjunto de vias 

primárias municipais, suporte do sistema de transporte escolar. A rede de estradas 
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municipais secundárias não apresenta grandes dimensões, resultado da estrutura 

fundiária da área rural do município, onde mesmo nas regiões de minifúndios como 

as colônias eslavas da porção nordeste o suporte viário é enxuto e ordenado. 

Falando do Transporte Coletivo Intermunicipal e Intramunicipal, O município 

de Paula Freitas não possui sistema de transporte coletivo urbano e intramunicipal, 

servindo-se, para deslocamentos dentro do município, das linhas intermunicipais que 

cortam seu território pela PRT-153 e pela BR-476. Em função disso e da localização 

excêntrica da sede em relação a estes eixos rodoviários, há grande dificuldade de 

acesso a essas linhas pela população de Paula Freitas e São Carlos. Apenas a 

“linhametropolitana” (Princesa dos Campos) que interliga a cidade com União da 

Vitória, faz parada na cidade, utilizando-se de uma estrutura simplificada, junto a um 

estabelecimento comercial, sendo a ausência de terminal próprio o principal motivo 

alegado, por parte da população, para o fato das demais linhas não passarem pela 

sede. 

A outra linha intermunicipal que serve o município de Paula Freitas é a União 

da Vitória-Ponta Grossa, com cinco horários diários passando por Rondinha e 

Vargem Grande, operada pela empresa Princesa dos Campos. 

O transporte escolar é realizado diretamente pelo município, atendendo a 

população com 18 diferentes percursos, totalizando 1.480 km diários. 

Espacialmente, praticamente todo o município está coberto por este serviço, com 

exceção das porções norte da linha Carazinho e Jararaca e da parte da PRT-153, 

que é compartilhada com Paulo Frontin. Neste caso fica clara a facilidade desta 

população ser atendida pelo município vizinho, em função da densidade 

populacional de Paulo Frontin ser maior na região e do equipamento educacional 

daquele município estar a uma pequena distância. O sistema de Paula Freitas 

possui poucas extrapolações em relações ao território municipal, possuindo apenas 

uma pequena “intrusão” em União da Vitória na região de Formigas. 

Destacando a população que utiliza o sistema único de saúde, a grande 

maioria moradora das localidades do interior utilizam o transporte escolar para virem 

até as unidades de saúde municipal para seus afazeres. Existe uma linha com 

ônibus particular, a qual a prefeitura dá uma ajuda de custo, principalmente com o 

combustível para transportar essa população. O planejamento anual da agenda de 

saúde se dá muito em função do transporte que vai e vem do interior. O transporte 
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dos pacientes a outros municípios são realizados com a frota da saúde, dentro de 

um agendamento, no qual os mesmos vão realizar exames, consultas, 

procedimentos, cirurgias, entre outros, chamado de transporte TFD. A frota de carros 

da saúde também são utilizados para a execução da política do ESF, transportes 

intermunicipal de pacientes acamados, de difícil locomoção e também durante os 

plantões, onde são buscados e trazidos em casa conforme solicitado. 

 

1.3.1.6 Lazer 

 

O Município de Paula Freitas, na área do lazer, possui várias praças, pontos 

turísticos. Mas 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 frequentar os mesmos. 

 Deve-se criar espaços para todos; foi construída com recurso próprio e do 

ministério da saúde as academias da Saúde que são utilizadas por pessoas de 

todas as faixas etárias, priorizando idosos, pessoas portadoras de doenças 

crônicas. Para a juventude, seria importante criar mais espaços de lazer e cultura. 

A prática esportiva no município de Paula Freitas é coordenada pelo 

Departamento Municipal de Desporto, ligado à Secretaria Municipal de Educação. 

Além dos pequenos campos de futebol existentes nas comunidades rurais, Paula 

Freitas conta com uma boa estrutura para prática esportiva, instalada na cidade: um 

ginásio e um campo de futebol telado, ambos no Parque Guairacá, além do estádio 

municipal junto ao mesmo parque. Há ainda quadras poliesportivas nas escolas: 

quadras cobertas na cidade, Rondinha e em Vargem Grande. 

Na Vargem Grande, junto à pequena praça na área da RFFSA há uma quadra 

de vôlei de areia simplificada e no Maria Anísia, há um campo de futebol de areia. 

Na Rondinha há um campo de futebol comunitário no lado sul da BR-476 

(face oposta à maioria das residências). A estrutura de apoio a atividades esportivas 

do município ressente-se da falta de recursos humanos e de materiais de apoio. 

No tocante ao lazer urbano, denota-se também forte concentração de 

equipamentos na cidade de Paula Freitas, em detrimento das outras comunidades 
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urbanas e mesmo rurais. Na cidade, destacam-se as estruturas de lazer existente no 

Parque Guairacá, com construções adequadas para a realização de festas, além dos 

espaços para prática esportiva e trocas sociais. Na Praça Amadeu Olivetti e na 

praça atrás do Centro Comunitário há estrutura para lazer infantil e atividades cívicas 

e sociais, apesar da configuração espacial da cidade não possibilitar que estes 

espaços possuam forte presença na identidade da comunidade. 

Centralidade adequada para espaços de lazer e atividades sociais ocorre de 

forma clara apenas na pequena praça da área da ferrovia da Vargem Grande, de 

certa forma ocupando o local da estação já demolida. Mesmo nas comunidades 

rurais, onde é comum a formação de um praceado junto à capela, local onde as 

relações comunitárias acontecem, parece haver uma certa diluição do equipamento 

de lazer, em função da distribuição dispersa da população. Esta situação é bastante 

visível no Loteamento Maria Anísia, onde junto à igreja não se formou espaço 

adequado para reunião comunitária e onde a área institucional foi destinada à 

implantação de uma indústria. Na Rondinha, até mesmo em função de sua origem 

de “beira de estrada” não ocorreu a formação natural de tal espaço, que está 

localizado fora da área urbana da Rondinha, em Canudos. 

 

  

 

1.3.1.7 Declaração Do Milênio 

 

A declaração do milênio foi assinada por 191 países, em setembro de 2000, 

na conferência do milênio, realizada na sede da ONU em nova iorque. Este 

documento oficializou um pacto pra eliminação da fome e da extrema pobreza no 

planeta até 2015. Para isso foram estabelecidos os 8 objetivos de desenvolvimento 

do milênio (odm). 
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Abaixo, a análise de cada um dos 08 objetivos para o Município de Paula 

Freitas, preparada pelo ORBIS Observatório de Indicadores de Sustentabilidade. 

 

 

  

Proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza e indigência - 2010 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 2010 

Elaboração: IPEA/DISOC/NINSOC - Núcleo de Informações Sociais 

 

Neste município, de 2000 a 2010, a proporção de pessoas com renda 

domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 reduziu em 40,5%; para alcançar a meta de 

redução de 50%, deve ter, em 2015, no máximo 17,8%. 

1. ERRADICAR A EXTREMA 
POBREZA E A FOME. 

5. MELHORAR A SAÚDE MATERNA. 

2. ATINGIR O ENSINO BÁSICO 
UNIVERSAL. 

6. COMBATER O HIV, A MALÁRIA E 
DOENÇAS. 

3. PROMOVER A IGUALDADE ENTRE 
OS SEXOS 

E A AUTONOMIA DAS MULHERES. 

7. GARANTIR A SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL. 

4. REDUZIR A MORTALIDADE 
INFANTIL 

8. TODOS TRABALHANDO PELO 
DESENVOLVIMENTO. 
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Para estimar a proporção de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza 

foi somada a renda de todas as pessoas do domicílio, e o total dividido pelo número 

de moradores, sendo considerado abaixo da linha da pobreza os que possuem 

rendaper capita até R$ 140,00. No caso da indigência, este valor será inferior a R$ 

70,00.  

No Estado, a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita de até R$ 

140,00 passou de 19,6%, em 2000, para 7,3% em 2010. 

 
Percentual da renda apropriada pelos 20% mais pobres e 20% mais ricos da 

população - 2010 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico – 2010 

 
A participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 4,1%, 

em 1991, para 2,8%, em 2010, aumentando ainda mais os níveis de desigualdade. 

Em 2010, a participação dos 20% mais ricos era de 61,5%, ou 22 vezes 

superior à dos 20% mais pobres. 
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Proporção de crianças menores de 2 anos desnutridas - 2003-2014 

 

 

 

  

 

 

Em 2.014, o número de crianças menores de 2 anos pesadas pelo Programa 

Saúde da Família era de 98,8%; destas, 0,9% estavam desnutridas. 

No Município, em 2.010, 26,7% das crianças de 0 a 14 anos de idade 

estavam na condição de pobreza¹, ou seja, viviam em famílias com rendimento per 

capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

59 
 

Taxa de frequência e conclusão no ensino fundamental - 1991-2010 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 2010 

 

No município, em 2010, 4,8% das crianças de 7 a 14 anos não estavam 

cursando o ensino fundamental. 

A taxa de conclusão, entre jovens de 15 a 17 anos, era de 73,8%. 

Caso queiramos que em futuro próximo não haja mais analfabetos, é preciso garantir 

que todos os jovens cursem o ensino fundamental. O percentual de alfabetização de 

jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos, em 2010, era de 98,6%. 

No Estado, em 2010, a taxa de freqüência líquida no ensino fundamental era 

de 82,8%. No ensino médio, este valor cai para 52,6%. 

 

Distorção idade-série no ensino fundamental e médio - 2015 

 

Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

Ensino Fundamental 
Anos Finais 

Ensino Médio 
  

   

1,7% 12,9% 14,8% 
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Fonte: Ministério da Educação – INEP 

 

O aluno é considerado em situação de distorção idade-série quando a 

diferença entre a idade do aluno e a idade prevista para a série é de dois anos ou 

mais. Percebe-se que a distorção idade-série eleva-se à medida que se avança nos 

níveis de ensino. 

Em 2.015, entre alunos do ensino fundamental, 1,7% estão com idade 

superior à recomendada nos anos iniciais e 12,9% nos anos finais. A defasagem 

chega a 14,8% entre os que alcançam o ensino médio. 

 

 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – 2015 

 

 

Fonte: Ministério da Educação - IDEB 

 

 IDEB é um índice que combina o rendimento escolar às notas do exame 

Prova Brasil, aplicado no último ano das séries iniciais e finais do ensino 

fundamental, podendo variar de 0 a 10. 

Este município, em 2.015, está na 2.305ª posição, entre os 5.565 municípios 

do Brasil, quando avaliados os alunos dos anos iniciais, e na 406ª, no caso dos 
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alunos dos anos finais. Quando analisada a sua posição entre os 399 Municípios de 

seu Estado, Paula Freitas está na 248ª posição nos anos iniciais e na 6ª, nos anos 

finais. 

O IDEB nacional, em 2.015, foi de 5,3 para os anos iniciais em escolas 

públicas e de 4,2 para os anos finais. Nas escolas particulares, as notas médias 

foram, respectivamente, 6,8 e 6,1. 

Ainda considerando o IDEB de 2.015, nos anos iniciais, somente 1.694 

municípios brasileiros obtiveram nota acima de 6,0; a situação é ainda mais crítica 

quando se verificam os anos finais: apenas 26 municípios brasileiros conseguiram 

nota acima de 6,0. Ao analisar apenas os municípios do Estado, 176 deles nos anos 

iniciais e 0 nos anos finais obtiveram nota igual ou superior a 6,0. 

 

 
Percentual da população de 18 a 24 anos, segundo o nível de instrução e sexo 

- 2010 

 

Fonte: Ministério da Educação - INEP 
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Em 2.010, neste município, o percentual de pessoas de 18 a 24 anos sem 

instrução ou com ensino fundamental incompleto, do sexo feminino, era de 15,2% e 

do sexo masculino 22,2%; com ensino fundamental completo e médio incompleto, 

37,5% feminino e 28,3% masculino; ensino médio completo e superior incompleto, 

42,2% feminino e 44,3% masculino; com ensino superior completo, 5,1% feminino e 

5,2% masculino. 

O gráfico demonstra, também, que os homens têm mais anos de estudos que 

as mulheres. 

A razão entre mulheres e homens alfabetizados na faixa etária de 15 a 24 

anos era de 101,1% em 2.010. 

 

Percentual do rendimento feminino em relação ao masculino segundo 

ocupação formal e escolarização – 2005/2015 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - RAIS  

 
Com relação à inserção no mercado de trabalho, havia menor representação 

das mulheres. 

A participação da mulher no mercado de trabalho formal era de 35,5% em 

2.015. 
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O percentual do rendimento feminino em relação ao masculino era de 88,7% 

em 2.015, independentemente da escolaridade. Entre os de nível superior, a 

desigualdade salarial aumenta: o percentual passa para 75,5%. 

 

 
Proporção de assentos ocupados por mulheres na Câmara de Vereadores –  

2000 / 2004 / 2008 / 2012/2016 

 

Fonte: TRE 

 

 

  

Taxa de mortalidade de menores de 5 anos de idade a cada mil nascidos vivos 
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Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS  

 

A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos, em 1.995, era de 

142,9 óbitos a cada mil nascidos vivos; em 2.014, este percentual passou para 

0 óbitos a cada mil nascidos vivos, representando redução de 100% da mortalidade. 

O número total de óbitos de crianças menores de 5 anos no município, de 

1.995 a 2.014, foi 34. 

A taxa de mortalidade de crianças menores de um ano para o Município, 

estimada a partir dos dados do Censo 2.010, é de 14,9 óbitos a cada mil crianças 

menores de um ano. 

Das crianças até 1 ano de idade, em 2.010, 3,0 % não tinham registro de 

nascimento em cartório. Este percentual cai para 0,7% entre as crianças até 10 

anos. 
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Percentual de crianças menores de 1 ano com vacinação em dia – 2016 

 

 

A imunização é considerada uma das ações que contribuem para a redução 

da mortalidade infantil. Em 2.016, 100% das crianças menores de 1 ano estavam 

com a carteira de vacinação em dia. 

 

 

 

Número de óbitos maternos e nascidos vivos - 2009-2016 
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Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS 

 

O número de óbitos maternos no município, de 1.996 a 2.016, foi 0. 

A meta  de 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 
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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. 

A taxa de mortalidade materna máxima recomendada pela Organização 

Panamericana de Saúde (OPAS) é de 20 casos a cada 100 mil nascidos vivos. A 

meta estabelecida para o Brasil é de 35 casos. 

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. 

 

Percentual de crianças nascidas vivas por número de consultas pré-natais – 

2001-2014 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS 

 

 O Ministério da Saúde recomenda, no mínimo, seis consultas pré-natais 

durante a gravidez. 

Quanto maior o número de consultas pré-natais, maior a garantia de uma 

gestação e parto seguros, prevenindo, assim, a saúde da mãe e do bebê. 
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A proporção de gestantes sem acompanhamento pré-natal, em 2.014, neste 

Município, foi de 0%. As gestantes com 7 ou mais consultas representavam 98,5% 

 

Percentual de crianças nascidas de mães adolescentes – 2013 

 

 

22,70%  

Fonte: Ministério da Saúde - SINASC 

 

O percentual de mães com idades inferiores a 20 anos é preocupante. Na 

maioria dos casos, as meninas passam a enfrentar problemas e a assumir 

responsabilidades para as quais não estão preparadas, com graves consequências 

para elas mesmas e para a sociedade. 

 

 

 

Número de casos de AIDS registrado por ano de diagnóstico, segundo gênero 

– 2014-2016 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS 

 

O Município não teve no período de 2014 a 2016 casos novos de aids 

notificados. Entre 1.990 e 2.015, dos 399 municípios do Estado, 383 já 
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apresentaram casos de AIDS. A doença que antes estava restrita aos grandes 

centros, ganha praticamente todo o território. 

No Município, a taxa de incidência, em 2.015, era de 0 casos a cada 100 mil 

habitantes, e a mortalidade, em 2.014, 0 óbitos a cada 100 mil habitantes. 

 

 

Número de casos de doenças transmissíveis por mosquitos - 2014-2016 

 

Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS 

 

Algumas doenças são transmitidas por insetos, chamados vetores, como 

espécies que transmitem malária, febre amarela, leishmaniose, dengue, dentre 

outras doenças.  

No município, entre 2014 e 2016, não houve 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 e nenhum 

caso confirmado 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. 
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Saneamento básico 2010 

 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

 

O abastecimento de água potável, o esgoto sanitário e a coleta de resíduos 

são alguns serviços que melhoram a qualidade de vida das comunidades. 

Neste município, em 1.991, 59,0% dos moradores urbanos tinham acesso à 

rede de água geral com canalização em pelo menos um cômodo. Em 2.010, esse 

percentual passou para 89,9%. 

Em 1.991, 60,5% dos moradores urbanos tinham acesso à rede de esgoto 

adequada (rede geral ou fossa séptica), passando para 51,2% em 2.010. 

 

Proporção de moradores segundo a condição de ocupação - 1991/2010 
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Fonte: IBGE - Censo Demográfico – 2010 

 

Em 2.010, não havia moradores urbanos vivendo em aglomerados 

subnormais (favelas e similares). 

Para ser considerado proprietário, o residente deve possuir documentação de 

acordo com as normas legais que garantem esse direito, seja ela de propriedade ou 

de aluguel. A proporção de moradores, em 2.010, com acesso ao direito de 

propriedade (própria ou alugada) atingiu 93,5%. 

 

 

 

  

Percentual de escolas do ensino fundamental e médio com acesso a internet – 

2010 
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As desigualdades sociais também se refletem no acesso aos meios de 

comunicação. Por isto, o Objetivo 8 trata desta questão. 

No Município, em 2.010, a proporção de moradores urbanos com acesso a 

microcomputador era de 32,8%; essa proporção diminui para 19,9% se considerado 

o acesso a microcomputador com internet. No meio rural, 24,4% tinham acesso a 

microcomputador e 4,5% acesso a microcomputador com internet. 

A proporção de moradores com acesso a telefone celular, em 2.010, no meio 

urbano, era de 91,9%; no meio rural, 91,2%. 

 

2 ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE 

2.1 ATENÇÃO BÁSICA 

 

 Paula Freitas possui unidades de Saúde que realizam o primeiro atendimento 

ao paciente. Os casos de urgência e emergência são encaminhados e 

posteriormente atendidos no Hospital Regional São Camilo e quando são crianças e 

gestantes (partos e cesáreas), essas são atendidas no Hospital Maternidade (APMI) 

de União da Vitória. As consultas especializadas são encaminhadas para o CISVALI 

– Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, e nos demais hospitais e 

3
2

,8
 

2
4

,4
 

1
9

,9
 

4
,5

 

U R B A N A  R U R A L  

microcomputador MICROCOMPUTADOR COM ACESSO A INTERNET



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

73 
 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PAULA 

FREITAS 

UAPSF DE 
PAULA 

FREITAS 

ESF _1 

CLÍNICA 
ODONTOL

ÓGICA 

ESB _MI 

CENTRO 
DE SAÚDE 

DA 
RONDINH

A 
CLÍNICA 

ODONTOLÓ
GICA 

ESB_MI 

ESF_2 

POSTO 
SAÚDE 

CARAZINH
O 

CLÍNICA 
ODONTOLÓGI

CA 
CARAZINHO 

POSTO 
SAÚDE 

VARGEM 
GRANDE 

CLÍNICA 
ODONTOLÓGI
CA VARGEM 

GRANDE 

POSTO DE 
SAÚDE DO 

BELA 
VISTA 

NASF III 

CENTRO DE 
SAÚDE DE 

PAULA 
FREITAS 

CLÍNICA 
DE 

FISIOTERA
PIA 

FARMÁCI
A 

MUNICIPA
L 

VIGILÂNCI
A 

SANITÁRI
A  

VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓ

GICA 

ACADEMI
A DA 

SAÚDE 

clínicas por meio das consultas emitidas pelo TFD – tratamento fora do município, 

através da Central de Regulação. 

 

ORGANOGRAMA 1 - Rede Assistencial Própria – Atenção Básica 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 53– Unidades de Saúde do Município de Paula Freitas – Área Rural 

ESTABELECIMENT
O 

TELEFONE ENDEREÇO FUNCIONAMENTO 

Posto de Saúde da 
Vargem Grande 

(42) 88335078 Loc. Vargem 
Grande 

08:00 às 11:30 
13:00 às 17:00 

Posto de Saúde do 
Carazinho 

(42) 88542036 BR 476, 
Carazinho 

08:00 às 11:30 
13:00 às 17:00 

Posto de Saúde do 
Bela Vista 

- Loc. Bela Vista Dias esporádicos pré-
estabelecidos 

FONTE: SMS Paula Freitas 

 

Tabela 54 – Unidades de Saúde do Município de Paula Freitas – Área Urbana 

ESTABELECIMENTO TELEFONE ENDEREÇO FUNCIONAMENTO 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

(42) 35621155 Av. Agostinho 
de Souza, 700, 
Centro 

08:00 às 11:30 
13:00 às 17:00 

Centro de Saúde de (42) 35621155 Av. Agostinho 08:00 às 11:30 
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Paula Freitas de Souza, 700, 
Centro 

13:00 às 21:00 
 

UAPSF de Paula 
Freitas 

(42) 35621155 
– ramal 30 

Rua Juvita 
Grillo, s/n.º 

08:00 às 17:00 

Centro de Saúde da 
Rondinha 

(42) 35622083 Rua Antonio 
Baby, s/n.º, 
Rondinha 

08:00 às 17:00 

Farmácia Municipal (42) 35621155 
– ramal 25 

Av. Agostinho 
de Souza, 700, 
Centro 

08:00 às 11:30 
13:00 às 17:00 

Vigilância Sanitária (42) 35621155 
– ramal 30 

Rua Juvita 
Grillo, s/n.º 

08:00 às 11:30 
13:00 às 17:00 

Vigilância 
Epidemiológica 

(42) 35621155 
– ramal 26 

Av. Agostinho 
de Souza, 700, 
Centro 

08:00 às 11:30 
13:00 às 17:00 

Clínica de Fisioterapia (42) 35621212 
– ramal 237 

Av. Agostinho 
de Souza, 
Centro 

08:00 às 11:30 
13:00 às 17:00 

Academia da Saúde (42) 35621155 Rua Juvita 
Grillo, s/n, 
Centro 

08:00 às 11:30 
13:00 às 17:00 

FONTE: SMS Paula Freitas 

Estratégia Saúde da Família – ESF 

 

Tabela 55 – série histórica de cobertura da APS, ESF e ESB e NASF 

COBERTURA 
POPULACIONAL 

2013 2014 2015 2016 2017 

ESF 100 100 100 100 100 
ESB 100 100 100 100 100 
NASF 100 100 100 100 100 

FONTE: MS – Salda de Situação 

 

A Estratégia Saúde da Família foi operacionalizada no Município em 2003 e 

hoje é composta por duas equipes de saúde da família com cobertura de 100% da 

população. As duas equipes estão divididas da seguinte forma: 

Na UAPSF de Paula Freitas, atua a Estratégia de Saúde da Família 1 com 

saúde bucal. Essa estratégia de Saúde da Família atende às localidades do Centro, 

Loteamento Maria Anízia, Palmital Jararaca, Macacos, Luzia, Faxinal, Poço Preto, 

Colônia Dona Júlia, Vila Rural. Juntamente com essa Equipe atua a Saúde Bucal 

modalidade I, como fora previsto em 2010 a ESF1 com Saúde Bucal. 

O Centro de Saúde da Rondinha engloba em sua Estratégia de Saúde da 

Família os Posto de Saúde da Vargem Grande, Carazinho e Bela Vista e é 
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denominado como ESF 2 com saúde Bucal Modalidade I, possuindo 03 clínicas 

Odontológicas atuantes. Atende às localidades da Rondinha, Cachoeira, Canudos, 

Vargem Grande, Carazinho dos Andréio, Carazinho, Ronda Jararaca, Cerro do 

Leão, Rio das Antas e Bela Vista. 

 

Programa de Atenção à Saúde da Mulher: 
 

 Planejamento Familiar: assistência a Concepção e Contracepção: É prestada 

assistência integral, incluindo consultas individuais pelo médico e enfermeira, 

promoção de grupos de educação em saúde e fornecimento de métodos 

contraceptivos, com a seguinte funcionalidade: 

- ESF1: mensalmente na região central e bimestralmente no interior.  

- ESF2: mensalmente na unidade central Rondinha, postos de saúde da Vargem 

Grande e do Carazinho e reuniões educativas trimestralmente; 

 Assistência Humanizada ao Pré-Natal e Puerpério: Enfocando a assistência 

humanizada, a gestante possui atendimento integral, o qual inclui: 

- Diagnóstico de Gravidez, através da realização do Beta-HCG ou ultrassonografia; 

- Cadastramento de gestantes no 1º trimestre; 

- Classificação de risco gestacional desde a 1ª consulta; 

- A realização de consultas de pré-natal na unidade de saúde pelo médico obstetra, 

ou médico do ESF e/ou enfermeira; 

- Exames gratuitos durante pré-natal, (Tipagem sanguínea, fator RH, hemograma, 

glicemia, toxoplasmose Igm e Igg, TSH, urucultura com antibiograma, Parcial de 

Urina, Parasitológico de Fezes, ultra-sonografias obstétricas, citopatológico cervico 

vaginal) conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e Programa Rede Mãe 

Paranaense, estratificando as gestantes como Risco Habitual, Risco Intermediário e 

Alto Risco; 

- Realização de testes rápidos para HIV, sífilis, Hepatite B e C, nos três trimestres 

de gestação, realizado pelas enfermeiras; 

 -Fornecimento de sulfato ferroso com a finalidade de prevenir anemia durante 

gestação, no puerpério e no recém nato, e, fornecimento de ácido fólico, com o 

intuito de prevenir má formação do tubo neural na criança, ambos apartir da 20.ª 
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semana de gestação até o parto, tendo continuidade do sulfato ferroso por três 

meses pós-parto, conforme programa do ferro do Ministério da Saúde; 

- Participação em grupos de gestantes, realizados trimestralmente no UAPSF e da 

Rondinha, com entrega de brindes para as gestantes (Roupinhas de bebê, fraldas, 

etc), bem como a troca dinâmica de informações dos profissionais de saúde com as 

futuras mamães; 

- Assistência humanizada ao parto, realizada conjuntamente com a Maternidade – 

APMI de União da Vitória, visto que Paula Freitas não possui hospital; 

- Acompanhamento do binômio mãe e filho durante puerpério; 

- Vacinação Anti-tetânica, DTPa, anti Hepatite B, contra influenza 

- Avaliação do puerpério; 

- Alimentação e análise de sistemas de Informação – SISPRENATAL; 

- Estímulo e auxilio ao aleitamento materno; 

- Visitas domiciliares ao RN e puérpera pela equipe de saúde até o 5º dia do 

nascimento. 

