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Apresentação 

 

O Plano Municipal de Saúde é um documento que contém as ações e os indicadores 

e metas que irá nortear os trabalhos da Secretaria de Saúde do município de Honório Serpa 

no período 2018 - 2021. Foi elaborada com base na análise do perfil demográfico, 

epidemiológico e sanitário da população de Honório Serpa, no Relatório da X Conferência 

Municipal de Saúde, que ocorreu no dia 25/07/2017com a participação de 100 pessoas 

entre usuários delegados, profissionais e gestores, que participaram da apresentação e 

reestruturação das propostas prioritárias para o trabalho para dar seguimento aos trabalhos 

do Departamento de Saúde, tais propostas já haviam sido discutidas nas Pré Conferências 

que aconteceram entre os meses de junho e julho nas comunidades do interior. O grupo de 

relatoria do Plano avaliou todas as propostas apresentadas, sendo que algumas foram 

incluídas no presente documento e outras foram encaminhadas para as áreas técnicas para 

providências por se se tratarem da forma de organização dos serviços. Este documento 

apresenta uma proposta de diretrizes para a gestão da saúde em Honório Serpa no período 

de 2018 a 2021. A proposta foi desenvolvida com base na descrição do território de atuação 

de cada equipe, assim como na análise situacional de saúde de seus moradores e da 

estrutura, ações, processo de trabalho e políticas de saúde. O principal desafio na 

elaboração deste plano foi produzir um documento compatível com as Diretrizes, Objetivos 

e Metas do próximo quadriênio, assim como com o Plano Plurianual Municipal (PPA). O 

Plano Municipal de Saúde 2018-2021 tem como referência as diretrizes do Sistema Único 

de Saúde, Foi elaborado a partir de um processo descentralizado, coordenado pela equipe 

de saúde em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, com o objetivo inovar as 

tecnologias de informação e comunicação em saúde para descentralizar informações, 

aproximar a população do sistema de saúde e apoiar a tomada de decisões. O Plano 

Municipal de Saúde 2018-2021 é uma ferramenta de apoio à tomada de decisões, que serve 

também para o controle social de gestores, trabalhadores, prestadores e usuários sobre os 

serviços de saúde ofertados em Honório Serpa.  
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Diretrizes  

 

Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;  

 

Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema; preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral;  

 

Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;  

Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; Divulgação de informações 

quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário; utilização da 

epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática; participação da comunidade; 

 

Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:  

 ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; regionalização e hierarquização 

da rede de serviços de saúde;  

 

Integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; 

conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde 

da população; capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 

organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.” 
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INTRODUÇÃO 

 

Elaborar um Plano Municipal de Saúde, de forma a atender as necessidades, pôr 

prioridades, é uma tarefa complexa em face de abrangência de sua ação. Nesta perspectiva, 

tanto a Lei Orgânica do SUS, nº 8080/90, quanto às normatizações estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde e as Normas Operacionais Básicas - NOB 01/93 e 01/96 estabelecem a 

necessidade do planejamento das ações de Saúde, bem como a aprovação pelo respectivo 

Conselho Municipal de Saúde. 

 

Com o Apoio da Secretaria Estadual da Saúde através da assessoria da 7ª Regional da 

Saúde em Pato Branco – PR -, este Município por meio Departamento Municipal de Saúde, 

assume a responsabilidade da organização e pela operacionalização do Sistema de Saúde, 

consolidando um Sistema Único de Saúde, com base nos princípios fundamentais da 

Integralidade e da Equidade. 

 

Salientamos que neste plano estão contidas as prioridades, objetivos, metas e 

estratégias estabelecidas com base na análise da situação e tendências deste município, para 

que com base nisso os acertos sejam sucessivos. 

 

Cabe considerar neste plano, além das ações preventivas e curativas as ações de 

promoção a saúde. Compreendemos essas ações de promoção à saúde como um conjunto de 

ações articuladas a partir das diferentes políticas públicas. Neste sentido será a articulação 

entre as políticas públicas, que garantirá o enfrentamento de forma mais eficaz, sobre a 

problemática que envolve principalmente os mais excluídos da sociedade. 

 

Afirmamos que o presente Plano Municipal de Saúde irá estabelecer as prioridades 

para o período de quatro (04) anos, sendo de 2018 a 2021. Porém o Conselho Municipal de 

Saúde terá poderes para avaliar e atualizar as metas e prioridades contidas neste plano, 

conforme mudanças ocorridas na realidade que envolve a população de nosso Município. 
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1. Características Gerais do Município: 

 

De acordo com relatos de João Serpa, filho de Honório Serpa, concedido em 1993, a 

fundação do Município se deu através de seu avô, Diógenes Serpa, juntamente com sua 

mulher Eufrásia. Fugidos de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, por causa da Revolução 

Federalista, aportaram nas terras que hoje pertence ao município por volta de 1896, trazendo 

com eles os filhos Honório e Ozório.  

O filho de Honório Serpa, João Serpa, herdou tendências políticas do pai, realizando 

campanhas com Arnaldo Busato, na época Deputado Estadual. Dessa forma, foi por sugestão 

do próprio Deputado, que o então Distrito que se formava fosse definido como Honório Serpa 

ainda em 1965. As primeiras famílias que habitaram a localidade foram Madureira, Eleutério, 

Ozorio, Santos, Serpa e Bufon. Estes chegaram na localidade com a finalidade de explorar 

madeira e somente na década de 1950, é que começaram a cultivar arroz, mandioca, milho e 

feijão.  

A localidade foi elevada à categoria de distrito em 1964, e pela lei estadual nº 9184/90, 

de 08 de janeiro de 1990, ficou definido na categoria de município, desmembrando-se de 

Mangueirinha sendo que sua instalação ocorreu no ano de 1993. O aniversário do Município é 

comemorado no dia 16 de novembro e o padroeiro é São Sebastião, comemorado no dia 20 de 

janeiro. 
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1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

Município: Honório Serpa – PR 

 

Município: 41.0965-8 Honório Serpa 

Estado: PR Paraná 

Microrregião: 41.030 Palmas 

Macrorregional de Saúde: 41.90 Região não definida - PR 

Regional de Saúde: 41.07 Pato Branco 

Região Metropolitana: 41.90 Fora da Região Metropolitana - PR 

Aglomerado Urbano: 41.90 Fora de Aglomerado Urbano - PR 

Município de fronteira:  Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte:IPARDES 
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Fonte:IPARDES 

 

PRINCIPAIS RODOVIAS 

 

http://www.aondefica.com/mapgg032010.asp 

 

 

 

http://www.aondefica.com/mapgg032010.asp
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Disponível em https://www.google.com.br/maps/@-26.1442009,-52.3824692,2797m/data=!3m1!1e3?hl=pt-
BR, em 12 de setembro de 2017. 

 

 

 

Localização do Município entre os Municípios pertencentes à 7ª. 

Regional de Saúde 

 

 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde do Paraná 

https://www.google.com.br/maps/@-26.1442009,-52.3824692,2797m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR
https://www.google.com.br/maps/@-26.1442009,-52.3824692,2797m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR
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Distância média dos municípios vizinhos, do centro de referência da região e da 

capital. 

 

Cidade Distância em km 

Coronel Vivida 28 

Pato Branco 63 

Mangueirinha 54 

Francisco Beltrão 100 

Cascavel 261 

Curitiba 427 

Fonte: http://www.aondefica.com/mapgg032010.asp Acesso 19mai2013 

 

2. Aspectos Demográficos: Fonte IBGE e IPARDES  

População total: Distribuição por sexo, faixa etária, rural e urbana. 

 

Quadro 1 – Dados populacionais. 

 

INFORMAÇÃO DATA ESTATÍSTICA 

População Censitária estimada – Total 2016 5.705 Habitantes 

Número de Domicílios - Total 2016 1.644 Domicílios 

          Fonte: DATASUS/2016 

http://www.aondefica.com/mapgg032010.asp
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Análise:  

A cidade tinha uma população de 5955 habitantes no último Censo em 2010, 

e em 2016 uma população estimada em 5.705 pessoas. Isso coloca a cidade na 

posição 269 dentre 399 do mesmo estado. Em comparação com outros municípios do 

país, fica na posição 3949 dentre 5570. Sua densidade demográfica é de 11.86 

habitantes por quilômetro quadrado, colocando-o na posição 358 de 399 do mesmo 

estado. Quando comparado com outras cidades no Brasil, fica na posição 4133 de 

5570. 

 

         Quadro 2- Dados população/Domicílio 

INFORMAÇÃO DATA ESTATÍSTICA 

População Residente estimada 2016 5.705 Habitantes 

Número de Famílias 2016 1.644 Famílias 

        Fonte: DATASUS 2016 

 

      DATASUS dispõe dos dados populacionais que indicam uma diminuição 

significativa da população. Ressaltamos que através do APSUS - Programa de 

Qualificação de Atenção Primária à Saúde se verificou a necessidade de 

recadastramento da população e de uma nova territorialização onde cada equipe deve 

ser responsável pelos seus usuários e pelo seguimento, e resolução dos seus 

problemas pode-se verificar famílias que não estão cadastradas no sistema interno 

WIN Saúde, e que necessitam ser atualizadas para que assim, aumente o número de 

famílias cadastradas no referido sistema. 
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Quadro 3 – Distribuição da população estimada, por sexo e faixa etária, ano 

2010 

Faixa Etária Masculino Feminino Total % Total 

Menor 1 ano 54 43 97 1,62% 

1 a 4 anos 191 158 352 5,91% 

5 a 9 anos 280 255 535 8,99% 

10 a 14 anos 360 307 667 11,20% 

15 a 19 anos 317 274 591 9,92% 

20 a 24 anos 204 207 411 6,95% 

25 a 29 anos 189 236 425 7,13% 

30 a 34 anos 231 220 451 7,57% 

35 a 39 anos 234 215 449 7,53% 

40 a 44 anos 215 187 402 6,75% 

45 a 49 anos 207 172 379 6,36% 

50 a 54 anos 147 189 336 5,64% 

55 a 59 anos 157 127 284 4,77% 

60 a 64 anos 105 100 205 3,44% 

65 a 69 anos 74 80 134 2,25% 

70 a 74 anos 67 56 123 2,06% 

75 a 79 anos 33 32 65 1,09% 

80 anos e mais 24 25 49 0,82% 

Total 3.092 2.663 5.955 100% 

Fonte:IPARDES 2010 
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Análise:  

 

Comparando-se a pirâmide etária do Município, percebe-se que as mesmas 

são muito semelhantes. Verifica-se que a população de 0-4 anos equivale a 6,9% no 

Estado e 7,6 % no Município. Na outra ponta da pirâmide, considerando a população 

acima de 60 anos a proporção é de 11,2 para o Estado e 9,7 no Município.  Nessa 

faixa, a população brasileira é de cerca de 11 %. Já para o caso do sexo, a proporção 

é invertida. No Paraná, 49,1 % são homens e, portanto 50,9%, mulheres. No 

Município 51,9 % são Homens (3.082) e 48,1 %correspondem a população feminina 

(2.508). 

 

 

Quadro 4 – População estimada residente por ano 

 

Ano População Método 

2017 5.643 Estimativa 

2016 5.705 Estimativa 

2015 5.769 Estimativa 

2014 5.805 Estimativa 

2013 5.813 Estimativa 

2010 5.955 Estimativa 

Fonte: IBGE 2016 

 

Análise:  

 

Considerando a estimativa população correspondente a 5.705 habitantes, as 

estimativas populacionais do IBGE continuam mostrando uma tendência de 

decréscimo populacional, estimando em uma diminuição de cerca de 2 % no 

contingente populacional. A população do Município encontra-se em decréscimo. 

 

Observasse também segundo IPARDES, a forte tendência crescente no 

decorrer dos anos na urbanização e as famílias residentes do interior vindo para o 

centro, ou seja, perímetro urbano. 
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Na sequência, o quadro apresenta as Taxas de crescimento por domicílio, 

comparativamente, o Município com o Estado, evidenciando taxas negativas de 

crescimento para o Município. 

 

Quadro 5 – Taxa de Crescimento Geométrico Segundo Tipo de Domicílio – 2010 
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Análise:  

 

Os dados apresentados no quadro apontam duas situações, a primeira situação 

é que o Município tem majoritariamente sua população no meio rural e a segunda 

mostra uma tendência esperada que é a migração da população do campo para o 

meio urbano. Segundo ainda o IBGE, a Taxa de Crescimento Geométrico Segundo 

tipo de domicílio em 2010, revelou para a população um crescimento de 3,26 %, já 

para a rural um crescimento negativo de  -3,13 totalizando, para o crescimento 

geométrico um índice negativo de  -1,46. 

Quadro 5.1 Identificação de assentamentos, reassentamentos e acampamentos. 

Assentamento Chopin (Comunidade Vaca Branca) 

Assentamento Chopin I (Comunidades: Menino Jesus de Praga, Sagrado Coração de 

Maria e São Cristovão da Cachoeira) 

Assentamento Chopin II (Comunidades: Agrovila do Juca, Nossa Senhora da Vitória 

e/ou Agrovila Chiavegatti) 

Assentamento Chopin III 

Assentamento Chopin IV 

Assentamento da Lagoa 

Assentamento Jacutinga 

Assentamento Nova Terra 

Assentamento Santa Catarina 

Assentamento Tupy 

Assentamento Vitória da União (Comunidades: Linha São Miguel, Linha Ampére, 

Linha Capanema I e II, Linha Coronel vivida, Linha Chopinzinho, Linha São João e 

Linha São Pedro) 

Reassentamento Segredo III/Copel 

Reassentamento Nova Concórdia 
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Acampamento (Pré-acampamento) Sete Povos das Missões no Distrito de Pinho Fleck 

 

No município de Honório Serpa há predominância de assentamentos, 

reassentamentos e acampamentos advindos de muitos anos atrás ainda quando 

Distrito do Município de Mangueirinha, onde a população que se instalou era 

proveniente de outros municípios tanto do Estado do Paraná como de Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. 

               3. Aspectos Socioeconômicos e de Infraestrutura:  

O Município caracteriza-se, como os demais da região Sudoeste do Paraná, 

como sendo fortemente ligado às atividades rurais. A população economicamente 

ativa é de 2.255 pessoas, segundo o IPARDES. Sendo, 2.133 pessoas ocupadas e 

destas 946 ligadas às atividades de Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 

aquicultura, o que corresponde a uma taxa de 42 %, sendo que o Estado do Paraná 

apresenta para esta atividade 14,8 % do pessoal ocupado.  
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        Quadro 6 - Ocupação segundo atividades econômicas 2010.

 

 

 

 

 

Quadro 6.1 Informações Economia 

 

ECONOMIA 

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

População Economicamente Ativa IBGE 2010 3.536 pessoas 

População Ocupada IBGE 2010 3.467 pessoas 
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Análise:  

 

A população economicamente ativa é possível deduzir que cerca  de 98 % 

está efetivamente ocupada e ativa, principalmente a agricultura que é predominância 

do município e que é o carro chefe de toda a economia municipal. 

 

Quadro 7 – Indicadores econômicos e sociais 

 

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

Densidade Demográfica IPARDES 2010 11,86 hab/km2 

Grau de Urbanização IBGE 2010 33,38 % 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH-

M 

PNUD/IPEA/FJP 2000 0,710  

(304º no PR) 

 

Taxa de Pobreza (2) IBGE/IPARDES 2010 38,99* % 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais IBGE 2010 9,39 % 

(2) - Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da renda familiar per capita 

de até 1/2 salário mínimo. Os dados referentes a Situação de Pobreza são provenientes dos microdados 

do Censo Demográfico (IBGE) e das Tabulações especiais feitas pelo Ipardes. *Incidência da pobreza 

 

 

Renda Média 

Segundo o IPARDES  a média das rendas domiciliares per capita das pessoas 

residentes em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Renda domiciliar 

per capita é a soma dos rendimentos mensais dos moradores do domicílio (em reais), 

dividida pelo nº de moradores. Valor de referência estimado R$ 641,00 (em 2010). 

Para o Município de Honório Serpa a renda média domiciliar per capita medida foi a 

28,00% inferior à do Estado, que é 870 ,25% menor em comparação com a renda 

mínima do pais, sendo assim que é de 1.052. 
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Quadro 7.2: Comparativa - Renda Média Domiciliar Per Capita- 2010 

 

Renda Média Domiciliar Per Capita (em R$) 2010 

Honório Serpa 641,40 

Paraná 870 

Fonte IPARDES 

 

 

 

 

Índice de Gini 

O Índice de Gini mede o grau de concentração de uma distribuição, cujo valor 

varia de 0 (zero) - Igualdade Perfeita até 1(um)- Desigualdade Máxima. Em relação 

ao índice de Gini medido em 2000, o Município apresenta tendência mais favorável 

em relação ao Estado. 

Quadro 7.3 Comparativo – índice de Gini – Honório Serpa e Paraná 

Índice de Gini 2003 2010 

Paraná 0,45 0,607 

Honório Serpa 0,37 0,4760 

Fonte IBGE 
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Por outro lado, o IPARDES divulga o Índice de Gini da renda domiciliar per 

capita para 2010 em que o resultado encontrado para o Município foi de 0,5147. O 

Estado do PR foi de 0,5416. 

Quadro 7.4 Grupos sociais organizados  

Grupos Quantidade 

Clube Sociais (Centro Comunitários) 03 

Associações Diversas 20 

Sindicato Trabalhadores Rurais 02 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 01 

 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal IDH-M1 

O objetivo da criação do Índice de Desenvolvimento Humano foi o de 

oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. 

Pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. A figura 

abaixo, transcrita do IPARDES apresenta os dados para o Município relativos ao 

IDH-M, localizando-o na 290ª. posição em relação ao Estado que apresenta um IDH 

de índice 0,787.  

 

INFORMAÇÃO ÍNDICE (1) UNIDADE 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) 0,683  

IDHM - Longevidade 0,807  

   Esperança de vida ao nascer 73,44 anos 

IDHM - Educação 0,612  

   Escolaridade da população adulta 0 , 36  

   Fluxo escolar da população jovem (Frequência escolar) 0 , 78  

IDHM - Renda 0,645  

   Renda per capita 443,83 R$ 1,00 

Classificação na unidade da federação 290  

Classificação nacional 2.359  

FONTE: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD, IPEA, FJP 

                                                                 

1 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Disponível em 
http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH Acesso 12 de setembro 
de 2017 

http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH
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Análise:  

      A análise é comparativa aos dados do Estado. Nesse caso, considerando a 

densidade demográfica o Município um valor bastante inferior ao verificado para o 

Estado (52,92 hab/km2). O Grau de urbanização também é significantemente 

diferente ao comparar com o do Estado, que está em cerca de 85,33 %. É de fato um 

Município marcadamente rural. Em relação ao IDH, Honório Serpa figura com um 

índice que o coloca no ranking estadual na posição 290, entre os 399 municípios do 

Estado. O Paraná apresenta um valor de 0,787, situando-se na 5ª. posição no ranking 

nacional. No entanto, o índice do Município é considerado de médio 

desenvolvimento2. A estimativa em 2016 para o índice de envelhecimento é de 22,63 

% ou seja é de 73,44 anos para expectativa de vida ao nascer, e temos taxa de 

fecundidade de 2,71 % em 2016. 

EDUCAÇÃO 

No município, a rede de ensino é toda pública estadual e municipal, não 

dispomos de rede privada de ensino, ainda sim está com índices satisfatórios no 

desenvolvimento educacional.  

 

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

Prova Brasil, aplicado a crianças da 4ª e 8ª séries, podendo variar de 0 a 10. O IDEB 

nacional, em 2015, foi de 5,8 para os anos iniciais do ensino fundamental em escolas 

públicas e de 3,9 para os anos finais. Nas escolas particulares, as notas médias foram, 

respectivamente, 6,5 e 6,0. Honório Serpa está com media satisfatória e para os 

próximos anos temos metas para melhorar o rendimento e notas para que os índices 

fiquem dentro da média nacional de ensino. 

 IBED OBSERVADO                                                                                                                                METAS PROJETADAS 

MUNICIPIO  2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

HONORIO SERPA  3.7 4.2 4.6 4.9 5.5 5.8 3.7 4.1 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 5.9 

Fonte: SEED 2016. 
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Taxa de aprovação 

 A taxa de aprovação nas escolas da rede municipal de ensino do município 

de Honório Serpa em 2005 era de 83% nos anos iniciais e de 93,3% nos anos finais 

sendo que o quadro a seguir demonstra que tivemos um aumento significativo a cada 

ano que passou sendo que em 2015 temos um resultado de 100% de aprovação nos 

Anos iniciais e de 100% nos ano finais e desta forma o município precisa trabalhar 

para manter estes índices. 

Taxa de Aprovação 

Ano 1º 2º 3º 4º 5º Pi 

2005 -- 83,3 90,6 81,9 93,3 0,87 

2007 -- 88,6 89,3 90,7 97,6 0,91 

2009 82,5 95 100 98,9 98,3 0,94 

2011 100 91,3 98,8 100 100 0,98 

2013 100 100 94,2 97,3 100 0,98 

2015 100 100 88,5 98,5 100 0,97 

 

MATRÍCULAS NO ENSINO REGULAR SEGUNDO A MODALIDADE DE ENSINO E A 

DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA - 2016 

MODALIDADE DE 

ENSINO 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL 

Educação infantil - - 209 - 209 

   Creche - - 56 - 56 

   Pré-escolar - - 153 - 153 

Ensino fundamental 

(1) 

- 341 365 - 706 

Ensino médio (2) - 257 - - 257 

Educação profissional - - - - - 

TOTAL - 598 574 - 1.172 

Fonte: MEC/INEP 
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Fonte: IBGE 

Análise:  

Os dados acima se apresentam de forma expressiva e de maneira que 

podemos compreender que o número de alunos diminuí significativamente em todos 

os níveis educacionais ofertados no Município, temos um contingente de 1.172 

alunos matriculados, sendo que não há instalada no município nenhum tipo de 

Universidade/Faculdade, sendo que os alunos de ensino superior estudam em 

municípios da região e até de outros estados. 

     FUNÇÕES DOCENTES NOS ENSINOS REGULAR, ESPECIAL E EJA - 2016 

 

MODALIDADE DE ENSINO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL 

   Creche - - 14 - 14 

   Pré-escolar - - 12 - 12 

Ensino fundamental (Regular) - 31 20 - 48 

Ensino médio (Regular) - 24 - - 24 

Educação profissional (Regular) - - - - - 

Educação especial (Especial) - - - 7 7 

Educação de jovens e adultos (EJA) - - - - - 

Educação Infantil Regular - - 24 - 24 

TOTAL - 35 43 7 78 

FONTE: MEC/INEP 
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Analise  

 

O municipio apresenta 78 professores que trabalham diretamente na rede 

municipal de ensino sendo que todos são concursados o que da garantias ao vinculo e 

convivio com os educandos estes possuem plano de cargos e salarios o que garante 

um reconhecimento do seus esforcos e trabalhos . 

 

        Quadro 8–Taxa de Analfabetismo 

 

Análise:  

A população não alfabetizada do município se concentra em idosos, acima de 

65 anos, que tem forte resistência e muitas vezes problemas de saúde que os 

impedem de realizar, pois o município dispõe de programas de alfabetização para 

esta população. 

Rede de Ensino. 

Escolas do Município de Honório Serpa 

 

Anjo Gabriel, C M E I Municipal    

 

Elias Abrahao, E E-EF Estadual    

 

Maria F dos Santos, E M Profa-EI EF Municipal    

 

Maria H Rohm, E Ir-EI EF Mod Ed Esp Particular    

 

Projeto Rondon, C E-EF M Estadual   

 

Reinaldo Fleck, E R M-EI EF Municipal    

 

Projeto Rondon, C E-EF M Estadual    

 

Maria H Rohm, E Ir-EI EF Mod Ed Esp Particular    

 

Maria F dos Santos, E M Profa-EI EF Municipal    

 

Elias Abrahao, E E-EF Estadual    
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Rendimento Escolar 2011 

  

Indicadores 

  

Honório Serpa 

  

Paraná  

Ensino Fundamental - Anos Finais 4,4% 3,6% 

Ensino Médio 10,3% 6,8% 

Ensino Médio 86,6% 79,3% 

Ensino Fundamental - Anos Finais 82,3% 82,2% 

Ensino Médio 3,1% 13,9% 

Ensino Fundamental - Anos Finais 13,3% 14,2% 

Fonte:SEED 

Segundo dados do Departamento Municipal de Educação, a desistência ou 

evasão escolar é nulo, o Conselho Tutelar e a Secretaria de Educação fazem busca 

ativa de desistentes e com apoio de promotor e juízes, todos os menores são 

obrigados a estudar, está acontecendo uma pesquisa realizada pelo Departamento de 

Educação em conjunto com o Departamento de Saúde através das Agentes 

Comunitários de Saúde para saber o número de alunos que iniciaram a vida escolar 

nos próximos anos para que o município possa se programar para receber estes 

educandos e garantir a qualidade do ensino. 

 

Água 

Quadro 10 - Abastecimento de Água pela SANEPAR, segundo as categorias 

2016. 

