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APRESENTAÇÃO 

 

 

A avaliação é parte fundamental no planejamento e na gestão do 

sistema de saúde, tendo como pressuposto a avaliação da eficiência, eficácia e 

efetividade das estruturas, processos e resultados relacionados ao risco, 

acesso e satisfação dos cuidados frente aos serviços públicos de saúde, na 

busca da resolutividade e qualidade. 

Os instrumentos de planejamento em saúde são: Plano Municipal de 

Saúde (PMS), Programação Anual de Saúde (PAS) e Relatório Anual de 

Gestão (RAG) apresentado quadrimestralmente do Relatório Detalhado do 

Quadrimestre Anterior – RDQA, ao Conselho de Saúde e audiências públicas. 

 

 O Relatório Anual de Gestão (RAG) é o instrumento que apresenta os 

resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde, 

registrando os avanços obtidos, os obstáculos que dificultaram o trabalho e as 

iniciativas ou medidas que devem ser desencadeadas. A apuração de tais 

resultados deve subsidiar a elaboração do novo Plano Municipal de Saúde 

(PMS), que sendo revisto a cada quatro anos, visando nortear as metas da 

saúde com o objetivo à implementação e consolidação do Sistema único de 

Saúde (SUS). 

 

Anualmente devem-se consolidar os resultados do RAG com envio ao 

respectivo Conselho Municipal de saúde que devera avaliar, emitir parecer e 

homolar no SARGSUS até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução 

financeira. Dentro destes prazos a gestão municipal deve anexar no 

SARGSSUS à resolução comparecer conclusivo do Conselho Municipal de 

Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 

1.1. Ano a que se refere o relatório de gestão: 2016 

 

1.2. Identificação da Secretaria de Saúde 

Razão Social da Secretaria de 
Saúde 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ 09.015.691/0001-71 

Endereço AVENIDA GETÚLIO VARGAS S/N, 
CENTRO 

Telefone: (45) 32301269 e (45) 32301280 

FAX (45) 32301100 

E-MAIL smsdiamante@hotmail.com 

 

1.3. Identificação do Secretário de Saúde 

Nome: ELIANE A. S. TIRELLI 

Data da posse: 13/02/2020 

A secretaria de saúde teve mais de 

um gestor no período a que se 

refere o RAG 

 

( X  ) SIM     (    )  NÃO                  

 

1.4. Informações sobre o Fundo de Saúde 

 

Instrumento legal de criação do 

fundo 

Lei n° 032/1993 de 19 de DEZEMBRO de 

1993 

CNPJ 09.015.691/0001-71 

O Gestor do Fundo é o secretário (X) Sim (  ) Não 

Nome do Gestor do Fundo ELIANE A. S. TIRELLI 

Cargo do gestor do Fundo SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE 

 

 

1.5. Informações sobre o Conselho de Saúde 

 

Instrumento legal de criação 

do Conselho de Saúde 
Lei n° 544/2010 de 30 novembro de 2010 

Nome do Presidente LUIZ ANTONIO MORETTO 

Segmento USUARIO 

Telefone (45) 32301100 

E-mail  

 

 

 

 

 



1.6. Informações sobre a Conferência de Saúde 

 

Data da última conferência de saúde 05/04/2019 

 

1.7. Informações sobre o Plano de Saúde 

 

Período a que se refere o plano 2018 A 2021 

 

 

Data de aprovação no Conselho de 

Saúde 

27/03/2020 

 

1.8. Informações sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários:  

 

O Município possui Plano de 

Carreira, Cargos e Salários 

(   ) Sim  (x) Não 

 

O Município possui Comissão de 

elaboração do Plano de Carreira, 

Cargos e Salários 

(   )  Sim (x)  Não 

 

1.9. Informações sobre o Pacto pela Saúde 

 

Aderiu ao Pacto pela Saúde (x) Sim(   )  Não 

 

1.10. Informações sobre a Regionalização 

 