 Programa de Prevenção do Câncer de Mama e Colo de Útero: As ações 

objetivam a prevenção e detecção precoce, sendo estas, realizadas semanalmente 

nos Centros de Saúde,  e  diariamente nos postos de  saúde, incluindo: 

- Coleta de exame de prevenção do câncer de colo de útero, para rastrear um 

possível câncer de colo de útero; 

- Palpação das mamas e realização do auto-exame das mamas; 

- Orientação quanto à prevenção de DST/Aids; 

- Disponibilização de mamografias a clientes que fazem parte de grupo de risco 

para câncer de mama ou quando necessário; 

- As mulheres submetidas ao rastreamento tem acesso aos exames de diagnóstico, 

ao tratamento e posterior acompanhamento das alterações encontradas (referência 

e contra-referência), sendo atendida pela Enfermeira e Médico; 

- Alimentação dos Sistemas de Informação: SISCOLO E SISMAMA, com finalidade 

de rastrear e monitorar preventivos e mamografias das mulheres com diagnósticos 

alterados, acompanhando-as encaminhando-as para serviços de referência. 

Realização de evento Outubro Rosa para evidenciar este tema  

 Prevenção de Problemas Odontológicos na Gestante: 
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- Levantamentos de atividade de doenças bucais, especialmente cárie e doença 

gengival; 

- Evidenciação de placa bacteriana 

- Escovação supervisionada 

- Bochechos com flúor 

- Educação em saúde bucal a acesso aos meios de prevenção (escova, pasta e fio 

dental), evidenciando seu fundamental papel familiar com relação as questões 

gerais de saúde, visando proporcionar condições para o auto-cuidado;  

- Estímulo ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade; 

- Educação em saúde, aconselhamento e acesso a meios para prevenção de 

patologias ortodônticas, com ênfase sobre os hábitos bucais nocivos (uso de 

chupetas, sucção de dedo, etc.); 

- Educação em saúde bucal e acesso aos meios de prevenção (gaze ou simular) 

com ênfase na prevenção da “cárie de mamadeira”. 

 

Saúde da Criança 
 

Objetiva criar condições para um atendimento integrado à saúde da criança 

de 0 a 7 anos com a prioridade para os grupos de risco, através de aumento de 

cobertura e melhoria da qualidade do atendimento, visando à diminuição da 

morbimortalidade infantil. As ações desenvolvidas incluem: 

 

 Puericultura:Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, através 

de: 

- Consultas individuais mensais (crianças 0-12 meses), individuais trimestrais 

(crianças 12-24 meses) e individuais anuais (crianças acima de 24 meses) para 

avaliação do crescimento e desenvolvimento pelo médico da ESF, Pediatra e 

enfermeira, garantindo o atendimento de forma humanizada, estabelecendo 

condutas preventivas e diagnosticando precocemente enfermidades e/ou anomalias 

instaladas ou que venham a surgir, envolvendo a família nos cuidados e 

responsabilidades com a criança. 

- Realização ou referência para exames laboratoriais, 

 Vigilância Nutricional:  
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- Combate às carências nutricionais e obesidade, promovida através da ação  

conjunta  das  equipes  de  saúde da  família  com  a  nutricionista; 

- Fornecimento de Vitamina A+D após nascimento, promovendo melhor 

desenvolvimento da visão e dos ossos, assim como o fornecimento de sulfato 

ferroso xarope apartir do 4.º mês de idade (se aleitamento não exclusivo no seio) ou 

apartir do 6.º mês de idade (se aleitamento exclusivo no seio), afim de prevenir 

anemias, conforme preconiza o Ministério da Saúde; 

- Pesagens das crianças, realizadas nas unidades de saúde, escolas, creches e 

grupos da pastoral da criança; 

- Promoção do aleitamento materno e orientação alimentar adequada para a idade; 

- Capacitação da equipe de saúde no reconhecimento precoce de problemas 

nutricionais e de seu manejo, visando recuperar o desnutrido nas fases iniciais de 

carência; 

- Fornecimento de suporte nutricional para crianças inscritas no programa 

(Programa do Leite); 

- Visitas domiciliares as crianças com déficit nutricional conforme necessidade; 

- Acompanhamento e alimentação mensal do Programa SISVAN. 

 Imunização: 

- Realização do Esquema Vacinal Básico de rotina; 

- Busca de faltosos; 

- Realização de Campanhas e intensificações; 

- Alimentação, transferência e acompanhamento dos Sistemas de Informação: 

SIPNI-DESKTOP, SIPNI WEB, SIES. 

 Assistência às doenças prevalentes na infância: 

- Assistência às doenças diarréicas em crianças menores de 5 anos; 

- Assistência às IRA em menores de 5 anos. 

- Assistência a outras doenças; 

 Assistência e prevenção às patologias bucais na infância: Realização de 

ações de prevenção e cura das patologias bucais, buscando o  restabelecimento 

das  funções   da  boca,  com  foco  no desenvolvimento neuro-lingüístico e no 

processo de socialização da criança. 

 

Hipertensos e Diabéticos: 
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Nas Estratégias da Saúde da Família os hipertensos e diabéticos foram 

estratificados como graves, moderados ou leves onde foram feitas agendas anuais 

de cada localidade, para realizar consultas médicas e de enfermagem já com data 

de retorno pré definidas. 

È realizado o cadastramento dos portadores, o qual inclui as seguintes 

ações: Estratificação de Risco, Consulta do médico e enfermeira, Grupos de ações 

educativas em saúde (vida sedentária, tabagismo, alcoolismo, complicações como 

pés diabéticos, controle de dislipidemias, alimentação saudável, prevenção de 

quedas, vacinação) realizadas mensalmente na área urbana e bimestralmente na 

área rural, onde são realizadas:  

- Busca de faltosos; 

- Aferição pressão arterial; 

- Fornecimento de curativos para pacientes com úlceras diabéticas e outras tipos de 

úlceras; 

- Testes rápidos de glicemia; 

- Ações educativas para auto-aplicação de insulina; 

- Atendimento individualizado pela enfermeira; 

- Encaminhamento ao serviço médico, para diagnóstico clínico, diagnóstico precoce 

de complicações e manutenção da saúde, com devidas referência  para  exames 

laboratoriais, ECG e RX de tórax; 

- Tratamento dos casos, enfatizando o fornecimento de medicamentos, enfatizando 

o acompanhamento domiciliar de pacientes com seqüelas de AVC e/ou outras 

complicações; 

- Acompanhamento ambulatorial e domiciliar pela equipe da ESF e ACS´s; 

Atendimento à saúde bucal, ações educativas e de controle das patologias bucais. 

 

Programa de Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase 
 

Ambos são desenvolvidos pelas duas equipes de saúde da família, cuja 

finalidade é diagnosticar, tratar e controlar a tuberculose e hanseníase no município: 
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- Busca ativa entre os sintomáticos respiratórios na rede pública por meio de 

atendimento ambulatorial e visitas domiciliares; 

- Busca ativa entre os sintomáticos dermatológicos para eliminação ou diagnóstico 

da hanseníase, através de exames específicos; 

- Notificação dos casos; 

- Baciloscopia de escarro e RX de tórax em clientes suspeitos e em tratamento, 

para diagnóstico e controle; 

- Busca ativa em todos os comunicantes de hanseníase e tuberculose; 

- Quimioprofilaxia; 

- Busca ativa de faltosos; 

- Coleta de biópsia para diagnóstico médico e para iniciação de tratamento para 

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 tuberculose; 

- Controle e supervisão mensal do paciente; 

- Educação em saúde para os grupos atingidos e população em geral. 

- Tratamento de Dose Supervisionada, realizada pela equipe diariamente; 

 

Atenção à Saúde do Adolescente 
  

 As ESF juntamente com os agentes comunitários de saúde desenvolveram 

ao longo do período: 

-Programa Saúde na Escola com avaliação antropométrica, avaliação ocular onde 

os alterados são encaminhados a nutricionista e ao oftalmologista; 

-Introdução da vacina HPV e Meningo C para meninas e meninos; 

- Educação em saúde nas escolas estaduais e municipais enfocando sexualidade, 

doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hábitos de vida saudáveis 

(higiene/alimentação), uso de drogas licitas e ilícitas. Orientações e palestras 

ministradas nas escolas, com o intuito de esclarecer dúvidas e principalmente levar 

a eles o conhecimento e as causas negativas quando há um envolvimento com 

qualquer tipo de drogas, possuindo referência para internamento e tratamento da 

pessoa dependente da droga. 
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- Consultas ginecológicas, orientações de planejamento familiar e acompanhamento 

de adolescentes gestantes; 

- Acolhimento e acompanhamento terapêutico a adolescentes vítimas de violência e 

seus familiares. 

- Oferecimento de testagem rápida para HIV, HEP B e C, sífilis 

 

Atenção à Saúde do Idoso 
 

Estratificação dos idosos em robustos, risco de fragilização e frágeis; 

- Continuidade no uso da Caderneta do Idoso; 

- Prioridade no atendimento; 

- Participação em atividades de Grupo: Melhor Idade, Hiperdia, Prevenção de 

DST/AIDS, Sexualidade; 

- Participação de profissionais em capacitações para sensibilização e atendimento 

de qualidade ao idoso; 

- Garantia de Imunização contra o tétano a Influenza e pneumonia (Campanhas de 

Vacinas); 

 

Atenção à Saúde Bucal 
 

 Realizar o Cadastramento de usuários, Planejamento, Execução e 

Acompanhamento de ações, através de: 

- Alimentação e análise dos sistemas de informação específicos; 

- Análise dos demais bancos de dados disponíveis para planejamento e 

programação integrada às demais áreas de atenção do PSF; 

- Participação do processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das 

ações desenvolvidas no território de abrangência das Unidades de Saúde da 

Família; 

- Identificação das necessidades e expectativas da população em relação à saúde 

bucal; 

- Organização do processo de trabalho de acordo com as diretrizes do ESF e do 

plano de saúde municipal; 

- Desenvolvimento de ações intersetoriais para a promoção da saúde bucal. 
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-Cadastro e acompanhamento aos pacientes da Apae para tratamento odontológico. 

Os atendimentos estão sendo realizados no Centro Hospitalar de Reabilitação Ana 

Carolina Moura Xavier em Curitiba-PR. 

 

Atenção à Saúde Mental 
 

Os desenvolvimentos de ações em Saúde Mental ocorrem em conjunto com 

o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), o qual o atendimento é voltado para 

os usuários com sofrimentos e transtorno mental e/ ou necessidades decorrentes do 

uso de álcool e outras drogas.  

É realizado o primeiro acolhimento pelos profissionais capacitados, a fim de 

identificar as expressões relacionado ao processo de uso de substancia psicoativas, 

o qual os atendimentos são de caráter individual, grupos, ou visitas domiciliares. 

A Secretaria de Saúde possui uma Central de Regulação de leitos onde é 

realizado o cadastro seguido da anamnese do médico da Estratégia da Saúde da 

Família, onde os tratamentos em geral têm como Referência Clinica Medica Hj de 

União da Vitoria-PR, ou em Curitiba e em Ponta Grossa-PR, quando a necessidade 

de internação. 

 É fornecido consulta com psiquiátrica, psicológica, e a medicação 

psicotrópica.  

 O município possui grupo de Alcoólicos Anônimos: AA, o qual as reuniões 

são semanais. 

 

Avaliação do Desenvolvimento da Atenção Básica 
 

No quadro abaixo, estão demonstrados dados construídos pela Equipe de 

Saúde como subsídios à avaliação da Atenção Básica para a elaboração do 

Relatório Anual de Gestão do ano de 2016. A tabela foi simplificada em relação ao 

original, disponível no Relatório Anual de Gestão/2016. Neste caso estão enfocados 

apenas os componentes da Atenção Básica e seus problemas principais, na ótica 

da atual equipe de saúde. 

Na sequência, a Tabela 56 apresenta a produção de alguns serviços de 

Atenção Básica selecionados no acumulado do Ano de 2016, constantes no 

Relatório Anual de Gestão/2016, da Secretaria de Saúde o Município. 
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Considerando o volume de alguns dos serviços disponibilizados constantes 

na Tabela 56, o número de consultas médicas realizadas atingiu o preconizado pelo 

Ministério da Saúde (02 consultas/habitante/ano). Foram realizadas um total de 

19.982 consultas para uma previsão de 10.872, atingindo, portanto, 3,68 

consultas/habitante/ano. Os exames laboratoriais foram realizados aquém daquilo 

que deveria ser disponibilizado pelo Município. A programação deveria ser de 9.991 

- 50% do total das consultas médicas e atingiuem 2012 o quantitativo de 14.742 – 

73,78%. Esses registram apontam que a previsão de serviços em atenção básica 

está suprindo além do parâmetro estabelecido pelo Ministério da Saúde 

 

Tabela 56 -produção de serviços selecionados em atenção básica – 2016 

ATENDIMENTO 2016 

Total de Consultas Médicas:, sendo 21.213 (100%) 
Consultas Básicas (63%) 14.508(68,39%) 

Consultas de Emergência/Urgência (15%) 2.810(13,24%) 
Consultas Especializadas(22%) 3.895(18,36%) 

Exames Laboratoriais (10.606 – 50%) 21.906 (103,26%) 
Procedimentos de Enfermagem 51.620 
Coletas de cito patológicos 386 
Atendimentos na Farmácia – receitas atendidas 22.700 
Atendimentos de Fisioterapia – sessões 3.140 
Atendimentos de Psicologia 315 
Atendimentos da Assistente Social  319 
Atendimentos de Nutrição 83 
Atendimentos de Odontologia – primeira consulta 
programada 

1.349 

FONTE: Relatório Anual de Gestão, ano 2016.  

 

As tabelas abaixo apresentam a produção de serviços realizados no ano de 

2016 e o resultado da programação avaliada ano 2016 baseadas nos Parâmetros 

Assistenciais do SUS. A primeira tabela apresenta o resultado em relação ao 

programado para as consultas médicas, considerando o total de consultas, 

programadas na razão de 02 consultas/habitante/ano, nesse caso, o cálculo se 

expressa em valores para a cobertura anual. 

 

Tabela 57 – consultas em geral - resultado em relação ao programado – 2016 

SERVIÇOS/PARÂMETRO PROGRAMADO REALIZADO RESULTADO 

Consultas Médicas Total (2 
Consultas/Hab./Ano) 

11.616 21.213 Atingiu 

Consultas  Básicas  63 % 7.318 14.508 Atingiu 
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- Urgências 15 % 1.097 2.810 Atingiu 

Especializadas 22% 1.609 3.895 Atingiu 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde – Plano Plurianual – 2014-2017 

 
A seguir, a tabela apresenta os dados para alguns serviços de diagnose e 

terapêutica, com a avaliação quanto às metas programadas e os resultados obtidos. 

 

Tabela 58 – alguns serviços de diagnose e terapêutica - resultado em relação ao 

programado – 2016 

SERVIÇOS/PARÂMETRO REALIZADO RESULTADO* 

Exames Laboratoriais  
(30 a 50 % das consultas) 

21.906 Atingiu 

Atendimentos de odont.  
(0,5 a 2 hab./ano) 

16.144 - 

Fisioterapias  
(8,5% das consultas) 

2861 Atingiu 

Ultrassom  
(0,5 a 1,5 % das consultas) 

425 Atingiu 

Raios-X 
(6,0 % das consultas) 

1636 Atingiu 

Tomografias  
(0,2 % das consultas) 

200 Atingiu 

FONTE: Parâmetros para Programação das ações básicas de Saúde. (2001) 

 
Conclui-se, neste caso, que a saúde municipal tem atendido a necessidade 

de serviços conforme Parâmetros para Programação das ações básicas de saúde. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE PAULA FREITAS 

CISVALI: 

100% SUS 

100% PREF. 

SIA SUS + 
PREF. 

CONTRATUA
LIZ. 

EXAMES 
MÉDICOS E 
DIVERSOS 

H. APMI 

H. SÃO 
CAMILO 

H. SÃO BRAZ 

DOMIT 

ECOUNIÃO 

CASA DO 
ÓCULOS 

FUTURA 
FONO. 

OTOCL. 
SUL 

LA.B 
PASTEUR 

LAB. WILLY 

ORTOTEC 

PORTO 
GASTRO 

PILZ SERV.  

CLINIMEDI 

LAB. 
MASTERGI

M 

CL. INMEDI 

CL. VITTA 

CONSULTA
S MÉDICAS 
ESPECIALIZ

ADS 

TFD: 

100% SUS 

-H. DE OLHOS 

-H. ANG. CARON 

-AMB. STA CASA 

-H. PEQ. PRÍNC. 

-H. -EVANGÉLICO 

-H. DE CLÍNICA 

-H. CAJURU 

-H. WALD. 
MONASTIER 

-APR 

--CRE KENNEDY 

-TUIUTI 

- ETC... 

EMPRESAS 
CONVENIADA

S: 

-FARMÁCIA DROGACENTRO 

-CLÍNICA M. HJ 

-LABORCENTRO 

-H. SÃO CAMILO 

-H. APMI 

-AUDITORIA DR. TEÓFILO 

- LAUDO ECG DR. PEDRO ALBUQUERQUE 

- LAB. PASTEUR 

-COLETA RESÍDUOS SAÚDE 

CONSÓRCIO 
PARANÁ 
SAÚDE 

2.2 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

 

ORGANOGRAMA 2 - Rede Assistencial Conveniada e Especializada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O Município de Paula Freitas ofereceu através de rede especializada em 

2016 as especialidades de consulta médicas e exames abaixo citados.  Exames 

especializados e diagnósticos de maior complexidade são referenciados. A 

Secretaria de Saúde faz a utilização de Sistema de Informação via Consulfarma 

para a realização de agendamento de consultas e exames em área municipal e 

regional, e, via Sistema de Informação E-SAÚDE e MV para Tratamento Fora do 

Domicilio (TFD), com versões atualizadas constantemente. O município faz parte do 

CISVALI - Consórcio de Saúde e os atendimentos e exames especializados são 

referenciados via Consórcio sendo reservadas cotas-parte nestes atendimentos. 

São referenciados também via TFD – tratamento Fora do Município (consultas em 

geral, principalmente os vazios assistenciais da região de União da Vitória,  

ultrassonografias, tomografias, endoscopias e testes de esforço). 

Disponibiliza-se de imediato agendamento de exames laboratoriais e Rx, 

mediante apresentação da solicitação médica pelo paciente. Os demais exames são 
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agendados mediante liberação de cotas mensais. Exames de urgência são 

priorizados no agendamento. Atualmente encontra-se dificuldade e demora no 

agendamento de exames do tipo: USG’s, Colonoscopia, Endoscopia e Litotripsia, 

sendo sua causa o aumento de pedidos médicos e pouca oferta por cota/mês. 

Na tabela 59, 60 e 61está o demonstrativo da produção de alguns serviços 

especializados prestados no ano de 2016, dentre eles consultas especializadas, 

exames, tratamentos e cirurgias. 

 

Tabela 59 - Demonstrativo Das Consultas Oferecidas Por Especialidade – 2016 

ESPECIALIDADES CISVALI 
UVA/PU 

PG. PREFEIT. 
(DIRET.) 

TFD 100% 
SUS 

TOTAL 

ALERGIA/IMUNOL. - - - - 

ANESTESIOLOGISTA - - 15 15 

CARDIOLOGIA 247 - 41 258 
CARDIOPEDIATRIA - - - - 

CIRUR. BUCO MAX - - 15 15 

CIRURGIA PEDIATRICA - - 08 08 

CIRURGIA CARDIACA - - 04 04 

CIRURGIA GERAL - - 40 40 

CIRURGIA DE CABEÇA E 
PESCOÇO 

- - 02 02 

CIRURGIA PLASTICA - - 02 02 

CIRURGIA TORÁCICA - - 06 06 

DERMATOLOGIA 372 - 16 388 
ENDOCRINOLOGIA 268 - 03 271 

ENFERMEIRO 15 - - 15 

FONOAUDIOLOGIA - - - - 

GASTROENT 68 - 13 81 

GENETICA - - 01 01 

GERIATRIA - - - - 

GINECOLOGIA 49 - 03 52 

HEMATOLOGIA 39 - 14 53 

HEPATOLOGIA - - - - 

INFECTOLOGISTA - - 01 01 

MASTOLOGIA - - 10 10 
MÉDICO CLINICO 96 - - 96 

NEFROLOGIA 22 - 20 42 

NEUROPEDIATRIA - - - - 

NEUROCIRURGIA - - 09 09 

NEUROLOGIA 78 05 81 164 

OBSTETRICIA ALTO RISCO - - - 02 

OFTALMOLOGIA 633 - 163 796 

ONCOLOGIA 93 - 43 136 

ÓRTESE/PROTESE - - 14 14 

ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA 534 - 136 670 

OTORRINOLAQRING. 220 - 52 272 
PEDIATRIA DE ALTO RISCO 32 - 05 37 

PNEUMOLOGIA - - 17 17 

PROCTOLOGIA - - - - 

PSIQUIATRIA 123 - 05 128 

PSICÓLOGO CLINICO - - - - 
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REUMATOLOGIA - 02 35 37 

UROLOGIA 145 - 32 177 

VASCULAR - - 37 37 
TOTAL 3.044 07 844 3.895 

FONTE: SMSPF, Relatório Anual de Gestão 2016, CISVALI, TFD; 
** Não está incluso o número de consultas de traumato/ortop. realizadas no Hospital São Camilo. 
Este hospital está conveniado pelo Município de Paula Freitas para consultas e tratamentos 
ortopédicos. 
***Não está incluso o número de consultas de psiquiatria realizadas na Clínica Médica HJ. Esta 
Clínica está conveniada pelo Município de Paula Freitas para internamentos de pessoas com 
problemas mentais (alcoolismo, drogras, etc...) 

 

Tabela 60– exames gerais e tratamentos 

EXAMES CISVALI 

UVA/PU 

PG. PREFEIT. 

(DIRET.) 

UAPSF TFD 100% SUS CONT. 

H. REG. 

TOTAL 

ANGIOTOMOGRAFIA       

AUDIOMETRIA 37     37 

AVALIAÇÃO 

URODINAMICA 

08     08 

BERA  01    01 

BIÓPSIAS 70 01    71 

BIÓPSIAS (REFOSCO) 33     33 

BOTA DE UNA      - 

CINTIL. MIOCÁRDICA  02    02 

CISTOSCOPIA      - 

COLONOSCOPIA 38     38 

DENSITOMETRIA 

ÓSSEA 

41     41 

ECOCARDIODOP. 169     169 

ECOCARDIOG. PED.      - 

ECODOPPLER 

MEMBROS/CAROTIDAS 

98     98 

ECOGRAFIAS DIVERSAS 1.126  11 03 32 1.183 

ELETROCARDIOG. 425 419    844 

ELÉTROENCEFAL. 15     15 

ELETRONEUROM. 09     09 

ENDOSCOPIA ALTA 

DIG. 

128 01    129 

ESCANOMETRIA      - 

ESPIROMETRIA 44     44 

ESTUDO 

URODINÂMICO 

     - 

EXAMES DIVERSOS 119 02  185  306 

EXAMES 21.894     21.894 
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LABORATORIAIS 

HISTEROSSALPING      - 

HOLTER 24H 61     61 

IMITANCIOMET. 09     09 

INFILTRAÇÕES / 

PUNÇÕES 

19     19 

LITOTRIPSIA 19   15  34 

M.A.P.A. 41     41 

MAMOGRAFIA 285     285 

MAPEAMENTO 

CEREBRAL 

 01    01 

MAPEAMENTO DE 

RETINA 

30     30 

RADIOTERAPIA    17  17 

RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA 

26   37  63 

RX DIVERSOS 1.524 01   111 1.636 

SESSÕES DE FONO      - 

TESTE ERGOMÉTRICO 127     127 

TIL-TESTE      - 

TOMOGRAFIAS 

DIVERSAS 

187 01  09  197 

URETROCISTOG. 01     01 

UROFLUXOM. 70     70 

UROGRAFIA 

EXCRETORA 

02     02 

VIDEOLARING. 44     44 

TOTAL 26.700 429 11 269 143 27.552 

*Fonte: CISVALI, SMS Paula Freitas, TFD, ano 2016 

 
Tabela 61– cirurgias gerais 

CIRURGIA H. REG. 
(Contrat.: verba 

Estado e MS) 

PG. PREFEIT. TFD 
(SUS) 

APMI 
(SUS) 

TOTAL 

ADENOAMIGD. 03    03 

ANGIOPLAST.     - 

APENDICEC.  
 

  - 
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BUCO-MAXILO  
 

01  01 

CARDÍACA   02  02 

CATETERISMO   08  08 

CIRURGIA 
PLASTICA 

 

 

02  02 

CIRURGIA 
PEDIATRICA 

 

 

02  02 

COLICESTEC. 08    08 

CABEÇA E 
PESCOÇO 

  01  01 

CURETAGEM     - 

DERMATOL.     - 

GASTRORRAFIA     - 

GERAL     - 

GINECOLÓGICA 12  02  14 

HERNIOR. 06  03  09 

HISTEREC.  

 

  - 

HEMORROID.  

 

  - 

LAQUEADURA 04 
 

  04 

LITOTRIPSIA  
 

  - 

MASTOIDECTOMI
A 

 
 

  - 

NEFROLOGIA  
 

03  03 

OFTALMOL. 01 
 

11  12 

ONCOLOGIA     - 

OTORRINO 01 02 02  05 

ORTOPÉDICA 13 
05 

05  23 

ODONTOLÓGICA  
 

  - 

PARTO 
CESÁREA** 

 
 

 38 38 

PARTO NORMAL**    38 38 

PROTESE 
DENTARIA 

 01   01 

POSTECT.  

 

  - 
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*FONTE: SMS Paula Freitas, Ano 2016. 
*Total de 76 NV no Ano de 2016 no Município de Paula Freitas, sendo 38 cesáreas e 38 normais. 

 

Órtese/Prótese 
 

Em 2016 foram fornecidos 502 Órteses/Próteses. Foram liberadas bolsas de 

colostomia, óculos, cadeiras de rodas e banho, andador e muleta axilar. Segue 

abaixo tabela do referido fornecimento: 

 

Tabela 62– fornecimento de órtese/prótese – ano 2016 

ÓRTESE/PRÓTESE QUANTIDADE 

Kit colostomia 380 
Óculos 82 
Cadeira de Rodas 07 
Cadeira de Banho 08 
Andador 4 
Muleta Axilar 21 
TOTAL 502 

FONTE: SMS Paula Freitas, CISVALI. 

 

Programa de Reabilitação 
 

O serviço de Fisioterapia é realizado na Clínica de Fisioterapia do Município e 

o serviço de Fonoaudiologia é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação. Em 2016 foram realizados uma média mensal de 3.735 sessões de 

fisioterapia. 