 

Fonte: SANEPAR e Outras Fontes de Saneamento. NOTA: As outras fontes de saneamento são: 

CAGEPAR, CASAN, DEMAE, Prefeitura Municipal, SAAE, SAAEM, SAEMA e SAMAE 

 

 

A menor % do abastecimento é realizada pelos sistemas de abastecimento da 

SANEPAR, onde Estado do Paraná viabilizou a adição de flúor, sendo que ocorreu 

melhora significante a saúde bucal da população, neste município, dispomos de una 

estação de tratamento: 

CATEGORIAS  UNIDADES ATENDIDAS  LIGAÇÕES 

RESIDENCIAIS 

COMERCIAIS 

INDUSTRIAIS 

UTILIDADE PUBLICA  

PODER PUBLICO  

TOTAL  

841  

82 

1 

11 

25 

960 

 774 

67 

1 

11 

25 

870 
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Além deste tipo de abastecimento, a maior % se dá por poços artesianos 

públicos, localizados nas comunidades para atendimento da população. Alguns 

também são de propriedade particular.  

 

A % menor do abastecimento se dá em propriedades rurais e individuais 

através de fontes e nascentes protegidas, na qual grande parte da vigilância da 

qualidade da água aponta problemas e os mesmos precisam ser tratados. 

 

Destinação do Lixo  

 

Destino Final do Lixo - 2010 

Coletado diretamente por serviço de limpeza 335 

Colocado em caçamba de serviço de 
limpeza 

531 

Queimado (na propriedade) 644 

Enterrado (na propriedade) 223 

Outro destino 24 

Fonte: IBGE 

Análise:  

 

O Município ainda tem muito a melhorar, mas na sede do município, já 

dispomos da coleta seletiva do lixo, realizada por empresa terceirizada do município 

que se responsabiliza e dá o destino correto ao lixo. O grande problema são as áreas 

rurais muito distantes que ainda não dispõem desta coleta, algumas ficam no trajeto e 

conseguem juntar o lixo e deixar para a empresa coletar, já outras muito distantes, 

não conseguem realizar o procedimento adequado. 

 

Neste quesito, é verificado a inexistência de serviço de coleta de esgoto no 

Município. Esses números, ainda que desatualizados, em comparação ao Estado, são 
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ínfimos, o que precisa ser considerado que a população do Município é 

majoritariamente rural. 

 

Quadro 12 - Habitação 

 

 

  A mesorregião centro sul do Paraná foi ocupada, por migrantes italianos 

vindos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ocupação urbana se deu ao lado 

leste e oeste, sendo esta região umas das últimas a serem urbanizadas. 

O processo de urbanização da mesorregião centro sul começou se intensificar 

na década de 90, mantendo-se sempre com percentual inferior à média estadual. O 

crescimento populacional da região está fortemente ligado aos processos migratórios. 

Segundo dados do plano diretor municipal (2008). a mesorregião teve saldo negativo 

migratório de 101.338 pessoas e taxa liquida negativa de migração de 19%. 

No ano 2000, o município de Honório Serpa apresentou o menor crescimento 

de microrregião a que pertence com-1,25 % e Palmas apresentou a maior taxa de 

crescimento com 2,45%. O crescimento do município de Palmas se dá por ser o 

maior exportador de madeira do Paraná e um dos maiores do país. 
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Fonte: Dep. Saúde de Honório Serpa 2017. 

 

  

Análise:  

 O município de Honório Serpa apresenta uma população predominante na 

área rural do município onde as famílias com o passar dos anos tiveram seus filhos 

saindo para estudar ou trabalhar, e o que predomina são famílias de pequenos 

agricultores muitas vezes só o casal trabalha cuidando da propriedade o que na 

maioria das vezes acaba fazendo com que as pessoas não consigam trabalhar por 

serem idosas e com isso vendam seus terrenos para morar na cidade conseguindo 
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assim ter acesso a saúde ,transporte e alimentação mais facilmente sem depender dos 

filhos que moram em outro município que tem ocasionado um aumento da população 

idosa na área urbana. 

Quadro 13 – Energia Elétrica   

CONSUMO E NÚMERO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA – 2016 

 

CATEGORIAS CONSUMO 

(Mwh) 

N° DE 

CONSUMIDORES (1) 

Residencial 1.533 967 

Setor secundário (Indústria) 3.788 15 

Setor comercial 943 114 

Rural 3.855 845 

Outras classes (2) 666 43 

Consumo livre (na indústria) (uso do 

sistema) (3) 

- - 

TOTAL 10.786 1.984 

FONTE: COPEL e Concessionárias CELESC, COCEL, CFLO, CPFL e FORCEL..Entende-se por 

consumidor as unidades consumidoras de energia elétrica (relógio).Inclui as categorias: consumo 

próprio, iluminação pública, poder público e serviço público. Refere-se ao consumo de energia 

elétrica da autoprodução da indústria. Inclui os consumidores atendidos por outro fornecedor de 

energia e os que possuem parcela de carga atendida pela COPEL Distribuição e a outra parcela por 

outro fornecedor. 

 

Análise: 

 

Tanto na área urbana como na rural há um grande consumo de energia 

elétrica. Cabendo ressaltar que em alguns setores do interior do município acontece 

de uma ou duas famílias ainda não possuírem energia elétrica em suas casas, mas que 

isso, está sendo disponibilizado a população em conjunto com a COPEL (Companhia 

de Energia Elétrica) e a Prefeitura Municipal, na sede do município houve mudanças 

relacionadas a iluminação nos bairros e na avenida principal onde foram instaladas 

luminárias, melhorado a iluminação já existente. 
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Quadro 14 – Meio Ambiente 

 

Ocorrências impactantes observadas com frequência no meio ambiente nos 

últimos 24 meses - 20083 

 

 

 

  

Análise: 

 

O município declara ter apresentado ocorrências impactantes observadas com 

frequência no meio ambiente nos últimos 24 meses, mas sem alteração ambiental que 

tenha afetado as condições de vida da população. 

O município não  contou com recursos específicos para a área ambiental nos 

últimos 12 meses. Não possui Fundo Municipal de Meio Ambiente. O município 

realiza licenciamento ambiental de impacto local. 

 

4. - Diagnóstico Epidemiológico: principais fontes DATASUS e sistemas 

municipais de informação (SINASC, SIM, SINAN) 

 

O Perfil Epidemiológico, elaborado pela Equipe de Saúde do município de 

Honório Serpa, cumpre o papel de informar e atualizar os profissionais e dirigentes 

sobre as informações referentes: às doenças, mortalidade, imunizações e agravos de 

notificação compulsória no município. Oferecendo subsídio aos gestores, 

profissionais e técnicos de saúde pública nas ações de planejamento, promoção, 

                                                                 

3 Objetivos do Milênio. Relatórios Dinâmicos. Indicadores Municipais. 
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prevenção e enfrentamento aos agravos de saúde da população, para o fortalecimento 

das Redes de Atenção em Saúde. 

Os dados e indicadores estão condizentes com a apostila do APSUS 

(monitoramento e avaliação) e com alguns dos indicadores do COAP (Contrato 

Organizativo de Ação Pública), a fim de facilitar a elaboração das metas do Plano 

Municipal de Saúde e a Ações das Programações Anuais de Saúde. 

 

 

1. Vigilância Epidemiológica:  

Segundo o Ministério da Saúde, a Vigilância Epidemiológica (V.E.) 

Compreende o conjunto de atividades que proporcionam as informações 

indispensáveis para conhecer, detectar ou prever qualquer mudança nos 

determinantes e condicionantes do processo saúde-doença, com a finalidade de 

recomendar e executar as medidas de prevenção, controle e tratamento das doenças.  

Compete ao nível local: 

 Identificar e monitorar a vulnerabilidade da coletividade aos agravos 

de saúde. 

 Descrever a ocorrência dos agravos de saúde de maior relevância para 

a população habitante da área geográfica estudada; 

 Detectar surtos/epidemias, 

 Estimar a magnitude da morbidade e da mortalidade causada pelos 

agravos de saúde de maior relevância,  

 Recomendar e executar as medidas para prevenir e controlar a 

ocorrência de agravos de saúde; 

 Avaliar o impacto das medidas de intervenção.  

 Avaliar a eficácia das ações em saúde 

A operacionalização das ações de V.E. compreende atividades de 

investigação epidemiológica e de coleta de dados. A compilação e análise dos dados. 

 

           A identificação do caso suspeito ou confirmado constitui o ponto de partida 

para a coleta desses dados. A tomada de decisão sobre as ações a serem realizadas 

junto à fonte de infecção, aos suscetíveis e aos comunicantes deve estar pautada na 
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análise de tais dados. A notificação de um caso de doença transmissível deve 

desencadear o processo de coleta de informações, conhecido como investigação 

epidemiológica. 

As atividades integrantes de tal processo são desencadeadas a partir de um 

caso suspeito ou confirmado e, além de necessárias, devem ser eficazes para 

interromper a cadeia de transmissão do agente infeccioso.  

 

A investigação epidemiológica é realizada segundo o método epidemiológico 

e visa o planejamento, a implementação e a avaliação de medidas para prevenir o 

aparecimento de novos casos, controlando a disseminação. As etapas de investigação 

compreendem: 

 Definir se o caso é suspeito ou confirmado, através de critérios 

clínicos, laboratoriais e epidemiológicos; 

 Caracterizar os casos segundo pessoa, tempo e local; 

 Identificar a fonte de contaminação e os grupos suscetíveis; 

 Configurar a existência de endemia, epidemia ou surto; 

 Planejar e implementar medidas de prevenção, controle e tratamento 

da doença. 

 

Quadro 15 – informações sobre nascimentos no período de 2012 a 2016. 

 

Condições 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de nascidos vivos 75 64 83 75 78 

Taxa bruta de natalidade 12,9 11 14,3 12,9 13,7 

Taxa de nascidos vivos com mães 

adolescentes 

26,7 11 14,3 12,9 13,4 

% de mães de 10-14 anos 0 0 0,3 0 0 

% de mães de 15-19 anos 3,4 4,7 8,7 4,4 6,2 

% com baixo peso ao nascer 4,0 3,1 2,4 8 5,1 

Taxa de nascidos vivos por partos 

cesáreos 

46,7 62,5 54,2 66,7 51,3 

Taxa de nascidos vivos por partos 

vaginais 

53,3 37,5 45,8 33,3 47,4 

Fonte: Sinasc; Ministério da Saúde, Datasus 
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Análise:  

Em relação aos dados referentes ao nascimento, informamos que todos 

ocorrem fora do município em hospitais e maternidades, em Pato Branco as 

gestações de alto risco e Coronel Vivida risco habitual. Partindo do histórico de 

nascimento a partir de 2012, podemos perceber que o número de nascidos veio se 

mantendo regular dando em torno de 06 a 7 partos por mês. 

 

 

 

A taxa de natalidade apresenta uma média, no período 2012-2016 equivalente 

a 13, ligeiramente inferior a taxa verificada para o estado do paraná que atingiu o 

valor de 14,3 nascidos vivos para cada 1000 habitantes no mesmo período. Em 

relação as condições de nascimento, as taxas de cesariana apresentam uma tendência 

de oscilação para os nascidos vivos do município, sendo que a média entre os anos 

de 2012 -2016 foi de 56,3 %, resultado superior a média do estado que apresenta 

tendência de diminuição, e cuja média entre 2012-2016 foi de 10 %. O município 

também apresenta números favoráveis quando comparado ao estado no quesito baixo 

peso ao nascer, sendo verificada a média para o estado entre 2012-2016 8,5 % com 

variação praticamente desprezível entre os anos do período e o município no mesmo 

intervalo de tempo apresentou uma média de 4,5 %. 
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Quadro 16 - Percentual de crianças nascidas vivas por número de consultas pré-

natais – 2012-2016. 

 

Consultas de 

pré natal 

2012 2013 2014 2015 2016 

1-3 consultas 1,3% - 1,2% 2,7% 3,8% 

4-6 consultas 17,3% 20,3% 14,4% 16% 12,8% 

>7 consultas 82,7% 79,7% 84,3%      81,3% 83,3% 

Fonte: Sinasc; Ministério da Saúde, Datasus 

 

 

 

 

 

Análise: 

 

Neste item o resultado é favorável ao município, em cinco anos mantivemos 

um parâmetro de média de 83% de pré-natal  de 7 ou mais consultas, isso mostra um 

pré-natal de qualidade realizado pelas estratégias saúde da família, onde também 

tivemos pré-natal de menos de 7 consultas, pois em nosso município a uma 

rotatividade de gestantes que vem para o município para ganhar seus bebês e já se 

encontram quase no último trimestre de gestação. 
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Faixa Etária Das Gestantes Do Município Nos Anos De 2013, 2014, 2015 e 2016 

 

 

SIS PRENATAL 

Podemos observar um aumento ao longo dos anos no número de gestante 

adolescentes, na faixa etária de 15 a 19 anos. Sendo necessário que esse tema seja 

trabalhado nas escolas, indo de encontro com o que é preconizado no Programa 

Saúde na Escola, onde é uma ação pactuada trabalhar sobre o tema: Direito sexual e 

reprodutivo e prevenção de DST/AIDS. 
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Fonte: Sisprenatal 2016 

 

Análise  

SISPRENATAL 

A Rede Mãe Paranaense é um conjunto de ações que envolvem a captação 

precoce da gestante, o seu acompanhamento no pré-natal, com no mínimo 7 

consultas, a realização de (17) exames, a Estratificação de Risco das gestantes e das 

crianças, o atendimento em ambulatório especializado para as gestantes e crianças de 

risco, a garantia do parto por meio de um sistema de vinculação ao hospital conforme 

o risco gestacional.  

A Unidade de Atenção Primária que está no território de abrangência da 

residência da mulher é a porta de entrada para a realização do pré-natal. A captação 

precoce da gestante para o pré-natal é realizada pela Atenção Primária à Saúde, que 

pode ser pelo Agente Comunitário de Saúde, pela Equipe de Saúde da Família ou 

pela UBS. O ideal é que seja realizada antes do final do 3º mês de gestação. 

As melhorias da Atenção Primária são pressupostos para a organização da 

Rede Mãe Paranaense, considerando que a captação precoce da gestante e o seu 

acompanhamento e o da criança são elementos fundamentais para uma atenção de 

qualidade, assim como a estratificação de risco da gestante e da criança, vinculando-
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os aos serviços especializados, que devem ser resolutivos e acessíveis em tempo 

adequado. 

Visto isso, fica evidente a necessidade de melhorar o número de gestantes que 

iniciem seu acompanhamento de pré-natal no primeiro trimestre de gravidez. Para 

isso o município colocou como meta para receber o incentivo do PMAQ o número de 

gestantes captadas no primeiro trimestre, como forma de incentivas a busca ativa de 

gestantes em seu primeiro trimestre. 

 

Quadro 18- taxa de mortalidade em crianças menores de 1 ano de idade a cada 

mil nascidos vivos – 2012 - 2016. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Óbitos 

infantil(numero 

absoluto) 

02 - 02 01 - 

Taxa de 

mortalidade 

infantil 

26,6% - 24,1% 13,3% - 

Taxa de 

mortalidade 

perinatal 

26,6% - 24,1% 13,3% - 

Fonte: Sinasc; Ministério da Saúde, Datasus 

Análise:  

O Paraná segue uma tendência de queda na mortalidade infantil. O 

recomendado é que a taxa de óbitos em menores de um ano não ultrapasse os dois 

dígitos. Para um município com pequena população e pequeno número de 

nascimentos ao ano, a oscilação das taxas podem impressionar, uma vez que apenas 

para um óbito os números saltam extraordinariamente. Por isso, em geral, nas 

pequenas populações é muito mais relevante analisar os números absolutos. No caso 

do município de Honório Serpa, pode passar ano sem nenhum óbito. Em relação as 

taxas do município, para a mortalidade infantil, o ano de 2012 e 2014 foi 

desfavorável, atingindo um pico importante com índice de 26,6 em 2012 por mil 

nascidos vivos, com ocorrência de 02 óbitos e em 2014 índice de 24,1%. 
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Diferentemente do estado, a mortalidade perinatal no município é sempre inferior 

considerando os períodos anteriormente mencionados em que houve óbitos. 

 

Mortalidade infantil  2012 - 2016 

 

 

Quadro 19 - taxa de mortalidade materna (a cada 100 mil nascidos vivos)  2012 

– 2016. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Óbitos materno 

(numero 

absoluto) 

00 00 00 00 00 

Taxa de 

mortalidade 

materna 

00 00 00 00 00 

Fonte: Sinasc; Ministério da Saúde, Datasus 

Análise:  

 O município de 2012 a 2016 não teve nenhum óbito materno. 
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 Cobertura vacinal 

 

A cobertura vacinal para prevenção das doenças imunopreveníveis é uma das 

maneiras de avaliar a eficácia das ações de saúde, a cobertura esperada para a 

vacinação básica da infância – poliomielite, BCG, tetra, hepatite b, é acima de 95%. 

Nosso maior problema tem sido a divergência de dados entre SINASC , IBGE, e a 

população real do município, na tabela abaixo podemos perceber a grande diferença 

entre a meta segundo  (cobertura 100% população)  a população e o real do SINASC 

no município. 

 

Quadro 20 – cobertura vacinal 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Menores de 1 ano 85 64 83 75 78 

Bcg  97,65% 95,7% 103,9% 93,7% 107% 

Hepatite b 11,76% 102.9% 98,7% 98,4% 98,4% 

Rotavírus 

humano 

88,24% 111,4% 111,5% 112,5% 100% 

Poliomielite oral 62,35% - - - - 

Tetravalente 

só(2012) – 

pentavalente 

55,29% 101,4% 98,7% 98,4% 100% 

Vip (início agosto 

2012 

37,65% 101,4% 98,7% 98,4% 100% 

Pneumococcica - 101,4% 98,7% 98,4% 100% 

Febre amarela - 122,9% 93,6% 112,5% 100% 

Tríplice viral - 118,6% 102,5% 112,5% 100% 

Tetra viral - 43,55 87,1% 93,7% 100% 

Hepatite a - - 59% 81,2% 100% 

Fonte: Pni, Sipni e Ministério da Saúde 

 

Análise:  

Analisando os dados observamos um aumento na meta das vacinas, sempre 

superando a meta do estado, onde apresentamos uma porcentagem baixa são das 

vacinas que foram incluídas recentemente no calendário. 
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Quadro 21 – doenças de notificação- 2012-2016. 

 

Doença de notificação 2012 2013 2014 2015 2016 

Hepatite viral b 07 04 01 04 01 

Hepatite viral c 00 00 00 01 00 

Leptospirose 00 01 00 00 04 

Intoxicações por agrotóxico 00 01 03 02 08 

Intoxicações por medicamentos 02 04 04 02 10 

Intoxicação por pesticidas domésticos 00 00 00 01 02 

Dengue 01 00 00 00 00 

Conjuntivite 00 01 02 00 04 

Sífilis congênita 00 01 00 00 01 

Meningite viral 00 00 00 00 00 

Meningite bacteriana 00 00 01 01 00 

Ler - dort 00 03 01 00 01 

Sífilis em gestante 01 00 01 01 01 

Sífilis não especificada 00 01 00 00 04 

Toxoplasmose 00 00 01 00 01 

Varicela 02 01 01 00 03 

Tuberculose  00 00 00 00 02 

Hanseníase       00 01 00 00 00 

Hiv/aids 00 01 00 00 00 

Atendimento anti-rábico 14 16 17 13 21 

Acidente de trabalho 04 10 00 00 00 

Violência interpessoal- autoprovocada 01 05 09 06 17 

Acidente por animais peçonhentos 23 31 26 43 42 

Fonte: Sinan (Sistema de Informação de Notificação de Agravos). 

 

Análise: 

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 
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4 casos / ano de hepatite b, acredita que melhorando o diagnóstico e a subnotificação, 

que são problemas nacionais, esta média deverá crescer consideravelmente com a 

introdução dos testes rápidos. 

Segundo informações do estado esta situação esta sendo controlada pela 

introdução da vacinação em menores de 01 ano e ampliada a menores de 19 anos.  

 

A hanseníase em nosso município vem mantendo busca ativa mensal nos 

últimos cinco anos, sendo que tivemos um caso em 2013. 

 

Dado esse que nos coloca em alerta e exige uma vigilância mais apurada, 

visto que, nosso município concentra micro- áreas definidas e mais suscetíveis ao 

aparecimento de novos casos, e até mesmo reinfecção, em virtude de fatores que 

predispõe como, baixo nível de escolaridade, socioeconômico, cultural e sanitário. 

 

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

casos de notificações, diagnosticou em nosso município apenas três caso nos últimos 

cinco anos analisados, mostrando melhora em relação há anos anteriores a 2012. 

 

Em relação à raiva humana, segundo o plano estadual, desde 1987 não foi 

registrado nenhum caso no estado, mas se registram anualmente uma média de 

35.000 (trinta e cinco mil) notificações de pessoas expostas ao risco de contrair a 

raiva, na maioria, agressões por cães e gatos. Igualmente acontece em nosso 

município uma média de 16,2 notificações de agressões por ano, na maioria por cães.  

 

Conforme plano estadual de saúde, no paraná o número de registros de 

acidentes de trabalho vem aumentando nos últimos anos acompanhando uma 

tendência nacional, junto com isso ocorreu também um aumento da massa 

trabalhadora registrada. O município com uma média baixa de 2,0 casos por ano de 

acidentes, trabalha buscando uma melhor notificação dos casos, já que muitas vezes 

estes precisam de assistência hospitalar fora de domicilio e por urgência acabam não 

sendo registrados. 
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Os casos de violência interpessoal e autoprovocada, implantada no estado 

do paraná em 2009, mostrou grande quantidade de registro e forte tendência de 

aumento da notificação, em nosso município registramos 10 caso/ ano a partir de 

2013. Igualmente ao estado, as principais vitimas são mulheres, adolescentes e/ou 

jovens. 

 

Acidentes por animais peçonhentos, com uma média de 33 casos/ano, são 

causados principalmente por (aranhas, serpentes e lonomias), igualmente ao estado 

com mais de 4000 casos/ano de acidentes por aranhas. 

 

As notificações aqui não analisadas são problemas estaduais e nacionais, não 

registradas e/ou diagnosticados no município, é claro que merecem destaque, mas 

não iremos relatar sem a existência de tais doenças no município. 

 

Quadro 22 – sífilis congênita 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Número absoluto 

de crianças com 

sífilis congênita 

00 01 00 00 01 

Fonte: Sinan 

 

Análise:  

 

O município registrou no período 2012-2016, 02 caso de sífilis congênita. No 

conjunto do Estado, os números são pequenos se comparados ao número de 

nascimentos. 

 

 

 

Quadro 23- distribuição percentual das internações por grupo de causas e faixa 

etária - cid10 por local de residência, período de 2012 
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Capítulo cid < 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 59 ≥ 60 To 

I.algumas doenças infecciosas e 

parasitárias 

01 04 04 01 00 06 02 04 22 

Ii.neoplasias (tumores) 00 00 00 01 00 15 04 06 26 

Iii. Doenças sangue órgãos hemat e 

transtimunitár 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Iv.doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas 

00 00 00 00 00 01 02 04 07 

V.transtornos mentais e 

comportamentais 

00 00 00 00 00 01 00 00 01 

Vi.  Doenças do sistema nervoso 00 01 00 00 00 01 00 12 14 

Vii. Doenças do olho e anexos 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Viii.doenças do ouvido e da apófise 

mastóide 

00 00 01 00 00 00 00 00 01 

Ix.  Doenças do aparelho circulatório 00 01 00 00 01 18 08 18 46 

X.   Doenças do aparelho respiratório 07 16 09 03 05 16 06 29 91 

Xi.  Doenças do aparelho digestivo 01 01 00 01 04 20 13 15 55 

Xii. Doenças da pele e do tecido 

subcutâneo 

00 00 01 00 00 00 02 01 04 

Xiii.doençassist osteomuscular e tec 

conjuntivo 

00 00 00 01 00 03 02 00 06 

Xiv. Doenças do aparelho 

geniturinário 

02 00 01 01 00 21 07 05 37 

Xv.  Gravidez parto e puerpério 00 00 00 00 18 66 00 00 84 

Xvi. Algumas afecções originadas no 

período perinatal 

04 00 00 00 00 00 00 00 04 

Xvii.malfcongdeformid e anomalias 

cromossômicas 

01 01 01 00 00 00 00 00 03 

Xviii.sint sinais e achadanormexclín e 

laborat 

00 00 00 00 00 01 01 02 04 

Xix. Lesões enven e alg out 

conseq causas externas 

00 01 01 01 03 12 06 06 30 

Xxi. Contatos com serviços de 

saúde 

00 00 00 00 00 04 00 00 04 

Total 16 25 18 09 31 185 53 102 439 

Fonte: Datasus -2013 

 

 

Análise: 
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Ao analisar os dados de 2012, e plano plurianual anterior podemos perceber 

que se mantêm as causas frequentes segundo a faixa etária. 

 

Conforme o plano estadual de saúde (2008-2011) 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.  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. 