O Município pertence a algum CGR 

Colegiado de Gestão Regional 

(x) Sim(  ) Não 

Nome do CGR Comissão Inter gestora Regional 

O Município participa de algum 

consórcio 

(x) Sim(  )  Não 

O Município está organizado em 

regiões intra municipal 

(X) Sim(  )   Não     Quantas: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Características Gerais do Município 

 

As primeiras movimentações, no território do atual Município de 

Diamante do Sul, deram-se ao tempo do ciclo ervateiro, quando empresas de 

capital Argentino dominavam o mercado de erva-mate na região. Em 1924 

chega a primeira família e em 1949 começa a ser povoada por imigrantes em 

sua maioria italianos, vindos do sul. A principal atividade era a criação de 

suínos e, posteriormente, a cultura de milho aliada a outras culturas de 

subsistência. Pela Lei Estadual nº 4.394, de 31 de janeiro de 1967, o povoado 

foi elevado a categoria no dia 11 de julho de 1990, através da Lei Estadual nº 

9.316, foi criado o Município de Diamante do Sul. O território foi desmembrado 

do município de Guaraniaçu, a instalação oficial deu-se no dia 01 de janeiro de 

1993. (UNIOESTE)  

 

Aspectos Geográficos 

Diamante do Sul, município localizado na região Oeste do Paraná e Sul 

do Brasil, pertence a 10ª Regional de Saúde de Cascavel, com distância de 

411,38 Km da capital e há 12Km da BR 277, entre Guaraniaçu e Nova 

Laranjeiras. Foi emancipado em 1990 e atualmente conta com uma população 

estimada de 3.565 habitantes segundo dados estimativa IBGE 2016, possuindo 

uma extensão territorial de 359,95 km².  

A maioria da população, sendo um total de 2.105 de seus habitantes, 

vivem na zona rural e 1.405 na zona urbana, parte delas moram em locais de 

difícil acesso e sem meios de locomoção, dispõe de transporte (ônibus) apenas 

uma vez por semana.  O município tem sua economia essencialmente agrícola, 

baseada na agricultura familiar, pecuária e silvicultura, não possui indústrias e 

o comércio local é de pequeno porte. Diamante do Sul foi classificado pelo 

IBGE (censo 2010) como dentro da faixa de pobreza, sendo que 51,68% 

(cinqüenta e um virgula sessenta e oito por cento) da população, 

aproximadamente 1814 pessoas vivem abaixo da linha de pobreza, com renda 

familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo, destas segundo o 

Ministério de Desenvolvimento social e Combate a Fome – MDS, 449 são perfil 



para inclusão no Programa Bolsa Família, porém apenas 408 (quatrocentas e 

oito) estão recebendo o benefício. O IDH-M (índice de desenvolvimento 

Humano dos Municípios) é de 0.676, um dos menores do Estado do Paraná. 

Dos 399 municípios, Diamante do Sul encontra-se em 380 na classificação do 

Estado. 

 

 

2. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 

 

A PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS) faz parte do 

Planejamento em Saúde preconizado pelo Sistema Único de Saúde. Deve ser 

vista como parte integrante do trio dos chamados instrumentos de gestão, junto 

com o Plano Municipal de Saúde e o Relatório Anual de Gestão, conforme 

previsto na Portaria 3332 de 28 de dezembro de 2006, que “Aprova orientações 

gerais relativas aos instrumentos do Sistema de Planejamento do SUS.” 

 

                   Está intimamente ligada aos demais Instrumentos de Planejamento 

Municipais preconizados no Artigo 165, da Constituição Federal de 1988, os 

quais sejam: Inciso I – O Plano Pluri Anual (PPA), Inciso II – As diretrizes 

Orçamentárias e III – Os Orçamentos Anuais. 

 

                     Esta Programação, em resumo, operacionaliza as intenções 

expressas no Plano de Saúde, através dos objetivos, diretrizes e metas e a 

estimativa de recursos destinados a cada uma das ações previstas. Com base, 

no que aqui está previsto, posteriormente será elaborado o Relatório Anual de 

Gestão,sendo este o instrumento que apresenta os resultados alcançados com 

a execução da Programação Anual de Saúde e orienta eventuais 

redirecionamentos que se fizerem necessários. 