 

Serviço de Apoio na Remoção de Pacientes 
 

O Município disponibiliza uma frota de 11 veículos, para transporte de 

pacientes. Sendo esses 06 carros pequenos, 02 Micro Ônibus, 01 Van Spriter, 02 

Ambulâncias. Esse transporte é destinado a todos os usuários que necessitem. 

São transportados mensalmente cerca de cerca de 535 pessoas para o 

município vizinho de União da Vitoria de segunda a sexta feira nos seguintes 

PROSTATECT.  

 

  - 

UROLÓGICA  
01 

08  09 

VASCULAR   04  04 

VASECTOMIA   01  01 
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horários 06h30min, 07h40min e 13 horas, 201 pessoas a Curitiba 02h00min, 1 

pessoa a Ponta Grossa 03h00min e cerca de 03 pessoas a Guarapuava 03h00min. 

O município conta também com remoções de emergência cujo o número é de 

difícil estimativa, esses transportes ocorrem principalmente durante a noite, finais de 

semana, recessos e feriados. 

 

2.3 ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E HOSPITALAR 

 

O Município mantém convênio com 03 hospitais, sendo: 

 Hospital Regional São Camilo, que realiza atendimento de 

urgência/emergência clínica/cirúrgica e internamentos nesta área; 

 Associação de Proteção a Maternidade e Infância (APMI), que realiza 

atendimento gineco-obstétrica (partos e cesáreas), urgência e emergência 

nesta área, bem comona área de pediatria e cirurgia; 

 Clínica Médica HJ: internamento psiquiátrico. 

 

 
Tabela 63 – internamentos 2016 

INTERNAMENTOS H. REGIONAL APMI HJ TOTAL 

100% SUS 343 151 15 509 
100% PREFEITURA 01 01 14 16 

TOTAL 344 152 29 525 
FONTE: SMS Paula Freitas, Relatório Anual de Gestão, ano 2016. 

 

Para a Assistência de Urgência e Emergência o Município possui convênio 

com os hospitais acima citados. No ano de 2016foram atendidas 2.589consultas 

nessas unidades, realizando procedimentos de baixa e média complexidade. Na 

tabela abaixo podemos ver o números de atendimentos realizados por unidade 

conveniada. 

 

Tabela 64 – atendimentos de urgência e emergência – consultas plantões - 2016 

ATENDIMENTOS 
PLANTÓES 

QUANTIDADE 

HOSPITAL REGIONAL 1.696 
HOSPITAL APMI 893 
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TOTAL 2.589 
FONTE: SMS Paula Freitas, Relatório Anual de Gestão, ano 2016. 

 

 O município atende cerca de 200 atendimentos/mês nos plantões de 

urgência e emergência. 

  O atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar é realizado nas 

próprias unidades conveniadas ou nas unidades municipais quando em horário de 

expediente, no qual a secretaria de saúde tenta buscar o encaminhamento e o 

atendimento do paciente com rapidez e eficácia. A estrutura física própria e 

conveniada proporciona um atendimento com qualidade ao paciente, tendo um 

espaço físico suficiente para o atendimento de baixa e média complexidade. 

Durante o horário de expediente no Município, que é das 8:00 às 11:30 e das 13:00 

às 17:00 são prestados vários outros atendimentos nesse mesmo local como 

curativos, aplicação de medicamentos, consultas clínicas, pediátricas, 

ginecológicas, odontológicas, pequenas cirurgias, entre outras. E no horário 

estendido que é das 17:00 as 21:00h são atendidos na unidade de saúde as 

urgências e emergências. 

 

 Estrutura Dos mecanismos de regulação 
 

  O Município dispõe do acesso ao sistema Estadual de Regulação para 

cadastro de pacientes que necessitam de tratamento de dependência química e 

psiquiátrica.  

 

2.4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 Vigilância Epidemiológica 

 

Como define a Lei Complementar n.º 141/2012, a vigilância epidemiológica é 

"o conjunto  de  atividades  que  permite reunir a informação indispensável para 

conhecer, a qualquer momento, o comportamento ou história natural das doenças, 

bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com o fim 

de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as medidas indicadas e 

eficientes que levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças".  
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Não há registro quanto à data exata em que foi instituído o serviço de 

epidemiologia. Acredita-se que tenha sido estruturado a partir do surgimento da 

Secretaria Municipal de Saúde, após o processo de municipalização.  

 Estrutura: 01 sala, 01 computador. 

 Recursos Humanos: 01Enfermeira; 01 Técnica de Enfermagem, 

 

 Vigilância Sanitária 
 

O Departamento de Vigilância Sanitária do Município de Paula Freitas foi 

criado no dia 12 de maio de 1998, pela Lei nº 526/98, que dispõe sobre as ações 

de saneamento e vigilância, criação da taxa de saúde (Lei n.º 001 de 28 de 

Dezembro de 2005) e dá outras providências, onde dita que “Compreende-se por 

ações de Saneamento e Vigilância Sanitária o conjunto de ações capazes de 

diminuir, eliminar ou prevenir riscos e intervir sobre os problemas sanitários 

decorrentes da produção e circulação de produtos, serviços e do meio ambiente, 

objetivando a proteção da Saúde da população em geral”. Desde sua criação o 

Departamento de Vigilância Sanitária deste município exerce as atividades de 

Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental e Saúde do trabalhador, se utilizando 

como amparo legal o Código Sanitário do Estado do Paraná, bem como suas 

atualizações. 

 

TABELA-65 Visa Municipal 

Ato Formal Instrumento Legal Número Data 

Criação Da Visa Lei 526 12/05/1998 

Taxas Em Saúde Lei 001 28/12/2005 

Código de Saúde 

Estadual 

Lei  13331 23/11/2001 

Fonte: Visa Municipal 

 

Organização da Vigilância Sanitária no Município 

 

Estrutura Física: 
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A Vigilância Sanitária Municipal possui uma sala própria, junto ao prédio da 

UAPSF de Paula Freitas, localizado na rua Juvita Grillo, s/n.º, Centro. 

 

TABELA 66 – RECURSOS HUMANOS DA VISA MUNICIPAL - 2013 

PROFISSIONAL QUANTIDADE VÍNCULO/CARGA HORÁRIA 

Médico Veterinário 01 Efetivo 20 h 

Agente de Endemias 01 Estágio 40 h 

FONTE: SMS Paula Freitas. 

 

Tabela 67 – lista de equipamentos existentes na visa municipal – 2017 

Equipamento/Estrutura Possui Qt. Exclusividade 

Veículo (X) Sim  

() Não 

2 (   ) próprio da VISA (X ) compartilhado 

SMS 

Telefone (X)Sim  

(   )Não 

3  (   ) próprio da VISA (X) compartilhado 

SMS 

Fax (X)Sim 

 (   )Não 

1 (   ) próprio da VISA (X) compartilhado SMS 

Computador (X)Sim  

(   )Não 

4 (X) próprio da VISA (   ) compartilhado SMS 

Impressora (X)Sim 

 (   )Não 

2 (X) próprio da VISA (   ) compartilhado SMS 

Termômetro de Ambiente (X)Sim 

 (   )Não 

1 (X) próprio da VISA (   ) compartilhado SMS 

Termômetro de inserção (X)Sim 

 (   )Não 

1 (X) próprio da VISA (   ) compartilhado SMS 

Dosador de Cloro DPD (X)Sim 

 (   )Não 

1 (X) próprio da VISA (   ) compartilhado SMS 

Turbidímetro  ( X)Sim  

(   )Não 

1 (  ) próprio da VISA (   ) compartilhado SMS 

Máquina fotográfica ( X)Sim          

(  )Não 

 (   ) próprio da VISA ( x) compartilhado 

SMS 

Filmadora (   )Sim 

 ( )Não 

 (   ) próprio da VISA ( x ) compartilhado 

SMS 

Retroprojetor (   )Sim 

(X)Não 

 (   ) próprio da VISA (   ) compartilhado 

SMS 

Videocassete (   )Sim 

(X)Não 

 (   ) próprio da VISA (   ) compartilhado 

SMS 
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Projetor de slides (   )Sim 

(X)Não 

 (   ) próprio da VISA (   ) compartilhado 

SMS 

Geladeira ( x)Sim  

(   )Não 

1 (  ) próprio da VISA (X ) compartilhado SMS 

Congelador (   )Sim  

(  x)Não 

 (   ) próprio da VISA (  ) compartilhado SMS 

Medidor de Radiação 

Ionizante 

(   )Sim 

(X)Não 

 (   ) próprio da VISA (   ) compartilhado 

SMS 

Dosímetro Radiação 

Ionizante 

(   )Sim 

(X)Não 

 (   ) próprio da VISA (   ) compartilhado 

SMS 

Sistema informatizado para 

liberação de licença 

Sanitária e cadastro de 

estabelecimentos 

(X)Sim           

(   )Não 

 (  ) próprio da VISA (   ) compartilhado SMS 

Sistema de arquivos para 

registro e guarda dos 

processos dos 

estabelecimentos 

(X)Sim 

 (   )Não 

 (X) próprio da VISA (   ) compartilhado SMS 

Arquivos (X)Sim  

(   )Não 

5 (X) próprio da VISA (   ) compartilhado SMS 

Armários (X)Sim  

(   )Não 

3 (X) próprio da VISA (   ) compartilhado SMS 

Máquina de escrever (X)Sim  

(   )Não 

1 (X) próprio da VISA (   ) compartilhado SMS 

Mesas de trabalho (X)Sim  

(   )Não 

7 (X) próprio da VISA (   ) compartilhado SMS 

Sala própria (X)Sim 

 (   )Não 

1 (X) próprio da VISA (   ) compartilhado SMS 

Ponto de Internet (X)Sim 

 (   )Não 

4 (X) próprio da VISA (   ) compartilhado SMS 

Fonte: Visa Municipal 

 

Todos os estabelecimentos do município são frequentemente vistoriados pela 
Vigilância Sanitária e o alvará sanitário é emitido anualmente.  

 
Tabela 68– Estabelecimento Inspecionados 

Estabelecimentos inspecionados 2015 2016 

Industrias  5 5 

Comércios e prestadores de serviço 98 105 

Restaurantes, padarias 11 12 
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Estabelecimentos de interesse a saúde  11 11 

Fábricas de alimentos de maior risco 1 1 

Estabelecimento de ensino  8 9 
Fonte: Visa Municipal 

 

 
O plano de Gerenciamento de Resíduos foi elaborado no ano de 2015 pelos 

técnicos da Secretária Municipal de Saúde e aprovado na Vigilância Sanitária 

Municipal. No ano de 2016 ocorreram mudanças e outras empresas foram 

contratadas através de nova licitação, assim houve a necessidade da elaboração e 

aprovação de um novo Plano de Gerenciamento de Resíduos. 

 

Vigilância Ambiental 
 

O Serviço de Vigilância Ambiental está implantado com foco na dengue e na 

qualidade da água para o consumo. Funciona juntamente com os profissionais e 

serviços da Vigilância Sanitária acima citada. Infra-estrutura e organização: A 

Estrutura funciona dentro da Vigilância Sanitária, dispondo para uso os mesmos 

equipamentos. Envolvimento da mídia local; atividades de mobilização social; 

inserção na rede escolar; produção local de material de divulgação; curso de 

capacitação para os agentes. 

A partir de 2015 foi revisto o reconhecimento geográfico e foram atualizados 

os imóveis a serem trabalhados para levantamento de índice, totalizando 999 

imóveis. As visitas para levantamento de índice são divididas em 3 ciclos de 4 

meses, e em cada ciclo são realizadas 30% dos imóveis. Quanto as Pontos 

Estratégicos atualizamos para três, e as visitas são feitas 1 a cada 15 dias em cada 

ponto. 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Visa Municipal 

 

Parâmetro/  
meta alcançada  
2015 

Parâmetro/ meta 
alcançada 2016 

LI=999 visitas e  
PE=72 visitas/ 
84% 
 

LI 999 visitas e 
PE=72 visitas/ 
100% 
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A vigilância sanitária realiza as análises de cloro e turbidez nos três pontos 

da Sanepar quinzenalmente.  Para as análises microbiológicas e físico- química a 

coleta é feita pela vigilância sanitária e a água é enviada ao laboratório de 

referência.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Visa Municipal 

 

Vigilância em Saúde do Trabalhador 
 

O Município de Paula Freitas vem mantendo o trabalho através da Unidade 

Sentinela da Saúde do Trabalhador o qual foi implantado no Centro de Saúde de 

Paula Freitas no dia 25 de novembro de 2008, após um evento para discutir a 

Saúde do Trabalhador que se sucedeu no Centro Comunitário com a presença de 

autoridades locais e estaduais, representantes do CEST (Centro Estadual de Saúde 

do Trabalhador), do CEREST (Centro de Referência Especializado em Saúde do 

Trabalhador), técnicos da 6ª RS, Comissão municipal de saúde do trabalhador, além 

de empresários e população em geral. No ano de 2016  

 

 

 

 

 

Fonte: Sinan 

 

Vigilância Sanitária 

 

AÇÕES ATIVIDADES INDICADOR META / ÍNDICE 

COLETAR 
AMOSTRAS DE 

PRODUTOS 
SUSPEITOS PARA 

- Coletar as amostras e 
encaminhar ao LACEN – 
PR. 
 

- Coordenador da 
VISA / Equipe da 
VISA 
- LACEN 

- Conhecer o 
resultado da 
análise para as 
providências 

Parâmetro/  
meta alcançada  

2015 

Parâmetro/  
meta alcançada 

2016 

72 analises/ 
100 % 

 

72 analises/ 
100% 

Acidentes graves 
notificados  

2015 

Acidentes graves  
notificados 2016 

1 3 
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ANÁLISE 
LABORATORIAL 

”QUANDO 
NECESSÁRIO” 

- VISA Estadual 
 

cabíveis. 
 

REALIZAR 
INVESTIGAÇÕES E 

NOTIFICAÇÕES. 
 

- Estabelecer vínculos com 
as demais áreas de 
vigilância em saúde e 
demais setores. 
- Definir as ações conjuntas 
de 
notificação e investigação. 

-Coordenador da 
VISA / Equipe da 
VISA 
- Vigilância 
Epidemiológica. 
- VISA Estadual 

- Investigações 
e notificações 
executadas e 
documentadas. 
 

 
ATENDIMENTO À 

DENÚNCIA/ 
RECLAMAÇÃO. 

 
 

- Implementar e executar um 
serviço de atendimento à 
denúncia /reclamação. 

- Coordenador da 
VISA / Equipe da 
VISA 
- Secretaria de 
Saúde. 
- Prefeito Municipal. 
- Demais setores de 
vigilância em saúde. 
- Setor de fiscalização 
municipal. 

- Serviço de 
atendimento 
instalado e 
ações 
executadas. 
 

AÇÕES DE 
NOTIFICAÇÃO, 

INVESTIGAÇÃO E 
INSPEÇÃO 

CONJUNTAS COM A 
VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, 
SAÚDE DO 

TRABALHADOR E 
ASSISTÊNCIA. 

- Promover maior integração 
com as demais áreas de 
vigilância e 
assistência para a 
programação de ações 
conjuntas. 
- Executar as ações 
programadas. 
- Ações conjuntas 
executadas. 
 

- Coordenador da 
VISA / Equipe da 
VISA 
- Secretaria de saúde. 
- Vigilância 
Epidemiológica. 
 

- Ações 
conjuntas 
executadas 
 

PARTICIPAR DOS 
PROCESSOS DE 

EDUCAÇÃO 
DESTINADA 

ÀS EQUIPES DE 
SAÚDE 

DA FAMÍLIA E 
AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE. 

- Definir conjunto de 
informações de VISA para 
inserção nos processos de 
educação destinados às 
equipes de saúde da família 
e ACS. 
 

- Equipe da VISA 
- Secretaria de saúde. 
- Demais setores de 
vigilância em saúde. 

- Informações 
educativas 
inseridas. 
 

REDUÇÃO DOS 
RISCOS E 

AGRAVOS À SAÚDE 
DA POPULAÇÃO, 
POR MEIO DAS 

AÇÕES DE 
PROMOÇÃO E 

VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE 

Implementar ações de 
saneamento básico e saúde 
ambiental para a promoção 
à saúde e redução das 
desigualdades sociais com 
ênfase no Programa de 
aceleração do crescimento. 

- percentual de 
realização das 
análises de vigilância 
da qualidade da água 
referente ao 
parâmetro coliformes 
totais 
- 01 coleta a cada 15 
dias em 03 pontos 
(Centro, Rondinha e 
Vargem Grande) 

- 100%  
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PLANO DE 
GERENCIAMENTO 

DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS EM 

SAÚDE – PGRSS 

- Rever e readequar se 
necessário o PGRSS após 
licitação de nova empresa 
que coletará os resíduos 
sólidos da saúde 

- VISA, Secretaria de 
Saúde, Equipe 
envolvida 

- Realizar 

VIGILÂNCIA 
AMBIENTAL 

(CONTROLE DA 
DENGUE) 

- Realizar levantamento de 
índice 

- Agente de Endemias 
xxxxx no ano de 
2016 

- Preparar pontos 
estratégicos 

- Agente de Endemias 

- 1 a cada 15 
dias em 03 
pontos ( 2 no 
Centro e 1 na  
Rondinha) 

 

2.5 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

A Assistência Farmacêutica (AF) do Município deve ser estruturada de 

acordo com os conceitos definidos na Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica. Para uma aproximação, as citações abaixo estabelecem algumas 

definições da Assistência farmacêutica no SUS e o que é a Assistência 

Farmacêutica. 

Concepção de Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde: 

 

“Assistência Farmacêutica trata-se de um conjunto de ações, centradas no 
medicamento e executadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, visando 
à promoção, proteção e recuperação da saúde da população, 
compreendendo os seus aspectos individuais e coletivos. Essas ações, 
necessariamente baseadas no método epidemiológico, deverão envolver: 
padronização, prescrição, programação, aquisição, armazenamento, 
distribuição, dispensação, produção, controle de qualidade, educação em 
saúde, vigilância farmacológica e sanitária, pesquisa e desenvolvimento de 
medicamentos, imunoterápicos e hemoderivados”. 

 

O que é Assistência Farmacêutica? 

“É um conjunto de ações direta ou indiretamente relacionadas 
ao acesso a medicamentos. Essas ações pretendem apoiar as ações 
de saúde necessárias a uma comunidade e envolvem o abastecimento 
de medicamentos em cada uma de suas etapas, desde a conservação 
e controle de qualidade, passando pela segurança e a eficácia 
terapêutica, o acompanhamento e a avaliação da utilização. Também 
trata da obtenção e a difusão da informação e a educação 
permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade 
para assegurar seu uso racional. (MINISTÉRIO DA SAÚDE) 
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Na sequência, o Diagrama representa as várias etapas do Ciclo da 

Assistência Farmacêutica, que deverá ser contemplada conforme os vários 

aspectos descritos. O Diagrama representa resumidamente as etapas e as suas 

interdependências.  

 

ORGANOGRAMA 3 – Ciclo da Assistência Farmacêutica 

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde possui uma Farmácia devidamente 

regularizada no Conselho Regional de Farmácia, com a assistência Técnica de 01 

farmacêutico, e 4 dispensários.  

Os medicamentos disponibilizados estão contemplados na REMUME 

(Relação Municipal de Medicamentos), a qual é baseada na RENAME (Relação 

Nacional de Medicamentos).   

Esta REMUME é constantemente revisada pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT). A escolha dos medicamentos é baseada em dados 

epidemiológicos, econômicos, geográficos e culturais do município. 

A programação de medicamentos tem por objetivo garantir a disponibilidade 

dos medicamentos nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender a 

demanda da população. Esta programação é baseada na lista de medicamentos 
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selecionados pelo município (REMUME) considerando dados epidemiológicos e 

históricos de consumo. 

A Aquisição é realizada através de processo licitatório anual e pelo Consórcio 

Paraná Saúde, trimestralmente. 

 

Consórcio Paraná Saúde 

 

Com a finalidade de aperfeiçoar os recursos da assistência farmacêutica 

básica é que em junho de 1999, os municípios do estado do Paraná, com o apoio da 

Secretaria de Estado da Saúde, constituíram o Consórcio Paraná Saúde. Hoje, com 

387 municípios associados dos 399 do Estado, o Consórcio vem efetuando a 

Aquisição de seus Medicamentos Básicos, preservando a autonomia de cada 

município na seleção e quantificação dos medicamentos de suas necessidades, a 

cada aquisição. Segue abaixo tabela informativa dos lotes e seus valores adquiridos 

no ano de 2016 pelo Município de Paula Freitas.  

 

Tabela 69 – lotes e demais informações – medicamentos do consorcio paraná 

saúde – ano 2026 – Paula Freitas 

LOTE ABERTURA FECHAMENTO TOTAL 
REC. 

FINAN. 

TOTAL 
PROGRA

MADO 

RESPASS
E 

FEDERAL 

REPASSE 
ESTADUAL 

REPASSE 
MUNICIPA

L 

1 12/02/201
6 

24/02/2016 7.332,99
9 

7.308,25
4 

7.332,99
9 

  

2 12/02/201
6 

25/02/2016 15.000,0
0 

14.989,9   15.000,0
0 

3 12/02/201
6 

24/02/2016 4.868,33
5 

4.867,85  4.868,33
5 

 

4 09/05/201
6 

24/05/206 4.868,33
5 

4.912,36
8 

4.868,33
5 

  

5 09/05/201
6 

25/05/2016 15.000,0
0 

15.079,47
9 

  15.000,0
0 

6 09/05/201
6 

24/05/2016 6.086,96 6.087,35
6 

 6086,96  

7 08/08/201
6 

22/08/2016 7.333,25
2 

7.333,12
4 

7.333,25
2 

  

8 08/08/201
6 

22/08/2016 15.000,0
0 

14.999,85
3 

  15.000,0
0 

9 08/08/201
6 

22/08/2016 3.651,48
8 

3.648,79
6 

 3.651,48
8 

 

10 31/10/201
6 

17/11/2016 7.332,66
3 

7.331,71
3 

7.332,66
3 

  

11 31/10/201
6 

17/11/2016 15.000,0
0 

14.996,49
6 

  15.000,0
0 

12 31/10/201 17/11/2016 3.654,57 3.654,36  3.654,57  
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6 7 5 7 
Fonte: Consorcio Paraná Saúde, Ano 2016 

 

Licitações Municipais Para Aquisição de Medicamentos, Materiais Médico, De 

Enfermagem e Odontológico: 

 

A Política Municipal de Medicamentos tem como principal propósito garantir a 

necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso 

racional e o acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais.  

A licitação é um conjunto de procedimentos formais, uma série ordenada de 

atos, que devem ser registrados em processo próprio e obedecer aos princípios da 

legalidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao edital e 

do julgamento objetivo, entre outros. A licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração Pública. 

Utilizamos a modalidade Pregão presencial, com prazo de divulgação mínima 

de 8 dias em diário oficial e site da Prefeitura. 

Aquisições sem licitação são realizadas em casos de urgência obedecendo à 

legislação específica (Lei n o 8.666/1993). 

 

Tabela 70 – aquisições medicamentos, material médico, de enfermagem e 

odontológico – ano 2016.  

 

Nº Licitação Modalidade Valor 

09/2016-PR Pregão presencial 87.136,12 
70/2016-PR Pregão presencial 127.975,78 

Fonte: Setor Licitação, Prefeitura Municipal de Paula Freitas, ano 2016. 

 

O armazenamento dos medicamentos é realizado na Farmácia Central, onde 

é feito controle de temperatura e umidade a fim de garantir a segurança e as 

características de qualidade dos medicamentos armazenados. Medicamentos termo 

lábeis são armazenados em geladeira com temperatura controlada e medicamentos 

psicotrópicos em armários com chave, de posse do farmacêutico.   

A distribuição é uma atividade essencial para garantir o suprimento de 

medicamentos. Ela é realizada mensalmente conforme a necessidade de cada 
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dispensário. O dispensário preenche uma tabela que contém todos os 

medicamentos da REMUME, salvo psicotrópicos, informando quantidade necessária 

para provisionamento mensal e o encaminha para a farmácia central. A 

Farmacêutica faz a análise dos pedidos e separação dos medicamentos para cada 

dispensário. Todo o processo de transferência de medicamentos da Farmácia 

Central para os dispensários é realizado através de sistema informatizado, 

CONSULFARMA. 

 

Abaixo tabela sobre o consumo de medicamentos do último quadrimestre do 

ano de 2016:  

 

Tabela 71 - dados de consumo de medicamentos.  

Fonte: Relatório quadrimestral – 4 quadrimestre de 2016 

 

Funcionamento da farmácia:  

 

A presença do farmacêutico no serviço de farmácia, além de ser uma 

exigência legal, é essencial para orientar a população e os outros profissionais 

envolvidos no serviço quanto ao uso correto dos medicamentos. O farmacêutico 

deve estar bem preparado, nos aspectos biopsicossociais para atuar no atendimento 

ao público e lidar com as diferentes situações que aí se apresentam – muitas vezes, 

extremamente delicadas. Além disso, ele deve relacionar-se bem com os outros 

profissionais, em especial com os prescritores, para a garantia do sucesso do 

tratamento do paciente.  

Descrição 
Individual 

Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Total  

Receitas 
Atendidas – 

Elenco 
Farmácia 

Básica 

2.165 1.475 1.023 1.010 5.673 

7.697 

Receitas 
atendidas – 

psicotrópicos 
e antibióticos 

451 443 343 298 1535 

Componente 
especializado 

(CEAF) 

116 116 116 116 464 

Receitas 
atendidas pg. 

prefeitura 

14 4 5 2 25 
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Destacam-se, ainda, duas características do serviço da farmácia que 

merecem considerações: 

 • Grande demanda: tornando imprescindível a necessidade, por parte do 

farmacêutico, de ser auxiliado por outro profissional de nível técnico, o assistente do 

farmacêutico.  

 A natureza do serviço: exige a existência de protocolos, procedimentos e até 

mesmo um regimento interno. Esses documentos devem ser de conhecimento 

geral e permanecer disponíveis a todos os profissionais. 