 

Através do quadro 26 podemos perceber que o município de Honório Serpa 

segue a tendência da transição epidemiológica apresentando um maior número de 

internamentos relacionados a doenças respiratórias e circulatórias. 

 

 

 

 

 

I.Algumas doenças infecciosas e
parasitárias
II.Neoplasias ( Tumores)

III.Doenças sangue órgãos hemat

IV.Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas
V.Transtornos mentais e
comportamentais
VI.Doenças do sistema nervoso

VII.Doenças do olho e anexos

VIII.Doenças do ouvido e da apófise
mastóide
IX.Doenças do aparelho circulatório

X.Doenças do aparelho respiratório
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Quadro 24a - causas de internações sensíveis à atenção básica – 2012 - 2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Percentual de 

internações por 

condições 

sensíveis à atenção 

básica 

42,79 30,00 12,3 13,1 24,8 

Fonte: Datasus 

 

Diagnóstico cid 10 códigos  selecionados para o quadro 2012 

1. Doenças  preveníveis  por imunização 

e condições sensíveis  

 a37; a36; a33 a a35; b26; b06; b05; a95; 

b16;  

G00.0; a17.0 a19; a15.0 a a15.3; a16.0 a 

a16.2,  

A15.4 a a15.9, a16.3 a a16.9, a17.1 a 

a17.9; a18; i00 a i02; a51 a a53; b50 a 

b54  

2. Gastroenterites infecciosas e 

complicações e86; a00 a a09 

3. Anemia d50  

4. Deficiências nutricionais e40 a e46; 

e50 a e64 

5. Infecções de ouvido, nariz e garganta 

h66; j00; j01; j02; j03; j06; j31 

6. Pneumonias bacterianas j13; j14; 

j15.3, j15.4; j15.8, j15.9; j18.1  

7. Asma j45, j46  

8. Doenças pulmonares j20, j21; j40; j41; 

j42; j43; j47; j44;  

9. Hipertensão i10; i11  

10. Angina i20  

11. Insuficiência cardíaca i50; j81  

12. Doenças cerebrovasculares i63 a i67; 

i69, g45 a g46 

13. Diabetes mellitus 

E10.0, e10.1, e11.0, e11.1, e12.0, 

e12.1;e13.0,  

E13.1; e14.0, e14.1; e10.2 a e10.8, e11.2 

a e11.8;  

E12.2 a e12.8;e13.2 a e13.8; e14.2 a 

e14.8; e10.9,  

E11.9; e12.9, e13.9; e14.9  

14. Epilepsias g40, g41  

15. Infecção no rim e trato urinário n10; 

n11; n12; n30; n34; n39.0  

16. Infecção da pele e tecido subcutâneo 

a46; l01; l02; l03; l04; l08 

17. Doença inflamatória órgãos pélvicos  

Femininos n70; n71; n72; n73; n75; n76  

18. Úlcera gastrointestinal k25 a k28, 

k92.0, k92.1, k92.2  

19. Doenças relacionadas ao pré-natal e  

Parto o23; a50; p35. 
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Análise:  

 

Analisando o quadro 20a, do nosso município podemos perceber que grande 

maioria das internações sensíveis à atenção básica ocorre por maus hábitos 

alimentares e falta de exercícios físicos diários, fazendo com que repensamos os 

programas de prevenção e que possamos melhorar a educação da população. Como 

proposta de meta a nível estadual, poderíamos inserir a obrigatoriedade de 

nutricionista e profissional de educação física no quadro da equipe básica de saúde 

na família. Salientamos que em nenhum sistema e/ou programa obtivemos dados 

atuais, para tanto os dados ainda são referentes a 2012. 

 

Quadro 25a – mortalidade geral por local de residência – 2012 a 2016 

Mortalidade geral por local de residência 

Honório Serpa  

2012 2013 2014 2015 2016 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias - - - - - 

Ii.  Neoplasias (tumores) 03 - - - 06 

Iii. Doenças sangue órgãos hemat e transtimunitár - - - - - 

Iv.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas - 01 02 03 01 

V.transtornos mentais e comportamentais 01 - 01 - - 

Vi.  Doenças do sistema nervoso 01 02 03 02 01 

Ix.  Doenças do aparelho circulatório 08 05 06 05 07 

X.   Doenças do aparelho respiratório 05 01 11 07 10 

Xi.  Doenças do aparelho digestivo - 01 05 05 - 

Xii. Doenças da pele e do tecido subcutâneo - 01 - - - 

Xiv. Doenças do aparelho geniturinário - 01 06 - - 

Xv.  Gravidez parto e puerpério - - - - - 

Xvi. Algumas afec originadas no período perinatal 02 - - - - 

Xvii.malfcongdeformid e anomalias cromossômicas - - - 01 - 

Xviii.sint sinais e achadanormexclín e laborat - 01 - - - 

Xx.  Causas externas de morbidade e mortalidade - - 02 07 05 

Total 20 13 36 30 30 

Fonte: Datasus. Sim 
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Análise:  

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 ao 

aparelho respiratório. No período entre 2012 -2016, número de óbitos do 

aparelho respiratório foi 29 num total para o período de 129, representando, 

portanto, 25,8 %.  

 

As doenças do aparelho circulatório e respiratório aparecem em 

primeiro e segundo lugar entre os óbitos em geral, correlacionando-se com as 

estatísticas do plano estadual de saúde no qual apresenta as doenças do 

aparelho cardiocirculatório como a principal causa de mortalidade, devido a 

alta incidência de fatores de risco como hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes, condições e hábitos de vida como tabagismo, sedentarismo, 

obesidade e estresse. Em Honório Serpa mais de 13% da população sofre de 

hipertensão e quase 3% são diabéticos.  

 

 

 

As neoplasias também é causa de óbitos em Honório Serpa, 

historicamente relacionado ao envelhecimento da população, aos hábitos 

alimentares inadequados “primeiro mundo”, baixo nível socioeconômico e 

cultural e alterações genéticas devido aos desequilíbrios ambientais e 

cruzamento genético. Por outro lado existe uma dificuldade de adesão da 

população em medidas preventivas (exame citopatológicos, auto- exame de 

mamas, mamografia e toque retal). 

 

As causas externas, acidentais e violências, aparecem em terceiro, com 

óbitos registrados no município. Os acidentes automobilísticos é a maior 

0 2000 4000 6000

Hipetensos
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causa e predominam principalmente em jovens e adultos imprudentes 

relacionando-se com o estado. 

 

 

 

Quadro 25b – outros indicadores de mortalidade proporcional ao período de 2012-

2016 

 

Indicadores de mortalidade 2012 2013 2014 2015 2016 

Total de óbitos 33 13 36 30 30 

Nº de óbitos por 1.000 

habitantes 

5,7 2,2 6,2 5,2 5,2 

% óbitos por causas mal 

definidas 

0,0% 0,0% 0,0% 1% 0,0% 

Taxa de mortalidade prematura 

(<70anos) pelo conjunto das 4 

principais doenças crônicas 

( doenças do aparelho 

circulatório i 00 a i 99, câncer 

c00 a c97, diabetes e10 a e 14, 

doenças respiratórias crônicas 

j40 a j47 

3,3% 1,6% 4,5% 10% 3,3% 

Fonte: Sim (Sistema e Informação de Mortalidade), Datasus. 

Grafico % Segundo as principais

Causa de Obitos de  2006 à 2012.

I.   Algumas doenças infecciosas e

parasitárias

II.  Neoplasias (tumores)

IX.  Doenças do aparelho

circulatório

X.   Doenças do aparelho

respiratório

XI.  Doenças do aparelho digestivo

XVI. Algumas afec originadas no

período perinatal

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex

clín e laborat

XX.  Causas externas de morbidade

e mortalidade
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Análise: 

 

A mortalidade geral no município apresenta no período 2012-2016, como 

taxa média 4,4 óbitos a cada 1.000 habitantes. 

 

Quadro 26 – indicadores relacionados a atenção básica  

Indicadores  2012 2013 2014 2015 2016 

% de ação coletiva de escovação dental 

supervisionada 

0,0 1,0 1,84 3,74 ---- 

% de acompanhamento das condicionalidades do 

programa bolsa família 

80,2 80,00 87,69 95,75 92,75 

% de exames citopatológicos do colo do útero em 

mulheres de 25 a 64 anos e a população feminina 

na mesma faixa etária 

0,84 0,80 1,27 1,07 1,14 

% de mamografias em mulheres de 50 a 69 anos e 

a população feminina na mesma faixa etária 

0,39 0,90 0,32 0,80 0,70 

Fonte: Datasus. WIN Saúde Sistema Municipal 

 

Análise:  

 

Em relação aos indicadores relacionados à atenção básica, 

selecionados, apresenta-se um aumento no período de 2012-2016 na % de 

ação coletiva de escovação dental supervisionada, a qual demonstra que o 

município vem realizando esta ação. Por outro lado, o município evoluiu no 

período 2012-2016 na % de acompanhamento das condicionalidades do 

programa bolsa família, Honório Serpa vem crescendo na % de exames cito 

patológicos de útero. Percebemos que a % de mamografias também foi 

aumentando. 
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5. - Rede Física de Atendimento em Saúde: Fonte sistema CNES do município 

Quadro 27 - Estabelecimentos e tipo de prestador, segundo dados do CNES – 

Paraná no ano de 2017. 

 

Codigo Descrição Total 

01 POSTO DE SAUDE  10 

02 
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE 

BASICA  

1 

36 
CLINICA/CENTRO DE 

ESPECIALIDADE  

1 

68 SECRETARIA DE SAUDE  1 

TOTAL 14 
 

 

Codigo Descrição Total 

01 
ADMINISTRACAO DIRETA DA SAUDE 

(MS,SES e SMS)  

06 

TOTAL 06 

 

Codigo Descrição Sus Total 

01 ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA  05 05 

02 ATENDIMENTO DE DEMANDA REFERENCIADA  01 01 

03 
ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA E 

REFERENCIADA  

0 0 

TOTAL 
 

06 06 

 

Codigo Descrição Total 

03 MUNICIPAL 06 

   
TOTAL DE PUBLICOS 06 

TOTAL DE PRIVADOS 0 

TOTAL 06 

 

 

 

 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=01&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=02&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=02&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=36&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=36&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade_Listar.asp?VTipo=68&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965&VSubUni=
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Natureza_Listar.asp?VTipo=01&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Natureza_Listar.asp?VTipo=01&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Clientela_Listar.asp?VTipo=01&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Clientela_Listar.asp?VTipo=02&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Clientela_Listar.asp?VTipo=03&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Clientela_Listar.asp?VTipo=03&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
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Descrição  Total  

03--Media - M2 e M3--Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza procedimentos de Média 

Complexidade definidos pela NOAS como de 2º nível de referência - M2.e /ou de 3º nível de referência 

– M3 

01 

01--PAB-PABA--Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza somente Procedimentos de 

Atenção Básica –PAB e ou Procedimentos de Atenção Básica Ampliada definidos pela NOAS  

05 

TOTAL 06 

 

Quadro 28 - Número de estabelecimentos por tipo de convênio segundo tipo de 

atendimento prestado, segundo dados do CNES – Paraná no ano de 2012. 

 

Serviço prestado SUS Particular Plano de Saúde 

Público Privado 

Internação 01  00  

Ambulatorial 01    

Urgência 01    

Diagnose e terapia 01    

Vig. epidemiológica e sanitária 01    

Farmácia ou cooperativa 01 02   

 

Dispomos de AIHS, com outros municípios já que não possuímos hospital. 

Em nosso Centro de Saúde dispomos de 6 (seis) Leitos para Observação. 

 

AIHs Quantidade Local 

Mês Ano Município Hospital 

Cirúrgicos Clínicos 

Obstétrico e Outras 

Especialidades 

 

 

19 252 228 Instituto Nossa Vida 

04 48 Mangueirinha Hospital São Judas 

Tadeu 

 

Diversas* -- Pato Branco Policlínica Pato 

Branco e São Lucas 

*Não temos a quantidade de Aih´s pactuadas com o município de Pato Branco. 

 

 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=03&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=03&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=03&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=01&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia_Listar.asp?VTipo=01&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
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Quadro 30 - Recursos Humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas. 

 

Categoria Total Atende 

ao SUS 

Não 

atende 

ao SUS 

Prof/1.000 

hab 

Prof SUS/1.000 

hab 

Médicos 06 06    

 Anestesista 00 00    

Cirurgião Geral 00 00    

 Clínico Geral 03 03    

Gineco Obstetra 00 00    

 Médico de Família 03 03    

 Pediatra 00 00    

 Psiquiatra 00 00    

 Radiologista 00 00    

Cirurgião dentista 02 02    

Enfermeiro 10 10    

Fisioterapeuta 02 02    

Fonoaudiólogo 00 00    

Nutricionista 01 01    

Farmacêutico 02 02    

Assistente social 00 00    

Psicólogo 00 00    

Auxiliar de Enfermagem 16 16    

Técnico de Enfermagem 01 01    

 

Análise:  

Segundo aos Parâmetros Assistenciais do SUS4 é necessário 01 Médico para 

cada 1000 habitantes sendo que a proporção é de 0,8 médico generalista por 

habitante (0,8/1000 hab.) e 0,2 médico especialista por habitante (0,2/1000 hab.) e 01 

Odontólogo para cada por 1.500 a 5.000 hab. Em razão do contingente populacional 

é preconizado 04 clínicos gerais o qual possuímos 05 médicos. O Município também 

não disponibiliza de número de odontólogos de acordo com o parâmetro. Nesse caso 

deveria ser no mínimo 02 dentistas com 40 horas e possuímos 01 profissional 40 

                                                                 

4 Portaria GM/MS 1101 de12 de junho de 2002.  Estabelece os parâmetros de cobertura 
assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 
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horas e 01 profissional 20 horas, salientamos que o município está se preparando 

para realização de concurso público ainda no ano de 2017, e contratação dos devidos 

profissionais. 

 

Quadro 31 Série histórica de cobertura da APS , ESF e ESB 

 

Cobertura populacional 2012 2013 2014 2015 2016 

Cobertura populacional estimada 
pelas equipes da APS 

5.955 5.813 5.805 5.813 5.705 

Cobertura da ESF 97,0 % 99,6 % 100% 100% 100% 

Cobertura populacional estimada 
pelas equipes básicas de saúde bucal 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Análise:  

 

O Município possui cobertura de 100 % com Equipes da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e 100 % para Saúde Bucal (SB-ESF), ressaltando que a Saúde Bucal 

está com falhas na parte preventiva, pois necessitamos de mais profissionais para 

realização de atividades tanto na sede como no interior do município. 

 

 

Quadro 32 - Número de equipamentos existentes, em uso e disponíveis ao SUS, 

segundo grupo de equipamentos. 

 

 

Categoria Existentes Em uso Disponív. ao 

SUS 

Equipamentos de diagnóstico por imagem 02 02 02 

Outros equipamentos 10 10 10 

Código Equipamento Existentes Em Uso Existentes 
SUS 

Em Uso 
SUS 

1-EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM   

04 Raio X ate 100 mA  1 1 1 1 

15 Ultrassom Convencional 1 1 1 1 

TOTAL 2 2 2 2 

7-EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA   

80 Equipo Odontologico 9 4 9 4 

TOTAL 9 4 9 4 

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=04&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=15&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=80&VTipo_Equip=7&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
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      Quadro 33 - Número de equipamentos de categorias selecionadas existentes, em 

uso, disponíveis ao SUS e por 100.000 habitantes, segundo categorias do 

equipamento. 

 

Categoria Existentes Em uso Disponív. ao SUS 

Mamógrafo 00 00 00 

Raio X 1 1 1 

Tomógrafo Computadorizado 00 00 00 

Ressonância Magnética 00 00 00 

Ultrassom 1 1 1 

Equipo Odontológico Completo 9 4 9 

 

EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS 

 

 Dispomos serviços terceirizados para exames de análises clínicas, sendo esta 

empresa de Coronel Vivida, Laboratório de Análises Clínicas BIO EXAMES, trata-

se de um laboratório de pequeno porte, o município possui convênio com o CONIMS 

- Consórcio Intermunicipal de Saúde, onde é firmado convênio através de licitação. 

 

6. –Acesso a Ações e Serviços de Saúde 

 

6.1 - Vigilância em Saúde 

A vigilância em saúde tem como principal objetivo analisar a atuação voltada 

a eliminar, diminuir, controlar ou prevenir doenças, agravos e riscos à saúde, bem 

como a intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. A 

mesma se baseia na enfatização da prevenção primordial e primária, estruturantes da 

promoção à saúde. Entretanto, não seria correto desconsiderar a prevenção 

secundária e terciária, principalmente porque sabemos que quem assiste também 

promove e previne e pode descobrir novos riscos ainda não registrados nos sistemas 

de informação. 
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6.1.1 - Vigilância Sanitária 

 A vigilância sanitária atua com ações capazes de eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes 

do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 

serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de consum o 

que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas 

todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da 

prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde . 

O objetivo é proteger a saúde e evitar a ocorrência de agravos à saúde através 

do acompanhamento do cumprimento de padrões adequados aos grupos de 

fatores de risco. As ações de vigilância sanitária contemplam todas as ações 

de saúde, desde a promoção, passando pela proteção, recuperação e 

reabilitação da saúde. A ação protetora da vigilância sanitária abarca não 

apenas cidadãos e consumidores, mas também os produtores. Com efeito, o 

consumidor tem a garantia da proteção à sua saúde, ao seu poder aquisitivo, e 

o produtor tem a proteção do seu negócio ou produto, pois melhor podem ser 

evitadas fraudes, concorrência desleal, protegendo-se a própria credibilidade 

da marca dos produtos. 

 

A VISA municipal, além do código municipal que estabelece normas 

para a promoção, fiscalização, e controle das ações e serviços de saúde, do 

âmbito municipal, aprovado em 30 de abril de 1998, através da lei  103/97, 

utiliza o código do estado do Paraná, amparando legalmente ações de 

fiscalização do comércio local. 

 

As atividades destinadas a VISA compreendem em: liberação de 

licenças sanitárias para funcionamento dos comércios, investigações em 

casos de agressões por animais peçonhentos, investigações em casos de 

contaminações de mananciais de abastecimento primário, controle higiênico 

sanitária de comércios alimentícios como também em cozinhas coletivas, 

autuação em comércios de produtos sem registro, controle das condições 

higiênica sanitária dos domicílios, combate a endemias e zoonoses, 

investigações e notificações nos acidentes de trabalho graves, atividades 
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educativas e inspeções em saúde do trabalhador dando ênfase nos 

trabalhadores rurais e construção civil,  controle higiênico sanitário de órgãos 

públicos como escolas, delegacias e igrejas, e também realização e 

monitoramento do vírus rábico em cães, através de encaminhamento de cães 

suspeitos de neurológicas para diagnóstico laboratorial de acordo com o 

manual de coleta e envio de amostra biológicas ao LACEN Paraná, as 

amostras são calculadas através da proporção de população, para municípios 

com 6 mil habitantes o quantitativo total de amostras é uma ao mês (GAL), 

coleta da agua para análise e vigilância continua da qualidade da agua para 

consumo, para identificar os potenciais riscos a saúde relacionados ao 

consumo da agua fora dos padrões de  potabilidade exigidos, trata -se de 

análise de coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. 

 

6.1.2 - Vigilância Ambiental. 

 

A Vigilância Ambiental em Saúde é um conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade 

de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais 

relacionados às doenças ou outros agravos à saúde.  

 

Os principais objetivos desta vigilância são: Produzir, integrar, processar e 

interpretar informações, visando disponibilizar ao SUS instrumentos para o 

planejamento e execução de ações relativas às atividades de promoção da saúde, de 

prevenção e controle de doenças relacionadas ao meio ambiente, estabelecer os 

principais parâmetros, atribuições, procedimentos e ações relacionadas à vigilância 

em saúde ambiental, identificar os riscos e divulgar as informações referentes aos 

fatores ambientais condicionantes e determinantes das doenças e outros agravos à 

saúde, intervir com ações diretas de responsabilidade do setor ou demandando para 

outros setores, com vistas a eliminar os principais fatores ambientais de risco à saúde 

humana.   
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Várias ações competem a Vigilância Ambiental, porem a de mais importância 

no município é a de controle de qualidade da água visando garantir à população o 

acesso à água em quantidade e qualidade suficiente e compatível com o padrão de 

potabilidade estabelecido na legislação vigente, para a promoção da saúde. Para 

tanto, são realizadas coleta de água para análise em laboratório; inspeção e 

orientação nas unidades de interesse da saúde, segundo plano de amostragem da 

vigilância; atendimento de denúncias em casos de suspeita de contaminação de água 

para consumo humano (VIGIÁGUA).  

 

6.1.3 – Vigilância Epidemiológica 
 

Segundo o Ministério da Saúde, a Vigilância Epidemiológica (V.E.) 

compreende o conjunto de atividades que proporcionam as informações 

indispensáveis para conhecer, detectar ou prever qualquer mudança nos 

determinantes e condicionantes do processo saúde-doença, com a finalidade de 

recomendar e executar as medidas de prevenção, controle e tratamento das doenças.  

 

Compete ao nível local: 

 Realizar busca ativa e investigação de casos de surtos e agravos 

 Realizar análise dos dados dos sistemas de informação 

 Realizar correção e verificação de consistência e completitude dos 

dados dos sistemas de informação 

 Acompanhamento epidemiológico das doenças e agravos de interesse 

em saúde pública 

 Planejamento, monitoramento e avaliação das ações e programas de 

saúde utilizando informações provenientes dos sistemas de 

informação 

 Acompanhamento e investigação dos casos de notificação 

compulsória da portaria 104/2011 

 Encerramento oportuno dos casos 
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 Busca periódica de resultados de exames laboratoriais de doenças de 

notificação compulsória no GAL 

 Divulgação do calendário básico de vacinação, de intensificação e de 

campanhas de vacinação 

 Busca ativa de faltosos do esquema de vacinação de rotina 

 Atingir as coberturas e metas vacinais estabelecidas pelo Estado ou 

Ministério da saúde 

 Realizar investigação de eventos adversos de vacinas 

 Realiza atividades de monitoramento e controle de rede de frio de 

imunobiológico. 

 Realizar supervisão e treinamento/atualização dos profissionais da 

sala de vacina 

 Fazer monitoramento de cobertura vacinal em caso de não atingir a 

cobertura vacinal preconizada pelo PNI/MS 

 Fazer divulgação aos profissionais de saúde sobre a disponibilidade de 

vacinas especiais/CRIE 

 Fazer Manutenção preventiva e corretiva da rede de frio de 

imunobiológicos. 

 Desenvolver atividades de educação permanente dos profissionais de 

saúde em vigilância epidemiológica 

 Realizar investigação de óbitos de mulheres em idade fértil, óbitos 

maternos, infantis e fetais. 

 Desenvolver atividades de vacinação de bloqueio e quimioprofilaxia 

 Desenvolver atividades visando o plano de erradicação da 

poliomielite, sarampo. 

 Desenvolver atividades visando o plano de eliminação da síndrome da 

rubéola congênita e tétano neonatal. 

 Desenvolver atividades visando o plano de controle do tétano 

neonatal, tétano, difteria e coqueluche, meningites e varicela. 
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 Trabalhar intra e intersetorialmente no monitoramento e propostas de 

ações no enfrentamento de violência doméstica, sexual e outras. 

 Realizar atividades visando o diagnóstico precoce, investigação, 

monitoramento e encaminhamento de casos de hepatites virais. 

 Promover ações de controle da hanseníase e tuberculose. 

 Identificar e monitorar a vulnerabilidade da coletividade aos agravos 

de saúde.  

 Descrever a ocorrência dos agravos de saúde de maior relevância para 

a População habitante da área geográfica estudada;  

 Detectar surtos/epidemias,  

 Estimar a magnitude da morbidade e da mortalidade causada pelos 

agravos de saúde de maior relevância,  

 Recomendar e executar as medidas para prevenir e controlar a 

ocorrência de agravos de saúde;  

 Avaliar o impacto das medidas de intervenção.  

 Avaliar a eficácia das ações em saúde 

 

  A operacionalização das ações de V.E. compreende atividades de 

investigação epidemiológica e de coleta de dados. A compilação e  análise dos 

dados. 

 

            A identificação do caso suspeito ou confirmado constitui o ponto de partida 

para a coleta desses dados. A tomada de decisão sobre as ações a serem realizadas 

junto à fonte de infecção, aos suscetíveis e aos comunicantes deve estar pautada na 

análise de tais dados. A notificação de um caso de doença transmissível deve 

desencadear o processo de coleta de informações, conhecido como investigação 

epidemiológica. 
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As atividades integrantes de tal processo são desencadeadas a partir de um 

caso suspeito ou confirmado e, além de necessárias, devem ser eficazes para 

interromper a cadeia de transmissão do agente infeccioso.  

 

A investigação epidemiológica é realizada segundo o método epidemiológico 

e visa o planejamento, a implementação e a avaliação de medidas para prevenir o 

aparecimento de novos casos, controlando a disseminação. As etapas de investigação 

compreendem: 

 Definir se o caso é suspeito ou confirmado, através de critérios 

clínicos, laboratoriais e epidemiológicos; 

 Caracterizar os casos segundo pessoa, tempo e local;  

 Identificar a fonte de contaminação e os grupos suscetíveis;  

 Configurar a existência de endemia, epidemia ou surto;  

 Planejar e implementar medidas de prevenção, controle e tratamento 

da doença. 