 

 

 

 

 

 



Diretriz 01 - Qualificação da Atenção Primária à Saúde  

Objetivo da Diretriz: Qualificar as ações e serviços, promovendo a 

integralidade e a equidade nas Redes de Atenção à Saúde;  

Recurso Orçamentário Programado: PAB/APSUS/RECURSO LIVRES 

METAS AÇÃO PERIODO 

Manter duas equipes 
Estratégias Saúde da 
Família 

• 100% de cobertura a população pela 
equipe da Atenção Primária. Identificar 
e Cadastrar 100% das famílias 
residentes nas áreas; Identificar as 
lideranças comunitárias, e entidades 
representativas; 

• Monitoramento, planejamento e 
implementação do Programa de 
Qualificação da Atenção Primária à 
Saúde – APSUS como estratégia de 
diagnóstico, planejamento e 
implementação de ações de saúde; 

 
 

2019 

Ampliação e união 
das unidades de 
saúde e secretaria 
municipal de 
saúde 

• Melhoria na qualidade no atendimento 
prestado a população; 

 
2019 

Manter Equipe de 
Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família 

(NASF) 

• Apoiar a consolidação da Atenção 
Básica; 

• Ampliar a oferta de saúde na rede de 
serviços assim como a resolutividade, a 
abrangência e o alvo das ações; 

• Manter o atendimento compartilhado 
entre profissionais nas Unidades de 
Saúde; 

• Manter visitas domiciliares conjuntas e 
projetos terapêuticos de qualidade e as 
intervenções no território com os 
grupos; 

 

 
 
 
 
 
 
 

2019 
 
 

Acompanhar 
através da 
puericultura 100% 
das crianças 
incluindo o 
calendário 
Nacional de 
Imunização 

• Garantir acesso e acompanhamento de 
100% das crianças menores de 2 anos; 

 

Reduzir as 
internações por 

• Monitoramento e avaliação do cuidado às 
doenças sensíveis à Atenção Primária; 

 
2019 



causas sensíveis 
da Atenção 
Primária 

• Realizar a estratificação e 
acompanhamento do risco para doenças 
crônicas conforme protocolos da APSUS; 

Atingir a razão de 

mamografias 

realizadas na 

população-alvo 

mulheres de50 a 

69 anos e a 

população 

feminina nessa 

faixa etária 

• Intensificação da realização de 
mamografias na população feminina, 
prioritariamente na faixa de 50 a 69 anos; 

• Rastreamento de mulheres para as ações 
de controle do câncer de mama na APS; 

• Utilização do Sistema de Informação do 
Câncer – SISCAN; 

• Manter as campanhas municipais 
preventivas; 

 
 
 

2019 

Atingir a razão de 
exames cito 
patológicos - Razão 
entre exames cito 
patológicos do colo 
do útero na faixa 
etária de 25 a 64 
anos e a população 
feminina na mesma 
faixa etária 

• Intensificação da coleta de citologia do 
colo do útero na população feminina, 
prioritariamente na faixa de 25 a 64 
Anos; 
Utilização do Sistema de Informação do 
Câncer – SISCAN; 

• Rastreamento de mulheres para as ações 
de controle do câncer do colo do útero na 
APS; 

• Manter as campanhas municipais 
preventivas; 

 
 
 

2019 

Ampliar para 70% o 
acompanhamento 
nutricional das 
crianças 
beneficiárias do  
Programa Leite das 
Crianças 
 

• Promoção da intersetorialidade no 
desenvolvimento das Ações; 

• Incentivar a promoção da segurança 
alimentar e nutricional e o aleitamento 
materno; 

• Realizar atividades para garantir a 
capacitação dos profissionais de saúde 
para a operacionalização, a avaliação, o 
cumprimento das metas e o 
monitoramento dos Programas e do 
Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional; 

• Conhecer as famílias residentes na área 
de responsabilidade relacionando os seus 
integrantes a situação de moradia e 
informações necessárias para 
identificação de necessidades e 
programação das ações de saúde; 