 

Na tabela abaixo descrevemos o horário de funcionamento da farmácia e 

dispensários 

 

Tabela 72– horário de funcionamento da farmácia e dispensários municipais 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Farmácia 
Central 

8h – 11:30h 
13h – 17h 

8h – 
11:30h 

13h – 17h 

8h – 
11:30h 

13h – 17h 

8h – 
11:30h 

13h – 17h 

8h – 
11:30h 

13h – 17h 

Dispensário 
Rondinha 

8h – 11:30h 
13h – 17h 

8h – 
11:30h 

13h – 17h 

8h – 
11:30h 

13h – 17h 

8h – 
11:30h 

13h – 17h 

8h – 
11:30h 

13h – 17h 

Dispensário 
Vargem 
Grande 

8h – 11:30h 
13h – 17h 

8h – 
11:30h 

13h – 17h 

8h – 
11:30h 

13h – 17h 

8h – 
11:30h 

13h – 17h 

8h – 
11:30h 
13h – 17h 

Dispensário 
Carazinho 

8h – 11:30h 
13h – 17h 

8h – 
11:30h 

13h – 17h 

8h – 
11:30h 

13h – 17h 

8h – 
11:30h 

13h – 17h 

8h – 
11:30h 

13h – 17h 

Dispensário 
Bella Vista 

Conforme programação de atendimento 

 

Atendimento a Prescrições do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica: 

 

O paciente munido de sua receita e documentos pessoais procura a unidade 

de saúde mais próxima de seu domicílio, salvo quando tratar-se de medicamentos 

disponibilizados apenas pela Farmácia Central.  

Os medicamentos são dispensados mediante receita de prescritor habilitado e 

cadastro do paciente no sistema informatizado CONSULFARMA. Tanto receitas 

provenientes do Sistema Único de Saúde quanto de convênios e particulares.  
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A Prescrição de medicamentos controlados pela Portaria 344/98 possui 

validade de 30 dias a contar da data da prescrição. Os medicamentos disponíveis na 

farmácia pertencem a B1 (notificação de receita azul e receituário branco) e C1 

(receituário branco em 2 vias) desta Portaria. Estes medicamentos ficam sobre a 

guarda do Farmacêutico e são dispensados de acordo com a quantidade prescrita, 

não ultrapassando a quantidade máxima para 60 dias de tratamento conforme 

regulamentado. A primeira via da prescrição é retida na farmácia por período de 2 

anos e a segunda entregue ao paciente.  

A prescrição de antibióticos, conforme RDC 20 de 5 de maio de 2011, deve 

ser realizada em 2 vias possuindo validade de 10 dias. Salvo quando especificado o 

uso contínuo, quando terá validade de 90 dias a contar da data da prescrição. O 

medicamento é dispensado e a segunda via é retida pela farmácia por período de 2 

anos. 

Prescrições que contenham medicamentos especificados com “Uso Contínuo” 

são válidas para 6 meses a partir da data de prescrição, sendo a dispensação 

realizada a cada 2 meses. 

Prescrições que contenham contraceptivos, possuem validade de 1 ano a 

partir da data da prescrição, salvo para levonorgestrel 0,75mg (pílula de emergência) 

e noretisteorna 0,35mg (utilizada pelo período de amamentação exclusiva). A 

dispensação ocorre conforme o contraceptivo prescrito. 

Prescrições que contenham medicamentos injetáveis possuem validade para 

a data da prescrição, salvo quando especificado em receita de outra maneira. 

Demais medicamentos possuem sua prescrição com validade para 10 dias. 

No ato da dispensação, para quaisquer medicamentos o paciente ou 

responsável legal recebe orientações sobre preparo, horários de administração 

(posologia), duração do tratamento, interações medicamentosas importantes, 

interações com alimentos, cuidados especiais no uso de cada medicamento.  

Toda dispensação é registrada no sistema informatizado CONSULFARMA. 

 

Programas Municipais 

 

Hiperdia 
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A hipertensão arterial e o diabetes mellitus constituem os principais fatores de 

risco para as doenças do aparelho circulatório, as quais representam um importante 

problema de saúde pública em nosso país. O farmacêutico que integra a equipe 

multidisciplinar do Programa desempenha atividades de implantação de ações de 

promoção de hábitos e estilo de vida saudáveis, voltados ao melhor controle clínico 

das doenças, realiza atividades educativas em grupo, visando a importância do 

medicamento no tratamento e controle da hipertensão arterial e do diabetes, assim 

como o uso racional destes medicamentos.  

São realizadas reuniões mensalmente. Todos os hipertensos e diabéticos são 

convidados a participarem, onde é feita a avaliação antropométrica, aferição de 

pressão arterial e teste de glicemia capilar. Esses dados são marcados na 

carteirinha, e após a reunião, esses pacientes retiram a medicação na farmácia. Há 

uma equipe que faz essas reuniões no interior do Município.  

 

Programa de Automonitoramento da Glicemia Capilar 

 

Programa destinado ao acompanhamento de diabéticos insulinodependentes, 

possibilitando o acesso de forma contínua aos insumos: tiras e lancetas que 

garantam o automonitoramento glicêmico, através de disponibilização de aparelhos 

monitores de verificação glicemia capilar. 

Os pacientes cadastrados no programa serão monitorizados, devendo 

apresentar: 

- Diário de glicemias preenchido adequadamente ou o glicosímetro, por 

ocasião do recebimento mensal de insumos;  

- Receita médica atualizada a cada 3 meses do endocrinologista ou médico 

da UBS;  

- Comprovação de participação em programa público de educação em 

diabetes. 

A cada retirada dos insumos esses pacientes passam por atendimento 

farmacêutico, possibilitando dessa maneira o acompanhamento farmacoterapêutico, 

além de orientações pertinentes ao seu tratamento, orientações sobre autocuidado, 

entre outros. Esse atendimento é registrado em sistema informatizado 

CONSULFARMA. 
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Atendimento a Prescrições do Componente Estratégico da Assistência 

Farmacêutica: 

 

O MS considera como estratégicos todos os medicamentos utilizados para 

tratamento das doenças de perfil endêmico que tenham impacto socioeconômico e 

cuja estratégia de controle concentre-se no tratamento de seus portadores, 

utilizando-se de protocolo e normas estabelecidas. A execução desse componente 

é feita de forma centralizada pelo MS, o qual repassa os medicamentos aos 

Estados, e estes armazenam e distribuem aos municípios. 

 

Programa Tuberculose 

 

O MS definiu a tuberculose como prioridade entre as Políticas 

Governamentais de Saúde, estabelecendo diretrizes para as ações e fixando metas 

para o alcance de seus objetivos.  

O diagnóstico precoce associado ao tratamento eficaz constitui o principal 

aliado no combate à doença.  

O tratamento da tuberculose tem a duração média de seis meses, é auto - 

administrado e, em situações especiais, supervisionado pelos serviços de saúde. A 

eficácia do tratamento depende da escolha do medicamento adequado na dose 

correta e da adesão do paciente (cumprimento rigoroso do esquema terapêutico 

prescrito). O Farmacêutico tem papel de suma importância no sucesso deste 

Programa.  

Entre suas ações estão:  

• Atuar na dispensação dos medicamentos;  

• Orientar o paciente a respeito do agravo em relação ao tratamento, 

duração, uso dos medicamentos e esclarecer mitos;  

• Explicar ao paciente por que o tratamento supervisionado é necessário e 

quem vai realizar a supervisão (quando aplicável);  

• Identificar reações adversas e interações medicamentosas. 

 • Planejar, juntamente com a equipe e coordenação municipal, estratégias de 

controle da tuberculose na comunidade;  
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• Realizar ações educativas na comunidade;  

• Interagir com os profissionais de saúde;  

• Programar as quantidades mensais de medicamentos para cada paciente 

cadastrado na UBS, de forma a assegurar o tratamento completo a todos. 

 

Hanseníanse 

 

Os medicamentos selecionados para o atendimento desse Programa, criado 

pelo MS, seguem os protocolos da OMS e são distribuídos gratuitamente pelas 

equipes de saúde nas UBS. A hanseníase é uma doença curável quando 

descoberta precocemente e, se tratada de maneira adequada, não deixa sequelas. 

O tratamento da hanseníase é feito utilizando-se poliquimioterapia (PQT), uma 

associação de medicamentos para a forma contagiosa da doença (multibacilar) e 

outra para a sua forma não contagiosa (paucibacilar). A duração do tratamento é de 

seis meses a dois anos e envolve, além do uso correto dos medicamentos, a 

prevenção de sequelas ou a possibilidade do convívio com elas. 

 

DST 

O Programa Nacional de Combate às DST e AIDS formula políticas, diretrizes 

e estratégias que orientam ações de promoção da saúde e de prevenção e 

assistência frente a esses agravos. Entre as linhas de atuação do Programa estão: 

 • Prevenção: estratégias que incentivam o uso do preservativo e de seringas 

descartáveis, além da difusão de informações para que o vírus HIV não seja 

transmitido de mãe para filho durante a gravidez;  

• Diagnóstico: ações que visam à detecção precoce, que pode retardar a 

manifestação da Aids; 

 • Tratamento: estratégias que objetivam melhorar a qualidade de vida do 

paciente por meio da utilização dos medicamentos antirretrovirais fornecidos 

gratuitamente pelo SUS. 

Além dos antirretrovirais, o município fornece os medicamentos destinados ao 

tratamento das infecções oportunistas, que são de responsabilidade do Distrito 

Federal, dos Estados e municípios, conforme pactuação ocorrida nas CIB. A 

dispensação dos medicamentos constantes do elenco selecionado para o 32 
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atendimento do Programa é feita nas Unidades Dispensadoras de Medicamentos 

referenciadas, somente aos pacientes cadastrados no Sistema de Controle Logístico 

de Medicamentos (Siclom) e mediante apresentação de prescrições que atendam 

aos critérios estabelecidos nas normas do Consenso Nacional ou Guia de 

Tratamento Clínico do MS. A assistência às DST deve ser realizada de forma 

integrada nas UBS e interligadas aos serviços de referência regionalizados, com 

maior complexidade e resolutividade.  

 

Tabagismo 

 

Desde o final da década de 1980, sob a ótica da promoção da saúde, a 

gestão e a governança do controle do tabagismo no Brasil vêm sendo articuladas 

pelo Ministério da Saúde através do INCA, o que inclui as ações que compõem o 

Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT). O Programa tem como 

objetivo reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade 

relacionada ao consumo de derivados do tabaco, seguindo um modelo no qual 

ações educativas, de comunicação, de atenção à saúde, associadas às medidas 

legislativas e econômicas, se potencializam para prevenir a iniciação do tabagismo, 

promover a cessação de fumar e proteger a população da exposição à fumaça 

ambiental do tabaco. 

O INCA realizou curso capacitando os profissionais da unidade para a 

criação de grupos de apoio a cessão do tabagismo. Além das 4 reuniões mensais, 

são disponibilizados aos pacientes, a critério do médico capacitado, adesivo de 

nicotina, gomas de mascar e o medicamento bupropiona 150mg, sendo uma 

maneira de incentivar os pacientes no tratamento. 

 

Saúde da Mulher: 

 

 Incluem-se neste Programa ações educativas, preventivas, de diagnóstico, 

tratamento e recuperação, englobando também a assistência à mulher em uma 

clínica ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em planejamento 

familiar, DST, câncer de colo de útero e de mama, além de outras necessidades 

identificadas a partir do perfil populacional das mulheres.  À direção municipal do 
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SUS competem, principalmente, a execução, controle e avaliação das ações e 

serviços das ações de saúde. Entre as ações preventivas do Programa destaca-se 

a dispensação de contraceptivos (orais, de emergência, injetáveis, dispositivo 

intrauterino e preservativos masculino e feminino), buscando promover os direitos 

sexuais e reprodutivos de homens e mulheres. 

 

Programa Nacional de Suplementação de Ferro 

 

O Programa Nacional de Suplementação de Ferro, instituído pela Portaria nº 

730 de 13 de maio de 2005, é uma das estratégias da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição para o combate da deficiência de ferro no Brasil, sendo uma 

das ações prioritárias do setor saúde na Ação Brasil Carinhoso. O programa objetiva 

a prevenção e controle da anemia por meio da administração profilática de 

suplementos de ferro às crianças de 6 a 24 meses de idade, gestantes (incluindo 

também o ácido fólico) e mulheres até 3º mês pós parto e/ou pós aborto.  

Em 2013 o programa foi reformulado sendo descentralizada a aquisição dos 

suplementos para a esfera municipal, distrital e estadual (onde couber) através do 

recurso do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, de acordo com a 

Portaria nº 1.555 de 30 de julho de 2013. Além disso, o sistema de gestão do PNSF 

foi encerrado para a inserção de dados, sendo orientado aos municípios a 

implantação do e-SUS Atenção Básica (Sistema de Informações da Atenção Básica 

– SISAB) e o Hórus (Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica) para 

monitoramento do programa.  

A conduta do programa também foi recentemente atualizada e prevê: 

 

 

Público 

alvo: 

Suplemento 

utilizado: 

Dosagem: Periodicidade: Apresentação 

na RENAME * 

Crianças 

6-24 

meses 

Sulfato 

ferroso gotas 

25 mg/mL 

1 mg/Kg 

peso/dia 

Diariamente Solução oral 

25mg/mL Fe++ 
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Gestantes Sulfato 

ferroso  

Ácido fólico 

40 mg de 

ferro 

elementar  

400mcg de 

ácido fólico 

Solução 

oral 0,2 

mg/mL 

Diariamente - Comprimido 

de 40mg FE++  

- solução oral 

0,2mg/mL de 

ácido fólico 

Puérperas Sulfato 

ferroso 

40 mg de 

ferro 

elementar 

Diariamente - Comprimido 

de 40mg FE++ 

Fonte: manual de condutas do PNSF; *RENAME: Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 2012  

 

Programas Especiais da SESA/PR 

 

Paraná sem dor 

 

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná possui, desde o ano 2000, um 

programa específico para tratamento da dor – Programa Paraná Sem Dor. Por meio 

deste Programa é disponibilizado aos usuários um elenco de medicamentos, 

estabelecido com base na escada analgésica da Organização Mundial de Saúde, 

permitindo a adequação da terapia farmacológica de acordo com o nível de dor 

experimentado pelo paciente. 

O acesso aos medicamentos deste programa se dá através das Farmácias 

das Unidades Básicas de Saúde do município: 

O processo de solicitação dos medicamentos é iniciado pelo usuário, ou seu 

responsável, por meio da apresentação dos seguintes documentos: 

a) Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS); 

b) Cópia de documento de identidade*; 

c) Cópia de comprovante de residência; 

d) Prescrição médica;  

e) Laudo para solicitação, avaliação e autorização de medicamentos – LME 

devidamente preenchido pelo médico prescritor;  
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* São aceitos como documento de identidade: Certidão de Nascimento (para 

crianças sem RG), RG, Carteira de Motorista, Carteira profissional e Carteira 

de trabalho. 

     f) Termo de Esclarecimento e Responsabilidade (TER) assinado pelo médico e 

pelo usuário ou seu responsável.  

A Dispensação é realizada mensalmente na Farmácia Central de Paula 

Freitas mediante apresentação de receita. Esta solicitação deve ser renovada a 

cada 3 meses. 

 
Análogos de insulina para pacientes com diabetes tipo I: 

 

O fornecimento de Análogos de Insulina para pacientes com Diabetes 

mellitus tipo 1 (insulino-dependentes) instáveis ou de difícil controle foi implantado 

no Estado do Paraná em outubro de 2006. É pré-requisito para o cadastro no 

programa o uso prévio das Insulinas humanas NPH e Regular ou Insulina pré-

misturada, sem a obtenção do controle adequado da doença. (Insulina Asparte, 

Detemir, Glargina, Lispro). 

O acesso aos medicamentos deste programa se dá, via de regra, através das 

Farmácias das Regionais de Saúde do Estado. 

O processo de solicitação dos medicamentos é iniciado pelo usuário, ou seu 

responsável, por meio da apresentação dos seguintes documentos: 

a) Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS); 

b) Cópia de documento de identidade*; 

c) Cópia de comprovante de residência; 

d) Prescrição médica; 

e) Laudo para solicitação, avaliação e autorização de medicamentos – LME 

devidamente preenchido pelo médico prescritor;  

f) Relatório médico específico para Diabetes Mellitus tipo 1, totalmente 

preenchido e assinado por endocrinologista.  

g) Cópias dos Exames: 

I. Glicemia de jejum; 

II. Glicemia pós prandial; 

III. Hemoglobolina glicada 

http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2752
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São aceitos como documento de identidade: Certidão de Nascimento (para 

crianças sem RG), RG, Carteira de Motorista, Carteira profissional e Carteira de 

trabalho. 

          A solicitação será avaliada com base nos critérios definidos no Protocolo 

Clínico para Dispensação de Análogos de Insulina para Pacientes com Diabetes 

Mellitus tipo I na Rede Pública de Saúde do Paraná. Em caso de deferimento, o 

processo será autorizado para posterior dispensação do medicamento. Para a 

continuidade do tratamento deverá ser feito o pedido de renovação, a cada três 

meses.  

 
Atendimento a Prescrições do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica: 

 

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), 

regulamentado pela Portaria GM/MS nº 1554 de 30 de julho de 2013, alterada pela 

Portaria GM/MS nº 1996 de 11 de setembro de 2013, é uma estratégia de acesso a 

medicamentos no âmbito do SUS.  

As linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas (PCDT), publicados pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de 

estabelecer os critérios de diagnóstico de cada doença, de inclusão e exclusão ao 

tratamento, os medicamentos e esquemas terapêuticos, bem como mecanismos de 

monitoramento e avaliação. 

Os medicamentos do CEAF estão divididos em três grupos com 

características, responsabilidades e formas de organização distintas. 

O Grupo 1 é aquele cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva 

do Ministério da Saúde. Engloba os medicamentos indicados para doenças com 

tratamento de maior complexidade; para os casos de refratariedade ou intolerância à 

primeira e/ou à segunda linha de tratamento; medicamentos que representam 

elevado impacto financeiro para o Componente e aqueles incluídos em ações de 

desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde.  

O Grupo 1 subdivide-se em Grupo 1A - medicamentos com aquisição 

centralizada pelo MS e Grupo 1B - medicamentos adquiridos pelos Estados, porém 

com transferência de recursos financeiros advindos do MS. A responsabilidade pelo 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/0DAF/ProtocoloAnalogosInsulina.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/0DAF/ProtocoloAnalogosInsulina.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/0DAF/ProtocoloAnalogosInsulina.pdf
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armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos é das Secretarias 

Estaduais de Saúde, devendo ser dispensados somente para as doenças (CID-10) 

contempladas nas portarias relacionadas ao CEAF.  

O Grupo 2 é constituído por medicamentos destinados a doenças com 

tratamento de menor complexidade em relação aos elencados no Grupo 1 e aos 

casos de refratariedade ou intolerância à primeira linha de tratamento. A 

responsabilidade pelo financiamento, aquisição, armazenamento, distribuição e 

dispensação é das Secretarias Estaduais de Saúde. 

Os medicamentos dos Grupos 1 e 2 também poderão ser dispensados ao 

usuário através das Secretarias Municipais de Saúde, de acordo com pactuação na 

CIB (Comissão Intergestores Bipartite). 

O Grupo 3 é formado por medicamentos constantes no Componente Básico 

da Assistência Farmacêutica e indicados pelos PCDT, como a primeira linha de 

cuidado para o tratamento das doenças contempladas no CEAF. A responsabilidade 

pelo financiamento é tripartite, sendo a aquisição, o armazenamento e a distribuição 

realizada de acordo com a pactuação da Comissão Intergestores Bipartite de cada 

unidade federada. A dispensação deve ser executada pelas Secretarias Municipais 

de Saúde. 

O acesso aos medicamentos do CEAF (grupos 1 e 2) deve obedecer a 

critérios previamente estabelecidos pelo Ministério da Saúde nos Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. O processo de solicitação dos medicamentos é 

iniciado pelo usuário, ou seu responsável, por meio da apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS); 

b) Cópia de documento de identidade; 

São aceitos como documento de identidade: Certidão de Nascimento (para crianças 

sem RG), RG, Carteira de Motorista, Carteira profissional e Carteira de trabalho. 

c) Cópia de comprovante de residência; 

d) Laudo para solicitação, avaliação e autorização de medicamentos – LME 

devidamente preenchido pelo médico prescritor; 

e) Prescrição médica; 

f) Exames exigidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, conforme a 

doença e o medicamento solicitado 
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g) Termo de Esclarecimento e Responsabilidade (TER) assinado pelo médico e 

pelo usuário ou seu responsável, de acordo com a condição clínica.   

h) Relatórios específicos para cada CID 10. 

A solicitação será avaliada com base nos critérios definidos nos PCDT e, em 

caso de deferimento, o processo será autorizado para posterior dispensação do 

medicamento. Para a continuidade do tratamento deverá ser feito o pedido de 

renovação, a cada três meses. 

O Atendimento é descentralizado sendo realizado no município mensalmente 

através do sistema informatizado disponibilizado pelo Estado 

(http://www.cmde.parana.pr.gov.br). A 6ª Regional de Saúde situada no município 

de União da Vitória encaminha mensalmente os medicamentos para a Farmácia 

Central de Paula Freitas, ficando sobre responsabilidade da farmacêutica a 

dispensação. Inclusão de novos processos e renovações são entregues a 

farmacêutica de Paula Freitas que promove o cadastramento no sistema e 

posteriormente encaminha estes processos para União da Vitória para análise. 
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3 GESTÃO EM SAÚDE 

3.1 PLANEJAMENTO 

 

As divisões de apoio administrativo da Secretaria Municipal de Saúde estão 

localizadas no Centro de Saúde de Paula Freitas, e a estrutura organizacional pode 

ser visualizada no organograma abaixo: 

 

ORGANOGRAMA 4 – Estrutura Organizacional 
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A Direção geral da Secretaria é constituída pela Gestora e pela Diretora do 

Departamento de Saúde pública, que se reúnem esporadicamente, em geral 

motivados por necessidades eventuais.  

O Planejamento das ações e o processo de tomada de decisão têm sido feito 

de maneira não sistemática e descentralizada junto com a equipe de trabalho. 

 

Constatações 

 

Não existe um processo sistemático de planejamento das ações, não 

havendo uma equipe própria para realização de tais planejamentos. Os mesmos 

ocorrem de acordo com cada equipe, as quais envolvem cronograma, agenda e 

plano de ação. A avaliação de metas e resultados ainda não é uma prática da saúde 

de Paula Freitas. 

Em relação aos instrumentos de gestão do SUS, o Plano Municipal de Saúde 

está atualizado, sendo que a última versão é de 2014-2017. O Relatório Anual de 

Gestão de 2016 está disponível no sítio eletrônico do SARGSUS e em meio físico e 

atende as exigências para a sua elaboração. 

 

3.2 DESCENTRALIZAÇÃO/REGIONALIZAÇÃO 

 

O Município participa ativamente dos processos que envolvem o interesse 

regional, com base na área vinculada à 6ª. Regional de Saúde, sediada em União 

da Vitória, abrange 09 municípios. Em termos de saúde, a região instituiu um 

Consórcio Intermunicipal de Saúde, denominado CISVALI (Consórcio Intermunicipal 

de saúde do Vale do Iguaçu), com sede administrativa e operacional no Município 

de União da Vitória. O Consórcio disponibiliza vários serviços com atendimentos 

aos usuários do Município de Paula Freitas e também a população proveniente dos 

demais Municípios que fazem parte do Consórcio.  
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IMAGEM 1 – MAPA REGIONAL - AMSULPAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A direção da Secretaria participa também de todas as reuniões promovidas 

pela CIB - Regional – (Comissão Bipartite Regional) 

O Município faz parte da AMSULPAR (Associação dos Municípios do Sul 

Paranaense) que envolve todos os 09 Municípios. 

 Segundo a AMSULPAR (2017), a Associação dos Municípios Sul 

Paranaense (Amsulpar) tem como objetivo a integração administrativa, econômica e 

social dos municípios de Antonio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, 

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

A associação é sem fins lucrativos e visa beneficiar os municípios 

associados, ajudando na luta pelos seus direitos e conquistas buscando ampliar a 

democracia em nosso Estado, além de fazer a interação entre os prefeitos e 

municípios. 
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È Realizado também programas de planejamento, propondo soluções para 

problemas sociais, econômicos e políticos, locais ou regionais. Os municípios 

associados contam com treinamento e aperfeiçoamento dos servidores municipais. 

A Associação atua afim de promover a adoção de estímulos fiscais com o 

aproveitamento de seus recursos naturais, matéria-prima e mãos-de-obra 

disponíveis, unindo os recursos técnicos e financeiros da União, do Estado e dos 

Municípios associados, mediante acordos, convênios, contratos ou consórcios 

intermunicipais, para solução de problemas comuns, assim como, batalhar pela 

liberação de verbas, auxílios e subvenções devidas pelos associados. 

3.3 FINANCIAMENTO 

 

A movimentação financeira da Secretaria é realizada através do Fundo 

Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal 359/1991 e revogada pela Lei 1.162 

de 23/08/2011. Nele, obrigatoriamente são depositados todos os recursos a serem 

destinados ao financiamento das ações de saúde, recebendo, inclusive os repasses 

das outras esferas governamentais. 

 

a) Investimento em Saúde segundo a EC 29/2000 

 

Após a aprovação da EC 29/2000, o Município investiu os recursos conforme 

determinado pelo cálculo, inclusive com investimentos superiores conforme se pode 

observar na Tabela 73. 

 

Tabela 73 – série histórica investimento em saúde segundo a ec 29/2000. 

     2016 

% A SER APLICADO     15,00 
PAULA FREITAS     17,54% 

Fonte: SIOPS 

 

 

           b) Considerações sobre a Receita e Despesa 

De acordo com a portaria gm/ms nº 3.176/2009, o primeiro foco de análise é 

a gestão orçamentário-financeira dos recursos movimentados pelo sistema 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

121 
 

municipal de saúde, considerando todas as fontes utilizadas pela gestão da sms, 

em consonância com as normas regulamentares vigentes para a administração 

pública e legislação local. 

Uma informação crucial para o cálculo do que preconiza a Emenda 

Constitucional nº 29/2000, é o quantitativo da Receita Municipal no exercício em 

questão. 

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS 

ampara essa via de análise e fornece os elementos-chave para percepção do 

compromisso do Executivo Municipal com a execução das Políticas de Saúde. 

 

Tabela 74. Receitas de impostos e transferências constitucionais e legais – Paula 

Freitas/2012 

 RECEITAS 
PREVISÃO 

ATUALIZADA 
2016 

RECEITAS 
REALIZADAS 

2016 

PREVISÃO 
INICIAL PARA 

2017 

RECEITA DE 
IMPOSTOS E 

TRANSFERÊNCIAS 
CONSTITUCIONAIS E 

LEGAIS (I) 

Impostos 
Líquidos 

 
R$ 249.071,40 

 
R$ 572.479,48 

 
R$ 511.810,13 

 

Multas, Juros 
de Mora e 

Dívida Ativa 
dos Impostos 

Líquidos 

 
 

R$ 15.966,10 

 
 

R$ 14.258,15 

 
 

R$ 16.791,64 

Transferência 
da União 

R$ 11.298.117,38 R$ 11.084.777,62 R$ 10.707.490,00 

Transferência 
do Estado 

R$ 5.360.122,96 R$ 6.623.612,23 R$ 7.602.139,43 

Total Receitas R$ 16.923.277,84 R$18.295.127,48 R$ 18.838.231,20 

FONTE: SIM-AM/SIOPS/DATASUS. Indicadores municipais de base anual (2016). 