 

 

6.2 - Atenção Primária à Saúde:  

 

No Brasil, a atenção básica é desenvolvida com alto grau de descentralização, 

capilaridade e próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos 

usuários, a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a Rede de 

Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da 

integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 

participação social. 

As Unidades Básicas de Saúdes instaladas perto de onde as pessoas moram, 

trabalham, estudam e vivem desempenham um papel central na garantia à população 

de acesso a uma atenção à saúde de qualidade.  
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Ainda na atenção básica realizamos os programas, com o intuito de prevenção 

como: 

 Saúde da Mulher; 

 Saúde do Idoso; 

 Saúde Mental; 

 Hiperdia; 

 Sisprenatal; 

 Sisvan; 

 Siscan 

 Imunização 

 Programa mãe Paranaense; 

 Programa família paranaense; 

 Bolsa família; 

 Programa saúde na Escola 

 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

PMAQ 

 SISPACTO 

 

Para que consigamos atingir todas as diretrizes da atenção básica e aderir às 

exigências do Estado e Ministério da saúde faremos: 

 Implementação do uso do protocolo da Linha Guia do Mãe 

Paranaense: 

A Rede Mãe Paranaense propõe a organização da atenção materno-infantil nas 

ações do pré-natal e puerpério e o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento das crianças, em especial no seu primeiro ano de vida. 

É um conjunto de ações que envolve a captação precoce da gestante, o seu 

acompanhamento no pré-natal, com no mínimo 7 consultas, a realização de 17 

exames, a classificação de risco das gestantes e das crianças, a garantia de 
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ambulatório especializado para as gestantes e crianças de risco, a garantia do parto 

por meio de um sistema de vinculação ao hospital conforme o risco gestacional. 

 Utilização da estratificação de risco das crianças e implementação do 

calendário de consultas de acompanhamento conforme a Linha Guia da Rede Mãe 

Paranaense: 

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança constitui-se 

um dos pilares da saúde infantil, e há inúmeras evidências científicas que norteiam as 

diretrizes do cuidado da atenção integral da criança estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde para a promoção do crescimento e desenvolvimento da criança e para a 

prevenção de doenças na infância e também na idade adulta.  

Em 2012, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA) implantou a 

Rede Mãe Paranaense que propôs a organização da atenção materno-infantil nas 

ações do pré-natal, puerpério e o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento das crianças, em especial no seu primeiro ano de vida. 

A continuidade dos cuidados após a alta da maternidade é necessária e este 

processo se inicia com a entrega bem orientada da Carteira da Criança à mãe de cada 

recém-nascido, para que sirva de roteiro e passaporte no seguimento da criança, tanto 

na Atenção Primária da Saúde quanto nos ambulatórios especializados caso seja 

necessário. 

Na alta hospitalar deverá ser entregue a Carteira da Criança com os dados 

registrados para mãe e o serviço deverá comunicar a Unidade de Atenção 

Primária/Estratégia Saúde da Família (UAP/ESF) de referência sobre as condições de 

saúde da mãe e do bebê. A partir desse comunicado, a equipe de saúde da UAP deve 

programar a visita domiciliar pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) até o 5º dia 

após o parto, para avaliação da mãe e do bebê. Até essa data, a UAP deverá ter 

recebido a Declaração de Nascidos Vivos (DN) e a estratificação de risco da criança. 

A estratificação de risco, segundo a Linha Guia da Rede Mãe Paranaense, 

estabelece critérios para garantir o cuidado às crianças com maior probabilidade de 

adoecer e morrer. 
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A UAP/ESF é responsável pelas atividades envolvidas no acompanhamento das 

crianças residentes na sua área de abrangência e deverá encaminhar as crianças 

menores de 01 (um) ano estratificadas como Risco Intermediário e Alto Risco para o 

Centro Mãe Paranaense e/ou ambulatório de referência. 

O vínculo entre a equipe de saúde da UAP e a família para o acompanhamento da 

criança deve preferencialmente se iniciar pelo menos desde o pré-natal, pois 

habitualmente a mesma equipe seguirão puericultura da criança. O Calendário 

Mínimo de Consultas para Assistência à Criança na UAP/ESF contempla oito 

consultas no 1º ano de vida: Mensal até 6º mês Trimestral do 6º ao 12º mês Semestral 

de 12 até 24 meses Anual a partir do 3º ano de vida.  

O cronograma de consultas prevê um acompanhamento obrigatório e com maior 

frequência dos menores de 1 ano, independente da classificação de risco, devido ao 

fato dessa faixa etária ser mais suscetível a intercorrências, com manifestações 

clínicas que podem se agravar rapidamente: 

 

 Adesão e implantação da gestão de caso para gestantes e crianças de risco 

Intermediário e Alto Risco; 

 Qualificação das equipes de Atenção Primária à Saúde para identificação de 

fatores de risco para prematuridade em todas as gestantes; 

 Sensibilização para um olhar integral sobre a gestante e a criança em todos os 

contatos nos diversos pontos de atenção à saúde; 
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 Monitoramento da realização dos exames de triagem neonatal durante as 

consultas de puericultura; 

 Ações que busquem o alcance da cobertura vacinal adequada para todas as 

vacinas do calendário Básico de vacina para crianças; 

 Adoção de medidas para atualização do calendário vacinal de adolescentes, 

adultos e idosos conforme calendário Básico de vacinação; 

 Ações de vigilância das Notificações e investigações dos eventos adversos 

Pós-vacinação; 

 Implementação de medidas para redução das notificações por erro de 

Imunização; 

 Ações voltadas para o conhecimento e indicação dos imunobiológico 

especiais disponíveis pelo CRIE; 

 Desenvolvimento de ações para prevenção e cessação do tabagismo; 

 Implementação de medidas que visem à redução das Internações por causas 

sensíveis a Atenção Primária; 

 Implantação do Modelo de Atenção às Condições Crônicas, com a realização 

de Estratificação de Risco (hipertensão, diabetes, gestantes, crianças, 

transtorno mental, álcool e outras drogas e idosos) e acompanhamento de 

acordo com o grau de risco; 

 Ampliação da cobertura de ESB no município; 

 Implantação da Rede de Saúde Bucal, com a realização de Estratificação de 

Risco em Saúde Bucal e acompanhamento conforme grau de risco;  

 Adesão a Tutoria da APS; 

 Implantação do Protocolo para Atendimento Integral às pessoas em situação 

de violência sexual, aos serviços de saúde; 

 Fortalecimento do Núcleo Municipal de Prevenção de Violência e Promoção 

da Saúde;  

 Fortalecimento da Rede de Saúde Mental, com a Estratificação de Risco e 

acompanhamento de acordo com o grau de risco; 

 Implantação do NASF com psicólogo, nutricionista, educador físico e 

assistente social. 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério 

da Saúde em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no 



71 

 

Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a 

resolutividade, a abrangência e o alvo das ações.  

Atualmente regulamentados pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, 

configuram-se como equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com 

as equipes de Saúde da Família (ESF), as equipes de atenção básica para populações 

específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais) e com o Programa 

Academia da Saúde.  

Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o 

atendimento compartilhado entre profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas 

visitas domiciliares, permite a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma 

que amplia e qualifica as intervenções no território e na saúde de grupos 

populacionais. Essas ações de saúde também podem ser intersetoriais, com foco 

prioritário nas ações de prevenção e promoção da saúde.  

  Implantação de Agenda compartilhada NASF e APS 

 Adesão ao Programa de Saúde na Escola – PSE; 

O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e da 

Educação, foi instituído em 2007. As políticas de saúde e educação voltadas às 

crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira se unem para 

promover saúde e educação integral.  

A articulação intersetorial das redes públicas de saúde e de educação e das 

demais redes sociais para o desenvolvimento das ações do PSE implica mais do que 

ofertas de serviços num mesmo território, pois deve propiciar a sustentabilidade das 

ações a partir da conformação de redes de corresponsabilidade. A articulação entre 

Escola e Rede Básica de Saúde é à base do Programa Saúde na Escola. O PSE é uma 

estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e 

da qualificação das políticas públicas brasileiras.  

 Implementação da Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes; 

 Manutenção das ações de prevenção e controle do câncer de colo de útero e 

de mama; 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
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 Monitoramento das internações por condições sensíveis à Atenção Primária à 

Saúde; 

 Implantação da Rede de Atenção à Saúde do Idoso, com a estratificação de 

Risco de Idosos e acompanhamento conforme grau de risco; 

 Fortalecimento, implantação do Conselho Municipal de Idosos; 

 Fortalecer Rede Municipal visando ampliação de ações voltadas para os 

idosos; 

 Adoção de ações voltadas para as Pessoas com Deficiências; 

 Implantação de práticas integrativas complementares: Auriculoterapia 

Em virtude da crescente demanda da população brasileira, por meio das 

Conferências Nacionais de Saúde e das recomendações da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) aos Estados membros para formulação de políticas visando a 

integração de sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos (também 

chamados de Medicina Tradicional e Complementar/Alternativa MT/MCA 

ou Práticas Integrativas e Complementares) aos Sistemas Oficiais de Saúde, além 

da necessidade de normatização das experiências existentes no SUS, o Ministério 

da Saúde aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) no SUS, contemplando as áreas de homeopatia, plantas medicinais e 

fitoterapia, medicina tradicional chinesa/acupuntura, medicina antroposófica e 

termalismo social – crenoterapia, promovendo a institucionalização destas 

práticas no Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares tem como 

objetivos: 

 

1. Incorporar e implementar as Práticas Integrativas e Complementares no SUS, 

na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, 

com ênfase na atenção básica, voltada ao cuidado continuado, humanizado e 

integral em saúde; 

2. Contribuir ao aumento da resolubilidade do Sistema e ampliação do acesso à 

PNPIC, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso; 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pic.php
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3. Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas 

inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de 

comunidades e; 

4. Estimular as ações referentes ao controle/participação social, promovendo o 

envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores 

nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde. 

 Grupo de Gestantes com encontros mensais  

A saúde pensando em melhorar a adesão das gestantes ao pré-natal e 

melhorar o envolvimento destas com a equipe de saúde, iniciaram o grupo de 

gestantes com o incentivo de ganhar um book fotográfico para gestantes que 

estiverem com consultas, vacinas, exames em dia. Para ganhar o book é necessário 

que a gestante tenha no mínimo 7 consultas de pré-natal realizadas no município, 

vacinas em dia, consulta odontológica, participação nos grupos de gestantes, teste da 

mãezinha realizado. Também iremos dar bolsa maternidade, pacotes de fraldas, 

álcool 70% e gazes para os primeiros cuidados com os recém-nascidos. Além disso 

faremos visita com as gestantes nas maternidades. 

 Incentivo aos profissionais que trabalham nas Equipes de Saúde da 

Família 

Manter incentivo através da Lei Municipal LEI - 733/2017 de 28 de junho de 

2017. PMAQ-AB, com os seguintes objetivos: 

I - Estimular a participação dos servidores do Departamento Municipal de 

Saúde no processo contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões e 

indicadores de acesso e de qualidade que envolva as ações do PMAQ-AB, nos 

padrões e diretrizes estipulados pelo Ministério da Saúde; 

II - Ampliar o acesso e melhoria da qualidade da atenção básica que possa 

servir como base aos comparativos e estatísticas governamentais destinados à 

Atenção Básica de Saúde; 
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III – Institucionalizar a avaliação e o monitoramento de indicadores nos 

serviços para subsidiar a definição de prioridades e programação de ações para 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde; 

IV - Incentivar financeiramente o bom desempenho de profissionais e 

equipes, estimulando-os na busca de melhores resultados para a qualidade de vida da 

população; 

V - Garantir transparência e efetividade das ações governamentais 

direcionadas à atenção à saúde, permitindo-se o contínuo acompanhamento de suas 

ações e resultados pela sociedade. 

 Criação de protocolos de enfermagem, por exemplo.: Realização de 

testes rápidos, Puericultura, Coleta de Citopatológico. 
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Mapa de Divisão Territorial das Equipes de Saúde  

 

O modelo de atenção à saúde está organizado com base nos princípios e 

diretrizes do SUS. A lógica de funcionamento está baseada em estratégias como a 

Promoção da Saúde e a Estratégia da Saúde da Família. A base de organização do 

sistema de saúde municipal está constituída a partir de territórios de atuação das 

equipes de saúde da família. 

 

Um fator importante é que algumas Unidades Básicas que são referência para 

as equipes de Saúde do interior e do Centro e a Unidade de Atenção Primária a 

Saúde da Família - UAPSF, estão abertas todos os dias  o dia todo ,de segunda a 

sexta feira, no horário das 07:30hrs às 17:00hrs . O Centro de Saúde 24 horas Cristo 

Rei como dispõe sua nomenclatura está aberto 24 horas para atendimento à 

população em todos os dias da semana. Outras Unidades só abrem quando há 

atendimento médico ou odontológico. Detalhando que o atendimento médico nestas 

unidades do interior se dá pela equipe completa (enfermeira, médico, auxiliar de 
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enfermagem e ACS da comunidade), e o atendimento odontológico com (Cirurgiã 

Dentista, Auxiliar de Consultório Dentário e ACS da comunidade). 

 Série histórica de cobertura da APS , ESF e ESB 

 

Cobertura populacional 2012 2013 2014 2015 2016 

Cobertura populacional estimada 

pelas equipes da APS 
5955 5813 5805 5.813 5.705 

Cobertura da ESF 97,0 % 99,6 % 100% 100% 100% 

Cobertura populacional estimada 

pelas equipes básicas de saúde bucal 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

Análise 

O município de Honório Serpa tem cobertura de 100% da população com 03 

equipes referência duas no interior e uma na sede do município que estão divididas 

por território de abrangência e são responsáveis pelas ações de saúde nos seus 

respectivos territórios as equipes trabalham com agendamento de consultas em todas 

as unidades o que permite um atendimento de qualidade e um acompanhamento 

resolutivo para os problemas da população. 

 

6.2.1 Saúde Mental 

 

   A maior parte das pessoas, quando ouvem falar em “Saúde Mental” pensam 

em “Doença Mental”. Mas, a saúde mental implica muito mais que a ausência de 

doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é 

perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas 

vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, 

raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida 

cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com 

conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da 

vida. A Saúde Mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às 

exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, 

ideias e emoções.  
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O Município está priorizando a inserção de um Programa de Saúde Mental, 

promovendo a prevenção e promoção da saúde mental, através de oficinas e palestras 

e grupos  que promovam a integração e o convívio com outras pessoas e fortalece os 

vínculos entre os usuários e equipe de saúde, para os pacientes sofredores psíquicos 

serão utilizados os internamentos em municípios e o município pactuados, 

atualmente o município de chopinzinho está credenciado como referência  para 

atender sofredores psíquicos em surto  é especializado em internação psiquiátrica. 

Em relação às consultas psiquiátricas atualmente no Sistema Único de Saúde o qual 

estamos conveniados no Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS. O 

município fornece a medicação e os exames especializados. Neste quesito observa-se 

uma insuficiência de vagas o que tem gerado fila de espera de aproximadamente de 

mais de 03 meses.  

 

6.2.2 – Odontologia – Equipes de Saúde Bucal 

 

O município dispõe de oito consultórios odontológicos sendo uns na Unidade 

de Atenção Primária a Saúde da Família - UAPSF, com Equipe de Saúde Bucal, um  

consultório anexo ao Centro de Saúde 24 horas, e seis em unidades no interior. Na 

Unidade Atenção Primária a Saúde da Família - UAPSF dispomos de atendimento 

todos os dias da semana bem como no consultório anexo ao Centro de Saúde 24  

horas, o atendimento a população é realizado no horário das 07hrs30min às 

11hrs30min e das 13hrs às 17hrs, nas duas Unidades é realizado agendamento e nos 

casos de urgência e emergência o atendimento é realizado sempre que houver a 

procura.  Nas unidades do interior será realizado atendimento, após contratação de 

profissional cirurgião dentista, uma vez na semana, ou a cada quinze dias em que 

priorizamos o atendimento da população daquela localidade.  

 

6.2.3 Programa de Alimentação e Nutrição 

 

A rede de saúde municipal é assistida por uma nutricionista, com carga 

horária de 8h/dia, que consiste em avaliação, acompanhamento e elaboração de 

cardápios tanto dos pacientes que internam por observação 24 horas e ainda realizam 
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consultas com pacientes encaminhados pelo médico para reeducação alimentar por 

algum fator, como obesidade, diabetes, hipertensão, gestantes entre outros, atuando 

na Prevenção e Controle de Agravos Nutricionais. 

O profissional faz acompanhamento na produção das refeições servidas no 

centro de saúde, que serão destinadas a paciente em observação, baseada na 

indicação médica de acordo a patologia/enfermidade e para funcionários que 

permanecem no plantão. 

Mensalmente as equipes de ESF’s realizam a puericultura em todas as 

comunidades por eles acompanhados sendo inseridos dados no SISVAN e Bolsa 

família semestralmente. Na Bolsa Família, tem-se cadastrado 1.500 famílias, porém 

somente 535 são beneficiadas e recebem o acompanhamento da equipe de saúde. 

O Programa Leite das Crianças - PLC tem por objetivo auxiliar o combate à 

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

crianças de 06 a 36 meses, pertencentes a famílias cuja renda per capta não ultrapassa 

meio salário mínimo regional. Nesse contexto, o município conta com alimentos 

adquiridos do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, incluídos nas cestas 

básicas distribuídas. 

 

6.4 - Assistência ambulatorial e especializada: 

 

O primeiro atendimento ambulatorial se dá através das Equipes de Saúde na 

Família nas Unidades Básicas de Saúde do interior,  e no Centro de Saúde 24 horas 

em caso de serem realizados atendimentos em horário diferenciado daquele 

estabelecido nas Unidades Básicas e Equipes ESF, conforme a necessidade são  

encaminhados para a realização de exames ou a profissionais especializados via 

Centro Regional de Especialidade o CRE/CONIMS. 

 

Outros exames como RX, Ultrassonografias, Tomografias, Endoscopias 

Colonoscopias são realizados fora do município, em Pato Branco, em clínicas 

especializadas também credenciadas através de licitação no mesmo Centro de 

Especialidades citado acima. 
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Quadro 35 – Serviços Especializadas 

Serviços 2016 

 

Consultas Especializadas (CONIMS e Ambulatório) 

 

5.912 

Exames em geral (tomografias –ressonância etc.) 143 

Exames Laboratoriais (Análises Clínicas) 7.349 

Fonte: Relatório Anual de Gestão, ano 2016. Departamento Municipal de Saúde de Honório Serpa – Pr. 

Quadro 36- Demonstrativo das consultas especializadas por especialidade – 

2016 (CONIMS e Ambulatório) 

ESPECIALIDADE QUANTIDADE 

Oftalmologia 579 

Infectologista  14 

Ortopedia 620 

Cardiologia-pediátrica 8 

Otorrinolaringologia 36 

Urologia 86 

Gastrenterologia 268 

Psiquiatria 147 

Cardiologia 283 

Pneumologia  84 

Neurologia 283 

Oncologia (Geral) 30 

Cirurgião Geral 75 

Dermatologia 117 

Proctologista 8 

Nefrologista  2 

Nefrologia pediatrica 1 

 Pediatria 25 

Psicólogia 25 

Gestação Alto Risco 29 

Fonoaudiologia 92 

Hepatites (Infectologista) 17 

Neurocirurgião 579 

Mastologia 8 

Ginecologia  146 

TOTAL GERAL 4.162 

 

Tratamento Fora do Domicilio TFD  
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O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é realizado no Setor de Agendamentos, 

mediante a apresentação pelo usuário da solicitação médica e na sequência é 

encaminhado ao Setor de Regulação da 7ª Regional de Saúde para agendamento, 

sendo que este, não é o município que faz e sim a 7ª Regional de Saúde. 

 

 

Especialidades  Quantidade  

Cardiologia pediátrica  8 

Cardiologia  9 

Neurocirurgia pediátrica  14 

Consulta obstétrica em alto risco  29 

Oftalmologia -retina 1 

 Oncologia  30 

 Pneumologia pediátrica  1 

Tomografias 127 

Total  219 

 

Órtese/Prótese 

 

Órteses e próteses são auxílio e funcionalidade. A órtese é considerada pelo 

ISO (Organização Internacional para Padronização) como um dispositivo externo que 

é aplicado ao corpo para modificar aspectos de funcionamento ou estrutura dos 

sistemas nervoso, muscular ou esquelético. O objetivo dela é dar auxílios 

mecânicos ou ortopédicos ao paciente. 

  

Elas podem ser provisórias ou não, servindo para alinhar, prevenir ou corrigir 

alguma deformidade, melhorando as funções de mobilidade do corpo. 

 Um exemplo para diferenciar órteses e próteses é o aparelho dentário, que 

serve para corrigir uma deformidade da arcada, enquanto a dentadura, por ser um 

implante, é uma prótese que substitui os dentes. 

https://fortissima.com.br/2014/12/16/veja-como-se-prevenir-e-identificar-sintomas-da-difteria-14669464/
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As órteses podem ser internas (instrumentos para estabilizar a coluna, marca-

passos, bombas de infusão, etc), externas (bengalas, muletas, colares cervicais, 

aparelhos gessados, andadores, coletes, aparelhos auditivos, lentes de contato, 

óculos, aparelhos ortodônticos, etc) ou implantadas total ou parcialmente (fixadores 

externos, drenos, etc.). 

  

  Próteses substituem membros do corpo. As próteses são peças artificiais que 

servem para substituir partes do corpo que foram amputadas ou não funcionam como 

deveriam. Podem ser criadas e utilizadas para membros perdidos ou que não existem, 

tanto para o processo de recuperação de lesões, deficiências congênitas ou fins 

estéticos. 

  

Diferenciando órteses e próteses, a órtese é um dispositivo que pode ser 

permanente ou transitório e substitui algum membro, total ou parcialmente. Elas 

possuem vários tipos, sendo utilizadas de acordo com casa caso. 

  

Pode ser interna (como a prótese articular ou a não convencional, 

que substitui órgãos como o coração), externas (como uma perna mecânica, por 

exemplo), implantada total ou parcial (no caso de um implante dentário) ou estética 

(quando modifica a forma do corpo, como uma prótese mamária, no nariz, etc). 

  

Como funcionam próteses ou órteses em crianças No caso de colocação 

de órteses e próteses em crianças, elas precisam ser adaptadas constantemente, 

devido ao processo de crescimento. As próteses são feitas sob medida, então 

precisam ser substituídas de acordo com o desenvolvimento. 

  

 

6.4 - Assistência hospitalar 

 

O Município não possui estabelecimento hospitalar e tem tendo suas cotas de 

Autorização de Internamentos  Hospitalares (AIH) em número de 24 pactuadas  para 

https://fortissima.com.br/2014/11/06/escoliose-gera-curva-anormal-da-coluna-veja-como-tratar-14659299/
https://fortissima.com.br/2014/03/27/mulher-tem-pernas-amputadas-por-causa-cigarro-49995/
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esse nível de atenção nos estabelecimentos e municípios relacionados no quadro 

abaixo: 

     Quadro 36 - Assistência Hospitalar Município de Honório Serpa 

 

AIHs Quantidade Local 

Mês Ano Município Hospital 

Cirúrgicos, Clínicos  

 

11 132 Coronel Vivida Instituto Médico Nossa Vida 

02 24 Mangueirinha Hospital São Judas Tadeu 

Obstétrico e Outras 

Especialidades 

08 96 Coronel Vivida Instituto Médico Nossa Vida 

02 24 Mangueirinha Hospital São Judas Tadeu 

Cabe ressaltar que as Aih´s pactuadas com o município de Pato Branco nos 

Hospitais Policlínica Pato Branco e São Lucas e ainda com Hospitais na cidade de 

Curitiba o município não conseguiu nenhum dado referente a quantidade de Aih´s 

pactuadas com os municípios citados acima. 

 

6.5 - Assistência de urgência e emergência:  

 O primeiro atendimento nos casos de urgência e emergência são realizados 

no Centro de Saúde 24 horas Cristo Rei. Conforme o estado geral do paciente é 

regulado primeiramente através do SAMU, conforme orientações advindas do 

médico regulador do SAMU o paciente é enviado aos seguintes locais: Estabilização: 

Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas – em Coronel Vivida, sendo que a 

mesma encaminha aos Hospitais de Coronel Vivida e Pato Branco conforme a 

gravidade de cada paciente. Os pacientes são transportados atualmente por 

ambulância do próprio município, acompanhado pelos componentes da Equipe de 

Enfermagem do referido Centro de Saúde acima citado. 

 

 

6.6 - Assistência farmacêutica: 

Como uma ação de saúde pública e parte integrante do sistema de saúde, a 

Assistência Farmacêutica é determinante para a resolubilidade da atenção e dos 
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serviços prestados em saúde.  A Assistência Farmacêutica (AF) reúne um conjunto 

de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da 

promoção do acesso aos medicamentos e seu uso racional (BRASIL, 2013). 