 
2019 

Manter em 80% o  
acompanhamento 
das  
condicionalidades do  
Programa Bolsa 
Família 
 

 
 

2019 

Prover assistência 
adequada à 
população de idosos; 
Reduzir a taxa de 
internação por 
fratura de fêmur, na 
população idosa; 

• Garantir avaliação com o médico da 
estratégia da saúde da família, para 
avaliação e controle clinico; 

• Realização de exames laboratoriais de 
rotina anualmente; 

• Implantação de grupos de hiperdia; 

• Realização de exames cito patológicos 

 
 
 

2019 



Reduzir em a taxa 
de mortalidade 
prematura; 
 

e mamografia; 

• Melhorar aspectos educativos na 
orientação quanto ao uso de 
medicação, orientação sexual, higiene e 
demais; 

• Ampliação dos serviços a saúde da 
pessoa idosa na assistência médica, 
odontológica, psicológica, 
especializada, exames, etc; 

• Parcerias com entidades e ações 
intersetoriais visando a prevenção de 
acidentes domésticos, inclusão social, 
viabilização de direitos, a formação e 
apoio aos cuidadores de idosos, 
atividades físicas, lazer e cultura; 

• Estabelecer parcerias com o Clube de 
Idosos; 

 

Diretriz 02 – Fortalecimento da Rede de Saúde Bucal 

Objetivo da Diretriz: Organizar, de maneira articulada e resolutiva, a atenção 

à saúde bucal por meio de ações de promoção da saúde, prevenção e controle 

de doenças bucais 

Recurso Orçamentário Programado:  

METAS AÇÃO PERIO
DO 

Ampliação de 
uma nova equipe 
Saúde Bucal 

• Ampliação do atendimento odontológico 
preventivo para Adultos e crianças; 

2019 

Fortalecimento 
das ações de 
saúde bucal na 
Atenção Básica e 
na rede Mãe 
Paranaense; 

• Garantir triagem e acompanhamento de 
saúde bucal no pré-natal para 100% das 
gestantes; 

• Realização de campanhas em conjunto com 
as escolas e comunidades; 

• Agenda de atendimento para as escolas; 

 
 
 

2019 

Fortalecer as 
ações 
intersetoriais de 
promoção a 
saúde e a 
prevenção de 
doenças bucais, 
com ênfase na 
escovação 
supervisionada e 
bochecho de 
flúor  

• Aumentar as ações coletivas de escovação 
dental supervisionada; 

• Manter as ações envolvendo 
prioritariamente a escovação e bochecho; 

 
 

2019 



 

Diretriz nº 03 – Organização da Atenção Materno-Infantil por meio da 
Rede Mãe Paranaense 

Objetivo da Diretriz: Reduzir a mortalidade Materna e Infantil por meio da 
organização da Atenção Materno-Infantil, qualificando o cuidado nas ações 
do pré-natal, parto, puerpério e do primeiro ano de vida das crianças. 

Recurso Orçamentário Programado: 

METAS AÇÃO PERIODO 

Ampliar numero 
de gestantes 
com 7 ou mais 
consultas no pré-
natal. 

• Captar precocemente as gestantes, e 
realizar seu acompanhamento no pré-natal, 
com no mínimo 7 consultas; 

• Melhorar a estrutura dos serviços de 
Atenção Primária à Saúde; 

2019 

Reduzir a 
mortalidade 
materna em 
100% em relação 
a ano anterior. 

• Estratificação de risco às gestantes e crianças 
com garantia da referência pré--natal, parto, 
puerpério. 

• Realizar todos os exames preconizados no 
período do pré-natal; 

• Implantar a classificação de risco das 
gestantes e das crianças; 

2019 

Reduzir o 
coeficiente de 
mortalidade 
infantil em 100% 
em relação a ano 
anterior. 

• Encaminhar as gestantes e crianças de risco 
para ambulatório especializado; 

• Realizar o acompanhamento das crianças de 
risco até um ano de vida; 

2019 

Aumentar 
coeficiente de 
parto normal 

• Realização do parto por meio de um 
sistema de vinculação ao hospital conforme 
o risco gestacional; 

• Garantir a referência hospitalar para a 
realização do parto de modo seguro e 
solidário, o mais natural possível, de acordo 
com o grau de risco da gestante. 