 

Considerando os dados acima, fica visível que houve variação positiva de 

+8,10% no orçamento para 2016, considerando-se o levantamento estimativo e a 

receita efetivamente arrecadada.  

 

Tabela 75 - Receitas de transferências de outras esferas de governo para a saúde – 

Paula Freitas/2012 

 
 

RECEITAS 

PREVISÃO 
ATUALIZADA 

2016 
 

RECEITA 
REALIZADA 

2016 

 
TRANSF. 

DE 
RECURSOS 

 
Da União para os Município: 

 

 
R$ 778.577,48 

 
R$ 1.322.662,32 
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DO SUS (II) 
 

 
Do Estado para o Município: 

 
R$ 155.169,76 

 
R$ 203.864,36 

 
TOTAL 

 
 

R$ 933.749,24 
 

R$ 1.698,107,87 

FONTE: SIM-AM/SIOPS/DATASUS. Indicadores municipais de base anual (2016). 

  

A partir do cálculo da receita, têm-se o denominador para averiguar a 

aplicação no disposto constitucional, devendo-se verificar o quantum da despesa 

com ações e serviços públicos de saúde (ASPS). Considerando os dados acima, 

fica visível que houve variação POSITIVA de +81,86% no orçamento para 2016, 

considerando-se o levantamento estimativo e a receita efetivamente arrecadada. 

Comparando a receita da transferência de recurso do SUS do ano de 2015 ao ano 

de 2016, tivemos uma perda de repasse, com variação negativa. 

 

Tabela 76. -despesas com saúde – por grupo de natureza da despesa saúde – 

Paula Freitas – 2016 

 DESPESAS COM A 
SAÚDE 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 2016 

DESPESA 
EMPENHADA 2016 

DESPESAS 
CORRENTES 

(V) 

Pessoal e Encargos 
Sociais 

R$ 1.781.788,00 R$ 1.760.077,15 

Outras Despesas 
Correntes 

R$ 2.253.976,74 R$ 2.068.785,63 

Despesas de Capital 
(investimentos) 

R$ 449.610,10 R$ 288.165,58 

TOTAL  R$ 4.485.375,71 R$ 4.117,028,36 

FONTE: SIOPS/DATASUS. Indicadores municipais de base anual (2016). 

Segundo os dados da tabela acima, as despesas mais frequentes: 

vencimentos e vantagens fixas (pagamento de pessoal e encargos sociais), outros 

serviços de terceiros – pessoa jurídica e material de consumo (outras despesas 

corrente). 

Depurando essas informações, é possível perceber que a folha de salários, o 

pagamento de prestadores de serviços (ambulatoriais e hospitalares, em especial) e 

os insumos básicos para funcionamento do Sistema Municipal de Saúde são os 

itens que mais oneram o setor. 
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Tabela 77 - cálculo das despesas próprias em ações e serviços públicos de saúde 

ÍTEM CÁLCULO DA DESPESA PRÓPRIA EM AÇÕES E 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

RECEITA DE IMPOSTOS E 
TRANSFERÊNCIA 
CONTITUCIONAIS 

 
R$ 15.347.730,67 

DESPESAS LÍQUIDAS COM 
SERVIÇOS DE SAÚDE 
PARA FINS DO LIMITE 

 
R$ 2.692.752,19 

 

PERCENTUAL GASTO COM 
SAÚDE NO ANO (15%) 

 
17,54% 

FONTE: SIM-AM / SIOPS/DATASUS. Indicadores municipais de base anual (2016). 

 

Considerando principalmente os dados apresentados nas tabelas 7, percebe-

se que a receita de impostos e de transferências constitucionais e legais somou, em 

2016, o equivalente a R$ 15.347.730,67, e ainda, que as despesas liquidadas com 

essa fonte de pagamento foram contabilizadas em R$ 2.692.752,19. No entanto, o 

valor aplicado na saúde representa o patamar de 17,54% de participação dos 

recursos próprios nas despesas previstas com ações e serviços públicos em saúde 

(ASPS), superando o limite mínimo constitucional de 15%. 

Outros indicadores podem ser analisados a partir das informações do SIOPS: 

 As despesas totais com saúde por habitante, considerando todas as fontes 

de pagamento, alcançaram R$ 757,64 segundo despesas empenhadas 

divididas pela população total (IBGE: Censo 2012); 

  Em se tratando da despesa com pessoal e encargos sociais, 

representaram 42,75% de todas as despesas do Sistema Municipal de Saúde 

em 2016, totalizando R$ 1.760.077,15; 

 As ações de investimento representaram 22,64% de todas as aplicações no 

Setor, sendo estes aplicados na segunda parcela da ampliação do posto de 

saúde Bela Vista, segunda parcela da Construção da Unidade de Saúde da 

Família do Carazinho e VIGIASUS.  

 A participação das transferências do SUS no cômputo das receitas somando 

R$ 1.698.107,87 em 2016 representou R$ 309,25, por habitante/ano referente 

a população de 5.491 segundo IBGE senso de 2012; 

 

Tabela 78.-despesa com saúde – por subfunção – Paula Freitas – 2016 
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FONTE: SIM-AM / SIOPS/DATASUS. Indicadores municipais de base anual (2016). 

 

Em face dos indicadores acima apresentados, cabe analisar a situação na 

qual além das receitas próprias, as outras fontes, sobretudo o volume de repasses 

federais, em sua grande maioria, têm-se um cenário que traduz preocupação, uma 

vez que, crescem as responsabilidades da gestão municipal, na medida em que, 

nem sempre o aporte orçamentário e financeiro ocorre na mesma proporção. 

O financiamento tripartite apregoado nas discussões técnico-políticas do SUS 

ainda permanece carecendo de regulamentação específica e de medidas concretas 

que consolidem esse sistema público como a mais inovadora e inclusiva ação 

estatal tão distintamente admirada no âmbito mundial. 

 

Tabela 79 - receita da secretaria municipal de saúde – ano 2016 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA  VALOR TOTAL 2016  

TRANSFERÊNCIA DOS IMPOSTOS 15%  2.400.757,46 

RECURSOS PRÓPRIOS  272.799,52  

PAB/SUS – FIXA  166.560,29  

PAB/SUS–PR. SAÚDE DA FAMÍLIA + PMAQ  501.980,00  

PAB/SUS – ACS´s  152.607,00  

PAB/SUS – SAÚDE BUCAL  57.980,00  

INCREMENTO TEMPORARIO ATB 225.000,00 

TAXA VIG. SANITÁRIA MUNICIPAL  9.322,20  

VIGILÂNCIA EM SAÚDE  19.001,43  

TRANSF. INC. ADIC. ASSIST. FINANCEIRA 9.633,00 

DESPESAS COM A SAÚDE DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 2016 

DESPESA 
EMPENHADA 2016 

Atenção Básica R$ 4.121.823,99 R$ 3.877.089,79 

Vigilância Sanitária R$ 26.474,76 R$ 21.016,20 

Vigilância Epidemiologia R$ 101.689,44 R$ 79.176,33 

Outras Subfunções R$ 235.387,52 R$ 139.746,04 
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RENDIMENTO – APLICAÇÃO FINANCEIRA  87.180,21  

TRANSFERÊNCIA FAEC  2.719,20  

TRANF. FNS. FORT. ATU. ESTR. ACE 15.210,00 

NASF  104.000,00  

CUSTEIO REDE SAÚDE MENTAL - NASF 28.000,00 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA  4.800,00  

PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.428,98  

CUSTEIO APSUS 156.100,00 

TRANSF. CONV. 641/13 SEDU/MICRO ONIBUS 89.000,00 

CUSTEIO ACADEMIA SAÚDE  48.000,00  

VIGIASUS – INVESTIMENTO 30.075,19 

CUSTEIO PROGRAMA FARMACIA/PR 6.000,00 

TRANSF. SESA INC. FIN. EQUIP. AT. PRIM. 115.000,00 

TRANF. SESA REFORMA USF SEDE 7.499,36 

INVESTIMENTO PROGRAMA FARMACIA/PR 24.000,00 

TRANSF. PROG. EST. QUALIF. CONSELHOS - 

CUSTEIO 

6.265,00 

TRANSF. PROG. EST. QUALIF. CONSELHOS – 

CAPITAL 

2.506,00 

TOTAL  4.552.424,84  

*Fonte: PMPF, FMS 

 

Tabela 80. Planilha de despesa da secretaria municipal de saúde – ano 2016 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA  VALOR TOTAL 2016 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  1.367.907,74 

OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOAS JURÍDICAS  524.926,43 

OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOAS FÍSICAS  64.064,08 
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MATERIAL DE CONSUMO  420.727,86 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS  392.169,41 

TRANSFERÊNCIA AO CISVALI  344.493,28 

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  153.103,42 

DIÁRIAS  20.100,00 

MATERIAL PERMANATE  194.261,80 

TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  8.703,56 

RESTOS A PAGAR ANO DE 2015 419.318,53 

OBRA CONSTRUÇÃO POSTO CARAZINHO/BELA 

VISTA 

93.903,78 

OUTRAS DESP. PESSOAL CONTR. TERCEIROS 

MÉDICOS 

532.667,00 

TOTAL  4.536.346,89 

*Fonte: PMPF, FMS 

 

Considerando principalmente os dados apresentados nas tabelas 9 e 10, percebe-

se que a receita orçamentaria somou, em 2016, o equivalente a R$ 4.552.424,84, e 

ainda, que as despesas orçamentarias contabilizadas em 2016 foram de R$ 

4.536.346,89. No entanto, fica visível que houve um superávit de 16.077,95 no 

orçamento para 2016, considerando-se o levantamento das despesas e receita.  
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3.4 PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

Conselho Municipal de Saúde 
 

 Lei de Criação do Conselho Municipal de Saúde de Paula Freitas: Lei n.º 

348/91 de 22/06/1991, publicada em 06/07/1991 e alterada a redação do 

Parágrafo 1.º pela Lei n.º 361/91 de 05/09/1991. 

 PRESIDENTE: Claudia Legat de Augustinho, biênio julho/2015 a julho 

2017. 

 

REPRESENTAÇÕES DAS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, TRABALHADORES 

DA SAÚDE E NÃO-GOVERNAMENTAIS, USUÁRIOS NO CONSELHO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

Ficam homologadas as entidades e nomeados seus respectivos 

representantes a seguir nominados para comporem o CMS para o período de 

fevereiro/2017 a julho/2017 

 

Tabela 81 – Membros do Conselho Municipal de Saúde: Entidades Governamentais 

e Trabalhadores de Saúde: 

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E 
TRABALHADORES DA SAÚDE 

NOMES DOS MEMBROS 

Secretaria Municipal de Saúde TITULAR: Silvana Aparecida Antonowicz  
SUPLENTE: Silvia Raquel Imianoski 

Secretaria Municipal de Educação TITULAR: Heliana Scussiato Franco Teixeira                          
SUPLENTE: Marli Maria Valigura 

Profissionais da Estratégia Saúde da 
Família 1 

TITULAR: Flávia Tais Waismann 
SUPLENTE: Josiane Batista 

Profissionais da Estratégia Saúde da 
Família 2 

TITULAR: Andressa Talita Kuzma Camilo 
SUPLENTE: Acacia Patrícia Stucki 

FONTE: CMS de Paula Freitas 

 

 

Tabela 82 – Membros do Conselho Municipal de Saúde: Entidades Não-

Governamentais e Usuários: 

 

ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS E 
USUÁRIOS 

NOMES DOS MEMBROS 
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APAE TITULAR: Mirian Débora Base Bodnar 
SUPLENTE: Ismaylaine Nataly Procop de 
Campos 

Centro Espírita Mensageiros de Paz  TITULAR: Marli Peterhans 
SUPLENTE: Maria Antonia Wieszkon 
Schizzi 

Pastoral da Criança TITULAR: Claudia Legat de Augustinho 
SUPLENTE: Madalena Tzechuk 

CEP - Conselho Econômico Paroquial TITULAR: Gisneli Naiverth 
SUPLENTE: Maria Salete Estácio de Paula 

FONTE: CMS de Paula Freitas 

 

Tabela 83 – Reuniões Ordinárias e Extraordinárias 

FONTE: CMS de Paula Freitas 

 

Resoluções, Portarias, Ofícios e Decretos Publicados 

 

Tabela 84 – resoluções emitidas pelo conselho municipal de saúde 

N.º RESOLUÇÃO DATA 

APROVAÇÃO  

RESOLUÇÃO 

DATA 

PUBLICAÇÃO 

ASSUNTO 

01/2016 29/01/2016 22/02/2016 Aprovar a Avaliação dos resultados alcançados 

referente a Programação Anual de Saúde 2015 da 

Secretaria Municipal de Saúde de Paula Freitas. 

02/2016 29/01/2016 22/02/2016 Aprovar a Programação Anual de Saúde 2016 – 

PAS da Secretaria Municipal de Saúde de Paula 

Freitas. 

03/2016 26/02/2016 29/02/2016 Aprovar a prestação de contas referente ao 3.º 

quadrimestre do ano de 2015 da Secretaria 

Municipal de Saúde de Paula Freitas. 

04/2016 26/02/2016 29/02/2016 Aprovar o Termo de Adesão referente ao Incentivo 

à Organização da Assistência Farmacêutica, de 

acordo coa as diretrizes e normas estabelecidas na 

Resolução SESA nº 600/2015. 

05/2016 17/03/2016 21/03/2016 Aprovar o Relatório Anual de Gestão do Fundo 

Municipal de Saúde de Paula Freitas, PR, referente 

ao ano de 2015.  

REUNIÕES ANO 2016 

ORDINÁRIAS 12 

EXTRAORDINÁRIAS 01 

TOTAL 13 

TOTAL GERAL 13 REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
EM 2015, SENDO: 
12 REUNIÕES ORDINÁRIAS E, 
01 REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS. 
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06/2016 18/03/2016 18/03/2016 Aprovar o Termo de Adesão Municipal da 

Campanha Nacional de Hanseníase, Verminose e 

Tracoma para o ano de 2016 pelas Equipes de 

Saúde da Família 1 e 2 do Município de Paula 

Freitas.  

07/2016 25/05/2016 31/05/2016 Aprovar a prestação de contas referente ao 1.º 

quadrimestre do ano de 2016 da Secretaria 

Municipal de Saúde de Paula Freitas. 

08/2016 30/06/2016 01/07/2016 Aprovar o Plano Descritivo da Aplicação dos 

Recursos do Programa de Qualificação das Ações 

de Vigilância em Saúde – VigiaSUS do Município 

de Paula Freitas, PR, ano 2016; 

09/2016 07/07/2016 08/07/2016 Aprovar o atestado de conclusão de obra referente 

à Ampliação do Posto de Saúde Bela Vista, CNES 

7188323, proposta n.º 09500961000113001, 

conforme portaria GM/MS n.º 2.804 de 18 de 

Dezembro de 2014 

10/2016 27/07/2016 28/07/2016 Aprovar a prestação de contas referente ao 1.º 

semestre do ano de 2016 da Secretaria Municipal 

de Saúde de Paula Freitas. 

11/2016 27/07/2016 28/07/2016 Aprovar a prestação de contas referente à 

Aplicação dos Recursos do Incentivo à 

Organização da Assistência Farmacêutica – IOF do 

Município de Saúde de Paula Freitas. 

12/2016 31/08/2016 06/09/2016 Aprovar a prestação de contas e o relatório final 

referente às ações de Prevenção e Vigilância e 

Acidentes e Núcleo Municipal de Prevenção de 

Violências e Promoção da Saúde de Paula Freitas, 

referente ao ano de 2015 e 1º e 2º quadrimestre de 

2016. 

13/2016 29/09/2016 30/09/2016 Aprovar a prestação de contas referente ao 2.º 

quadrimestre do ano de 2016 da Secretaria 

Municipal de Saúde de Paula Freitas. 

14/2016 25/11/2016 29/11/2016 Aprovar a Programação Anual de Saúde 2017 – 

PAS da Secretaria Municipal de Saúde de Paula 

Freitas. 

FONTE: CMS de Paula Freitas 

 

Conferências Municipais de Saúde 
 
TEMA CENTRAL - Saúde Pública de Qualidade Para Cuidar Bem Das 

Pessoas. 

 

 No dia 24 de junho de 2015 realizou-se a XI Conferência Municipal de Saúde 

de Paula Freitas, no Centro Comunitário Municipal, sito à Rua Augustinho, n.º 980. 

 A Conferência teve como objetivos discutir e definir diretrizes na política de 

saúde adotada pela Secretaria Municipal de Saúde, deliberando ações a serem 

desenvolvidas nesse âmbito, assim como, a eleição de entidades para o Conselho 

Municipal de Saúde e para a Conferência Estadual de Saúde. 
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 A Conferência contou com a participação de 86 pessoas, sendo um total de 

17 delegados(as), eleitos(as) ou designados(as) pelos segmentos integrantes do 

Conselho Municipal de Saúde, usuários, trabalhadores de saúde, governo e 

prestadores de serviço. 

A palestra abordada na XI Conferência Municipal de Saúde fez parte do 

temário central definido para a mesma e tiveram ênfase no seguinte eixo: 

“Qualidade da Saúde Pública do SUS e suas divisões”, ministrada pela Sra. Aline 

Bonette, Chefe da Divisão de Atenção e Gestão em Saúde da 6.ª Regional de 

Saúde. 

 Para a formulação de propostas, foram selecionados 5sub-temas relevantes 

ao tema central por ainda estarem incipientes na atenção básica do município. Os 

sub-temas e as propostas foram: 

  

GRUPO PRIMEIRO - “Comunicação como ferramenta para o fortalecimento do 

Controle Social.” Coordenado pela Presidente do Conselho Municipal da Saúde do 

Município de Paula Freitas, Sra. Andressa Talita Kusma Camilo e pela 

representante da entidade APMI,Sra. Joelma Ap. de Oliveira Freitas. 

 Propostas: 

 Criar estratégias que estimulem a divulgação das informações através da 

mídia, como: rádio, jornal, redes sociais, cartazes, panfletos, reuniões de pais 

nas escolas municipais, associações de moradores e através das ACS’s.  

 Capacitar em conjunto com o estado e conscientizar os conselheiros da 

importância do seu papel dentro da sua realidade local, para que saibam 

pontuar suas atribuições, sendo mediadores entre a população e o 

Conselho,onde ao coletar as informações levarão ao âmbito do Conselho 

para ser discutido; 

 Ativar a rede entre os Conselhos Municipais, para que estes apresentem 

objetivos, metas e trocas de experiências com a prioridade de atender os 

interesses que as compõe trazendo melhorias e recursos para que a 

população em geral possa participar de forma mais efetiva da formulação, 

acompanhamento e fiscalização das políticas de saúde. 
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GRUPO SEGUNDO – “A responsabilidade social dos usuários na gestão de 

autocuidado”. Coordenado pela Enfermeira Municipal, Sra. Flavia Tais Waismann 

e Farmacêutica Municipal Sra. Raphaela Riquetti Guidinni.  

         Propostas: 

 Efetivar a rede de urgência e emergência na região, com SAMU Regional, 

para que o município possa fazer adesão e realizar capacitação da equipe 

para atendimento de urgência e emergência. 

 Promover campanhas de sensibilização ao usuário quanto ao autocuidado 

nas regiões de grupo de saúde. Aprimorar o agendamento de consultas nas 

unidades de saúde para grupos prioritários; 

 Realizar campanhas educativas sobre a importância de aderir ao tratamento 

farmacológico, tomar a medicação mesmo quando se sinta melhor, no caso 

das DANTS, saber o nome da medicação e para que serve. Não acumular 

medicamentos, não se automedicar, estar atento ao prazo de validade e 

sobre a questão do s antibióticos que devem ser tomados até o final do 

tratamento, evitando a proliferação das bactérias multirresistentes. 

 Capacitar os profissionais de saúde para que possam prestar apoio ao 

autocuidado, nos diversos segmentos da população. 

 

GRUPO TERCEIRO: - “Promoção da Saúde: pode acontecer comigo?”. 

Coordenado pela Educadora Física, Sra. Pamela Bagnhuk e Fisioterapeuta, Sra. 

Jaqueline Pasin.  

          Propostas: 

 Criação de um espaço apropriado para que os idosos do nosso Município 

possam realizar atividades diferenciadas por um determinado período do dia, 

como: artesanatos em geral, jogos de memória, atividades físicas, yoga , 

entre outras, contando com a  integração da Secretaria Municipal da Ação 

Social e da Educação. 

 Projeto de Hidroginástica, principalmente no tratamento de obesidade, dos 

pacientes da Clínica de Fisioterapia a Academia da Saúde. 
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 Equipe de apoio, principalmente Nutricionista, e atividades especializadas 

para famílias que enfrentam o problema da obesidade infantil e para toda a 

população que necessite; 

 O Município de Paula Freitas conta com diversos projetos que atendem a 

todas as faixas etárias da população (escovação nas escolas, ginástica 

laboral para funcionários, visita aos idosos, acesso as atividades físicas, 

entre outros), porém precisa interagir mais com a saúde do homem, através 

de palestras e eventos realizados principalmente no mês de agosto. 

  

GRUPO QUARTO: - “Valorização do trabalho e da educação em saúde”. 

Coordenado pela Enfermeira Municipal Daiane Jacon e pela Técnica de 

Enfermagem, Sra. Karin Efron.  

 Propostas: 

 Quando realizado exames de saúde anuais dos funcionários, que os mesmos 

sejam atendidos como são os pacientes, com dignidade e em locais 

adequados e separados por setores. Que sejam oferecidas sessões de 

relaxamento mensais dentro de suas unidades de trabalho e sessões de 

terapia para funcionários que necessitem; 

 Aperfeiçoamento e capacitação dos funcionários com bolsas de estudo. 

Criação de uma comissão de avaliação dos funcionários do RH; 

 Maior empenho para que as redes funcionem de uma forma mais integrada e 

com maior comprometimento dos profissionais integrantes. 

 

     GRUPO CINCO:- “Saúde Mental e Promoção da Saúde: desafios e 

perspectivas para a rede de atenção à Saúde Mental”. 

Coordenado pela Assistente Social, Sra. Marli Zavadski e pela representante do 

Conselho Municipal de Saúde, Sra. Marli Peterhans. 

        Propostas: 

 Construção de Protocolo Municipal de Saúde Mental, instrumento no 

atendimento a demanda na área da Saúde Mental que disponibiliza 

informações para execução das ações que orientam a melhor conduta no 

atendimento a pessoa com transtorno mental e pessoas dependentes de 
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álcool e outras drogas. Um guia para conhecimento e utilização da rede de 

Saúde Mental e seus recursos terapêuticos; 

 Implementação de CAPS Regional, Centro de Atenção Psicossocial é um 

serviço de saúde aberto e comunitário do SUS. È um lugar de referência e 

tratamento para pessoas que sofrem de transtornos mentais, psicoses, 

neuroses, dependências de álcool e outras drogas e demais casos cuja 

severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de 

cuidado intensivo comunitário personalizado e promotor da vida. O CAPS 

Regional irá oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, 

realizando acompanhamento clínico e a reinserção social, acesso ao 

trabalho, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares. È 

um serviço de atendimento em Saúde Mental que irá diminuir os 

internamentos em Hospitais Psiquiátricos. 

  Capacitação em educação permanente para equipe de Saúde Mental em 

atenção primária juntamente com a rede de atendimento. Uma importante 

estratégia da atenção em Saúde Mental é a articulação e a capacitação da 

equipe da atenção primária juntamente com a rede de atendimento. Isso 

implica capacidade de gerar soluções e otimiza a utilização dos recursos 

existentes, contribuindo para maior integridade e resolubilidade. 

Todas as propostas acima mencionadas foram colocadas em votação e aprovadas 

pelos delegados.  

 Com relação ao referendamento das Entidades representantes do Conselho 

Municipal de Saúde, da parte dos usuários e órgãos não-governamentais, que 

corresponde a 50% na composição do referido conselho, ficou com as seguintes 

entidades titulares: “Centro Espírita Mensageiros da Paz”, “APAE”, “Pastoral da 

Criança” e “CEP – Conselho Econômico Paroquial”. Como suplente ficou: “Pastoral 

do Idoso” e “Associação Grupo da Saudade”. Como Órgãos Governamentais, na 

questão de trabalhadores da saúde, que corresponde a 25% na composição do 

referido conselho, ficou com as seguintes entidades: “Profissionais da Estratégia 

Saúde da Família 1 e Profissionais da Estratégia de Saúde da Família 2”. Como 

suplente ficou: “Equipe de Saúde Bucal” e “Equipe do NASF”. Na questão de 

prestadores de serviços e gestores, o que correspondem os outros 25% na 

composição do referido conselho, ficou as seguintes entidades: “Secretaria 
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Municipal de Saúde” e “Secretaria Municipal de Educação”. Como suplente ficou 

“Secretaria Municipal de Ação Social”, “Conselho Tutelar”, “Vigilância 

Epidemiológica” e “Vigilância Sanitária”. As duas Entidades não-governamentais 

escolhidas para representação na Conferência Estadual de Saúde nos dias 18 a 20 

de agosto do corrente ano foram: Titular - “CEP - Conselho Econômico Paroquial” e 

Suplente – “Centro Espírita Mensageiros da Paz”.  

 Esta Conferência foi altamente positiva, uma vez que gerou uma mobilização 

e participação dos munícipes, encerrando desta forma a XI Conferência Municipal 

de Saúde de Paula Freitas. 

 
Audiências Públicas Quadrimestrais 
 

A Secretaria Municipal de Saúde realizou todas as audiências públicas 

quadrimestrais no ano de 2016. Em 2016 já foram realizadas 3 audiências sendo 

elas no final de janeiro, maio e setembro. As audiências são realizadas na Câmara 

de Vereadores, para as quais são convidados os membros do Conselho Municipal 

de Saúde, autoridades e população. Nas audiências são apresentados os relatórios 

financeiros a oferta e a realização de serviços. 