Voltado à assistência farmacêutica, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 

MS/GM nº 533, de 28 de março de 2012, que estabelece o elenco de medicamentos e 

insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, que 

contempla os medicamentos e insumos disponibilizados no SUS por meio do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica, Componente Estratégico da 

Assistência Farmacêutica, Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, 

além de determinados medicamentos de uso hospitalar (BRASIL, 2013).  

 

As atribuições da farmácia compreendem a participação do planejamento, 

estruturação e organização da assistência farmacêutica no âmbito municipal, que 

visam coordenar e elaborar o planejamento anual de compras para o município 

financiado em parte pelo fundo municipal de saúde através de licitações, e outra 

parte pelo fundo estadual/federal através do consórcio Paraná saúde de forma a 

manter a regularidade no abastecimento de medicamentos;  

 

Serão realizados, junto à equipe multiprofissional, protocolos e regulações 

relativas ao fornecimento de medicamentos aos usuários e à dispensação de 

medicamentos; 

 

Os medicamentos são recebidos, conferidos e estocados em um almoxarifado 

(Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF) fora do espaço físico da farmácia, 

por falta de estrutura para que ambos estejam em um só ambiente; A dispensação 

ocorre através de profissional farmacêutico e auxiliares capacitadas na área, 

juntamente com a orientação sobre o uso dos medicamentos obedecendo ao 

protocolo de dispensação e a apresentação de receituário médico.  

 

Trimestralmente é realizado o controle de registro de medicamentos sujeitos a 

controle especial e atualmente passou-se a realizar o registro de medicamentos 
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antimicrobianos. Mensalmente são realizados os relatórios de dispensação de 

insulinas e preservativos, e trimestralmente os relatórios de anticoncepcionais, 

hanseníase e tuberculose;  

 

O fornecimento de medicamentos excepcionais ocorre através do sistema 

online CEAF – Componente Especializado da Atenção Farmacêutica, onde a 7ª 

Regional de Saúde é responsável pelo fornecimento e encaminhamento dos 

processos de medicamentos solicitados pelo farmacêutico municipal juntamente com 

a apresentação da documentação necessária pelo paciente, tais medicamentos são 

retirados apenas uma vez a cada mês;  

 

Através do Programa QUALIFAR-SUS do Governo Federal/Ministério da 

Saúde onde o município cadastrou-se e foi selecionado no ano de 2012 a receber 

verbas para investimento e custeio para reorganização da farmácia básica, onde neste 

ano de 2016 está-se realizando licitação pública para que se possam realizar a 

utilização dos recursos. Possui um sistema informatizado de controle de estoque e 

dispensação dos mesmos.  

 

Programa HIPERDIA: O Programa em 2016 realizou atendimentos  para 653 

hipertensos cadastrados e diabéticos 120 cadastrados sendo que deste diabéticos 41 

são insulino dependentes, sendo que todos são cadastrados no Programa Hiperdia  

Programa Nacional de Suplementação de Ferro: Foi feito cadastro e o 

medicamento é dispensado mediante a receita médica. 

 

 

 

Quadro 38 - Horário e equipe  

 Horário funcionamento Pessoal 

Farmácia + 

Central 

Medicamentos 

07h30 às 11h30 

13h00 às 17h00 

01 farmacêutico 
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Funcionamento da farmácia:   

Todos os medicamentos são entregues com receita médica do SUS, 

mediante a apresentação do CNS, bem como o cadastro do paciente no sistema 

informatizado. 

 - Para os medicamentos sujeitos a controle especial a receita tem validade por 

30 dias e entregue a quantidade prescrita na receita para o período de tratamento 

estabelecido pela legislação vigente e está fica retida na farmácia para controle; 

 - Os medicamentos em falta são pedidos na central por solicitação escrita e 

entregue logo após para uso; 

 - Medicamentos de uso contínuo são entregues para 30 dias e outros 

conforme receita médica; 

 - Todos os pacientes são lançados no sistema informatizado Win Saúde e com 

medicamento, quantidade fornecida, médico assistente.  Quando o sistema não 

funciona uma cópia da receita é mantida para baixa posterior. 

 

 Funcionamento Central de Medicamentos: 

 - Faz todo o abastecimento tanto na Unidade Básica de Saúde, Equipes ESF´S, os 

quais são entregues através de solicitação. 

  - As compras são feitas via pregão presencial e também pelo Consórcio Paraná Saúde. 

 Medicamentos excepcionais: montagem de processo com médico de referência 

e encaminhado ao Estado; 

 Paraná sem dor: solicitação do médico junto com laudo da biópsia mais os 

documentos do paciente; 
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 Insulinas especiais: montagem de processo com médico de referência e 

encaminhado ao Estado; 

 

Todos os medicamentos adquiridos via pregão presencial são conferidos pela 

comissão de conferência antes da nota ser enviada para empenho. 

7.1- Serviços de Apoio na remoção de pacientes  

 

O município de Honório Serpa disponibiliza de uma frota de 14 veículos; 

Sendo   02 (duas) S-10 para o ESF (Estratégia Saúde da Família), 01 (uma) Spin para 

o transporte de pacientes TFD (Tratamento Fora Domicilio), 01 (um) Ônix para 

transporte em saúde. 05 (cinco) Prisma; um para transporte em geral, 01(um) para o 

ESF (Estratégia Saúde da Família), um para a Vigilância Sanitária, um para a 

fisioterapia, um para a odontologia. 01 (um) gol para trabalho de campo da vigilância 

sanitária e endemias. 02 (duas) ambulância para o Centro de Saúde 24horas. O 

departamento conta com 07 (sete) condutores, sendo quatro condutores para 

transporte de emergência do 24 horas com escala de trabalho para depois do 

expediente normal e para os finais de semana e feriado. 02 (dois) micro-ônibus para 

transporte de pacientes para consultas e exames fora do município. Sendo um cedido 

pela CONIMS (Consórcio Intermunicipal de Saúde). O transporte é destinado a todos 

os usuários em saúde que necessitem de transporte fora e dentro do município. São 

transportados diariamente cerca de 50 pacientes por dia em média, totalizando 250 

por semana e 1000 por mês. Excluído as chamadas de emergência do Centro de 

Saúde 24 horas. 

 

       II - DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE 

 

Este capítulo pretende buscar aproximações no sentido das políticas públicas, 

mediante suas interfaces e intersetorialidade. No entendimento que, determinantes 

sociais de saúde (DSS) são as condições sociais em que as pessoas vivem e 

trabalham ou "as características sociais dentro das quais a vida transcorre” (Tarlov, 
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1996)5 serão analisados aqui os seguintes temas: 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, entre outros6.  

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

pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social7.  

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’. 

Na seqüência, nos quadros 40 e 41, representam esquematicamente o escopo 

deste tema. A concepção do conteúdo do quadro 40 é atribuída a Dahlgren e 

Whitehead, reproduzida por PAIM8.  

Quadro 39 - Determinantes da Saúde (Dahlgren e Whitehead) 

                                                                 

5Jairnilson Silva Paim, Membro da CNDSS (Comissão Nacional dos Determinantes Sociais 
da Saúde. 

6BRASIL. Lei 8080, setembro de 1990. 

7BRASIL. Lei 8080, setembro de 1990. 

8Jairnilson Silva Paim, Membro da CNDSS (Comissão Nacional dos Determinantes Sociais 
da Saúde. 
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A Figura 41 aborda o complexo da qualidade de vida, reproduzida com base 

nos apontamentos de BUSS em curso de Saúde Pública9. 

Quadro 40 - Complexo da Qualidade de Vida 

 

 

 

Determinantes Sociais e Promoção da Saúde10 

 

                                                                 

9Paulo MarchioriBuss, Curso Básico de Saúde Pública. 

10Jairnilson Silva Paim, Membro da CNDSS(Comissão Nacional dos Determinantes Sociais 

da Saúde). 

14Jairnilson Silva Paim, Membro da CNDSS(Comissão Nacional dos Determinantes Sociais 

da Saúde). 

Complexo daComplexo da
qualidade de vidaqualidade de vida

QualidadeQualidade

de  vidade  vida

Habitação
Cultura, 

esporte e lazer

Transporte

Saneamento e 

meio ambiente

Saúde

Educação

Trabalho e

renda

Alimentação e 

nutrição

Previd. e

assist.soc.
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Substituição da abordagem comportamental por abordagem ampla dos problemas 

de saúde: ação sobre determinantes, caráter coletivo, políticas públicas, capacidade 

dos indivíduos e de comunidades e Estratégias combinadas: individuais, ambientais, 

políticas. 

 

Concepções de Promoção da Saúde11 

 

 Saúde como produto de amplo espectro de fatores relacionados a 

qualidade de vida, com ênfase em ações voltadas para o coletivo e o 

ambiente (físico, social, político, econômico, cultural), contemplando a 

“autonomia” de indivíduos e grupos (capacidade para viver a vida) e a 

equidade. (Carvalho et al., 2004). 

 

 Saúde como produto de comportamentos de indivíduos e famílias 

(estilos de vida, 

dieta, atividade física, hábito de fumar), com ênfase em programas 

educativos relacionados a riscos comportamentais passíveis de mudança. 

 

 

1. Alimentação 

 

O Setor de Nutrição é composto por um quadro de 01 (uma) profissional 

Nutricionista. 

Dentre as atividades desenvolvidas neste setor estão a assistência e educação 

alimentar e nutricional a coletividades ou indivíduos sadios ou enfermos, através de 

ações, programas e eventos, direta ou indiretamente relacionados à alimentação e 

nutrição. 

Outras atividades realizadas são os atendimentos nutricionais individual, 

coletivo e domiciliar para identificar portadores de patologias e deficiências 

associadas à nutrição, visando o planejamento de ações específicas. 
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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). 

 

Constatações: 

- Baixa cobertura da população (gestantes, idosos, adultos, crianças e adolescentes) 

pelo Setor de Nutrição. 

- Falta de equipamentos antropométricos adequados para algumas Unidades de 

Saúde. 

- Falta de espaço físico adequado e suficiente para realização das atividades deste 

Setor. 

- Elevada incidência entre a população de doenças relacionadas à alimentação e 

nutrição e de distúrbios nutricionais, tais como desnutrição, sobrepeso/obesidade, 

anemia ferropriva, doenças crônicas não transmissíveis. 

 

2. Moradia 
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Constatações: 

O município de Honório Serpa no último ano evolui bastante no que diz 

respeito à habitação foram entregues pela administração municipal dois loteamentos 

novos na sede do município sendo loteamento Gramados e loteamento Parque das 

Araucárias num total de 84 casas que serviram para dar uma melhor qualidade de 

vida às pessoas que necessitavam de moradia. 
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Análise  

Loteamento Gramados foram construídas 40 casas em convênio com a Caixa 

Econômica Federal e Ministério das Cidades para as famílias carentes que não 

conseguiam pagar mensalidades, foram selecionadas de acordo com a renda de cada 

família, com isso o município consegue a satisfação de uma população que estava 

mais necessitada na questão de moradia, 

Fonte: DEP de Saúde 2017 
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Fonte: Dep. de Saúde 2017 

Loteamento Parque das Araucárias foram construído 44 casas em convênio com a 

Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades, e Programa minha casa minha 

vida foi realizado credenciamento das famílias que tinham condições de pagar 

mensalmente. 

Na comunidade do Distrito do Pinho Fleck a administração municipal conseguiu a 

escritura da área comunitária, e passará a documentar os terrenos aos   moradores, o 

que garante as pessoas que lá vivem a garantia de morar bem e com qualidade, pois 

no Distrito do Pinho Fleck e comunidades que ficam nas proximidades temos uma 

população de 1.200 pessoas. 

Ainda existem famílias que precisam melhorar suas condições de moradia mas a 

administração municipal está muito preocupada em resolver estes problemas, e se 

empenha ao máximo para buscar convênios e recursos para a resolução dos 

problemas. 

Malha urbana 
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Análise  

A área urbana do municipio nos últimos anos teve um crescimento maior pois 

familias do interior migraram para a cidade  em busca de uma melhor qualidade de 

vida e melhor acesso a saúde e bens de consumo como alimentação . 

 

 

 

 

 

 

Quadro 41 – Número de domicílios segundo uso e tipo - 2010 
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DOMICÍLIOS URBANA  RURAL  TOTAL 

Total de domicílios 705 1.273 1.978 

Coletivos 1 - 1 

Particulares 704 1.273 1.977 

Ocupados 629 1.139 1.768 

Não ocupados 75 134 209 

De uso ocasional 02 47 49 

Vagos 73 87 16 

Fonte: IPARDES (Cadernos estatísticos) 

 

    

Ligações de água e esgoto 

 

O município de Honório Serpa atua no setor por meio de delegação da 

prestação dos serviços de água e esgoto, sendo que desde os serviços de 

abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários são prestados 

pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, por meio de Contrato de 

Concessão de Serviços Públicos. 

O abastecimento público de água tem sido prestado de maneira satisfatória à 

população em todas as regiões urbanas do município, dentro dos padrões de 

qualidade e potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

No que se refere ao abastecimento das comunidades isoladas, tais localidades 

são abastecidas por sistemas próprios, sendo operadas diretamente pelas próprias 

comunidades, sem a intervenção da concessionária que opera o sistema urbano. 
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O sistema de abastecimento de água de Honório Serpa atende a 100% da 

população da sede urbana do município 12 , com disponibilidade de rede de 

distribuição de água. 

Durante o período compreendido entre 1993 e Maio de 2013, foram 

realizados investimentos na ordem de R$ 629.287,96 (Seiscentos e vinte e nove mil, 

duzentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos)13.Demanda Populacional 

Futura 

 

Diagnostico e Necessidades de Intervenção para Atendimento de Demanda 

Populacional. 

Sede Municipal 

 

CAPTAÇÃO 

No ano de 2018, será necessário ampliar a produção em no mínimo 12,35 

m³/h, para atender a demanda futura até o ano de 2043. 

 

ADUÇÃO 

No ano de 2018, será necessário ampliar a adução para atender a ampliação 

da produção. 

 

TRATAMENTO 

No ano de 2018 será necessário ampliar o sistema de tratamento para atender 

a ampliação da produção. 

 

                                                                 

12  Percentual calculado a partir do Índice de Atendimento por Rede de Distribuição de Água – 

IARDA, fonte Sanepar, referência 05/2013. 

13 13 Fonte:  Sistema Contábil da Sanepar, ref. 05/2013. 
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RESERVAÇÃO 

No ano de 2018 será necessário ampliar a reservação em mais 200 m³, para 

atender a demanda futura até o ano de 2043. 

 

DISTRIBUIÇÃO 

Não há necessidade de intervenção para atendimento da demanda futura até o 

ano 2043 tendo em vista a inexistência de previsão de crescimento populacional fora 

da área urbana já consolidada. 

 

Distrito de Pinho Fleck 

 

CAPTAÇÃO 

No ano de 2015, será necessário ampliar a produção em no mínimo 10 m³/h, 

para atender a demanda futura até o ano de 2043. 

 

ADUÇÃO 

No ano de 2015, será necessário ampliar a adução para atender a ampliação 

da produção. 

TRATAMENTO 

No ano de 2015 será necessário ampliar o sistema de tratamento para atender 

a ampliação da produção. 

RESERVAÇÃO 

No ano de 2015 será necessário ampliar a reservação em mais 20 m³, para 

atender a demanda futura até o ano de 2043. 
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DISTRIBUIÇÃO 

 

Não há necessidade de intervenção para atendimento da demanda futura até o 

ano 2043 tendo em vista a inexistência de previsão de crescimento populacional fora 

da área urbana já consolidada. 

           
 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

EXISTENTE 

O município não possui sistema público de coleta e tratamento de esgotos 

sanitários, tendo sido adotada, até o momento a solução individual de esgotamento 

sanitário, em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras. 

 

A FUNASA, está desenvolvendo o projeto para implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário, na sede municipal, com previsão de termino no segundo 

semestre de 2013. 

 

Energia 

Quadro 42 - Consumo e número de consumidores de energia elétrica - 2016 

CATEGORIAS CONSUMO (MWH) CONSUMIDORES 

Residencial  1.533 967 

Setor Secundário 3.788 15 

Setor comercial  943 114 

Rural  3.855 845 

Outras classes 666 43 

Total 11.310 1.829 

FONTE: COPEL.(1) Refere-se ao consumo de energia elétrica da autoprodução da indústria. Inclui os 

consumidores atendidos por outrofornecedor de energia e os que possuem parcelada carga atendida 

pela COPEL Distribuição e a outra parcela por outro fornecedor .  
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Trabalho e Renda 

O município de Honório Serpa tem estimativa de renda aproximadamente de 

2,2 salários mínimos, com 596 pessoas ocupadas que corresponde a 10% da 

população. O percentual de população com rendimento nominal mensal de até ½ 

salários mínimos é de 41,7%. Isso comparado com o país ocupamos a categoria 

3.949 em um total de 5.570 municípios , já em comparação com o Estado do Paraná 

estamos  na colocação 269, em um total de 399 municípios, em  comparação com a 

micro região ocupamos a 5ª colocação visto que o município de Honório Serpa tem 

maior concentração de agricultores familiares em pequenas propriedades no interior 

do município , não existem empresas para contratação de pessoas as quais muitas 

vezes precisam vão de outro município em busca de mão de obra , como é o caso por 

exemplo da indústria de Fogões Atlas e da empresa VIBRA entre outras . 

 

Quadro 44 – Estabelecimentos e Empregos Município. 
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Análise 

As tabelas acima apresentam dados do município em relação ao número de 

estabelecimentos e empregos segundo as atividades econômicas, população em idade 

ativa e população ocupada, percebe-se que na área rural há maior população 

economicamente ativa devida o município ter maior residência de pequenos 

agricultores o que desencadeia essas atividades com maior desenvolvimento 

econômico gerando lucros em maior escala aos agricultores que acabam gerando 

toda a movimentação financeira municipal. Em estimativa no ano de 2016 o 

município teve muitas famílias saindo da área rural e vindo para a área urbana do 

município. 

 

3. 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. As principais 

informações e dados a respeito da educação no município já foram apresentados 

neste Plano. 

Para complementar as informações anteriormente registradas, será apresentada 

na sequência o quadro 46 e 47 onde é possível observar que os índices relacionados à 

aprovação, reprovação e abandono são favoráveis ao município quando confrontados 

com os dados do Estado. Mesmo assim, são informações importantes que refletem a 

qualidade de ensino, portanto, sempre motivo de priorizar o acompanhamento de 

seus dados e evolução. 
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Quadro 46 - Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono nos Ensinos 

Fundamental e Médio – 2012 

 

 Fonte: Ipardes 

 

 

Quadro 47 - Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono nos Ensinos 

Fundamental e  Médio – 2012 - ESTADO 

 

 

4. Transporte 

 

Em relação transporte público coletivo as constatações são de que há várias  

Empresa operando o transporte da sede e interior bem como intermunicipal, 

empresas essas que executam linhas particulares. 

Por outro lado, constata-se também desorganização e deseducação no trânsito, há 

a necessidade de se estabelecer parcerias em campanha de educação no trânsito, 

sendo que há pouca sinalização de trânsito, as faixas de pedestres estão sem 

manutenção, as placas de sinalização em algumas ruas não existem e as que têm 

estão em péssimo estado de conservação. No interior não existe nenhuma placa 

explicativa como Por exemplo: nome de comunidade ou mesmo com explicações 
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referente as estradas vicinais, somente em alguns entroncamentos existe placa com 

informação de saída e entrada nas estradas do interior.  Cabe ressaltar, que o asfalto 

que liga Honório Serpa e Coronel Vivido está sendo reformado o qual trará maior 

agilidade e qualidade no transporte intermunicipal, principalmente em se tratando de 

pacientes que necessitam de transferência para outros municípios da região tanto na 

urgência/emergência como no transporte diário da população que está em tratamento 

no município de Pato Branco. 

 

5. Lazer 

  

        O Município de Honório Serpa, na área do lazer, possui várias praças com 

academias, principalmente da Saúde e ginásio municipal. 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 por serem alguns espaços ao ar livre. 

      Deve-se criar espaços para todos; para os idosos foram criadas as academias ao ar 

livre no entanto, sendo utilizadas por pessoas de todas as faixa etárias, com isso 

podendo, eventualmente desestimular a frequência de idosos. Para a juventude, seria 

importante criar mais espaços de lazer e cultura 

 

6. Acesso a bens e serviços essenciais 

  

  Os cidadãos de Honório Serpa possuem acesso a bens e serviços essenciais.

  As parcerias que a administração pública possui com outros órgãos e empresas são 

de fundamental importância para que todos possam exercer a cidadania. O acesso a 

água, energia, transporte, educação, alimentação, habitação e vestuário, é possibilitado 

pela ação social através de projetos e convênios. 

 

 

 



103 

 

1. DECLARAÇÃO DO MILÊNIO 

 

A Declaração do Milênio foi assinada por 189 países, em setembro de 2000, 

na Conferência do Milênio, realizada na Sede da ONU em Nova Iorque. Este 

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

planeta até 2015. Para isso foram estabelecidas os 8 Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM) 

 

 

 

 

 

 

Abaixo, a análise de cada um dos 08 objetivos para o Município de Honório 

Serpa Rondon, preparada pelo ORBIS Observatório de Indicadores de 

Sustentabilidade. 

 

 

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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1 - ERRADICAR A EXTREMA POBREZA E A FOME. 

 

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

 

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

 

Fonte: 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 59,3%; para alcançar a meta 

de redução de 50%, deve ter, em 2015, no máximo 25,0%. 

 

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 renda per 

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

população – 2000 

 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 

A participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 4,7%, 

em 1991, para 1,2%, em 2000, aumentando ainda mais os níveis de desigualdade. 

Em 2000, a participação dos 20% mais ricos era de 62,3% , ou 51 vezes 

superior à dos 20% mais pobres 

 Proporção de crianças menores de 2 anos desnutridas - 1999-2012 

 

Fonte: - DATASUS 
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Em 2012, o número de crianças pesadas pelo Programa Saúde Familiar era 

de 1.534; destas, 2,9% estavam desnutridas.  

No Estado, em 2007, 35,2% das crianças de 0 a 6 anos de idade viviam em famílias 

com rendimento per capita de até 1/2 salário mínimo.  

Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF 2008), 20,8% das famílias 

pesquisadas informaram que a quantidade de alimentos consumidos no domicílio às 

vezes não era suficiente, enquanto que 6,6% afirmaram que normalmente a 

quantidade de alimentos não era suficiente. 

 

 

 

        Taxa de aprovação 

 A taxa de aprovação nas escolas da rede municipal de ensino do município 

de Honório Serpa em 2005 era de 83% nos anos iniciais e de 93,3% nos anos finais 

sendo que o quadro a seguir demonstra que tivemos um aumento significativo a cada 

ano que passou sendo que em 2015 temos um resultado de 100% de aprovação nos 

Anos iniciais e de 100% nos ano finais e desta forma o município precisa trabalhar 

para manter estes índices. 

Taxa de Aprovação 

Ano 1º 2º 3º 4º 5º Pi 

2005 -- 83,3 90,6 81,9 93,3 0,87 

2007 -- 88,6 89,3 90,7 97,6 0,91 

2009 82,5 95 100 98,9 98,3 0,94 

2011 100 91,3 98,8 100 100 0,98 

2013 100 100 94,2 97,3 100 0,98 

2015 100 100 88,5 98,5 100 0,97 
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Distorção idade-série no ensino fundamental e médio - 2012 

 

Ensino Fundamental 

Anos Iniciais  

Ensino Fundamental 

Anos Finais  

Ensino Médio 

   

   

5,3%  18,7%  17,6%  

 

Fonte: Ministério da Educação - INEP 

   

A distorção idade-série eleva-se à medida que se avança nos níveis de 

ensino. 

Entre alunos do ensino fundamental, estão com idade superior à recomendada nos 

anos iniciais, 5,3% e nos anos finais, 18,7% chegando a 17,6% de defasagem entre 

os que alcançam o ensino médio.  

 

  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – 2012-2021 

 IBED OBSERVADO                                                                                                                                METAS PROJETADAS 

MUNICIPIO  2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

HONORIO SERPA  3.7 4.2 4.6 4.9 5.5 5.8 3.7 4.1 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 5.9 

Fonte SEED 2016. 

 

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

Prova Brasil, aplicado a crianças da 4ª e 8ª séries, podendo variar de 0 a 10. O IDEB 

nacional, em 2015, foi de 5,8 para os anos iniciais do ensino fundamental em escolas 

públicas e de 3,9 para os anos finais. Nas escolas particulares, as notas médias foram, 
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respectivamente, 6,5 e 6,0. Honório Serpa está com media satisfatória e para os 

próximos anos temos metas para melhorar o rendimento e notas para que os índices 

fiquem dentro da média nacional de ensino. 

 

 

Razão meninas/meninos no ensino fundamental e médio – 2006 

 

Fonte: Ministério da Educação - INEP 

   

A razão entre meninas e meninos no ensino fundamental, em 2006, indicava 

que, para cada 100 meninas, havia 111 meninos.  