2019 

Realizar o teste 
rápido para HIV, 
hepatites B e C e 
sífilis de acordo 
com o protocolo. 

 

• Viabilizar os insumos necessários para o 
funcionamento da Rede de Atenção Materno 
Infantil; 

• Manter profissionais capacitados e garantir 
a realização dos exames; 

2019 

100% das 
gestantes 
vinculadas ao 
hospital para a 
realização do 
parto, conforme 

• Garantir transporte sanitário eletivo e de 
urgência para gestantes e crianças de risco 
menores de um ano; 

 

2019 



classificação de 
risco 

 

Diretriz nº 04– Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica 

Objetivo da Diretriz: Promoção do Acesso da População a Medicamentos 

Seguros, Eficazes e de Qualidade, garantindo sua adequada dispensação e ao 

cuidado farmacêutico. 

Recurso Orçamentário Programado: PAB/APSUS/RECURSO 
LIVRE/GERAL/15/QUALIFARSUS 
 

METAS AÇÃO PERIODO 

 
Manter 
programa de 
controle para 
garantir a 
assistência 
farmacêutica 
básica à 
população.  

 

• Manter estoque suficiente de medicamentos 
que compõe a Farmácia Básica; Planejar e 
gerenciar os medicamentos a serem 
fornecidos; 

• Ampliar e manter o programa de Farmácia 
Básica e atender a todos os usuários e aos 
grupos de patologias; 

• Garantir a assistência farmacêutica básica à 
população; 

• Planejar e gerenciar a compra dos 
medicamentos a serem fornecidos junto a 
Unidade de Saúde; 

 
 
 
 

2019 

Manter a 
REMUME 
microrregional 
e Criar 
RERAME 
juntamente 
com 10ª 
Regional de 
saúde 
 

• Padronizar os medicamentos dispensados 
na micro região; 

• Elenco de medicamentos, visando garantir 
atendimento dos pacientes portadores de 
doenças atribuídas como de 
responsabilidades do gestor municipal no 
âmbito do SUS, segundo critérios 
epidemiológicos e conteúdo dos protocolos 
clínicos e das diretrizes terapêuticas 
municipal; 

• Garantir a população medicamentos que 
não são contemplados pelo consorcio 
Paraná medicamentos; 

 
 
 

2019 

Manter 
programa 
municipal de 
dispensação 
de 
medicamentos 
ABC FARMA 

• Contemplar os usuários do Programa de 
Saúde Mental, objetivando a diminuição dos 
indicadores epidemiológicos na atenção 
básica; 

• Ampliar oferta de medicamentos prescritos por 
médicos especialistas (CISOP,HUOP;etc). 

 
 

2019 

Melhoria na 
infraestrutura 

• Aquisição de novos equipamentos de 
informática e melhoria da infraestrutura de 

 
 



e organização 
dos 
dispensários 
de 
medicamentos 

rede para o bom funcionamento dos 
sistemas informatizado 

• Contratação de recursos humanos; 

• Capacitação de pessoal; 

• Implantação de protocolos, normas, rotinas, 
procedimentos operacionais padrão, para 
todo o ciclo da assistência farmacêutica. 

 
2019 

 

Diretriz nº 05– Implementação da Política de Vigilância e Promoção em 
Saúde 

Objetivo da Diretriz: Analisar a situação de saúde, identificar e controlar 

determinantes e condicionantes, riscos e danos à prevenção e promoção da 

saúde, por meio de ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, 

vigilância ambiental, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância laboratorial. 