 

3.5 GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE 

 

A Secretaria de Saúde no ano de 2016 teve um quadro funcional composto 

por 38 servidores efetivos, 01 contratos por prazo determinado, 04 comissionados, 

05 intermediado por empresa privada, 02 sem intermediação pessoa física e 03 

estagiários, que atuam nas seguintes áreas: médica, odontologia, enfermagem, 

área administrativa, entre outros,  

Em relação ao Plano de Cargos e Salários em 2012 foi instituído um adicional 

por tempo de serviço aos servidores públicos municipal. Este está formalizado na 

Lei n.º 1.186 de 14 de fevereiro de 2012, o qual instituiu o adicional de 5% (cinco 

por cento) a cada qüinqüênio de efetivo serviço público prestado ao Município de 

Paula Freitas e incide sobre o salário base, com o limite máximo de 35% (trinta e 

cinco por cento. E também em 2014 foi instituída a gratificação por escolaridade 

para os servidores efetivos do Município, formalizado pela Lei nº. 1327/2014 de 10 
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de abril de 2014, onde o servidor Municipal que ocupar emprego com escolaridade 

entre 4ª e 8ª Série do Ensino Fundamental ganhará gratificação de 5% quando 

possuir escolaridade de nível de ensino Médio, mais 5% quando possuir Ensino 

Superior e mais 5% para Pós-graduação. Para o Servidor que ocupar emprego com 

escolaridade de Ensino Médio ganhará Gratificação de 10% para Ensino Superior e 

5% para pós-graduação. Para o servidor que ocupar emprego com escolaridade de 

Ensino Superior receberá Gratificação de 15% para Pós-graduação. Os efeitos 

pecuniários desta gratificação começaram a ser concedidos a partir de agosto de 

2015. A data base de reposição salarial é o mês de abril ou maio.  

3.6 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 
O Município não disponibiliza um programa ou plano próprio de capacitação e 

educação permanente de seus funcionários, no entanto os funcionários têm 

participado de eventos de treinamento, principalmente os da esfera estadual, através 

da 6.ª Regional de Saúde, com registro sistematizado de quem participou, onde, 

sobre o quê, nestas capacitações, possibilitando uma visualização sistêmica do grau 

de envolvimento e da abrangência dos temas. O registro facilitará observar os 

setores onde há, de fato demanda e então poderiam ser programados eventos para 

suprir estas necessidades. Essas ações, de iniciativa própria, seriam potencializadas 

pela busca de parcerias com Instituições de Ensino, outros municípios e envio de 

projetos ao estado. É fundamental um diagnóstico claro de que áreas e em que grau 

de prioridade, necessita uma intervenção neste sentido.  

No campo da participação popular, no ano de 2016 foi realizado curso de 

capacitação dos Conselheiros Municipais de Saúde através do Programa Estadual 

de Qualificação dos Conselhos de Saúde do Paraná-PQCMS. O curso contou com 4 

módulos o qual abordou os seguintes temas: Saúde e cidadania, Introdução à 

Informática, Políticas de Saúde e Gestão e o Controle Social, o qual os certificados 

foram emitidos pela Escola de Saúde Pública (Centro Formador de recursos 

Humanos). 

 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, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

136 
 

sem dúvida o conhecimento é fundamental. Portanto, o Município está desafiado a 

dar sua contribuição nesta proposta, priorizando a educação na Saúde. 

  

3.7 INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

O município de Paula Freitas, na Secretaria Municipal de Saúde, trabalha 

mensalmente com vários sistemas de informação, gerando relatórios, fazendo a 

devida exportação e importação dos dados necessários. Possuímos instalados 

todos os principais programas do Ministério de Saúde: ESUS, SINAN, SIM, 

SINASC, SIPNI WEB, SIPNI-DESKTOP, SIES, SIA SUS (FPO, BPA, 

TRANSMISSOR DATASUS), FCES/SCNES, CARTÃO SUS, SISPRENATAL WEB, 

SISVAN, SISPNCD, GAL, VIGIÁGUA, Sistema de Controle das Ações de Anti Fumo 

da Vigilância Sanitária, SISCAN, SIVEP-DDA (Controle das doenças Diarreicas 

Agudas), Sistema de Proporção de Casos de Doenças Respiratórias Agudas, Bolsa 

Família. 

A fragmentação dos sistemas de informações existentes no âmbito do SUS, é 

fruto de uma construção de sistemas voltada para processos e principalmente nas 

áreas em que demandam recursos financeiros, como nos pagamentos hospitalares. 

Já os demais sistemas foram construídos em diversas linguagens com falta de 

padrões estabelecidos de representação da informação em saúde e há também um 

crescente conjunto de tecnologias e aplicativos que não permitem o intercâmbio de 

dados entre os serviços e nem a alimentação automática dos sistemas de 

informação em saúde.  

 Enfatizamos aqui, que a alimentação destes sistemas de informação 

mensalmente, estão reguladas por normas do governo federal e estadual, e o não 

cumprimento destas normas implicarão diretamente em bloqueio de recursos 

enviados ao município.  

Para a área de gestão e gerenciamento está instalado o software, SIG- 

SaúdeSIS,desenvolvido pela Empresa Consulfarma -que possibilita inúmeros dados 

e informações ao gestor para a análise dos trabalhos, o monitoramento, o 

planejamento e a tomada de decisões. Também permite a estruturação de dados 
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para a apresentação das Audiências Públicas Trimestrais e Relatório Anual de 

Gestão. 

O softwareSIG – Saúde-SIS possui resumidamente as seguintes 

características e funcionalidades: 

1. Funcionamento em multi-plataforma: WEB 

2. Módulos: Cadastramento de usuários, Agendamento de consultas básicas 

e especializadas, Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutica (SADT), 

Agenda de viagens de veículos, Controle de Estoque, Farmácia, Análises 

Clínicas, Odontologia, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, 

Hospitalar,  Procedimentos, Prontuário Eletrônico do paciente, Extrato do 

Paciente, Custo Médio dos Pacientes, Motivos de Consulta (Morbidade 

Ambulatorial), Motivos de Internamento (Morbidade Hospitalar), 

Frequência de Exames por paciente, Frequência de consultas por 

paciente, Atendimentos por faixa etária, entre outros; 

3. Sistema de controle total de funcionalidades para cada usuário, onde 

apenas usuários com permissões adequadas poderão realizar certas 

tarefas e obter determinadas informações; 

4. Fornecimento de relatórios mensais e acumulados a cada três meses, de 

todas as Unidades de Saúde; 

5. Acompanhamento de técnicos especializados em gestão da informática e 

informações. 

Salientamos que 100% das unidades são informatizadas e usam o prontuário 

eletrônico. 

 

 

Constatações: 

 

Principais problemas detectados na área de informática: 

1. Falha na atualização do meio de comunicação de divulgação das 
informações de maneira sistemática e acessível a todos os interessados. 
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3.8 INFRA-ESTRUTURA 

 

Rede Física de Atendimento em Saúde 

 

Tabela 85 – estabelecimentos e tipo de prestador, segundo dados do cnes – 2016 

ESTABELECIMENTO MUNICIPAL ESTADUAL DUPLA TOTAL 

Policlínica - - -   0 
UBS 4 - - 4 
Atenção Básica 6 - - 6 
Média Complexidade 1  3 4 
Secretaria de Saúde - - - 1 

FONTE: CNES 

 

Tabela 86 – número de estabelecimentos por tipo de convênio segundo tipo de 

atendimento prestado - 2016 

SERVIÇO PRESTADO SUS CONVENIADO 

Internação 3 1 
Ambulatorial  5 1 
Urgência 2 2 
Vig. Epidemiológica 1 - 
Vig. Sanitária 1 - 
Farmácia  1 1 
Outros -  

FONTE: CNES 

 

Tabela 87 – recursos humanos – vínculos – segundo categoria selecionada 

CATEGORIA SUS NÃO 
SUS 

PROF/ 
1000 
HAB. 

PROF 
SUS / 
1000 
HAB  

TOTAL 

Total médicos 8 - 1,38 1,38 8 
Clínico Geral 2 - 0,34 0,34 2 
Gineoco Obstetra 1 - 0,17 0,17 1 
Médico de Família 2 - 0,34 0,34 2 
Pediatra 1 - 0,17 0,17 1 
Cardiologista 1 - 0,17 0,17 1 
Médico Auditor 1 - 0,17 0,17 1 
Cirurgião Dentista 2 - 0,34 0,34 2 
Enfermeiro 3 - 0,52 0,52 3 
Fisioterapeuta 1 - 0,17 0,17 1 
Nutricionista 1 - 0,17 0,17 1 
Farmacêutico 1 - 0,17 0,17 1 
Assistente Social 1 - 0,17 0,17 1 
Psicólogo 1 - 0,17 0,17 1 
Aux. De Enfermagem - - - - - 
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Técnico de Enfermagem 11 - 1,89 1,89 11 
Médico Veterinário 1 - 0,17 0,17 1 
Zeladora 5 - 0,86 0,86 5 
Assist. Administrativo 9 - 1,55 1,55 9 
Prof. Educação Física 1 - 0,17 0,17 1 
Técnico em Saúde Bucal 2 - 0,34 0,34 2 
Auxiliar em Saúde Bucal 1 - 0,17 0,17 1 
Agente de Endemias 1 - 0,17 0,17 1 
Ag. Comum. De Saúde 12 - 2,06 2,06 12 

FONTE: CNES 

 

Tabela 88 – número de equipamentos de categorias selecionadas existente, em 

uso, disponíveis ao sus 

CATEGORIA EXISTENTES EM USO DISP. AO SUS 

Ultrassom 1 1 1 
Ultrassom 
Fisioterapia 

4 2 2 

Cardiotocografo 1 1 1 
Sonar Doppler Fetal 4 4 4 
Eletrocardiograma 1 1 1 
Equipo odontológico 
completo 

2 2 2 

Aparelho de RX 
Odontológico 

2 2 2 

FONTE: Departamento de Patrimônio do Município 

 

 

4 OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS 

 

A partir da análise situacional realizada no item “2” do Plano, serão 

elaborados os Objetivos, Diretrizes e Metas em consonância com os eixos 

analisados: Condições de Saúde da População, Condicionantes e Determinantes da 

Saúde e Gestão em Saúde. Na formulação dos quadros serão apresentadas as 

diretrizes vinculadas emanadas do Plano de Governo 2017-2020, da XIª. 

Conferência Municipal de Saúde, do Pacto pela Saúde e Plano Plurianual 2018-

2021. 

 

4.1 PROBLEMAS IDENTIFICADOS NA ANÁLISE SITUACIONAL 
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Os objetivos, diretrizes e metas a seguir apresentadas estão em consonância 

com os problemas identificados na análise situacional que estão descritos 

sumariamente no quadro abaixo, de acordo com os eixos analisados. 

 

EIXO I - CONDIÇÕES DE SAÚDE 

Sub eixos Problemas Identificados  

Atenção  

Básica 

 

1. Número de profissionais insuficientes na Saúde Bucal; 
2. Falta de parâmetro da realização de exodontia; 
3. Índice elevado de atendimentos de saúde mental apenas de 

forma curativa; 
4. Necessidade de mais profissionais psicólogos e contratação de 

Assistente Social 
5. Gravidez na adolescência; 
6. O atendimento médico no ESF1 e ESF2 não supre a demanda 

das unidades de saúde de sua abrangência, o que impede de 
trabalhar o agendamento de prioridades; 

7. Dificuldade no agendamento de pacientes para consultas na 
atenção básica; 

8. Falta de políticas públicas implantadas no município para 
trabalhar a Saúde do Homem; 

9. Falta de ação de prevenção, promoção e continuidade de 
tratamento em Saúde Mental; 

10. Falta de reuniões de planejamento entre as 2 equipes de ESF; 
11. Alto índice de alcoolismo; 
12. Inexistências de projetos extras para a saúde bucal; 

Vigilância  

Em Saúde 

13. Falta de um profissional enfermeiro ou técnico de enfermagem 
exclusiva para a Vigilância em Saúde; 

14. Falta de notificação dos agravos por parte dos profissionais; 
15. Falta de Atenção, campanhas educativas e fortalecimento à 

Saúde do Trabalhador,  
16. Subnotificação de agravos em geral; 
17. Falta de posse responsável  de animais domésticos; 
18. População superestimada em  relação à cobertura vacinal; 
19. Insuficiência das ações preventivas em saúde – campanhas 

referentes ao controle de zoonoses e doenças transmitidas por 
vetores; 

20. Falta de um local para recebimento de lixo contaminante como 
lâmpadas fluorescentes e baterias. 

Assistência 

Especializada 

21. Falta de alguns especialistas credenciados pelo SUS, por 
exemplo cardiovascular, psiquiatria, neurologia; 

22. Falta de alguns exames laboratoriais financiados pelo SUS, 
principalmente os hormonais; 

23. TFD demora no atendimento de algumas especialidades 
24. Profissional não libera alta para pacientes, solicitando retornos 

mensais e aumentando a fila de espera; 
25. Poucas vagas de consulta por cota/mês nas especialidades de 
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Neurologia, endócrino, se tornando um vazio assistencial na 
região; 

26. Dificuldade em agendar consultas urgentes (Profissional não 
possui agenda e não atende consulta extra). 

27. Dificuldade em agendamento de procedimentos ortopédicos, 
sendo que área requer atendimento rápido. 

28. Falta atendimento especializado em odontologia, por exemplo o 
CEO; 

29. Não fornecimento municipal de próteses dentárias; 

Assistência  

Hospitalar 

30. Quanto aos procedimentos especializados: há um déficit no que 
diz respeito à agilidade e também algumas especialidades, ex.: 
ortopedia que não supre a demanda existente; 

31. Leitos destinados ao SUS: no internamento clínico a 
necessidade é suprida, porém quando é média ou alta 
complexidade não há leitos suficientes. 

32. Internamentos além do teto das AIH´S do município; 
33. Falta de profissionais na Média e alta complexidade; 
34. Falta estrutura de maior complexidade nos hospitais. 

Assistência 

de Urgência e 

Emergência 

35. Falta de capacitação constante apara o atendimento de 
urgência e emergência; 

36. Falta de conscientização e educação da população no uso 
deste serviço; 

Assistência 

Farmacêutica 

37. Espaço físico da farmácia insuficiente para o armazenamento 
de medicamentos 

38. Equipamentos de informática, principalmente impressora; 
39. Alto consumo de medicamentos pela população, enfatizando os 

psicotrópicos; 
40. Entregas em atraso, tanto do Consórcio Paraná Saúde, como 

das Licitações realizadas no município;  
41. Falta de mais um farmacêutico como apoio e atuação nas 

unidades descentralizadas; 
42. Sobrecarga de outras classes profissionais para atender as 

farmácias nas unidades do interior, facilitando assim cometer 
um erro no momento da entrega; 

43. População desinformada sobre consequências do uso de 
medicamentos; uso abusivo ou inadequado de medicamentos; 
automedicação; polifarmácia sem orientação, especialmente na 
terceira idade, elevando o risco sobre o uso de medicamentos; 

44. Padronização de vários medicamentos de uma mesma classe 
terapêutica, com mesmo mecanismo de ação. 

45. Ausência de normas internas; 
46. Demora no atendimento na farmácia. Risco aumentado de erros 

de dispensação; 

 

EIXO II – DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE 

Sub eixos Problemas Identificados  
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Alimentação 1. Baixa cobertura da população (gestantes, idosos, adultos, 
crianças e adolescentes) no Setor de Alimentação e Nutrição 
pelo fato de ter uma demanda grande e pelo número de 
recursos humanos ser insuficiente neste setor. 

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

3. Baixa prevalência de aleitamento materno exclusivo. 
4. Elevada incidência de doenças relacionadas com a má 

alimentação, nutrição, sedentarismo e distúrbios metabólicos, 
tais como: diabetes, hipertensão arterial e hipercolesterolemia; 

5. Falta de informação sobre alimentação e nutrição; 

Moradia 6. Falta de saneamento básico; 
7. Acumulo de lixo nos depósitos das localidades; 

Trabalho e 

Renda 

8. Qualificação de mão de obra; 
9. Desemprego  
10. Rotatividade e absenteísmo; 

Transporte 11. Monopólio do transporte coletivo, interior e sede; 

Lazer 12. Falta de opções (centro cultural, cinema, teatro, recreação, etc.); 
13. Falta de segurança em locais públicas de lazer; 
14. Má conservação da Praça Municipal Amadeu Olivetti; 
15. Segurança – pouco policiamento, aumento de roubos; 

 

EIXO III – GESTÃO DA SAÚDE 

Sub eixos Problemas Identificados  

Planejamento 1. A Secretaria não realiza planejamento anual de suas ações, 
portanto não consegue visualizar claramente os vazios 
assistenciais e a gestão é feita sob demandas espontâneas 
e a ação por crise (“apagando incêndios”). 

Descentralização 

e Regionalização 

2. Falta de protocolos de encaminhamento e atendimento na 
rede especializada; 

3. Falta de regulação do Sistema de Referência e contra-
referência 

Financiamento 4. Desconhecimento de informações sobre recursos 
financeiros estaduais e federais; 

5. Orçamento “gessado” com dotações, umas com dotação a 
menos e outras a mais; 

Participação 

Social 

6. Falta de evento de conscientização para a população na 
atenção básica;  

7. Falta de informações antecipadas para o conselho municipal 
de saúde; 

8. Falta da participação social; 

Gestão do 

Trabalho 

9. O número de recursos humanos é insuficiente, 
especialmente para atuação nas unidades do interior; 

10. Centralização do serviço de agendamento de consultas e 
exames e TFD; 

11. Não existe programa de capacitação e educação 
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permanente de iniciativa da Secretaria para os servidores 
em geral; 

Educação em 

Saúde 

12. O Município não tem um programa de capacitação e 
educação permanente na abordagem desta questão; 

13. Alimentação de programas que não objetiva e não organiza 
funcionalmente as ações realizadas; 

14. Educação em saúde não realizada em conjunto com outras 
secretarias; 

15. Pouca participação de todos os trabalhadores das equipes 
em congressos, cursos de aperfeiçoamento, capacitações, 
conferências, etc; 

16. Falta de avaliação individual do profissional na sua área de 
atuação;  

17. Falta de planejamento e seguimento com a educação em 
saúde para a população; 

18. Não há palestras e informativos sobre vigilância ambiental, 
boas práticas aos serviços de alimentação para as escolas 
municipais; 

19. Falta de palestras para a conscientização da população 
quanto à coleta seletiva; 

Informação em 

Saúde 

 
20. Falta de treinamento aos servidores de saúde quanto ao 

conhecimento para coleta de dados de indicadores na 
internet; 

21. Falta de um técnico de informática para resolução dos 
problemas relacionados à saúde; 

22. Muitos sistemas de informação que contribuem pouco aos 
gestores e usuários do sistema saúde; 

23. Falta de treinamento a equipe no que se refere aos sistemas 
do ministério da saúde; 

24. Inexistência de um meio de comunicação de divulgação das 
informações de maneira sistemática e acessível a todos os 
interessados; 

25. Falta de feedback para as equipes de atenção básica; 

Infra-estrutura 26. Necessidade de construção, reformas, ampliação, 
remodelação, readequação, de várias Unidades de Saúde: 
Centro de Saúde de Paula Freitas;  

 

4.2 PACTO PELA SAÚDE 

 

Com base nas prioridades elencadas no Pacto pela Vida foram estabelecidos 

pactuação de indicadores para cada ano. Abaixo se encontra o formulário relativo 

dessa pactuação, com as metas para o ano de 2017. Esse processo se dá num 

programa informatizado de lançamento de dados denominado SISPACTO. 
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Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores - 2017 

 

Estado: 

 

PARANÁ 

 

Status: Pactuação Validada Ano de Referência: 2017 

Região de Saúde: 

 

6ª RS União da Vitória 

Pactuação Interfederativa 2017 a 2021 

Relação de Indicadores 

Nº Tipo Indicador Meta 2017 Unidade 

1 U 
NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT 
(DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 
CRÔNICAS) 

9 N.Absoluto 

2 E PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS 100 % 

3 U PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA 96 % 

4 U 
PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª 
DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA 
VACINAL PRECONIZADA 

100 % 

5 U 
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) 
ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO 

100 % 

6 U 
PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS 
COORTES 

100 % 

7 E NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA N/A N.Absoluto 

8 U NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE 1 N.Absoluto 

9 U NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS 0 N.Absoluto 
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10 U 
PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO 
AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ 

60 % 

11 U 
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA 
POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETEMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA 

0,9 RAZÃO 

12 U 
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 
ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETEMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA 

0,4 RAZÃO 

13 U PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR 45 % 

14 U PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS 10 % 

15 U TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL. 0 N.Absoluto 

16 U NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA 0 N.Absoluto 

17 U COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. 100 % 

18 U 
COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA 

95 % 

19 U COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA 90 % 

20 U 
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS. 

100 % 

21 E AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA N/A % 

22 U 
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA 
CONTROLE VETORIAL DA DENGUE 

0 N.Absoluto 
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23 U 
PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS 
RELACIONADOS AO TRABALHO 

100 % 

 

FONTE: SISPACTO – DATASUS, 2016. 
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4.3 QUADROS DOS OBJETIVOS, DIRETRIZES, AÇÕES ESTRATÉGICAS E 

METAS DE INTERVENÇÃO 2018-2021 

 

Na seqüência está representado o índice dos quadros sucintos destacando 

os eixos, sub-eixos, objetivos, ações estratégicas, metas para o período de 04 anos 

e indicadores de monitoramento e avaliação. 

 

EIXO I - CONDIÇÕES DE SAÚDE 

Quadro Sub eixo Prioridades 

1.  Atenção Básica Atenção à Saúde Materna e a Saúde da Criança 

2.  Atenção Básica Atenção Integral à Saúde da Mulher 

3.  Atenção Básica Atenção à Estratégia Saúde da Família e Saúde 

Bucal 

4.  Atenção Básica Atenção à Saúde do Adulto e do Homem 

5.  Atenção Básica Atenção à Saúde do Idoso 

6.  Atenção Básica Atenção à Saúde Mental 

7.  Vigilância em 

Saúde 

Fortalecimento das Ações de Vigilância em Saúde 

8.  Vigilância em 

Saúde 

Fortalecimento das Ações de Vigilância Sanitária e 

Ambiental 

9.  Assistência 

Especializada 

Ampliação e implementação da Rede de Assistência 

Ambulatorial Especializada. 

10.  Assistência 

Hospitalar 

Ampliação da Capacidade Resolutiva em Média e 

Alta Complexidade Hospitalar. 

11.  Ass. Urgênciae 

Emergência 

Estruturação da Rede de Assistência em Urgência e 

Emergência. 

12.  Assistência 

Farmacêutica 

Fortalecimento da Assistência Farmacêutica. 

EIXO II - DETERMINANTES E CONDICIONANTES DA SAÚDE 

Quadro Sub eixo Prioridades 
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13.  Alimentação 
Ampliação da assistência e da promoção da saúde 

na atenção básica pelo setor de nutrição 

14.  Lazer Implantação das ações da academia da Saúde para 

os grupos prioritários, hipertensos, diabéticos, 

idosos, 

EIXO III – GESTÃO DA SAÚDE 

Quadro  Sub eixo Prioridades 

15.  Planejamento Implantação de uma equipe responsável pelo 

planejamento Integrado e Participativo 

16.  Descentralização/ 

Regionalização 

Participação Ativa nas ações de regionalização e 

descentralização 

17.  Financiamento Cumprimento da Emenda Constitucional  

18.  Participação 

Social 

Fortalecimento do Controle Social 

19.  Educação em 

Saúde 

Implementação da educação em saúde no município 

tanto para os profissionais, como para a população 

em geral 

20.  Informações em 

Saúde 

Implementação de processo de coleta e análise dos 

dados 

21.  Infra-estrutura Construção, ampliação e reforma dasinfra-estruturas 

da rede assistencial municipal 
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Quadro 1 – Eixo I - CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Sub-eixo: ATENÇÃO BÁSICA 

Objetivo 
 

ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA E À SAÚDE DA CRIANÇA 

Diretrizes vinculadas: 
 

Programação Anual de Saúde 2016 

 Item 2 - Atenção Básica: sub item 2.2 - Saúde da Criança e 2.4 - Saúde da 
Mulher 

 
PMAQ –Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade 

 Item 1 e 2: Desempenho e monitoramento da Saúde da Mulher e da Criança  
 
 

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 

  Rede Mãe Paranaense 

 Melhoria do Acesso e do Cuidado ás Áreas de Atenção Inclusivas 
 
 

Pacto pela Saúde: 

 Diretriz 01: Fortalecimento da rede Mãe Paranaense. 

 Objetivo – Organizar e qualificar a atenção materno-infantil 

 Diretriz 08: Melhoria do Acesso e do Cuidado ás Áreas de Atenção Inclusivas  

 Objetivo- Possibilitar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços ás áreas 
inclusivas no âmbito do SUS (população negra. Indígena, pessoas privadas de 
liberdade, população em situação de rua, migrante, acampados e assentados e 
outros.) 
 
 

Plano Pluri Anual 2018-2021 

 Atendimento às Crianças e às Gestantes 

 

Ações Estratégicas 
 

 Manutenção do Comitê de Prevenção a Mortalidade Infantil; 

 Seguimento do protocolo Rede Mãe Paranaense para atendimento às Gestantes, 
enfatizando também ao atendimento em saúde bucal; 

 Aprimoramento do atendimento Pré-natal (aleitamento materno, consultas, 
orientação, grupos, folder informativo); 

 Capacitação de Recursos Humanos para atendimento à Gestante e a Criança; 

 Fortalecimento das Campanhas, promoção, proteção e apoio ao Aleitamento 
materno; 

 Elaboração e revisão dos protocolos de atendimento para o planejamento 
familiar; 

 Promoção de ações que estimulem as práticas alimentares e estilos de vida 
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saudáveis, através da nutricionista do município; 

 Promoção da atenção integral à saúde da criança com incentivo à puericultura e 
saúde bucal; 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Redução da taxa de mortalidade infantil 1 1 1 1 
Proporção de óbitos infantis e fetais investigados 100% 100% 100% 100% 
Redução e monitoramento de crianças baixo peso 
menores de 5 anos 

100% 100% 100% 100% 

Alcance da cobertura vacinal pentavalente em 
menores de 1 ano de idade 

95% 95% ¨95% 95% 

Realização de visita domiciliar ao recém-nascido pela 
equipe da ESF 

65 65 65 65 

Realização de puericultura mensal em crianças 
menores de 1 ano de idade 

756 768 780 792 

Realização de puericultura trimestral em crianças com 
idade ente 1 ano a 2 anos 

252 256 260 264 

Realização de Puericultura Anual em crianças acima 
de 2 anos até 5 anos de idade 

189 192 195 198 

Crianças menores de 4 meses com aleitamento 
materno exclusivo 

75 75 75 75 

Crianças menores de 2 anos pesadas 90 90 90 90 
Diminuir percentual de crianças com baixo peso ao 
nascer 

8,5% 8.5% 8,0% 8,0% 

Gestantes por ano 76 77 78 79 
Gestantes cadastradas no primeiro trimestre 90% 90% 90% 90% 
Partos normais 40 40 40 40 
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais 
consultas de pré-natal 

88% 88% 88% 88% 

Vacinação da gestante contra o tétano, hepatite B e 
H1N1 

90% 90% 90% 90% 

Atividade Educativa e visita da gestante à maternidade 
de referência 

90% 90% 90% 90% 

Gestantes acompanhadas no domicílio 80% 80% 80% 80% 
Realização dos Testes Rápidos para as gestantes 
(HIV, Hepatite B e sífilis)  

100% 100% 100% 100% 

Proporcionar no mínimo 2 Ultrassografias Obstétrica 
por gestante 

152 154 156 158 

Consulta Puerperal – 2 por gestante, sendo uma para 
planejamento familiar 

152 154 156 158 

Indicadores / Fontes Recursos Financeiros Responsável 

 Coeficiente de Mortalidade    

 Razão de Mortalidade 
Materna  

 SISPRENATAL WEB 

 SISPACTO 

 PMAQ 

 AMAQ 

 PAS 2017 

 PPA 2018-2021 

RECURSO ORÇADO: R$ 

4.121.823,99 - Recursos 

Próprios e / ou vinculados; 

Recurso de Incentivo Estadual 

e Federal do Bloco de Atenção 

Básica. 