 

No ensino médio, esta razão passa a 98 para cada 100 meninos.  

 

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

99,3% em 2010.  
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Percentual do rendimento feminino em relação ao masculino segundo ocupação 

formal e escolarização – 2015 

 

  Fonte: Ministério do Trabalho 2015. 

 

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

mulheres. 

A participação da mulher no mercado de trabalho formal era de 40,2% em 2.015. 

O percentual do rendimento feminino em relação ao masculino era de 82,5% em 

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

salarial aumenta: o percentual passa para 61,7%. 
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Proporção de assentos ocupados por mulheres na Câmara de Vereadores - / 

2012-2016 

 

Mulher na politica  

 

 

Fonte TSE 2017 

 

A participação feminina na política é muito restrita. No município, apenas 

37,5% dos candidatos para a Câmara de Vereadores, em 2.016, eram mulheres. A 

proporção de mulheres eleitas para a Câmara de Vereadores no município foi de 0%. 
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Quadro 18- taxa de mortalidade em crianças menores de 1 ano de idade a cada 

mil nascidos vivos – 2012 - 2016. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Óbitos 

infantil(numero 

absoluto) 

02 - 02 01 - 

Taxa de 

mortalidade 

infantil 

26,6% - 24,1% 13,3% - 

Taxa de 

mortalidade 

perinatal 

26,6% - 24,1% 13,3% - 

Fonte: Sinasc; Ministério da Saúde, Datasus 

Análise:  

O Paraná segue uma tendência de queda na mortalidade infantil. O recomendado é 

que a taxa de óbitos em menores de um ano não ultrapasse os dois dígitos. Para um 

município com pequena população e pequeno número de nascimentos ao ano, a 

oscilação das taxas podem impressionar, uma vez que apenas para um óbito os 

números saltam extraordinariamente. Por isso, em geral, nas pequenas populações 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS 

 

Cobertura vacinal 

 

A cobertura vacinal para prevenção das doenças imunopreveníveis é uma das 

maneiras de avaliar a eficácia das ações de saúde, a cobertura esperada para a 

vacinação básica da infância – poliomielite, bcg, tetra, hepatite b, é acima de 95%. 

Nosso maior problema tem sido a divergência de dados entre sinasc, ibge e a 

população real do município, na tabela abaixo podemos perceber a grande diferença 

entre a meta segundo  (cobertura 100% população)  a população e o real do sinasc no 

município. 
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Quadro 20 – cobertura vacinal 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Menores de 1 ano 85 64 83 75 78 

Bcg  97,65% 95,7% 103,9% 93,7% 107% 

Hepatite b 11,76% 102.9% 98,7% 98,4% 98,4% 

Rotavírus 

humano 

88,24% 111,4% 111,5% 112,5% 100% 

Poliomielite oral 62,35% - - - - 

Tetravalente 

só(2012) – 

pentavalente 

55,29% 101,4% 98,7% 98,4% 100% 

Vip (início agosto 

2012 

37,65% 101,4% 98,7% 98,4% 100% 

Pneumococcica - 101,4% 98,7% 98,4% 100% 

Febre amarela - 122,9% 93,6% 112,5% 100% 

Tríplice viral - 118,6% 102,5% 112,5% 100% 

Tetra viral - 43,55 87,1% 93,7% 100% 

Hepatite a - - 59% 81,2% 100% 

Fonte: Pni, Sipni e Ministério da Saúde 

 

Análise:  

Analisando os dados observamos um aumento na meta das vacinas, sempre 

superando a meta do estado, onde apresentamos uma porcentagem baixa são das 

vacinas que foram incluídas recentemente no calendário. 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS 
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Taxa de mortalidade materna (a cada 100 mil nascidos vivos)  2012 – 2016. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Óbitos 

materno 

(numero 

absoluto) 

00 00 00 00 00 

Taxa de 

mortalidade 

materna 

00 00 00 00 00 

Fonte: Sinasc; Ministério da Saúde, Datasus 

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.  

 

 

 

                   FONTE SISPRENATAL 2016 
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A taxa de natalidade apresenta uma média, no período 2012-2016 equivalente 

a 13, ligeiramente inferior a taxa verificada para o estado do paraná que atingiu o 

valor de 14,3 nascidos vivos para cada 1000 habitantes no mesmo período. Em 

relação as condições de nascimento, as taxas de cesariana apresentam uma tendência 

de oscilação para os nascidos vivos do município, sendo que a média entre os anos 

de 2012 -2016 foi de 56,3 %, resultado superior a média do estado que apresenta 

tendência de diminuição, e cuja média entre 2012-2016 foi de 10 %. O município 

também apresenta números favoráveis quando comparado ao estado no quesito baixo 

peso ao nascer, sendo verificada a média para o estado entre 2012-2016 8,5 % com 

variação praticamente desprezível entre os anos do período e o município no mesmo 

intervalo de tempo apresentou uma média de 4,5 %. 

Quadro 16 - Percentual de crianças nascidas vivas por número de consultas pré-

natais – 2012-2016. 

 

Consultas de 

pré natal 

2012 2013 2014 2015 2016 

1-3 consultas 1,3% - 1,2% 2,7% 3,8% 

4-6 consultas 17,3% 20,3% 14,4% 16% 12,8% 

>7 consultas 82,7% 79,7% 84,3%      81,3% 83,3% 

Fonte: Sinasc; Ministério da Saúde, Datasus 
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Análise: 

 

Neste item o resultado é favorável ao município, em cinco anos mantivemos 

um parâmetro de média de 83% de pré-natal  de 7 ou mais consultas, isso mostra um 

pré-natal de qualidade realizado pelas estratégias saúde da família, onde também 

tivemos pré-natal de menos de 7 consultas, pois em nosso município a uma 

rotatividade de gestantes que vem para o município para ganhar seus bebês e já se 

encontram quase no ultimo trimestre de gestação. 

 

Faixa Etária Das Gestantes Do Município Nos Anos De 2013, 2014, 2015 e 2016

  

 

 

FONTE SISPRENATAL 2016 

Podemos observar um aumento ao longo dos anos no número de gestante 

adolescentes, na faixa etária de 15 a 19 anos. Sendo necessário que esse tema seja 

trabalhado nas escolas, indo de encontro com o que é preconizado no programa 

saúde na escola, onde é uma ação pactuada trabalhar sobre o tema: Direito sexual e 

reprodutivo e prevenção de DST/AIDS 
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       Número de casos de AIDS registrado por ano. 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS 

   

O Município não teve 01 caso de AIDS em gestante diagnosticado até 2016 

  Como podemos constatar no  gráfico acima os casos de HIV positivo tiveram 

uma auta significativa em 2014 e após o município teve uma média de um caso por 

ano, sendo que o município tem intensificado a realização de testes rápidos em todas 

as unidades de saúde ,e palestras educativas nas escolas e para população em geral 

para buscar a prevenção da doença através do uso de preservativos educação sexual 

,e conscientização a respeito a respeito do uso de drogas . 

 

       

 

 

 

0

1

2

3

2012 2013 2014 2015 2016

1

2

3

1

0

CASOS DE HIV/AIDS HONÓRIO SERPA

CASOS DE HIV/AIDS
HONORIO SERPA



117 

 

        Número de casos de doenças transmissíveis por mosquitos – 2012-2016 

 

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 2012 e 2016, houve 1 caso de doenças transmitidas por 

mosquitos, dentre os este caso confirmado de dengue, nenhum caso confirmado de 

febre amarela, nenhum caso confirmado de leishmaniose, 1 notificação de dengue. 

Sendo que este paciente já veio doente  de outro estado e todas as providencias foram 

tomadas, para prevenir maiores agravos e disseminação da doença 

 

A taxa de mortalidade (a cada 100 mil habitantes) associada às doenças transmitidas 

por mosquitos no Estado, em 2011, foi de 0,1.  

 

O Brasil inclui-se entre os países com alto número de casos de hanseníase no mundo. 

A hanseníase, é uma doença infecciosa, causada por uma bactéria, que afeta a pele e 

nervos periféricos.  

 

No Estado, em 2006, a prevalência de hanseníase era de 1,5 a cada 10 mil habitantes.  
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Ocorrências impactantes observadas com frequência no meio ambiente nos últimos 24 meses - 

2008 

     

Ocorrências: Ocorrências: Ocorrências: Ocorrências: Ocorrências: 

 Escassez do 

recurso água 

 Poluição do 

recurso água 

 Poluição do ar  Queimadas 

 Desmatamento 

 Atividade 

pecuária 

prejudicada 

 Atividade agrícola 

prejudicada 

 Contaminação do 

solo 

Fonte: IBGE - Perfil Municipal - 2008 

  

O município declara ter apresentado ocorrências impactantes observadas com 

freqüência no meio ambiente nos últimos 24 meses, mas sem alteração ambiental que 

tenha afetado as condições de vida da população.  

 

O município não possui Conselho Municipal de Meio Ambiente.  

 

O município contou com recursos específicos para a área ambiental nos últimos 12 

meses.  

Não possui Fundo Municipal de Meio Ambiente.  

 

O município realiza licenciamento ambiental de impacto local.  
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  Percentual de moradores com acesso a água ligada à rede e esgoto sanitário 

adequado - 1991-2010 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 1991 e 2010 

   

Neste Município, em 2010, 38,5% dos moradores tinham acesso à rede de 

água geral com canalização em pelo menos um cômodo e 4,6% possuíam formas de 

esgotamento sanitário consideradas adequadas.  

 

No Estado, em 2010, o percentual de moradores urbanos com acesso à rede geral de 

abastecimento, com canalização em pelo menos um cômodo, era de 96,7%. Com 

acesso à rede de esgoto adequada (rede geral ou fossa séptica) eram 72,4%. 
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Proporção de moradores segundo a condição de ocupação - 1991/2010 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 2010 

  

Como instrumento de planejamento territorial este município não dispõe, 

mas está em fase de elaboração de Plano Diretor.  

 

O município declarou, em 2008, não existirem loteamentos irregulares mas existirem 

favelas, mocambos, palafitas ou assemelhados.  

 

Neste município, existe processo de regularização fundiária.  

Existe legislação municipal específica que dispõe sobre regularização fundiária e 

sem plano ou programa específico de regularização fundiária.  

 

Neste Município, em 2010, não haviam moradores urbanos vivendo em aglomerados 

subnormais (favelas e similares).  

 

Em 2010, 98,1% dos moradores urbanos contavam com o serviço de coleta de 

resíduos e 91,6% tinham energia elétrica distribuída pela companhia responsável 

(uso exclusivo). 

 



121 

 

Para ser considerado proprietário, o residente deve possuir documentação de acordo 

com as normas legais que garantem esse direito, sela ela de propriedade ou de 

aluguel. A proporção de moradores, em 2010, com acesso ao direito de propriedade 

(própria ou alugada) atinge 85,0%.  

 

 

 

 

 

Percentual de escolas do ensino fundamental e médio com acesso a internet - 

2005 

 

Fonte: Ministério da Educação - INEP 

   

No Município, em 2005, o percentual de escolas do Ensino Fundamental 

com laboratórios de informática era de 9,1%; com computadores 45,5% e com 

acesso à internet 9,1%.  
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As escolas do Ensino Médio com laboratórios de informática era de 100,0%; com 

computadores 100,0% e com acesso à internet 100,0%.  

   

9 - Gestão em Saúde 

 

Segundo o Plano Nacional de Saúde, a efetividade da gestão do SUS 

configura-se condição básica para o atendimento das necessidades de saúde da 

população. Orientada pelas diretrizes constitucionais da descentralização, do 

atendimento integral que o sistema deve prestar e da participação social, a gestão em 

saúde é um desafio que demanda permanente aperfeiçoamento tanto dos processos de 

organização e operação, quanto da eficiência na captação e aplicação de recursos – 

de diferentes naturezas – disponíveis. 

 

1- Planejamento:  

 

Segundo o Plano Nacional de Saúde, o planejamento vem sendo 

paulatinamente apropriado por gestores e profissionais de saúde como função 

estratégica para ampliar a capacidade resolutiva do SUS, estabelecido a partir do 

Pacto pela Saúde em 2006. Cabendo ao município a construção/operacionalização do 

planejamento no seu território de abrangência. 

 

O sistema de planejamento tem sua expressão concreta no processo de 

formulação, monitoramento e avaliação dos instrumentos básicos do SUS (Plano de 

Saúde/PS, Programação Anual de Saúde/PAS e Relatório Anual de Gestão/RAG). 

 

Acreditamos estar no caminho certo, estamos analisando nossa atual situação 

e avaliando o serviço prestado, através dos indicadores acima representados, e da  

Conferência Municipal de Saúde, realizada com participação de grupos organizados 

da sociedade civil, usuários dos SUS, projetando um plano de saúde com base na real 

situação visionando nossos objetivos para a atual gestão. 
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Ainda assim como equipe técnica da saúde, encontramos dificuldades para 

participar efetivamente com conhecimento apropriado dos planos de governo (Plano 

Plurianual/PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO e Lei Orçamentária 

Anual/LOA), que deslumbram efetivamente nosso futuro na melhoria da saúde 

pública.  

 

Constatações: 

Não existe um processo sistemático de planejamento das ações, que envolve 

cronograma, agenda, plano de ação, avaliação de metas e resultados.  

Em relação aos instrumentos de gestão do SUS, o Plano Municipal de Saúde 

está atualizado. A programação Anual de Saúde foi elaborada para o ano de 2017, 

com algumas alterações no decurso desse tempo vinculadas ao Plano Municipal de 

Saúde. O Relatório Anual de Gestão de 2016 está disponível e atendendo as 

exigências para a sua elaboração,  
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 ORGONOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE HONÓRIO SERPA – PARANÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 

PREFEITO 

CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

SECRETÁRIO (a) 

 

Depto. 

Administrativo 

 

_______________ 

 

- Setor de Informática; 

- Recepção; 

- Pronto Atendimento; 

- Compras de   
materiais; 

- Motoristas; 

- Serviços Gerais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depto. de Controle 

Social 

 

_______________ 

 

- Composição do CMS; 

- Mesa Diretoria; 

- Ata das Reuniões; 

- Resoluções; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depto. de 

Assistência à  

Saúde 

 

_______________ 

 

- Assistência Médica; 

- Assistência  
  Farmacêutica; 

- Assistência Saúde 
Bucal; 

- Assistência de   
  Enfermagem; 

- Programa Saúde da 
  Família; 

- Programas DST/AIDS; 
combate ao tabagismo, 
Hiperdia, Saúde Mental, 
do idoso, da mulher,do 
homem, criança e 
adolescente; 

- Assistência 

 

Centro de Saúde 24 horas 
Cristo rei 

_______________ 

 

- Serviço administrativo 

(Recepção, Encaminhamentos, 
arquivos, ); 

- Serviço Médico (clinica 
pediátrica, médica, obstétrica, 

Ginecológica); 

- Serviço de Enfermagem 
(Enfermagem, CEM, CCIH, 
limpeza e lavanderia); 

- Serviço de farmácia 

(dispensação da medicação 
interna); 

- Serviço de laboratório 
(exames bioclínicos internos e 
externos); 

- Serviço de RX (exame interno 
e externo); 

- Assistência Nutrição: cozinha 
e copa; 

Depto. De Controle 

Avaliação e 

Regulação em  

Serviços 

_______________ 

 

- Central de 
Agendamento; 

- Serviço Ambulatorial; 

- Auditoria; 

- Ouvidoria; 

- Faturamento; 

-  Cadastro de Serviços 
   terceirizados; 

- Assistência TFD; 

- Laboratório; 

- RX; 

 

 

 

 

Depto. De Vigilância 

em saúde 

 

_______________ 

 

- Vigilância Sanitária; 

- Vigilância  
   Epidemiológica; 

- Vigilância Nutricional; 

- Vigilância ambiental; 

- Vigilância na Saúde 
do trabalhador; 

- Sistema de 
informação; 

- Comitê de mortalidade 
   materno/infantil; 

- Comissão munic. de  
   controle de infecção 
   nos serviços de 
saúde. 

- Dengue 



2 - Descentralização/regionalização: 

 

O Município de Honório Serpa integra a 7ª. Regional de Saúde sediada em Pato 

Branco. Está habilitado na Gestão Plena da Atenção Básica. Aderiu ao Pacto pela Saúde e 

teve o Termo de Compromisso do Gestor Municipal homologado em 03/2010. Participa do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS/Pato Branco). O Conselho Municipal de Saúde 

foi criado pela Lei Municipal 12/93 de 28 de janeiro de 1993. Em 24 de agosto de 2013 a Lei 

Municipal nº 521/20163 Reformulo o Conselho Municipal de Saúde. No ano de 2016 em 27 

de setembro a Lei Municipal nº 716/2016 Instituiu, uniformizou e deu nova redação a Lei nº 

12/93 e Lei nº 521/2013 

 

Constatações: 

 

O objetivo maior foi a realização da Conferência Municipal de Saúde em 25 de julho 

de 2017 com o tema A Responsabilidade do Usuário no Cuidado com a sua Saúde. 

 

3 - Financiamento 

a) Investimento em Saúde segundo a EC 29/2000 

Após a aprovação da EC 29/200014, o Município investiu os recursos conforme 

determinado pelo cálculo, inclusive com investimentos superiores conforme se pode observar 

nos quadros abaixo que demonstram a série histórica dos investimentos de recursos próprios 

em Saúde. 

           b) Considerações sobre a Receita 

Para a avaliação do Orçamento e da Aplicação de Recursos Financeiros será utilizado 

o Relatório de Indicadores Municipal gerado pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Saúde- SIOPS. Abaixo, está representado no quadro 49.  Uma sintetização das 

informações geradas na apresentação de dados emitidos pelo SIOPS.  

 

 

                                                                 

14 Emenda Constitucional 29 aprovada no ano 2000, preconizando o investimento de no mínimo 15 % 
dos recursos próprios dos Municípios em Saúde. 
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Quadro 48 - Indicadores de Execução Orçamentário-Financeira—2015 e 2016 

 

Item 2015 2016 

Receita de Impostos – Vinculado conforme a EC/29 2000 – em R$ (A) 14.040.415,56 15.775.045,53 

Despesas com Recursos próprios em Ações e Serviços de Saúde – em 

R$ (B)  

3.231.804,83 3.991.966,05 

Recursos próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde – em % 

(C=B/A x 100) 

23,02% 25,31% 

Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por Habitante – em R$ 833,39 1.193,31 

Despesa com Recursos Próprios em Ações e Saúde por Habitante – em 

R$ 

566,49 699,73 

Participação percentual de despesas com pessoal do município e da 

saúde para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal 

45,92% 35,44% 

Participação percentual da despesa gasta com medicamentos 2,77% 2,28% 

Participação percentual das Despesas com Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica na Despesa Total com Saúde. 

24,69% 23,73% 

Participação percentual da despesa em investimentos 2,90% 21,74% 

Participação percentual das despesas com outras despesas 23,72% 18,95% 

REPASSES FEDERAIS 906.045,50 1.398.646,82 

Fonte: Contabilidade Honório Serpa 

 

 

O quadro abaixo apresenta um demonstrativo da arrecadação por cada uma das fontes 

vinculadas à Emenda Constitucional 29/2000 e os valores correspondem à alíquota de 15 % 

do valor arrecadado em cada um dos impostos. É notável o peso significativo que o Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) representam no montante das receitas para a Saúde. 
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Quadro 49 – Receitas vinculadas por fontes 1º.  2º. E  3º Quadrimestre de 2016 

RECEITA VINCULADA 1º.Quad/16 2º. Quad/16 3º. Quad/16 

ICMS% 1.916.420,01 3.956.449,79 5.937.257,89 

ICMS Desoneração 14.988,16 29.976,08 44.964,00 

FPM 2.538.409,70 4.987.031,30 8.331.564,16 

IPTU                                                                                                                           86.211,73 103.938,09 109.287,45 

IPVA                                                                                                                        341.417,37 380.930,68 413.164,41 

ISS                                                                                                                                                                71.564,14 156.229,86 284.354,41 

DIVIDA ATIVA DO IPTU                                                                                             5.150,59 10.343,93 13.703,58 

IRRF 48.271,03 134.026,72 229.885,58 

ITBI                                                                                                                                 10.984,87 79.034,09 118.330,62 

IPI – EXPORTAÇÃO                                                                                              27.697,38 51.623,17 80.446,94 

MULTA E JUROS DIV. ATIVA 

DO IPTU                                                                     

2.186,23 6.191,99 8.929,68 

MULTA E JUROS IPTU 1.635,13 2.737,43 4.918,66 

ITR                                                                                                                               16.151,34 18.982,52 198.238,15 

TOTAL 5.081.087,68 9.917.495,65 15.775.045,53 

                 Fonte: Contabilidade PM-Honório Serpa 

 

Na sequência o quadro representa o total de recursos repassados pelo Ministério da 

Saúde, fundo a fundo referente ao ano de 2016. O quadro disponibiliza os programas e os 

valores repassados ao Fundo Municipal de Saúde (CNPJ 09.464.601/0001-20), segundo 

cálculo para uma população de 5.705 habitantes. 
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Quadro 50 – Recursos Federais 2016 

Id Programa Valor 

1 Programa De Assistência Farmacêutica Básica  34.144,50 

2 Programa Nacional  de Qualificação da Assistência Farmacêutica 

(QualifarSUS) 

12.000,00 

3 PAB Fixo  162.764,04 

4 Compensação De Especificidades Regionais  - 

5 Agentes Comunitários de Saúde  224.094,00 

6 Incentivo Nacional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde 17.238,00 

7 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-

PMAQ(RAB/PMAQ/SM) 

156.700,00 

8 Saúde Bucal – SB 2.230,00 

09 Saúde da Família – SF 269.286,75 

10 Programa de requalificação de UBS – Reformas 106.058,57 

11 Incentivo para construção de Pólos da Academia da Saúde – Básica 244.800,00 

12 Estruturação da rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 76.451,00 

13 Assistência Financeira Complementar – ACE 35.490,00 

14 Vigilância Alimentar e Nutricional com adesão ao PMAQ-AB 

homologada 

- 

15 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (FNS) 11.792,85 

16 Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue - 

17 Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco VS(FNS) - 

18 Piso fixo de Vigilância e Promoção da Saúde – PFVPS 36.597,11 

19 Incentivo ao Programa Academia da Saúde – RAB-ACAD 9.000,00 

TOTAL 1.398.646,82 

DATASUS/MS Fundo Nacional de Saúde http://www.fns.saude.gov.br acessado em 22/08/2016 

 

http://www.fns.saude.gov.br/
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O Somatório dos repasses realizados para o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde 

resultou em R$ 1.398.646,82. É importante ressaltar que neste valor são recursos referentes ao 

ano de 2016. Essas informações foram acessadas diretamente no site do Ministério da Saúde 

http://portalfns.saude.gov.br/ , onde foi selecionado o período de 01/01/2016 a 31/12/2016. 

Desse montante, os valores previstos e repassados no item Programa de Assistência 

Farmacêutica Básica são creditados no Consórcio Paraná Saúde do qual o Município é 

associado. 

No quadro 52 estão demonstrados os valores investidos pelo Município, calculado 

sobre as receitas vinculadas e os repasses federais fundo a fundo, nos anos de 2015 e 2016 

com base nos relatórios do SIOPS. É possível verificar que os recursos municipais investidos 

são muito superiores aos federais. O quadro 51 apresenta os investimentos em 

proporcionalidade, sendo que os recursos para financiamento da saúde são em média 

superiores a 70 % considerando-se os períodos selecionados. 

Quadro 51 - Investimentos em Saúde, recursos municipais 2014, 2015 e 2016. 

Item 2014 2015 2016 

a) Receita de Impostos – Vinculada 

conforme a EC/29/2000  

13.004.587,85 14.040.415,56 15.775.045,53 

b) Despesas com Recursos próprios em 

Ações e Serviços de Saúde  

2.942.633,04 3.231.804,83 3.991.966,05 

c) Recursos próprios aplicados em  

Ações e Serviços de Saúde – em %  

22,64% 23,02%         25,31% 

d) Repasses Federais  759.180,96 906.045,50 1.398.646,82 

Fonte SIOPS  

c) Considerações sobre a Despesa 

A seguir serão apresentados quadros demonstrativos do perfil da despesa, considerando os 

elementos principais de gastos. Essa forma de apresentação é realizada quadrimestralmente 

quando da realização das Audiências Públicas. 

 

c) Considerações sobre a Despesa 

 

http://portalfns.saude.gov.br/
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A seguir serão apresentados quadros demonstrativos do perfil da despesa, considerando os 

elementos principais de gastos. Essa forma de apresentação é realizada quadrimestralmente 

quando da realização das Audiências Públicas. 

 

Quadro 52  - Perfil da Despesa por Quadrimestre – 1º.  2º. E 3º Quadrimestre de 2016. 