 

Equipes da 
Atenção Básica e 
Gestão em Saúde 
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Quadro 2 – Eixo I CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Sub-eixo: ATENÇÃO BÁSICA 

Objetivo 

ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 

Diretrizes vinculadas: 

Programação Anual de Saúde 2016 

 Item 2 - Atenção Básica: sub item 2.4 - Saúde da Mulher 

 

PMAQ –Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade 

 Item 1 e 2: Desempenho e monitoramento da Saúde da Mulher  

 

Plano Estadual de Saúde 2016-2019: 

DIRETRIZ 07: Qualificação da Atenção Primária à Saúde OBJETIVO: Qualificar as 

ações e serviços, promovendo a integralidade e a equidade nas Redes de Atenção 

à Saúde. 

 
Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde do SUS no Paraná 
(APSUS) 

 
Pacto pela Saúde: 

 7.1.3 Atingir a razão de exames citopatológicos do colo do útero em 0,65 ao 
ano, na população- -alvo. 

 7.1.4 Manter a razão de mamografias realizadas na população-alvo em 0,40 ao 
ano 

 

Plano Pluri Anual 2018-2021: 

 Atendimento à Saúde da Mulher  

Ações Estratégicas 

 Ampliação das ações em Planejamento Familiar e atividades voltadas a redução 
da gravidez na adolescência; 

 Ampliação da cobertura e o estímulo a realização dos Exames citopatológicos; 

 Ampliação do acesso a exames de Mamografia; 

 Atenção à saúde das profissionais do sexo (casas noturnas); 

 Realização de palestras educativas – prevenção, oficinas, capacitações; 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Razão de exame citopatológicos do colo do 
útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 
população da mesma faixa etária 

0,90 0,90 0,90 0,90 

Realizar, 01 evento anual amplo de promoção à 01 01 01 01 
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saúde da Mulher – Outubro Rosa 
Razão de exames de mamografia de 
rastreamento realizados em mulheres de 50 a 
69 anos e a população da mesma faixa etária 

0,40 0,40 0,40 0,40 

Seguimento / tratamento das mulheres com 
diagnóstico de lesões intraepiteliais de alto grau 
do colo do útero 

100% 100% 100% 100% 

Alimentar os sistemas de informações 
relacionados a saúde da mulher, como o 
SISPRENATAL WEB e o SISCAN 

100% 100% 100% 100% 
 

Referenciar mulheres com exames de 
citopatológicos alterados para o PROGRAMA 
SER MULHER 

100% 100% 100% 100% 

Indicadores Recursos Financeiros Responsável 

 Razão de cobertura pelos 
exames preventivos do colo 
uterino.   

 SISPRENATAL WEB 

 SISPACTO 

 SISCAN 

 PMAQ 

 AMAQ 

 PAS 2017 

 PPA 2018-2021 
 

RECURSO ORÇADO: R$ 

4.121.823,99 - Recursos 

Próprios e / ou vinculados; 

Recurso de Incentivo Estadual 

e Federal do Bloco de 

Atenção Básica. 

 

Equipes da 

Atenção Básica e 

Gestão em Saúde 

Quadro 3 – Eixo I - CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Sub-eixo: ATENÇÃO BÁSICA 

Objetivo 
 

ATENÇÃO À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL 

Diretrizes vinculadas: 
 

Programação Anual de Saúde 2016 

 Item 2 - Atenção Básica: sub item 2.1–Estratégia Saúde da Família e sub item 
2.8 - Saúde Bucal 
 

PMAQ –Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade 

 Item 4:  desempenho e monitoramento da Saúde Bucal 

 Item 5: desempenho e monitoramento da produção geral  
 

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 

 DIRETRIZ 04 Fortalecimento da Rede de Saúde Bucal 
 

Pacto pela Saúde: 
OBJETIVO: Organizar, de maneira articulada e resolutiva, a atenção à saúde bucal 
por meio de ações de promoção da saúde, prevenção e controle de doenças bucais. 
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Plano de Governo 2017-2020 
 

 Criará ou ampliará Projetos que envolvam a Secretaria de Saúde e Escolas para 
trabalharem em parceria com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos 
alunos e de suas famílias, visando a higiene, educação sexual, orientações 
quanto a gravidez na adolescência, combate às drogas, entre outros problemas 
que dizem respeito à saúde, procurando diminuir o impacto desses problemas na 
sociedade. A participação da equipe de saúde nas escolas poderá ser diária ou 
semanal, conforme necessidade. 
 

 Implantará ou reforçará o PSF – Programa Saúde da Família – com a montagem 
de equipes com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de 
saúde e psicólogos para atendimento em todo município.  
 

Plano Pluri Anual 2018-2021 

 Consulta médica na atenção básica 

 Capacitação e educação continuada dos Agentes Comunitários de Saúde 

Ações Estratégicas 
 

 Fortalecimento das Ações da ESF – Estratégia Saúde da Família, como 
estratégia para reorganização da Atenção Básica; 

 Expandir e efetivar as ações de atenção básica; 

 Redução da morbimortalidade por ações de promoção, prevenção recuperação e 
reabilitação; 

 Referenciar as Equipes de Saúde da Família a fim de fortalecer a atenção 
básica; 

 Programar as Ações estratégicas da Saúde da Família com um apoio matricial, o 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF e ações da Academia da Saúde; 

 Capacitação continuada do educador físico que presta atendimento na Academia 
de Saúde. 

 Realização de capacitação continuada dos agentes comunitários de saúde e 
demais membros da equipe; 

 Proporcionar, de acordo com a portaria de parâmetro n.º 1101 de 2002 as 
consultas básicas necessárias para cobertura da população; 

 Conscientização da comunidade sobre a política do Sistema Único de Saúde – 
organização, hierarquia do sistema de saúde local; 

 Contratação de profissionais onde o atendimento está sendo insuficiente  

Metas 2018 2019 2020 2021 

Cobertura populacional estimada pelas equipes de 
atenção básica 

100% 100% 100% 100% 

Cobertura do acompanhamento das 
condicionalidades de saúde do programa bolsa 
família 

100% 100% 100% 100% 

Cobertura populacional estimada pelas equipes 
básicas de saúde bucal 

100% 100% 100% 100% 

Média de ação coletiva de escovação dental 
supervisionada 

4,8 4,8 4,8 4,8 
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Consulta médica na atenção básica 14200 14400 14500 14550 
Consultas médicas para o cuidado continuado 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 
Consultas médicas de demanda agendada 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 
Consultas Médicas de demanda imediata 13,2% 13,2% 13,2% 13,2% 
Encaminhamento para o atendimento de urgência 
e emergências 

1.800 2.000 2.200 2.400 

Encaminhamento para o atendimento 
especializado 

4.400 4.500 4.600 4.700 

Encaminhamento para internação hospitalar 426 432 435 436 
Exame laboratoriais solicitados 9.700 10.200 10.700 11.200 
Atendimentos realizados pelo enfermeiro 10.900 13.500 15.300 17.000 
Visitas domiciliares realizados pelos 12 agentes 
comunitários de saúde 

21000 21000 21000 21000 

Primeira consulta odontológica programada 28% 28% 28% 28% 
Razão do tratamento concluído e a primeira 
consulta programática em odontologia 

1 1 1 1 

Capacitar todos os agentes comunitários de saúde 100% 100% 100% 100% 
Contratação de 1 cirurgião dentista 40horas para 
complementação do atendimento prestado no 
município 

1 - - - 

Contratação de 1 medico 40h para atuar nas 
unidade de saúde localizados nas áreas rurais 

- 1 - - 

Indicadores / Fontes Recursos Financeiros Responsável 

 SISPACTO 

 PMAQ 

 AMAQ 

 PAS 2017 

 PPA 2018-2021 

RECURSO ORÇADO: R$ 

4.121.823,99 - Recursos 

Próprios e / ou vinculados; 

Recurso de Incentivo Estadual 

e Federal do Bloco de Atenção 

Básica. 

 

Equipes da 

Atenção Básica e 

Gestão em Saúde 

 

Quadro 4 – Eixo ICONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO  

Sub-eixo: ATENÇÃO BÁSICA 

Objetivo 

ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E DO HOMEM 

Diretrizes vinculadas: 
 

Programação Anual de Saúde 2016 

 Item 2 – Atenção Básica; sub item 2.3 – Saúde do Adulto  

 Item 2 - Atenção Básica: sub item 2.7 – Saúde do Homem 
 
PMAQ –Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade 

 Item 3:  Desempenho e monitoramento do controle de diabetes mellitus e 
hipertensão arterial sistêmica 
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Plano Estadual de Saúde 2016-2019 
 

Plano Pluri Anual 2018-2021 

 Saúde do Adulto e Saúde do Homem. 

 Consultas Médicas na Atenção Básica 

Ações Estratégicas 

 Implementar a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem no 
município de acordo com os seus eixos estruturantes: Acesso e Acolhimento, 
Saúde Sexual e Reprodutiva, Paternidade e Cuidado, Doenças prevalentes na 
população masculina, Prevenção de Violências e Acidentes. 

 Implementar a temática Paternidade e Cuidado:  Segundo a Política Nacional 
de Atenção Integral a saúde do home (2009) tem como objetivos:  sensibilizar 
gestores(as), profissionais de saúde e a população em geral sobre os benefícios 
do envolvimento ativo dos homens com em todas as fases da gestação e nas 
ações de cuidado com seus(uas) filhos(as), destacando como esta participação 
pode trazer saúde, bem-estar e fortalecimento de vínculos saudáveis entre 
crianças, homens e suas(eus) parceiras(os) 

 Disponibilização e incentivo a realização de exames preventivos do câncer de 
próstata. 

 Realização de trabalhos educativos quanto à saúde do homem (distribuição de 
métodos anticoncepcionais e nas escolas realizar orientação sexual destinada 
aos homens). 

 Inserir estratégias e ações voltadas para a saúde do homem atendendo o 
recomendado pela Portaria GM n.º1.944 de 27 de agosto de 2009 durantes a 
realização da Conferência Municipal de Saúde de 2019. 

 Elaborar estratégias que visem aumentar a demanda de homens aos serviços 
de saúde, por meio de ações proativas de promoção e prevenção dos principais 
problemas que atingem a população. 

 Realizar promoção em saúde no mês de agosto – “AGOSTO AZUL”. 
Metas 2018 2019 2020 2021 

Hipertensos cadastrados 264 655 751 855 
Diabéticos Cadastrados 114 157 207 264 
Consulta Médica e de Enfermagem por hipertensos e 
por ano  

2 2,5 2,5 3 

Consulta Médica e de Enfermagem por diabéticos e 
por ano 

3 3,5 4 4,5 

Exame de Glicemia Capilar para o diabético por 
ano(4/Ano) 

456 628 828 056 

Hipertensos acompanhados no domicílio no ano 70% 70% 70% 70% 
Diabéticos acompanhados no Domicílio 70% 70% 70% 70% 
População com diagnóstico para hipertensão 1.026 1.092 1.156 1.222 
População com diagnóstico para diabetes 228 287 346 407 
Proporcionar incentivo aos pacientes, com palestras 
educativas, sorteios de brindes e lanches aos 
participantes, possibilitando aos pacientes liberdade 
de expressão 

2x 
ano 

2x 
ano 

2x 
ano 

2x 
ano 

Ampliar o acesso a cirurgias de patologias e cânceres 
do tratamento genital masculino 

2 2 2 2 

Indicadores / Fonte Recursos Financeiros Responsável 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

156 
 

 PMAQ 

 AMAQ 

 PAS 2017 

 PPA 2018-2021 

 Número de cirurgias de 
prostatectomia suprapúbica 
por local de residência 

RECURSO ORÇADO: R$ 

4.121.823,99 - Recursos 

Próprios e / ou vinculados; 

Recurso de Incentivo 

Estadual e Federal do Bloco 

de Atenção Básica. 

 

Equipes da 

Atenção Básica e 

Gestão em Saúde 

Quadro 5 – Eixo ICONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO  

Sub-eixo: ATENÇÃO BÁSICA 

Objetivo 

ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 

Diretrizes vinculadas: 

Programação Anual de Saúde 2016 

 Item 2 - Atenção Básica: sub item 2.9 –Saúde do Idoso  
 

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 
DIRETRIZ 06 Implantação da Rede de Atenção à Saúde do Idoso 

     OBJETIVO: Estruturar a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa. 
 
Plano Pluri Anual 2018-2021 

 Atendimento à Saúde da Pessoa Idosa 

Ações Estratégicas 

 Implantação da política municipal de saúde da pessoa idosa em consonância 
com a política nacional do idoso; 

 Melhorar aspectos educativos na orientação quanto ao uso de medicação, 
orientação sexual, higiene e demais;  

 Ampliação dos serviços a saúde da pessoa idosa na assistência médica, 
odontológica, psicológica, especializada, exames, etc.; 

 Parcerias com entidades e ações intersetoriais visando a prevenção de acidentes 
domésticos, inclusão social, viabilização de direitos, a formação e apoio aos 
cuidadores de idosos, atividades físicas, lazer e cultura.  

 Entregar a caderneta do idoso, visando à continuidade de seu uso. 

 Elaborar projetos para realização regular de atividades físicas na academia da 
saúde.  

Metas 2018 2019 2020 2021 

Atingir, no mínimo 90 % da meta anual estipulada 
para a vacinação da Pessoa Idosa contra a 
influenza H1N1 

80 % 80 % 80 % 80 % 

 
Manter o cadastro para controle e liberação de 
fraldas geriátricas 

100% 100% 100% 100% 

Realizar visitas domiciliares aos idosos acamados 12 12 12 12 
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pelos agentes comunitários de saúde, médicos 
enfermeiros e profissionais do nível médio 
Realizar coleta de exame laboratorial no domicílio 
dos pacientes acamados  

100% 100% 100% 100% 

Indicadores / Fonte Recursos Financeiros Responsável 

 Cobertura vacinal da 
Campanha da Influenza. 

 PAS 2017 

 SISPACTO 

 PPA 2018-2021 
 

 Atenção Básica 
R$ 4.121,823,99 

Equipes da 
Atenção Básica e 
Gestão em Saúde 

Quadro 6 – Eixo I CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Sub-eixo: ATENÇÃO BÁSICA 

Objetivo 

ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL 

Diretrizes vinculadas: 
 

Programação Anual de Saúde 2016 

 Item 2 – Atenção Básica; sub item 2.5 – Saúde Mental 
 

 
Conferência Municipal de Saúde 2015 

 Grupo Cinco: - “saúde mental” 
 

 Construção de Protocolo Municipal de Saúde Mental, instrumento no 

atendimento a demanda na área da Saúde Mental que disponibiliza 

informações para execução das ações que orientam a melhor conduta no 

atendimento a pessoa com transtorno mental e pessoas dependentes de 

álcool e outras drogas. Um guia para conhecimento e utilização da rede de 

Saúde Mental e seus recursos terapêuticos; 

 Implementação de CAPS Regional, Centro de Atenção Psicossocial é um 

serviço de saúde aberto e comunitário do SUS. È um lugar de referência e 

tratamento para pessoas que sofrem de transtornos mentais, psicoses, 

neuroses, dependências de álcool e outras drogas e demais casos cuja 

severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de 

cuidado intensivo comunitário personalizado e promotor da vida. O CAPS 

Regional irá oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, 

realizando acompanhamento clínico e a reinserção social, acesso ao 

trabalho, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares. È 
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um serviço de atendimento em Saúde Mental que irá diminuir os 

internamentos em Hospitais Psiquiátricos. 

Capacitação em educação permanente para equipe de Saúde Mental em 

atenção primária juntamente com a rede de atendimento. Uma importante 

estratégia da atenção em Saúde Mental é a articulação e a capacitação da 

equipe da atenção primária juntamente com a rede de atendimento. Isso 

implica capacidade de gerar soluções e otimiza a utilização dos recursos 

existentes, contribuindo para maior integridade e resolubilidade. 

 
Plano Estadual de Saúde 2016-2019 

 Diretriz 03 – Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde Mental 
OBJETIVO: Efetivar o cuidado à saúde mental nos três níveis de atenção da Rede. 

Plano Pluri Anual 2018-2021 

 Saúde Mental 

Ações Estratégicas 

 Análise epidemiológica em saúde mental; 

 Reorganização do modelo doença-saúde na atenção básica; 

 Redução dos custos orçamentários em saúde Pública; 

 Melhoria da qualidade de vida da população.  

 Dar continuidade no tratamento e recuperação dos pacientes com sofrimento 
psiquiátrico. 

 Trabalhar em parceria com o AA, encaminhando os pacientes referenciados 
pelos médicos ou com alta da clínica psiquiátrica 

 Contratação de um profissional de assistência social. 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Proporcionar internamento psiquiátrico via 
convênio prefeitura ou através da central de 
regulação 

100% 100% 100% 100% 

Fornecer medicamento psicotrópico 
conforme portaria n.º 344/1998, mediante 
receita médica 

100% 100% 100% 100% 

Oferecer consulta médica psiquiátrica. 
Portaria MS nº 1101 

2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 

Atendimento ao usuário de álcool 1% 1% 1% 1% 
Atendimento ao usuário de drogas 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 
Taxa de prevalência do alcoolismo 10 10 10 10 

Indicadores / Fonte Recursos Financeiros Responsável 

 Número de consultas, 
internações, receitas 
atendidas, etc. 

 PMAQ 

 AMAQ 

 Atenção Básica 
R$ 4.121,823,99 

Equipes da Atenção 

Básica e Gestão em 

Saúde 
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 PAS 2017 

 PPA 2018-2021 
Quadro 7 – Eixo I CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO  

Sub-eixo: Vigilância em Saúde 

Objetivo 

1 - Analisar a situação de saúde, identificar e controlar determinantes e condicionantes, 

riscos e danos à prevencão e promoção da saúde, por meio de ações de vigilância 

epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância da saúde do trabalhador 

e vigilância laboratorial. 

2 - Implementar e qualificar a pesquisa e produção de imunobiológicos no Estado do 

Paraná. 

Diretrizes vinculadas: 

Conferência Municipal de Saúde 2015 

 

GRUPO QUARTO: - “Valorização do trabalho e da educação em saúde”. 

Coordenado pela Enfermeira Municipal Daiane Jacon e pela Técnica de 

Enfermagem, Sra. Karin Efron.  

 Propostas: 

 Quando realizado exames de saúde anuais dos funcionários, que os mesmos 

sejam atendidos como são os pacientes, com dignidade e em locais 

adequados e separados por setores. Que sejam oferecidas sessões de 

relaxamento mensais dentro de suas unidades de trabalho e sessões de 

terapia para funcionários que necessitem; 

 Aperfeiçoamento e capacitação dos funcionários com bolsas de estudo. 

Criação de uma comissão de avaliação dos funcionários do RH; 

Maior empenho para que as redes funcionem de uma forma mais integrada e com 

maior comprometimento dos profissionais integrantes. 

 
 

Programação Anual de Saúde 2016  
 

 Ítem 4 - Rede física de serviços públicos de saúde – próprios e privados 

contratados – e indicadores de saúde  

 sub-ítem 4.4 - programas e projetos de saúde implantados e aderidos até 
2016 
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4.4.2 PMAQ – programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade da 
atenção básica – PMAQ-AB  

4.4.5 vigiasus e pqavs-ms  

4.4.6 sispacto e coap – contrato operacional da atenção primária  

4.4.15 vigilância de doenças e agravos não transmissíveis (DANTS)  

4.4.16 programa de controle da tuberculose e eliminação da hanseníase 

4.4.21 vigilância epidemiológica 

4.4.23  PNI – programa nacional de imunização 

4.4.24 mobilização de detecção precoce do vírus hiv, sífilis, hepatite b e c 

4.4.25 mobilização para o dia 1.º de dezembro – dia mundial de luta contra a 
AIDS 

4.4.26 vigilância sanitária  

 
 

 
Plano Estadual de Saúde 2016-2019 
DIRETRIZ 15: Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde 

 
 
Plano Pluri Anual 2018-2021 

 Campanha de vacinação contra a Paralisia Infantil; 

 Campanha de vacinação contra a H1N1. 

Ações Estratégicas 

 Fortalecer a promoção e vigilância em saúde. 

 Monitorar de forma continuada as condições de saúde da população 

 Capacitação Contínua dos profissionais de saúde; 

 Identificação de doenças e agravos provenientes de outras regiões; 

 Manutenção da ordem olítica, econômica e social sob a ameaça de epidemias e 
mortes; 

 Organizar as medidas de prevenção de doenças e agravos que incidem sobre a 
população por meio das tecnologias disponíveis no campo da clínica e da saúde 
pública; 

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

 Ampliação das ações na assistência e na promoção de saúde para DST/AIDS; 

 Aprimoramento nas ações de vigilância e da promoção de saúde em hepatites; 

 Manutenção das taxas de cobertura vacinal – acima de 95 %%; 

 Melhorar a notificação dos agravos, sensibilizando os profissionais para a 
importância do registro e diminuindo as subnotificações; 

 Realização de campanhas de promoção à saúde em suas várias temáticas 
relacionadas aos agravos e doenças transmissíveis e não transmissíveis e 
agravos estratégicos (hanseníase, tuberculose, hepatites, HIV/AIDS, influenza 
pandêmica) 

 Manutenção e aprimoramento das ações de controle da Tuberculose; 
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 Manutenção e aprimoramento das ações de controle da Hanseníase; 

 Fortalecimento da saúde do trabalhador; 

 Implementação na Vigilância e prevenção de violências e acidentes. 

 Contratação de recursos humanos nas especialidades que se fizerem 
necessário. 

 Promoção de parceria com a VISA e com os demais segmentos da secretaria de 
saúde para a implementação das ações da saúde do trabalhador 

 
 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Numero de Morte por Dengue Reduzir 

10% 

Reduzir 

10% 

Reduzir 

10% 

Reduzir 

10% 

Casos de doença de notificação 

compulsória encerrados oportunamente 

depois de notificações 

100% 100% 100% 100% 

Cura nas coortes de casos novos de 

tuberculose 

100% 100% 100% 100% 

Pesquisa de sintomáticos respiratórios  

% numero de pessoas 

1 

57 

1 

57 

1 

57 

1 

57 

Exame anti-HIV para pacientes com 

tuberculose 

100% 100% 100% 100% 

Cura dos casos novos de hanseníase 

diagnosticados nos anos das coortes 

100% 100% 100% 100% 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA     

Análise de vigilância da qualidade da água 

referente ao parâmetro de coliformes 

fecais 

  100% 100% 100% 100% 

Controle da Dengue – Levantamento de 

índice – Numero Absoluto 

1572 1572 1572 1572 

Controle da Dengue – Pontos Esratégicos 

– Numero Absoluto  

48 48 48 48 

Programa Leite das crianças – Analise do 

leite – Numero absolluto 

24 24 24 24 

Indicadores Recursos Financeiros Responsável 

 Cobertura vacinal; 

 PMAQ 

 AMAQ 

 PAS 2017 

 PPA 2018-2021 

 SISPACTO 2016 
 
 

RECURSO: R$ 

128.164,20 - Recursos 

Próprios e / ou 

vinculados; Recurso de 

Incentivo Federal do 

Bloco de Atenção Básica. 

Vigilância 

Epidemiológica e 

Sanitária e Atenção 

Básica 
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Recurso de Incentivo 

Federal do Bloco de 

Vigilância em Saúde. 

 

 
 
 

Quadro 8 – Eixo I CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO  

Sub-eixo: Vigilância em Saúde 

Objetivo 

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

Diretrizes vinculadas: 

Programação Anual de Saúde 2016  
 

 Diretriz: fomentar ações de fiscalização, monitoramento das condições 
ambientais reduzindo riscos à saúde da população, bem como no controle de 
doenças e agravos: 

 Ítem 3 – Vigilância em Saúde, sub-ítem 3.7 – Vigilância Sanitária 
 

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 

 DIRETRIZ 15: Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde 
 

Pacto pela Saúde: 

 OBJETIVO 1: Analisar a situação de saúde, identificar e controlar 
determinantes e condicionantes, riscos e danos à prevenção e promoção da 
saúde, por meio de ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, 
vigilância ambiental, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância laboratorial. 

 

Ações Estratégicas 

 Aprimoramento da infra-estrutura com equipamentos de comunicação e 
Informática; 

 Aquisição de meios de locomoção; 

 Elaboração de rotinas para padronização de procedimentos administrativos e 
fiscais; 

 Contratação de recursos humanos; 

 Capacitação de pessoal; 

 Realização de atividades educativas. 

 Manutenção e aprimoramento do controle das zoonoses. 

 Manutenção e aprimoramento dos acidentes com animais peçonhentos. 

 Manutenção e controle das doenças causadas por vetores 
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Metas 2018 2019 2020 2021 

Análise de vigilância da qualidade da água 

referente ao parâmetro de coliformes fecais 

100% 100% 100% 100% 

Controle da dengue - levantamento de índice 1572 1572 1572 1572 

Controle da dengue – pontos estratégicos 48 48 48 48 

Programa leite das crianças – análise do leite 24 24 24 24 

 

Indicadores Recursos Financeiros Responsável 

 PAS 2017 

 SISPACTO 2016 

.RECURSO: R$ 

128.164,20 - Recursos 

Próprios e / ou vinculados; 

Recurso de Incentivo 

Federal do Bloco de 

Atenção Básica. Recurso 

de Incentivo Federal do 

Bloco de Vigilância em 

Saúde. 

 

Vigilância 

Epidemiológica e 

Sanitária e 

Atenção Básica 

Quadro 9 – Eixo I CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO  

Sub-eixo: Assistência Ambulatorial Especializada    

Objetivo 

AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE 

ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA. 