ELEMENTOS DE DESPESAS 1º. Quad/16 % 2º. Quad/16 % 3º 

Quad/16 

% 

Despesas com pessoal e Obrigações Patronais 765.863,01                                 

48,07  

1.525.463,1

7 

               

40,90  

2.412.617,5

1 

                 

35,44  

Combustíveis e Lubrificantes 27.629,11                                    

1,73  

55.702,62                   

1,49  

82.235,74                    

1,21  

Gás e Outros Materiais Engarrafados 4.228,65                                    

0,27  

7.494,65                   

0,20  

10.445,16                    

0,15  

Gêneros de Alimentação 12.876,67                                    

0,81  

23.702,57                   

0,64  

42.610,15                    

0,63  

Material Farmacológico 4.390,50                                    

0,28  

9.475,83                   

0,25  

9.475,83                    

0,14  

Material Odontológico 4.292,54                                    

0,27  

12.239,13                   

0,33  

33.402,33                    

0,49  

Material Educativo 0                                        

-    

7.302,50                   

0,20  

7.302,50                    

0,11  

Material de Expediente 3.276,85                                    

0,21  

10.807,56                   

0,29  

39.528,35                    

0,58  

Material de Copa e Cozinha 108,80                                    

0,01  

820,75                   

0,02  

990,25                    

0,01  

Material de Limpeza e Prod. De Higiene 5.739,05                                    

0,36  

10.432,45                   

0,28  

18.794,78                    

0,28  

Uniformes, tecidos e aviamentos 1.204,00                                    

0,08  

2.000,00                   

0,05  

2.000,00                    

0,03  

Material para manutenção de bens imóveis 1.811,53                                    

0,11  

12.777,40                   

0,34  

23.394,07                    

0,34  

Material para manutenção de bens móveis 1.285,00                                    

0,08  

1.285,00                   

0,03  

1.285,00                    

0,02  

Material Elétrico e Eletrônico 50,00                                    

0,00  

50,00                   

0,00  

50,00                    

0,00  

Material Hospitalar 13.647,10                                    

0,86  

32.496,80                   

0,87  

59.686,42                    

0,88  

Material para Manutenção de Veículos 7.858,74 
                                   

18.636,82 
                  

27.378,56 
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0,49  0,50  0,40  

Outros Materiais de Consumo 0                                        

-    

2.326,70                   

0,06  

46.460,36                    

0,68  

Passagens e Despesas com Locomoção 4.243,85                                    

0,27  

8.700,47                   

0,23  

15.946,57                    

0,23  

Outros Serviços de Terceiros – PF 10.200,00                                    

0,64  

21.400,00                   

0,57  

32.600,00                    

0,48  

Assinatura de Periódicos e Anuidades 0                                        

-    

130,45                   

0,00  

130,45                    

0,00  

Locação de Softwares 3.178,08                                    

0,20  

6.440,39                   

0,17  

13.990,39                    

0,21  

Locação de Maquinas e Equipamentos 1.742,16                                    

0,11  

3.772,08                   

0,10  

5.681,12                    

0,08  

Manutenção e Conservação de Veículos 4.609,13                                    

0,29  

10.830,53                   

0,29  

21.798,23                    

0,32  

Manutenção e Conservação de Bens Móveis 8.100,00                                    

0,51  

8.100,00                   

0,22  

8.100,00                    

0,12  

Exposições, Congressos e Conferências 0                                        

-    

0                       

-    

1.990,00                    

0,03  

Fornecimento de Alimentação 0                                        

-    

743,00                   

0,02  

743,00                    

0,01  

Serviços de Comunicação em Geral 250,00                                    

0,02  

250,00                   

0,01  

2.200,00                    

0,03  

Serviços Médico – Hospitalar, Odontológico 272.963,77                                 

17,13  

289.018,17                   

7,75  

289.018,17                    

4,25  

Serviços de telecomunicações 3.814,22                                    

0,24  

7.044,22                   

0,19  

11.919,55                    

0,18  

Seguros em Geral 14.704,98                                    

0,92  

22.856,03                   

0,61  

22.856,03                    

0,34  

Limpeza e Conservação 1.290,00                                    

0,08  

1.290,00                   

0,03  

1.290,00                    

0,02  

Hospedagens 0                                        

-    

0                       

-    

4.573,41                    

0,07  

Serviços Bancários 0                                        

-    

1.344,66                   

0,04  

2.447,61                    

0,04  

Outros Serviços de Terceiros – PJ 265.943,04                                 

16,69  

737.834,68                

19,78  

1.326.061,9

0 

                 

19,48  

Transferências a Consórcios Público  148.085,48                                    

9,29  

450.428,80                

12,08  

748.465,95                  

10,99  
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Obras e Instalações 0                                        

-    

317.346,85                   

8,51  

983.195,59                  

14,44  

Equipamentos e Material Permanente 0                                        

-    

109.436,50                   

2,93  

497.159,69                    

7,30  

                 TOTAL 1.593.386,26 
                               

3.729.980,7

8 
              

6.807.824,6

7 

               

100% 

Fonte: Contabilidade PM-Honório Serpa 

 

Ao acumular os dados destes 3º quadrimestre, é possível verificar a proporção dos 

gastos entre os vários elementos. Assim, em primeiro lugar estão às despesas com pessoal e 

encargos, 35,44 %, em segundo, serviços médicos, outros serviços hospitalares e laboratoriais 

com 23,73 %. Na terceira posição, estão as obras e instalações que totalizou 14,44 % e em 4º 

lugar as transferências aos consórcios com 10,99 %, os quais representam 84,60 % do total da 

despesa.  

O Município de Honório Serpa investe 15% do total da arrecadação municipal em 

saúde conforme emenda constitucional 29, e ainda com recursos próprios aproximadamente 

10,31% acima em 2016, pode se perceber que a aplicação em saúde com recursos próprios 

chegou a 25,31% no total arrecadado referente a impostos e transferências constitucionais 

legais. A despesa utilizando este recurso chegou a um total de 3.991.966,05 (Três milhões e 

novecentos e noventa e um mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinco centavos). Num 

montante de gasto total com saúde que chega aos R$ 6.807.824,67 (Seis milhões oitocentos e 

sete mil e oitocentos e vinte e quatro reais com sessenta e sete centavos) baseando-se nesses 

valores calcula-se que mais de 58% das despesas com saúde são custeadas com recursos 

próprios do município. 

 

Fonte – Recurso Federal: 

Os recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde são subdivididos em quatro 

grandes blocos que são repassados fundo a fundo mensalmente. 

Na tabela abaixo realizamos uma previsão anual dos repasses federais com base em 

2016, apostando receber um aumento com a adesão das equipes de atenção básica ao PMAQ 

(Programa de Melhoria de Acesso e de Qualidade). 
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Blocos Previsão Anual 

Assistência Farmacêutica 46.144,50 

Atenção Básica 947.371,36 

Investimento 321.251,00 

Vigilância em Saúde 83.879,96 

Total 1.398.646,82 

Fonte: Fundo Nacional de Saúde 

Esses recursos serão destinados à realização de promoção, proteção e recuperação da 

saúde. 

 

Fonte – Convênios 

Os recursos destinados a convênios seguirão o plano de trabalho estabelecido em cada 

convênio com alcance de metas e prazos pré-estabelecidos. 

 

Fonte – Recursos do Estado 2016 

Os recursos do estado estão destinados a compras de medicamentos, através do 

Consórcio Paraná Saúde que organiza lotes trimestrais para aquisição de medicamentos, 

buscando sempre o melhor preço. Além destes recursos o estado pode privilegiar por 

intermédio de programas novos recursos mediante apresentação de projeto ou plano de 

aplicação.  

APSUS 355.000,00 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 30.000,00 

VIGIASUS 59.338,61 

Total 444.338,61 

 

4 - Participação Social: 

 

O sistema público municipal de saúde este aberto à participação social, 

representada pelo conselho municipal de saúde e ouvidoria municipal.  
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O Conselho Municipal de Saúde trabalha em conjunto com este departamento, 

trazendo as principais reivindicações da população, analisando, elaborando 

resoluções, fiscalizando e aprovando toda movimentação financeira. Até mesmo 

buscando a resolução de problemas relatados na ouvidoria.  

 

As conferencias municipais de saúde acontecem a cada quatro anos, e todas as 

principais reivindicações da população realizadas nas pré-conferencias são 

apresentadas e votadas na conferência, às propostas apresentadas quando da 

realização da mesma serão incorporadas a este plano de saúde com a devida 

aprovação do conselho municipal de saúde . 

 

1. Conselho Municipal de Saúde 

 

 

O Conselho Municipal de Saúde foi criado pela Lei Municipal 12/93  de 28 de janeiro 

de 1993. Em 24 de agosto de 2013 a Lei Municipal nº 521/20163 Reformulo o Conselho 

Municipal de Saúde. No ano de 2016 em 27 de setembro a Lei Municipal nº 716/2016 

Instituiu, uniformizou e deu nova redação a Lei nº 12/93 e Lei nº 521/2013. 

 

É composto por 16 membros, representando segmentos da sociedade, de acordo com a 

Resolução 333 do Conselho Nacional de Saúde e 453, que preconiza a composição paritária 

entre Usuários e Trabalhadores, prestadores privados e gestores da saúde. 

Foram realizadas no ano de 2016, 14 reuniões nas seguintes datas: 29/01; 15/02; 

08/03; 29/03; 18/04; 11/05; 31/05; 13/06; 21/06; 19/07; 17/08; 27/09; 24/10 e 20/12. Os 

conselheiros participaram de capacitação realizado pelo Estado. 

 

O quadro abaixo relata os principais assuntos debatidos nas reuniões do Conselho 

Municipal de Saúde no ano de 2016. 
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Quadro 54 – Data/Assunto reuniões Conselho Municipal de Saúde 

 

O Conselho Municipal de Saúde foi criado pela Lei Municipal 12/93 de 28 de janeiro 

de 1993. Em 24 de agosto de 2013 a Lei Municipal nº 521/20163 Reformulo o Conselho 

Municipal de Saúde. No ano de 2016 em 27 de setembro a Lei Municipal nº 716/2016 

Instituiu, uniformizou e deu nova redação a Lei nº 12/93 e Lei nº 521/2013. 

 

É composto por 16 membros, representando segmentos da sociedade, de acordo com a 

Resolução 333 do Conselho Nacional de Saúde e 453, que preconiza a composição paritária 

entre Usuários e Trabalhadores, prestadores privados e gestores da saúde. 

 

Foram realizadas no ano de 2016, 14 reuniões nas seguintes datas: 29/01; 15/02; 

08/03; 29/03; 18/04; 11/05; 31/05; 13/06; 21/06; 19/07; 17/08; 27/09; 24/10 e 20/12. Os 

conselheiros participaram  de um curso de capacitação realizado pelo Estado. 

 

O quadro abaixo relata os principais assuntos debatidos nas reuniões do Conselho 

Municipal de Saúde no ano de 2016. 

DATA ASSUNTO 

29/01 Criação da Sala Municipal de Coordenação e Controle para o enfrentamento da Dengue.. 

15/02  Resolução 604/2015 – Incentivo financeiro de investimento para aquisição de 

equipamentos para Unidades de atenção primária, do Programa de Qualificação Primária – 

APSUS. 

 Ficha de inscrição dos curso dos Conselheiros Municipais de Saúde. 

08/03  Prestação de Contas referente ao 3º quadrimestre de 2015. 

29/03   Relatório Anual de Gestão 2015. 

18/04  Resolução SESA 615/2015 Incremento do teto financeiro de média e alta complexidade 

(MAC). 

 Avaliação SISPACTO 2015/Pactuação 2016. 

11/05  Questionário TCU (Tribunal de Contas da União) Governança e Gestão em Saúde.. 

31/05  Decreto 22/2016 – Sala Municipal de Coordenação e enfrentamento a Dengue, 

Chikungunya e Zika Vírus. 

 Reprogramação do Descritivo da aplicação do Programa de Qualificação das Ações em 

Vigilância em Saúde – VIGIASUS 2014. 
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 Prestação de Contas referente ao 1º quadrimestre de 2016. 

13/06  Troca de Secretária Municipal de Saúde. 

 Explanação da Secretária referente aos Projetos iniciados e os concluídos pelo 

Departamento. 

 

21/06  Cessão de uso da estrutura antiga da unidade de Saúde – ofício 05/2015 

 Assuntos Gerais 

 

19/07  Decreto 120/2016 – Regulamenta o fornecimento de leites e suplemento alimentar, líquido 

ou em pó. 

 Decreto 119/2016 – Regulamenta o fornecimento de fralda geriátrica e pediátrica. 

 Assuntos Gerais. 

17/08  Cirurgias eletivas – CONIMS e Campo Largo. 

 Saúde Mental e Psiquiatria. 

 Descritivo da aplicação de recurso da Assistência Farmacêutica. Resolução 03/2016. 

 Apresentação do Comitê da Dengue. 

 

27/09  Prestação de Contas referente ao 2º quadrimestre de 2016. 

 Relatório Quadrimestral da Ouvidoria Municipal do SUS. 

 Resolução 604/2015 – Aquisição de equipamentos./Estado. 

24/10  Reestruturação do Conselho Municipal de Saúde. 

 Descritivo Resolução 604/2015 – saldo remanescente. 

 Programação Anual de Saúde 2017 – PAS. 

 Serviços bloqueados CONIMS. 

 Ofício circular nº 11/2016/SCAERA.  

20/12  Reformulação do Conselho de Saúde – Confirmação de entidades. 

 Relatório Anual de 2016. 

 Encerramento das atividades referentes ao ano de 2016. 

 Assuntos Gerais. 

 

2. Conferências Municipais de Saúde 

 

 Conferência Municipal de Saúde realizada em 25 de julho de 2017. 

 

 A Conferência Municipal de Saúde teve a participação de delegados: 50 % de 

representação dos usuários, escolhidos pelas suas entidades e pré - conferências, 25 %por 
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trabalhadores da área de saúde e 25 % de prestadores privados de serviços à saúde e 

administração pública. 

 

A escolha dos delegados realizou-se pela mobilização das entidades e comunidades 

envolvendo várias pessoas em reuniões e pré - conferências. As pré - conferências foram 

realizadas nas comunidades rurais do município, ampliando o público que avaliou, debateu e 

propôs sugestões para o debate da Conferência, tendo por resultado um elenco de propostas 

que foram debatidas pela Plenária da Conferência e que estarão incorporadas as diretrizes do 

Plano Municipal de Saúde 2018-2021. 

 

Propostas Aprovadas: 

EIXO 1 : Garantia de Acesso da população ao serviço de saúde 

 

o Aquisição e manutenção dos equipamentos. 

 

o Construir, reformar e ampliar as unidades de saúde existentes para garantir um 

ambiente de atendimento adequado e acessibilidade a todos. 

 

o Incremento de equipamentos de informática troca de equipamentos defasados, garantia 

de manutenção preventiva e reposição imediata durante o período de manutenção. 

o Colocar TVs digitais em todas as UBS para informativos me educação em saúde. 

 

o Colocação de placas informativas em todas as unidades de saúde, com nomes dos 

membros das equipes de saúde, com dia e horário de atendimento. 

 

o Realizar sinalização visual em todos os setores visando melhorar as informações para 

o público. 

 

o Folder de divulgação classificação de risco visível, em todas as unidades de saúde. 

 

o Destinar um horário exclusivo no rádio para os profissionais de saúde divulgar as 

atividades que são desenvolvidas no município para a população ter um conhecimento maior, 

juntamente com um grupo de divulgação. 
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EIXO 2: Fortalecimento da Atenção Básica e garantia ao atendimento integral á saúde 

da população. 

 

1. Manter a cobertura de equipes de saúde da família. 

 

2. Manter os programas existentes para a população específica ( saúde da mulher, saúde 

do homem, saúde da criança, saúde do idoso e etc...). 

 

3. Garantir o acesso  da população aos medicamentos da atenção básica (REMUME – 

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais). 

 

4. Implantar grupos de promoção e prevenção a saúde conforme necessidade de cada 

território. 

 

5. Garantir a permanência dos profissionais na mesma unidade de saúde para fortalecer a 

longitudinalidade do cuidado. 

 

6. Implantação do NASF (Núcleo de Apoio Saúde da Família), com educador físico, 

nutricionista, assistente social e psicólogo. 

 

7. Atuação da Vigilância sanitária periodicamente nos territórios. 

 

 

 

           EIXO 3 – Manter a rede especializada 

 

1. Manter convênios (CONIMS/CIRUSPAR) . 

 

2. Manter o serviço de RX e Laboratório. 

 

3. Manter o serviço de urgência/emergência. 
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4. Garantir atendimento das pessoas classificados pelo protocolo de Manchester de 

acordo com a prioridade clínica com melhor esclarecimento dos profissionais para o 

acolhimento do paciente. 

 

 

EIXO 4 – Aperfeiçoamento e fortalecimento dos recursos humanos 

 

1. Contratação de profissionais priorizando concurso público. 

 

2. Promover a valorização dos profissionais de saúde de todos os níveis de formação 

através de educação permanente, salários adequados e implantação do plano de cargos, 

salários e carreiras. 

 

3. Realização de educação permanente dos profissionais. 

 

4. Implantar um programa de saúde no trabalho para todos os servidores públicos 

municipais com medidas para prevenção do adoecimento (físico e mental), como prática de 

atividade física nos locais de trabalho, prevenção de doenças relacionadas ao estresse no 

ambiente de  trabalho. 

 

5. Garantir a distribuição periódica de uniformes, crachás e equipamento de proteção 

individual (EPI) específico e adequado para cada categoria profissional. 

 

 

EIXO 5 – O dever do usuário na participação das ações de saúde. 

1. Disponibilizar em cada unidade de saúde um quadro informativo com o nome e 

contatos do gerente, dos conselheiros locais e do conselho distrital, bem como as datas das 

reuniões das comissões locais de saúde. 

2. Estabelecer uma data fixa mensal para que sejam realizadas asa reuniões do Conselho 

Municipal de Saúde. 

 

3. Avaliação e satisfação do usuário, através de caixa de sugestão e questionário ao 

usuário padronizado pela Secretaria de Saúde. 
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4. Colocar uma caixa com mensagens de motivações e bíblicas para que o usuário leia e 

se sinta acolhido. 

 

5. Garantir a participação da população nas audiências públicas. 

 

6. Territorialização: Fazer orientações aos usuários sobre a importância de frequentar a 

sua área, bem como treinar os profissionais de saúde para propagar esta informação. 

 

7. Responsabilidade com sua saúde: Fortalecer a participação do usuário nos 

grupos de hipertensos, grupos de tabagismo, alcoólatras, gestantes, entre 

outros, bem como utilizar a reunião dessa população para realizar orientações 

sobre prevenção da saúde. 

 

MOÇÃO: Conscientização e fiscalização por parte da iniciativa pública sobre as empresas 

sintetizadoras de defensivos agrícolas, quanto ao uso racional e os efeitos nocivos à saúde 

humana e ao meio ambiente. 

 

3. Audiências Públicas Trimestrais 

 

 

O Departamento Municipal de Saúde realizou as audiências públicas trimestrais nas 

datas de 31/05/2016, 26/10/2016 e 24/04/2017, referente ao ano de 2016 e 30/05/2017 

referente ao 1º quadrimestre de 2017. 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 em conformidade ao preconizado na Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 

2012, em seu artigo 236 o qual dispõe que o gestor do SUS em cada ente federativo, elaborará 

relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá as seguintes 

informações. I – Montante e fonte dos recursos aplicados no período. II – Auditoria realizada 

ou em fase de execução no período ou em suas recomendações e determinações. III – Oferta e 

produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando 

esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.  

 

4. Ouvidoria Municipal SUS 
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A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é o canal de comunicação por 

onde os usuários dos serviços públicos de saúde buscam informações, esclarecem dúvidas e 

encaminham reclamações, solicitações e sugestões para melhoria do atendimento, através de 

manifestações da população sendo presencial, por e-mail e ainda por telefone exclusivo. 

Conta com servidora municipal concursada para realização das atividades relacionadas a 

ouvidoria a qual tem horário de atendimento: 07Hrs30min às 11hrs30min e das 13hrs às 

17hrs. 

Constatações: 

 

As principais constatações relacionadas ao Controle Social especialmente ao Conselho 

Municipal de Saúde, este ainda, não tem uma estrutura física definida para desempenhar suas 

atividades. Os materiais e documentos estão sob os cuidados da secretaria executiva, 

desempenhada por uma servidora do setor administrativo da Secretaria.  

 

Apesar de ter-se a Ouvidoria Municipal SUS a população não procura para realizar 

manifestações, uma das causas é a falta de informações sobre a referida Ouvidoria sendo que 

o profissional ouvidor exerce várias atividades não tendo, por tanto, tempo exclusivo para 

desenvolvimento das atividades e nem como informar a população sobre a existência da 

referida Ouvidoria. 

 

5. Tecnologia da Informação 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define Sistema de Informação em Saúde 

(SIS) como um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação 

necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. 

 

No que se refere ao parque tecnológico, o Departamento Municipal de Saúde possui itens 

ativos de equipamentos de informática incluindo: computadores, monitores, impressoras, projetores, 

notebooks, etc. Também fazem parte desta infraestrutura sistemas de informações pertencentes ao 
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Município, Estado e União, sendo que, muitos desses, já se encontram defasados tecnologicamente, 

especialmente, os de propriedade do Ministério da Saúde. 

 

5.1 Sistemas de Informação 

 

  Com relação aos sistemas de informação, implantou em 2011 o Sistema de Prontuário 

Eletrônico próprio WIN Saúde, em algumas Unidades de Saúde. O qual atende todos os 

processos de trabalho dos profissionais da Atenção Básica, desde o agente comunitário de 

saúde até os profissionais de níveis superiores padronizando os processos de trabalho e o foco 

no indivíduo, pois todas as suas funcionalidades estão direcionadas ao atendimento 

individual. Será necessário implantar em Unidades mais distantes, está-se levantando estudo 

para implantação de prontuário eletrônico instalado em máquinas em off-line para essas 

unidades e ainda a compra de tablets para Agentes Comunitários de Saúde e Agente de 

Endemias, facilitando as atividades destes profissionais.  

 

7 - Informação em saúde:  

 

Os programas alimentados periodicamente pela Secretaria são disponibilizados pelo 

DATASUS, bem como, sistema interno de saúde, geram informações através da coleta de 

dados que nos ajudam no planejamento das ações.  

Programas alimentados e seu principal objetivo: 

 

7.1 ADMINISTRAÇÃO 

 

1. SARGSUS: Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do SUS. 

2. SIOPS: Sistema de Informação sobre orçamentos públicos em Saúde. 

3. SISPACTO: Sistema de Pactuação. 

 

 

7.2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
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1. CEAF: Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. 

2. CONSÓRCIO/PR: Sistema para solicitação de medicamentos do Estado do Paraná. 

3. HORUS: Sistema Nacional da Assistência Farmacêutica. 

4. IDS/CONIMS: Compra de medicamentos via farmácia e licitação. 

 

 

 

7.3 ATENÇÃO BÁSICA 

 

1. E-SUS: Cadastro de famílias, cobertura de 100% da população, este sistema gera dados 

populacionais reais mensalmente através da alimentação regular dos dados. Além da 

produção dos serviços ambulatoriais referente às Equipe de Estratégia Saúde da Família. 

2. MAC/BPA: Boletim de Procedimento Ambulatorial. Faturamento de Média e Alta 

Complexidade. 

3. HIPERDIA/WIN SAÚDE: Registro interno dos Hipertensos e Diabéticos do município. 

4. PMAQ: Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica 

5. PSE: Programa Saúde na Escola – E-sus. 

6. SIA/SUS: Sistema de Informações Ambulatoriais. Faturamento de todos os 

procedimentos da atenção básica. 

7. SCNES: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Este sistema fornece dados 

referentes ao cadastro de estabelecimentos e de profissionais. 

8. SISCOLO: Sistema de Informação do câncer de colo do útero. 

9. SISMAMA: Sistema de informação do câncer de mama.  

10. SISPRENATAL: Sistema de cadastro e acompanhamento das gestantes. 

11. SISVAN: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. 

 

 

 

7. 4 ESPECIALIZADA/AGENDAMENTO 
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1. EMV Estadual: Agendamento de consultas e exames via Estado 

2. IDS/CONIMS: Agendamento de consultas, exames, odontologia, órtese e prótese. 

Consórcio Intermunicipal de Saúde. 

3. NET SAÚDE: Sistema da Fundação de Saúde de Pato Branco. 

4. WIN Saúde: Sistema de saúde interno. 

 

 

 

7.5 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

7.5.1 ENDEMIAS/DENGUE 

1. SIES: Sistema de Informação de Insumos Estratégicos. 

2. SISFAD: Controle de Visitas de LI e PPE para eliminação da Dengue. 

3. SISLOC: Sistema de Gerenciamento de Localidades. 

4. SINAP: Sistema de Informação de Animal Peçonhento. 

5. SISPNCD: Sistema do programa Nacional do Controle da Dengue. 

6. SISNET: Sistema de Controle de Envios de Lotes. 

 

7.5.2 Vigilância Epidemiológica 

 

1. GAL: Gerenciador de Ambiente Laboratorial. 

2. SIES: Sistema de Informações de Insumos Estratégicos. 

3. SISLOG: Sistema de Controle Logístico de Insumos Laboratoriais. 

4. SI-PNI: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações.. 

5. SIM: Sistema de Informação sobre Mortalidade. Controle de óbitos. 

6. SINAN ON LINE E SINAN NET: Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação. 

7. SINASC: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. 
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8. SIVEP/DDA: Controle de Doenças Diarreicas Agudas. 