Diretrizes vinculadas: 

Programação Anual de Saúde 2016  
 

 Diretriz: Fortalecer a antenção ambulatorial especializada, de forma 
racionalizada, buscando equidade e ampliação do acesso na oferta de ações e 
serviços de todas as especilidades 

 Ítem 5 – Atenção Ambulatorial Especializada, sub-ítem 5.1 – Portaria 
1.101/2002 – Parâmetros Assistenciais 

 

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 
 

 DIRETRIZ 11: Fortalecimento do Desenvolvimento Regional da Atenção à 
Saúde(Consus) 
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Pacto pela Saúde 

 OBJETIVO: Qualificar a atenção ambulatorial secundária gerenciada pelos 
Consórcios Intermunicipais de Saúde, contribuindo para a estruturação dos 
Centros de Especialidades e a organização das Redes de Atenção à Saúde 
prioritárias para a SESA destinadas a atender à saúde da população usuária do 
SUS. 

Ações Estratégicas 

 Ampliação da oferta de consultas nas especialidades médicas por contratação ou 
credenciamento de profissionais e clínicas, especialmente nas de maior 
demanda, atendendo aos parâmetros assistenciais da portaria 1.101 de 2002 

 Adequação do número de exames laboratoriais e não laboratoriais, de acordo 
com os parâmetros assistenciais preconizados pelo SUS; 

 Ampliar a disponibilização de exames de maior complexidade 

 Levantar os vazios assistenciais existentes 

 Implantar o CEO via Consórcio de Saúde. 

 Expandir e efetivar ações de atenção ambulatorial especializada, de forma 
articulada com os demais níveis de atenção a rede. 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Consulta em cardiologia 298 302 304 305 

Consultas em cirurgia geral 326 331 333 334 

Consulta em dermatologia 156 158 159 160 

Consulta em endocrinologia 56 57 58 59 

Consulta em gastroenterologia 99 100 101 102 

Consulta em hematologia 14 14 14 14 

Consulta em nefrologia 170 172 174 175 

Consulta em neurocirurgia 14 14 14 14 

Consulta em Neurologia 14 14 14 14 

Consulta em oftalmologia 397 403 406 407 

Consulta em oncologia 42 43 43 44 

Consulta em otorrinolaringologia 213 216 217 218 

Consulta em proctologia 28 28 29 29 

Consulta em psiquiatria 312 316 319 320 

Consulta em reumatologia 56 57 58 59 

Consulta em pneumologia 142 144 145 146 

Consulta em traumatologia 411 417 420 422 

Consulta em urologia 127 129 130 131 

Patologia clínica – exames laboratoriais 7100 7200 7250 7275 

Anatomia patológica e citopatológica 335 339 342 344 

Radiografia 1136 1152 1160 1664 

Ultra-sonografia 213 216 217 218 

Fisioterapia 1278 1296 1305 1310 

Terapias especializadas 426 432 435 436 

Prótese e órtese 71 72 73 74 
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Ressonância Magnética 6 6 6 6 

Tomografia computadorizada 28 28 29 29 

Eletrocardiograma 178 181 182 183 

Ecocardiograma 38 39 40 41 

Ergometria 57 58 58 58 

Holter 1 1 2 2 

Neurologia 170 173 174 175 

Eletroencefalograma 5 5 5 5 

Eletroneuromiografia 1 1 1 1 

Indicadores Recursos Financeiros Responsável 

 Cobertura de consultas 
especializadas de acordo 
com os Parâmetros do 
SUS 

Não especificados, 

incluídos no total para a 

Saúde 

 

Secretário Municipal 

de Saúde 

Quadro 10 – Eixo I CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Sub-eixo: Assistência Hospitalar 

Objetivo 

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE RESOLUTIVA EM MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE HOSPITALAR 

Diretrizes vinculadas: 

DIRETRIZ 10: Fortalecimento da Regulação do Acesso aos Serviços do SUS 

Pacto pela Saúde 

 OBJETIVO: Propiciar o acesso qualificado do paciente ao serviço médico 

adequado, no tempo oportuno 

 

Ações Estratégicas 

 Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante 
aprimoramento da política da atenção especializada 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Razão de internações clínico-cirúrgicas de média 

complexidade e população residente 

10,05 10,05 10,05 10,05 

Razão de internações clínico-cirúrgicas de alta 

complexidade na população residente 

2,00 2,00 2,00 2,00 

Indicadores Recursos Financeiros Responsável 

 Internações  Não especificados, Secretário Municipal 
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incluídos no total para a 

Saúde 

 

de Saúde 

Quadro 11 – Eixo I CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO  

Sub-eixo: Assistência Urgência e Emergência 

Objetivo 

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Diretrizes vinculadas: 

Pacto pela Saúde 

• Qualificação das equipes da APS para prestar o primeiro atendimento nas 
situações de urgência e emergência e encaminhamento adequado para 
continuidade de tratamento dentro da rede de serviços 
 
Plano Estadual de Saúde 2016-2019 

 OBJETIVO: Garantir acesso qualificado dos pacientes em situação de urgência e 
emergência a um dos pontos de atenção resolutivos da Rede. 

Ações Estratégicas 

 Implementação da Rede de Atenção às Urgências. 

 Fortalecimento de mecanismos de programação e regulação nas redes de 
atenção à saúde do SUS. 

 Implantação do SAMU 

 Implantação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no município Sede de 
União da Vitória 

 Capacitação e qualificação da equipe de funcionários para o atendimento 
emergencial. 

 Conscientização da população quanto ao uso deste serviço. 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Realizar, no mínimo, 01 capacitações, ao ano, 

para a equipe, especificamente em atendimento 

de urgência/emergência 

01 01 01 01 

Número de unidades de saúde com serviços de 

notificação de violência doméstica, sexual e 

outras violências implantado 

5 5 5 5 

Indicadores Recursos Financeiros Responsável 

 Número de usuários 
atendidos 

 Percentual de servidores 
capacitados 

Não especificados, 

incluídos no total à Saúde. 

Secretário 

Municipal de 

Saúde 
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Quadro 12 – Eixo I CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Sub-eixo: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Objetivo 

ORGANIZAR E APERFEIÇOAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Diretrizes vinculadas: 

Programação Anual de Saúde 2016  
OBJETIVO: Ofertar assistência farmacêutica de forma racionalizada e eqüitativa 

aos usuários municipais 

DIRETRIZ: Ofertar medicamentos de qualidade e em quantidade racional de acordo 

com a relação municipal de medicamentos 

Ítem 4 – Assistência Farmacêutica 
 
 
Plano Estadual de Saúde 2016-2019 
DIRETRIZ 14: Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica 
 
Pacto pela Saúde: 

 OBJETIVO 3: Qualificar a Assistência Farmacêutica. 

Ações Estratégicas 

 Reestruturação física da farmácia e da central de medicamentos para melhorar 
funcionamento e atendimento; 

 Unificação dos estoques 

 Aquisição de novos equipamentos de informática e melhoria da infraestrutura de 
rede para o bom funcionamento dos sistemas informatizados, agilizando o 
atendimento e o trabalho dos funcionários; 

 Atualização do REMUME 

 Implantação de protocolos, normas, rotinas, procedimentos operacionais 
padrão,para todo o ciclo da assistência farmacêutica 

 Contratação de Recursos Humanos 

 Realização de consulta de profissionais de nível superior na atenção básica  

Metas 2018 2019 2020 2021 

Contratação de 01 profissional farmacêutico para 

atender a demanda do ESF2, descentralizando 

dessa forma a medicação psicotrópica 

1 - - - 

Adequação do espaço físico 1 - - - 

Programação quantitativa adequada de 

medicamentos considerando a sazonalidade e 

especificidades regionais (trimestrais) – licitação 

municipal e consórcio Paraná saúde 

4 4 4 4 

Orientar 100% dos pacientes em processo de 100% 100% 100% 100% 
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fornecimento de medicação pelo estado 

Manter estoques atualizados nos sistemas 

informatizados 

100% 100% 100% 100% 

Indicadores Recursos 

Financeiros 

Responsável 

- Assistência farmacêutica Recursos: R$ 180.000,00 - 

Recursos Próprios e / ou 

vinculados; Recurso de 

Incentivo Federal do Bloco de 

Atenção Básica. Recurso de 

Incentivo Federal do Bloco de 

Assistência Farmacêutica. 

 

Secretário 
Municipal de 

Saúde 
 

 

EIXO II – CONDICIONANTES E DETERMINANTES DA SAÚDE 

 

Os quadros que representam este eixo devem ser compreendidos num 

contexto de aproximação dos temas que representam, e significa um exercício 

importante de debate e assimilação por parte do setor saúde. Deverão ser 

viabilizados de acordo com as iniciativas intersetoriais a serem buscadas, uma vez 

que, têm suas políticas coordenadas por instituições específicas das quais a 

Secretaria de Saúde deverá iniciar ou consolidar parcerias. 

 

Quadro 13 – Eixo II CONDICIONANTES E DETERMINANTES  

Sub-eixo: ALIMENTAÇÃO 

Objetivo 

AMPLIAR A ASSISTÊNCIA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA 

PELO SETOR DE NUTRIÇÃO 

Diretrizes vinculadas: 

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 
DIRETRIZ 09: Fortalecimento das Ações de Promoção da Saúde 

Pacto pela Saúde 

 OBJETIVO: Promover a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e 
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reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e 

condicionantes. 

Ações Estratégicas 

 Elaborar, revisar, adaptar, padronizar e definir os protocolos de atendimento 
nutricional na atenção básica. 

 Promover a difusão de conhecimentos e recomendações sobre práticas 
alimentares saudáveis, ampliando e fomentando a autonomia decisória para a 
adoção destas práticas alimentares e estimulando medidas coletivas de 
prevenção primária. 

 Incentivar a promoção da segurança alimentar e nutricional e o aleitamento 
materno. 

 Realizar atividades para garantir a capacitação dos profissionais de saúde para a 
operacionalização, a avaliação, o cumprimento das metas e o monitoramento dos 
Programas e do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. 

 Avaliar o estado nutricional e o perfil epidemiológico dos diferentes grupos 
populacionais. 

 Prevenir e reduzir as doenças relacionadas à alimentação e nutrição e os 
distúrbios nutricionais, promovendo o bem estar físico, social e mental. 

 Trabalhar em parceria com a Academia de Saúde, Equipes de ESF e NASF. 

 Promover palestras em todas as escolas municipais e estaduais sobre 
alimentação saudável 

 Orientar pacientes com diabetes, hipertensão arterial e hipercolesterolemia 

Metas 2018 2019 2020 2021 

- Atender as crianças menores de cinco anos e 
que estão em idade escolar no município 

80% 80% 80% 80% 

- Ampliar a cada ano o cadastro e atendimento do 
PPDC no que se refere a alimentação 

5% 6% 7% 8% 

Contratar um profissional Nutricionista   1   
     

Indicadores 

- Percentual da população que utiliza o Serviço de Saúde Pública na Atenção 

Básica atendida pelo setor de Nutrição. 

- Número de atendimentos realizados pelo setor.  

- Percentual de profissionais da Atenção Básica do Município capacitados sobre 

promoção da alimentação saudável. 

Recursos Financeiros 

Bloco da Atenção Básica 

Responsável 

Nutricionista 
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Quadro 14 – Eixo II CONDICIONANTES E DETERMINANTES  

Sub-eixo: LAZER 

Objetivo 

AÇÕES DA ACADEMIA DA SAÚDE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS, 

HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS 

Diretrizes vinculadas: 

Programação Anual de Saúde 2016  

 Realizar projeto para expansão na participação das atividades da academia da 

saúde e ao ar livre; 

Ações Estratégicas 

 ampliar o acesso da população às políticas públicas de promoção da saúde; 

 fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde 

 potencializar as ações nos âmbitos da Atenção Primária em Saúde (APS), da 
Vigilância em Saúde (VS) e da Promoção da Saúde (PS); 

 promover a integração multiprofissional na construção e execução das ações; 

 promover a convergência de projetos ou programas nos âmbitos da saúde, 
educação, cultura, assistência social, esporte e lazer; 

 ampliar a autonomia dos indivíduos sobre as escolhas de modos de vida mais 
saudáveis; 

 aumentar o nível de atividade física da população; 

 estimular hábitos alimentares saudáveis; 

 potencializar as manifestações culturais locais e o conhecimento popular na 
construção de alternativas individuais e coletivas que favoreçam a promoção da 
saúde; e 

 contribuir para ampliação e valorização da utilização dos espaços públicos de 
lazer, como proposta de inclusão social,enfrentamento das violências e melhoria 
das condições de saúde e qualidade de vida da população. 

 Manutenção  e compra de equipamentos de ginástica para a  academia de saúde 
e academia  ao ar livre 

 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Inserir progressivamente a população PPDC e 

idosa em atividades físicas (%).  

20 30 40 50 

Indicadores Recursos Financeiros Responsável 

 Percentual de pessoas 
PPDC e /ou acima de 60 
anos em atividades 
físicas/população total 
PPDC e acima de 60 anos 
 

Bloco Vigilância em Saúde 

 

Vigilância em 

Saúde e 

Atenção Básica 
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Quadro 15 – Eixo III GESTÃO DA SAÚDE  

Sub-eixo: PLANEJAMENTO 

Objetivo 

IMPLANTAÇÃO DE UMA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO 

INTEGRADO E PARTICIPATIVO 

Diretrizes vinculadas: 
 

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 
DIRETRIZ 16: Fortalecimento da Gestão do Trabalho e da Educação Permanente 
em Saúde 
DIRETRIZ 17: Ouvidoria como Instrumento de Gestão e Cidadania 
DIRETRIZ 18: Fortalecimento do Controle Social no SUS 
 
Pacto pela Saúde: 

 OBJETIVO: Intensificar ações junto aos gestores de saúde, visando ampliar o 
número de ouvidorias e desenvolver estratégias para que a ouvidoria se efetive 
como um instrumento de gestão e cidadania. 

 OBJETIVO : Qualificar a Gestão do Trabalho. 

 OBJETIVO : Deliberar e fiscalizar os instrumentos de gestão orçamentária e de 
gestão do SUS. 

 OBJETIVO : Fortalecer e melhorar a qualificação dos conselheiros de saúde 

Ações Estratégicas 

 Desenvolvimento das ações que possam vir a contribuir para o fortalecimento da 
estruturação e a qualificação do monitoramento, do controle e avaliação da 
gestão do SUS e do Controle Social na Secretaria de Saúde de Paula Freitas – 
PR. 

 Realização de capacitações Controle Social Ouvidoria e Monitoramento e 
avaliação e Auditoria; 

 Realização de auditorias integradas e Manter Capacitações para auditores; 

 Capacitação para o serviço de Ouvidoria, juntamente com o estado; 

 Realização de pesquisas Controle Social e Monitoramento e Avaliação da 
Gestão; 

 Desenvolvimento de ferramentas para o Monitoramento e Avaliação da Gestão; 

 Realização de oficina de atualização em legislação da saúde; 

 Entrega da Cartilha dos direitos do usuário do SUS; 

 Construção de um projeto de educação continuada para conselheiros; 

 Elaboração e confecções de materiais de apoio e divulgação; 

 Estabelecimento das bases do Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS); 

 Implantação da política de gestão, de acordo com a Política Nacional de Gestão 
Estratégica e Participativa – ParticipaSUS,em parceria com Ministério da Saúde e 
SESA PR 

 Proporção de Municípios com ouvidorias implantadas; 

 Elaboração do calendário trimestral de atividades; 

 Elaboração de relatórios mensais disponibilizando as principais informações da 
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gestão; 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Elaborar 01 Programação de Saúde, a cada ano 01 01 01 01 

Elaborar 01 Relatório de Gestão a cada ano 01 01 01 01 

Realizar anualmente, pelo menos 01 oficina de 

capacitação em planejamento e gestão para a 

equipe diretora 

01 01 01 01 

Organizar 01 evento de acompanhamento e 

avaliação dos indicadores gerais de saúde, 

epidemiológicos e de gestão, semestralmente, a 

cada ano. 

01 01 01 01 

Proporção de plano de saúde enviado ao 

conselho de saúde 

100% 100% 100% 100% 

Indicadores Recursos Financeiros Responsável 

Instrumentos de gestão 
elaborados; 
Eventos de avaliação da 
gestão/ 
Número de oficinas de 
capacitação realizadas 

Incluídos no Bloco Gestão  
em Saúde 

 

Secretário de 
Saúde e Diretor do 
Departamento de 

Saúde Pública 

 

Quadro 16 – Eixo III GESTÃO DA SAÚDE  

Sub-eixo: DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO 

Objetivo 

PARTICIPAÇÃO ATIVA NAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO E 

DESCENTRALIZAÇÃO 

Diretrizes vinculadas: 
 

 
Plano Estadual de Saúde 2016-2018 
DIRETRIZ 18: Fortalecimento do Controle Social no SUS 

 

Ações Estratégicas 

 Participação efetiva no Colegiado de Gestão Regional (Bipartite regional) 
atuando de maneira solidária e cooperativa, buscando em conjunto com os 
demais municípios a ampliação e a melhoria dos atendimentos de média e alta 
complexidade na região e fora dela; 

 Identificação de eventual oferta de serviços e disponibilização à região mediante 
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pactuação; 

 Participação efetiva nos processos de elaboração e implantação dos Protocolos 
de serviços e regulação no âmbito regional; 

 Parcerias com a Regional de saúde e demais municípios da região na 
capacitação e treinamento das equipes diretoras e técnicas levando-se em conta 
suas reais demandas; 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Participar em 100 % dos eventos relacionados à 

regionalização/descentralização 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Indicadores Recursos Financeiros Responsável 

 Participação nos eventos Incluídos no Bloco Gestão  

em Saúde 

 

Secretário 

Municipal de 

Saúde 

 

Quadro 17 – Eixo III GESTÃO DA SAÚDE 

Sub-eixo: FINANCIAMENTO 

Objetivo 

CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 

Diretrizes vinculadas 

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 

 DIRETRIZ 19 Qualificação da Gestão do Financiamento em Saúde 

Ações Estratégicas 

 Cumprimento do que determina a Emenda Constitucional 29/2000, ou seja, 
investir no mínimo 15% dos recursos próprios em saúde; 

 Envio dos documentos financeiros para processamento ao SIOPS (Sistema de 
Informações de Orçamentos Públicos em Saúde); 

 Elaboração de projetos para pleitos de recursos financeiros extra-orçamentários; 

 Elaboração da com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 
Anual Programação Anual de Saúde. 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Enviar 06 remessas dos dados financeiros por 

ano ao SIOPS 

06 06 06 06 

Aplicar em recursos próprios, no mínimo 15 % 

das receitas vinculadas a EC 29/2000. 

>15% >15% >15% >15% 

Indicadores Recursos Financeiros Responsável 

 Percentual de recursos 
próprios investidos em 

Total de recursos  Secretário 
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Saúde. 
 

 

 

 

 

para a Saúde) 

 

Municipal de 

Saúde 

Quadro 18 – Eixo III GESTÃO DA SAÚDE 

Sub-eixo: PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Objetivo 

FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Diretrizes vinculadas 

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 
 

 DIRETRIZ 18: Fortalecimento do Controle Social no SUS 

 DIRETRIZ 17: Ouvidoria como Instrumento de Gestão e Cidadania 
 

Pacto pela Saúde 

 OBJETIVO : Deliberar e fiscalizar os instrumentos de gestão orçamentária e de 
gestão do SUS. 

 OBJETIVO: Fortalecer e melhorar a qualificação dos conselheiros de saúde 

 OBJETIVO: Intensificar ações junto aos gestores de saúde, visando ampliar o 
número de ouvidorias e desenvolver estratégias para que a ouvidoria se efetive 
como um instrumento de gestão e cidadania. 

Ações Estratégicas 

 Realização de pesquisas de satisfação do usuário; 

 Fortalecer a Ouvidoria para recebimento de queixas, reclamações e informações; 

 Prover as condições necessárias ao funcionamento do Conselho Municipal de 
Saúde; 

 Antecipação, sempre que possível, do envio de documentos à Mesa Diretora, 
que serão apreciados e sujeitos a deliberação do CMS; 

 Participação ativa nos processos de capacitação dos conselheiros de saúde; 

 Promoção de eventos para conscientização da população em relação à Atenção 
Básica; 

 Fortalecimento dos vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, lideranças de 
movimentos sociais, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às 
endemias, educadores populares com o SUS. 
 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Pesquisa anual de satisfação dos serviços.  01 01 01 01 
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Realização de Conferência ou Plenária de Saúde - 01 - - 

Realizar evento de capacitação dos conselheiros 

através do PLANEJASUS 

- 01 - - 

Proporção de conselhos de saúde cadastrados no 

sistema de acompanhamento dos conselhos de 

saúde – SIACS 

100% 100% 100% 100% 

Indicadores  Responsável 

 Índice de satisfação dos 
usuários dos serviços; 

 Número de eventos de 
capacitação 

 Secretário 

Municipal de 

Saúde 

 

 

Quadro 19 – Eixo III GESTÃO DA SAÚDE  

Sub-eixo: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Objetivo 

IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO MUNICÍPIO TANTO PARA 

OS PROFISSIONAIS, COMO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL 

Diretrizes vinculadas 

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 
 

 DIRETRIZ 16: Fortalecimento da Gestão do Trabalho e da Educação 
Permanente em Saúde 

 

Pacto pela Saúde: 

 OBJETIVO 2: Qualificar a Gestão do Trabalho. 

Ações Estratégicas 

 Elaboração de projetos de educação em saúde; 

 Implantação de estratégias de Comunicação e Informação em Saúde, divulgando 
através de todas as mídias; 

 Desenvolvimento de parcerias para realização de cursos de graduação e pós-
graduação, em conjunto com o governo federal e estadual. 

 Investir em qualificação e fixação dos profissionais para o SUS. Desprecarizar o 
trabalho em saúde nos serviços do SUS da esfera pública na Região de Saúde. 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Realizar pelo menos 01 evento por ano de 

capacitação geral das equipes de saúde 

01 01 01 01 
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Realizar capacitação dos conselheiros 01 01 01 01 

Motivar a participação dos profissionais em 

encontros, palestras, conferências e cursos em 

geral  

100% 100% 100% 100% 

Proporção de ações de educação permanente 

implementadas e/ou realizadas 

100% 100% 100% 100% 

Número de pontos do Telessaúde Paraná redes 

implantados 

5 5 5 5 

Indicadores Recursos Financeiros Responsável 

 Percentual do número de 
servidores capacitados; 

 Percentual do número de 
eventos de capacitação 
realizados para o CMS 

Incluídos no Bloco Gestão  

em Saúde 

 

 

 

Secretário 

Municipal de 

Saúde 

Quadro 20 – Eixo III GESTÃO DA SAÚDE  

Sub-eixo: INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

Objetivo 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Ações Estratégicas 

 Ampliação da capacidade de tráfego de dados dos sistemas informatizados;  

 Aquisição de um servidor de maior capacidade para armazenamento de dados 
exclusivos da saúde; 

 Realização de eventos e capacitação em serviço dos servidores em relação aos 
sistemas informatizados; 

 Disponibilização de maneira sistematizada das informações obtidas dos sistemas 
informatizados para conhecimento e avaliação dos dados para orientar os 
trabalhos das equipes de saúde e de gestão. 

 Aquisição de equipamentos de informática sempre que se fizerem necessários 
com configurações adequadas às exigências dos trabalhos a serem 
desenvolvidos 

 

 

Metas 2018 2019 2020 2021 

operar os sistemas informatizados on-line das 

unidades de saúde, serviços de saúde, 

serviçosadministrativos, programas, ou seja, 100 

% da Rede  

100% 100% 100% 100% 

Elaborar relatórios mensais com os dados dos 12 12 12 12 
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sistemas informatizados, divulgando as 

informações em âmbito local e geral e através do 

site da prefeitura. 

Desenvolver capacitações a todos os profissionais 

no sentido de melhorar o fechamento de relatórios 

para os sistemas de informação 

80% 80% 80% 80% 

Utilização do Telessaúde Paraná redes nas 

unidades de saúde informatizadas 

5 5 5 5 

Indicadores  Responsável 

 Percentual de 
informatização de todos os 
setores conforme metas 
estabelecidas 

 Secretário 

Municipal de 

Saúde 

 

Quadro 27 – Eixo III GESTÃO DA SAÚDE  

Sub-eixo: INFRAESTRUTURA 

Objetivo 

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INFRA-ESTRUTURAS DA 

REDE ASSISTENCIAL MUNICIPAL 

Diretrizes vinculadas: 

Programação Anual de Saúde 2016 

 Item 2 - Atenção Básica: sub item 2.13 – Requalificação das unidades básicas 
de saúde financiadas pelo governo do estado e federal. 

 

Ações Estratégicas 

 Ampliação do Centro de Saúde de Paula Freitas  
 

 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes nos centros e postos de 
saúde em geral 

Metas (em R$) 2018 2019 2020 2021 

Ampliação do Centro de Saúde de 

Paula Freitas através de emenda 

parlamentar 

500.000,00 - - - 

Reforma do piso e pintura do Centro 

de Saúde de Paula Freitas 

37.496,82  - - 

Aquisição de equipamentos e 

materiais permanente através de 

125.000,00 - - - 
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emenda parlamentar 

Indicadores Recursos Financeiros Responsável 

 Unidades de Saúde 
construídas, reformadas, 
readequadas, revitalizadas 
em razão da 
programação. 

Governo municipal, estadual e 

federal 

 

Secretário 

Municipal de 

Saúde 
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5 CONCLUSÃO 

 

O Plano Municipal de Saúde é um importante instrumento de planejamento, o 

qual este documento comtemplou em sua elaboração e revisão as políticas de 

saúde pública, diretrizes, prioridades, objetivos, quadro de metas para os anos de 

2018-2021. 

Ressalte-se que, a riqueza nele depositada transcende os aspectos 

unicamente do setor saúde e busca na realidade econômica e social,  elementos 

para melhor elucidar os aspectos sanitários do Município. Não obstante, por trás de 

todo esse material está o empenho da equipe de saúde na busca e análise dos 

números que representam efetivamente a realidade mensurável das condições de 

vida de nossa população e principalmente propor alternativas de superação. 

Para dar existência aos desafios emanados neste Plano, é preciso ter claro a 

complexidade que cerca a realização das ações planejadas que ensejam, além do 

compromisso formal da equipe de saúde, a necessária articulação interinstitucional 

para dar cabo as propostas aqui registradas. A perspectiva para a execução do 

plano deve apontar para iniciativas intersetoriais e tendo como premissa a gestão 

estratégica, compartilhada e participativa, sendo imprescindível o acompanhamento 

e colaboração da sociedade através do Conselho Municipal de Saúde. 

Por fim, trabalho é o que não falta e esse plano procurou registrar as 

impressões buscando a maior proximidade possível das tarefas que precisam ser 

executadas, das propostas a serem implementadas, das metas a serem alcançadas 

e dos sonhos que precisam ser realizados. 
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