9. VIGIASUS: Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde. 

 

7.5.3 Vigilância Sanitária 

 

1. REDE SIM: Rede Nacional para a simplificação do registro e da legalização de 

empresas e negócios. 

2. SISAGUA: Sistema de Informação de Vigilância da qualidade da água para consumo 

humano. 

3. SIEVISA: Sistema Estadual de Vigilância Sanitária. 

4. SNGPC: Sistema Nacional para Gerenciamento de Produtos Controlados. 

5. SISSOLO: Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de população exposta ao 

solo contaminado. 

6. SIVEP: Sistema informatizado de Vigilância Epidemiológica e Doenças Diarreicas 

Aguda. 

 

Constatações: 

 Todos os programas são alimentados e acompanhados pelos profissionais em cada 

setor de atuação em cada área da saúde. 

 

5 - Gestão do trabalho em saúde:  

 

No campo da gestão, o Departamento Municipal de Saúde tem se pautado pelos 

princípios de excelência em gestão pública, com foco no planejamento integrado ao 

orçamento para a obtenção de resultados eficientes, eficazes e efetivos. Ampliando, ao 

mesmo tempo, os espaços de diálogo, de parceria e de corresponsabilidade, a atual 

administração busca potencializar suas funções e sua capacidade de conduzir os 

processos de trabalho e a produção qualificada de bens e serviços públicos de saúde 

para a população. 
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Embora todos os avanços do SUS, no que se refere ao planejamento, descentralização, 

financiamento e controle social, a gestão do trabalho ainda não recebeu o devido destaque a 

nível estadual, podemos afirmar que isso vem melhorando na área de saúde com a 

obrigatoriedade de concurso para alguns cargos municipais. 

 

Alguns profissionais como médicos e enfermeiras em sua grande maioria são 

contratados ou terceirizados e por esse motivo não criam vínculos com a população. 

Ainda assim o município na gestão atual irá realizar concurso público municipal para 

funcionários da área de saúde, principalmente para os cargos os quais são preenchidos por 

profissionais contratados através de licitação, pois quando da realização de concurso em anos 

anteriores não houve interesse de profissionais da área médica, devido ao salário. No decorrer 

deste ano de 2017 está sendo implantado plano de cargos e salários, o qual está em fase de 

discussão entre os profissionais, Executivo e Legislativo. 

Segue atual equipe técnica de profissionais lotados no Departamento e necessidade de 

contratação: 

 

 

Quadro 55 - Equipe 

Profissional Equipe Atual Contratação 

Necessária 

Administrativo – Diretor 01 0 

Administrativo – Agendamentos 2 0 

Administrativo – Recepcionista 1 0 

Agente Comunitário de Saúde 17 0 

Agente Endemias 2 0 

Agente Saúde Publica – Veterinária 1 0 

Assistente Administrativo/Auxiliar 2 0 

Assistente Social 0 1 

Auxiliar de Enfermagem da Estratégia Saúde da 

Família 

3 0 

Auxiliar de Enfermagem 13 0 

Auxiliar de Farmácia 0 1 
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Auxiliar de Saúde Bucal 1 2 

Auxiliar de Serviços Gerais 9 0 

Biomédico 1 0 

Chefe de Contabilidade 1 0 

Cirurgião Dentista/Clínico Geral 1 1 

Cirurgião Dentista da Estratégia Saúde da Família 1 0 

Enfermeiro 6 0 

Enfermeiro ESF 3 0 

Enfermeiro Epidemiologia 1 0 

Farmacêutico 2 0 

Fisioterapeuta 2 0 

Médico Clinica Geral 3 0 

Médico da Estratégia da Saúde Família 3 0 

Médico Ginecologista/Obstetra 0 1 

Médico Pediatra 0 1 

Médico Veterinário 1 0 

Motoristas 7 0 

Nutricionista 1 1 

Profissional de Educação Física na Saúde 1 1 

Psicólogo 0 2 

Técnico de Enfermagem  1 1 

Técnico em Radiologia 1 0 

Telefonista 0 1 

 

6 - Educação em Saúde:  

 

O objetivo de capacitar e atualizar os profissionais das equipes de saúde com vista na 

qualificação das ações de planejamento. Capacitar os profissionais para o acolhimento 

humanizado, atendimento resolutivo, bem como aumento no vínculo e confiança do paciente. 

A saúde é hoje um dos maiores gargalos da Administração Municipal e é exatamente o 

setor em que os gestores enfrentam os maiores desafios. Por isso   a necessidade de ser 

desenvolvido om projeto que visa o melhor atendimento à saúde, oferecendo condições ao 

relacionamento mais próximo com o usuário. 
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Visa a melhoria na gestão de conflitos internos e externos.  Externo no qual a saúde 

pública é vista de modo insatisfatório pela opinião pública e usuária. 

Internos, que envolvem os servidores que nela trabalham cotidianamente - médicos, 

psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, enfermeiras e todos os colaboradores. 

   Compreender que além dos elementos técnicos, também é preciso compreender os 

elementos políticos e éticos que envolvem sua prática profissional. Para este profissional não 

é o bastante apenas saber o que fazer, pois também é preciso estabelecer articulação entre a 

responsabilidade, a liberdade e o compromisso (SILVA; SEIFFERT, 2009). A educação 

permanente é uma estratégia de reestruturação de serviços a partir da análise dos 

determinantes necessários à aprendizagem, mas, sobretudo de valores e conceitos dos 

profissionais. Propõem transformar o profissional em sujeito, colocando-o no centro do 

processo ensino aprendizagem. Portanto a educação permanente se apresenta como 

aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das 

organizações e ao trabalho. Deve se ter como referência o diagnóstico de necessidades, de 

capacitação através da gestão setorial e da identificação por meio de visitas técnicas 

(BRASIL, 2009). Entende-se neste processo que para haver uma educação permanente de 

forma efetiva é preciso que seja direcionada no sentido de favorecer o desenvolvimento 

integral dos profissionais e que busque como meta maior a melhoria da qualidade da 

assistência. Mas ressalte-se que tal processo não está contido apenas no processo de ensinar, 

uma vez que compreende a necessidade de se desenvolver no profissional de enfermagem a 

criticidade e a capacidade de se perceber sujeito ativo no processo de aprendizagem contínua, 

motivando-o para uma busca profissional pautada não apenas na prática, mas também no 

ensino-aprendizagem (PASCHOAL et al., 2007). Desse modo o objetivo da pesquisa é 

destacar a importância de estratégias que contribuem para a formação e atuação do 

profissional de enfermagem. O presente estudo se justifica pela importância da educação 

permanente na enfermagem, tendo como propósito a contribuição teórica para a formação de 

profissionais de enfermagem onde se pode identificar a falta de motivação para o aprendizado 

por parte dos colaboradores e dos educadores, visando à transformação do profissional ou 

sujeito colocando-o no centro do processo de ensino-aprendizagem, resultando em benefício à 

sociedade atendida pelos mesmos. Assim a pesquisa apresentou como problematização o 

questionamento sobre quais os benefícios de estratégias de capacitação para a equipe de 

enfermagem. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que buscou na sistematização de vários 

artigos elementos que pudessem dar fundamento à proposta de estudo,. 
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O município realiza através das equipes de saúde da família ações de educação 

em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme 

planejamento. 

Nos colégios principalmente para o Ensino Fundamental, é realizada várias 

orientações, palestras e distribuição de folder’s em assuntos diversos conforme cronograma 

ou planejamento anual. 

 

Os profissionais de saúde se reciclam conforme a regional de saúde disponibiliza 

capacitação, cursos, orientações ou palestras. Cabe ressaltar as capacitações que estão sendo 

realizadas para equipes ESF através da coordenação da atenção básica, e temos programação 

para realizar palestras de autoestima e desempenho profissional que são oferecidas para todos 

os funcionários do Departamento de Saúde. 

 

8 - Infraestrutura: 

O Município dispõe de seis Unidades de Saúde três na área urbana e duas  na área 

rural credenciadas pelo SUS. O restante das unidades estão desativadas no CNES mas em 

atividade constante e  estão localizadas  na área  Rural 

 

Quadro 56 - Estabelecimentos e tipo de prestador – Município de Honório Serpa/2017. 

Tipo de Estabelecimento Público Total 

Centro de Saúde/Unidade Básica  01 01 

Centro de Saúde 24 horas 01 01 

Polo Academia da Saúde 01 01 

Posto de Saúde 02 02 

SMS de Honório Serpa/Unidade de Vigilância Sanitária 01 01 

Total 06 06 

Fonte: SCNES 

 

CNES Estabelecimento CNPJ Mantenedora 

2738163 CENTRO DE SAUDE 24 HORAS CRISTO REI 95585444000142 

2739305 POSTO DE SAUDE DE PINHO FLECK 95585444000142 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4109652738163&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4109652739305&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
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7822480 POLO ACADEMIA DA SAÚDE DE HONÓRIO SERPA 95585444000142 

2799340 SMS DE HONORIO SERPA 95585444000142 

2737221 UNIDADE DE SAÚDE GIGANTE 95585444000142 

5829992 UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA SAUDE DA FAMILIA UAPSF 95585444000142 

 Fonte: SCNES 

    Localização das Unidades de Saúde 

CNES Estabelecimento Endereço 

2738163 CENTRO DE SAUDE 24 HORAS CRISTO REI Av. Das Flores, snº 

2739305 POSTO DE SAUDE DE PINHO FLECK  Pinho Fleck 

7822480 POLO ACADEMIA DA SAÚDE DE HONÓRIO SERPA Rua Projetada, nº 06 

2799340 SMS DE HONORIO SERPA  Av. Das Flores, snº 

2737221 UNIDADE DE SAÚDE GIGANTE Av. Das Flores, snº 

5829992 UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA SAUDE DA FAMILIA UAPSF  Avenida Paraná, snº 

Fonte: SCNES 

Em relação a reformas fomos contemplados com recursos federais para reforma do 

Centro de Saúde 24 horas Cristo Rei e da Unidade de Atenção Primária a Saúde da Família no 

ano de 2013 com recursos oriundos do Governo Federal. Em 2016 ocorreram reformas as 

quais os recursos foram disponibilizados pelo Governo Estadual em Posto de Saúde que estão 

alocados no SCNES como endereços complementares, sendo: 

POSTO DE SAÚDE DE PINHO FLECK: CNES 2739305 

ENDEREÇO COMPLEMENTARES APOIO 

1. POSTO DE SAÚDE AGROVILA DO JUCA 

2. POSTO DE SAÚDE AGROVILA CHIAVAGATTI 

3. POSTO DE SAÚDE NOVA CONCÓRDIA 

4. POSTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA 

5. POSTO DE SAÚDE SÃO JOÃO 

http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4109652799340&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4109655829992&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4109652738163&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4109652739305&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4109652799340&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4109652737221&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
http://cnes.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=4109655829992&VListar=1&VEstado=41&VMun=410965
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POSTO DE SAÚDE DE UNIÃO DO GIGANTE: Nº CNES 2739887 

ENDEREÇO COMPLEMENTARES APOIO 

1. POSTO DE SAÚDE CAPANEMA I 

2. POSTO DE SAÚDE SEGREDO III 

3. POSTO DE SAÚDE SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA 

 

 

Construções realizadas e/ou iniciadas: Construção de uma Unidade nova na 

comunidade de União do Gigante com recursos federal a qual se iniciou a obra no ano de 

2014, mas por motivos de problemas com licitação, onde a empresa desistiu da construção, a 

mesma não está concluída. Construção Unidade de Saúde na sede do município recurso 

Estadual. Obra iniciada em 2014, não concluída por diversas situações, inclusive estrutural. 

Posto de Saúde do Pinho Fleck, interior do município, recurso Estadual. Obra iniciada e com 

término em 2016, necessitando apenas liberação da Companhia Elétrica do Paraná para que se 

realize o cabeamento elétrico externo para que se possa inaugurá-la e então, instalar a Equipe 

da estratégia Saúde da Família na referida instalação. 
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SEGUNDAPARTE  

 

OBJETIVOS D I R E T R I Z E S  

E  M E T A S  

 

  

 

A partir da análise situacional  deste município realizada na Primeira Parte 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 a cada bloco de 

financiamento recursos Federais, Estaduais Para a elaboração dos Objetivos, Diretrizes, 

Ações e Metas, foram considerados os vários momentos em que efetivamente foram 

apresentadas propostas para o aprimoramento da Política Municipal de Saúde. Nesse sentido, 

além do levantamento dos problemas com base na análise situacional, primeira parte deste 

Plano, também foram contemplados o documento final da Conferência Municipal de Saúde 

realizada em julho de 2017 e o Plano de Governo para o período de 2018-2021. 
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EIXO 1: GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO AO SERVIÇO DE SAÚDE – 

ESTRUTURAÇÃO DOS   SERVIÇOS DE SAÚDE -. 

 Objetivo da Diretriz Garantia de acesso da população a serviços de saúde de qualidade, 

mediante estruturação e investimentos na Rede de Serviços da Saúde – Atenção Primária à 

Saúde e nos serviços da Rede de Urgência e Emergência. 

                           Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 

1. Aquisição e manutenção dos equipamentos.  
03 03 03 03 Equipamen

tos 

adquiridos  

2. Construir, reformar e ampliar as unidades de 

saúde existentes para garantir um ambiente de 

atendimento adequado e acessibilidade a todos.  

01 01 01 01 Unidade de 

saúde  

3. Incremento de equipamentos de informática troca 

de equipamentos defasados, garantia de 

manutenção preventiva e reposição imediata 

durante o período de manutenção.  

02 02 02 02 Equipament

os 

adquiridos 

4. Colocar TVs digitais em todas as UBS para 

informativos de  educação em saúde.  
03 03 03 03 Educação 

em saúde  

5. Colocação de placas informativas em todas as 

unidades de saúde, com nomes dos membros das 

equipes de saúde, com dia e horário de 

atendimento.  

03 03 03 03 Satisfação 

dos usuários  

  Recursos: Pab Fixo, ESF, PMAQ, PSE, Incentivo ESF Estadual - APSUS 
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EIXO 2:  FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E GARANTIA AO ATENDIMENTO 

INTEGRAL A SAÚDE DA POPULAÇÃO -  

Objetivo da diretriz A atenção básica deve ser o contato preferencial dos usuários, a 

principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. 

As Unidades Básicas de Saúdes instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham, 

estudam e vivem desempenham um papel central na garantia à população de acesso a uma 

atenção à saúde de qualidade. O ideal é que a atenção básica responda, perto da casa das 

pessoas, à maioria das necessidades de saúde, com agilidade e qualidade e de modo acolhedor 

e humanizado. 

                                   Meta  2018 2019 2020 2021 Indicador 

1. Manter a cobertura de equipes de 

saúde da família.  
100% 100% 100% 100% Total de cobertura 

da população  

2. Manter os programas existentes para a 

população específica ( saúde da 

mulher, saúde do homem, saúde da 

criança, saúde do idoso e etc...).  

100% 100% 100% 100% Avaliação da 

adesão da 

população  

3. Garantir o acesso  da população aos 

medicamentos da atenção básica 

(REMUME – Relação Municipal de 

Medicamentos Essenciais).  

100% 100% 100% 100% Número de usuários 

atendidos  

4. Implantar grupos de promoção e 

prevenção a saúde conforme 

necessidade de cada território.  

100% 100% 100% 100% Cobertura 

populacional 

5. Garantir a permanência dos 

profissionais na mesma unidade de 

saúde para fortalecer 

a longitudinalidade do cuidado.  

100% 100% 100% 100% Satisfação da 

população  

Recursos: Pab Fixo, ESF, PMAQ, PSE, Incentivo ESF Estadual - APSU 
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EIXO 3 : MANTER A REDE ESPECIALIZADA –  

Objetivo da Diretriz : Manter a rede especializada médica e de diagnósticos através da ação 

conjunta do Poder Público, e CONIMS (Consórcio Intermunicipal de Saúde/Centro Regional 

de Especialidades de Pato Branco, disponibilizando consultas e exames de média 

complexidade aos usuários do SUS). 

 

                              Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 

1. Manter convênios 

(CONIMS/CIRUSPAR).  
100% 100% 100% 100% Número de 

atendimento da 

população  

2. Manter o serviço de RX e Laboratório.  100% 100% 100% 100% Número de 

exames 

realizados  

3. Manter o serviço de urgência/emergência.  100% 100% 100% 100% Número de 

atendimentos a 

população  

4. Garantir atendimento das pessoas 

classificados pelo protocolo de 

Manchester de acordo com a prioridade 

clínica com melhor esclarecimento dos 

profissionais para o acolhimento do 

paciente.  

100% 100% 100% 100% Número de 

atendimentos  

Recursos: MAC e Livre. 
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EIXO 4: CUIDAR DE QUEM CUIDA: GESTÃO DA FORÇA DE TRABALHO E 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE  

Objetivo da Diretriz Aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão descentralizada e 

regionalizada, Gestão do Planejamento e da informação em saúde, Gestão do trabalho e da 

educação na saúde, e aperfeiçoamento e fortalecimento da Gestão Participativa e do Controle 

Social.  

 

                              Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 

1. Contratação de profissionais priorizando 

concurso público.  
100% 100% 100% 100% Falta de 

profissionais  

2. Promover a valorização dos profissionais de 

saúde de todos os níveis de formação através 

de educação permanente, salários adequados 

e implantação do plano de cargos, salários e 

carreiras.  

100% 100% 100% 100% Satisfação dos 

profissionais  

3. Realização de educação permanente dos 

profissionais.  
100% 100% 100% 100% Satisfação dos 

profissionais  

4. Colocar uma caixa com mensagens de 

motivações e bíblicas para que o usuário leia 

e se sinta acolhido.  

100% 100% 100% 100% Satisfação do 

usuários 

5. Garantir a participação da população nas 

audiências públicas.  
100% 100% 100% 100% Satisfação dos 

usuários. 

Recursos: Pab Fixo, ESF, PMAQ, PSE, Incentivo ESF Estadual – APSUS - VIGIASUS 
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EIXO 5 : O DEVER DO USUÁRIO NA PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE  

Objetivo da Diretriz: O usuário deve buscar melhorar o estilo de vida, evitar hábitos 

de vida que fazem mal a saúde, desenvolver uma alimentação saudável, conhecer e controlar 

fatores de risco que levam a doenças, adotar medidas de prevenção de doenças. Fazer 

tratamento completo antes de iniciar novo tratamento. 

                              Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 

1. Disponibilizar em cada unidade de saúde um 

quadro informativo com o nome e contatos do 

gerente, dos conselheiros locais e do conselho 

distrital, bem como as datas das reuniões das 

comissões locais de saúde.  

100% 100% 100% 100

% 

Atividade 

executada 

2. Estabelecer uma data fixa mensal para que 

sejam realizadas asa reuniões do Conselho 

Municipal de Saúde.  

100% 100% 100% 100

% 

Reuniões 

mensais  

3. Avaliação e satisfação do usuário, através de 

caixa de sugestão e questionário ao usuário 

padronizado pela Secretaria de Saúde.  

100% 100% 100% 100

% 

Satisfação dos 

usuários 

4.  Garantir a participação da população nas    

audiências públicas.  
100% 100% 100% 100

% 

Divulgar 

audiências  

5. Territorialização: Fazer orientações aos usuários 

sobre a importância de frequentar a sua área, 

bem como treinar os profissionais de saúde 

para propagar esta informação.  

100% 100% 100% 100

% 

Satisfação dos 

usuários  

6.   Responsabilidade com sua saúde: Fortalecer a 

participação do usuário nos grupos de 

hipertensos, grupos de tabagismo, alcoólatras, 

gestantes, entre outros, bem como utilizar a 

reunião dessa população para realizar 

orientações sobre prevenção da saúde 

100% 100% 100% 100

% 

Satisfação dos 

usuários 
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6. Diretriz - Aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão descentralizada e 

regionalizada, Gestão do Planejamento e da informação em saúde, Gestão do trabalho e da 

educação na saúde, e aperfeiçoamento e fortalecimento da Gestão Participativa e do Controle 

Social. (Bloco Gestão do SUS) 

Objetivo da diretriz: Fortalecimento da gestão descentralizada e regionalizada, 

Gestão do Planejamento e da informação em saúde, Gestão do trabalho e da  educação na 

saúde, e aperfeiçoamento e fortalecimento da Gestão Participativa e do Controle Social. 

(Bloco Gestão do SUS) 

Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 

Manter as atividades do Conselho Municipal de 

Saúde e realização das Audiências Públicas 

Quadrimestrais contribuindo para o 

fortalecimento da participação popular e controle 

social no Sistema Municipal de Saúde; 

100% 100% 100% 100% Reuniões mensais 

Manter o Serviço de Ouvidoria divulgando-a 100% 100% 100% 100% Serviço de 

Ouvidoria 

Divulgar trabalhos do Departamento Municipal 

de Saúde 

100% 100% 100% 100% Atividades 

executadas 

Contratar profissionais técnicos específico, 

priorizando concurso público, nas diferentes 

áreas, : médicos, dentistas, educador físico, 

agente comunitário de saúde, , técnico de 

enfermagem,  etc) de acordo com a necessidade e 

levando em conta a implantação de programas 

compatíveis com as parcerias governamentais, 

realidade financeira do Município e observância 

da Lei da Responsabilidade Fiscal;  

100% 100% 100% 100% Vagas a 

preencher/profission

ais a contratar 

Criar Plano de Carreira para os Servidores 

Públicos Municipais, o qual incentivará a 

capacitação permanente melhorando a qualidade 

e a satisfação dos serviços 

100% 100% 100% 100% Plano de Carreira 

Elaborar 01 Programação de Saúde (PAS), a 

cada ano 

01 01 01 01 PAS 

Elaborar 01 Relatório de Gestão (RAG) a cada 

ano 

01 01 01 01 RAG elaborada 
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Elaborar relatórios quadrimestrais com os dados 

dos sistemas 

03 03 03 03 % 

Relatórios 

Realização de Conferência Municipal de Saúde    01 Evento realizado 

Aplicar em recursos próprios, no mínimo 15 % 

das receitas vinculadas a EC 29/2000. 

>15% >15% >15% >15% % 

Realizar anualmente, pelo menos 01 oficina de 

capacitação em planejamento e gestão para a 

equipe diretora 

01 01 01 01 Número de oficinas 

Realizar 01 evento anual de capacitação dos 

conselheiros 

01 01 01 01 Número de eventos 

Realizar pelo menos 01 evento por ano de 

capacitação geral das equipes de saúde 

01 01 01 01 % servidores 

capacitados; 

 

      Recurso: Municipal/ APSUS 
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Avaliação 

 

A avaliação deve ser entendida como um processo permanente destinado, 

principalmente, a manter sob controle a execução do Plano de Saúde em direção aos objetivos 

propostos. 

É importante destacar que o registro sistematizado da avaliação – expresso em 

documento específico – deve ocorrer ao final da vigência do Plano de Saúde. No entanto, isso 

não impede que haja calendário definido com avaliações parciais do andamento do plano, 

pelo menos a cada semestre, dado ao período longo de sua execução. Justifica-se além disso, a 

elaboração da Programação Anual de Saúde, que é o instrumento de gestão, que 

operacionaliza as metas propostas no Plano. 

A avaliação deve ser realizada a partir dos indicadores selecionados e contemplando as 

seguintes questões, relativas à execução do Plano de Saúde: 

 modificações na situação política, econômica, social e institucional; 

 impacto das ações desenvolvidas sobre as condições de saúde da população; 

 alterações no acesso a serviços e ações de saúde de acordo com variáveis 

demográficas e socioeconômicas; 

 adequação dos mecanismos e instrumentos de gestão; 

 execução físico-financeira do orçamento e de ações; 

 demonstração do quantitativo de recursos financeiros próprios aplicados no setor 

saúde, bem como das transferências recebidas de outras instâncias do SUS. 

A estrutura para o documento de avaliação do Plano de Saúde será organizada, 

minimamente, com o seguinte formato: 

 síntese do processo de construção do Plano; 

 avaliação do cumprimento das metas, da observância das diretrizes e do alcance dos 

objetivos, segundo cada um dos eixos específicos do Plano de Saúde; 
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 avaliação do impacto da implementação do Plano, a partir dos resultados verificados 

no item anterior, sobre a situação de saúde descrita no momento de análise situacional; 

 apresentação de recomendações considerando a avaliação realizada, relativas à 

construção do novo plano, da reprogramação e das intervenções necessárias. 
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Conclusão 

 

 

Ao concluir este trabalho, após longa e exaustiva preparação, o que se tem é 

um documento rico em informações e provocador para a ação. 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 

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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ANEXOS 


	1. DECLARAÇÃO DO MILÊNIO
	A Declaração do Milênio foi assinada por 189 países, em setembro de 2000, na Conferência do Milênio, realizada na Sede da ONU em Nova Iorque. Este documento oficializou um pacto pra eliminação da fome e da extrema pobreza no planeta até 2015. Para iss...