Recurso Orçamentário Programado: VIGILANCIA EM 
SAÚDE/VIGIASUS/RECURSO LIVRE 

METAS AÇÃO PERIODO 

Coberturas vacinais 
do Calendário Básico 
de vacinação 

• Estímulo à busca ativa dos usuários com 
esquema de vacinação incompleto em tempo 
oportuno; 

• Gerenciamento mensal do sistema de 
informação; 

• Elaboração de materiais informativos sobre 
imunização para distribuição em 
estabelecimentos de interesse da saúde 
pública; 

• Acompanhamento e avaliação bimestral da 
indicação de imunobiológicos especiais pelo 
CRIE; 

 
 

2019 

Investigar 100% 
óbitos infantis e fetais 

 
 
 

• Investigações dos óbitos por meio de relatório; 

• Fortalecimento do processo de investigação, 
cumprindo o tempo oportuno determinado em 
legislação; 

2019 

Investigar 100% dos 
óbitos maternos  

2019 

Óbitos de mulheres 
em idade fértil (MIF) 
investigados 

2019 

Investigar 100% 
registro de óbitos 
com causa básica 
definida. 

2019 

Encerrar a 
investigação dos  
casos de Doenças de 
Notificação 
Compulsória Imediata 

• Retroalimentação junto às áreas técnicas da 
Secretaria Estadual da Saúde e municípios, 
para encerramento oportuno. 

2019 



(DNCI),  registrados 
no SINAN, em até 60 
dias a partir da data 
de notificação 

Manter a 
fiscalização 
sanitária tendo 
como objetivo 
melhorar as 
condições 
sanitárias de 
empresas, 
residências e 
propriedades 
agrícolas.  

• Realizar inspeção sanitária; 

• Implantação de plano de ação da vigilância 
sanitária; 

 

 
2019 

Controle de 
zoonoses e 
fatores biológicos 
de risco 

• Implantação de Plano de Vigilância 
Ambiental (qualidade da água, ar, solo, 
saneamento, agrotóxicos, ambiente de 
trabalho, saúde do trabalhador, etc.). 

 
2019 

Manter vigilância 
em saúde do 
trabalhador 

• Implantar e manter vigilância em saúde do 
trabalhador; 

 

 
2019 

Diminuir a 
incidência de 
doenças 
transmissíveis e 
infecto-
contagiosas no 
município; 

• Aprimoramento nas ações de vigilância e da 
promoção de saúde em hepatites; 

• Realizar campanhas de prevenção à 
doenças infecto-contagiosas; 

• Manutenção e aprimoramento das ações de 
controle da Hanseníase e Tuberculose; 

• Ampliação das ações na assistência e na 
promoção de saúde para DST/AIDS; 

• Manter as notificações de doenças 
compulsórias (SINAN). 

 
 
 
 

2019 

Proporcionar 
condições para 
realização do 
programa de 
combate à dengue -
realizar 4ciclos de 
visitas domiciliares 
em80% dos 
domicílios 

• Implantar e manter Planos de contingência 
contra o mosquito Aedes aegypti; 

• Promoção da integração Agente de Combate 
de endemias/ACE e Agentes Comunitários de 
Saúde/ACS; 

•  Capacitação permanente das equipes de 
controle vetorial; 

•  Monitoramento das ações por levantamento 
de índice de infestação por Aedes aegypti; 

• Mobilização interinstitucional em 

• situação de surtos/epidemias. 

 
 

2019 

 

 

 



Diretriz nº 06– Implementação do serviços Especializados e Rede de 
atenção as Urgências e Emergências 

Objetivo da Diretriz: Promoção da garantia do acesso da população ao 

serviço especializado e garantir assistência de urgência e emergência de 

qualidade e em tempo hábil á demanda 

Recurso Orçamentário Programado: RECURSO LIVRE/GERAL 

METAS AÇÃO PERIODO 

 

Manter o convênio 
atividades 
Consórcio 
Intermunicipal de 
Saúde do Oeste do 

Paraná CISOP 

• Consultas de especialidades; 

• Exames de media e alta complexidade; 

• Procedimentos médicos e hospitalares; 

• Exames laboratoriais; 

• Procedimentos de fisioterapia;  

 
2019 

Manter convênio 

Consorcio 

Intermunicipal SAMU 

Oeste - CONSAMU 

• 100% da demanda atendida 

• Manutenção do CONSAMU macrorregional 
para atender a demanda de urgência e 
emergência 

• Garantir assistência de urgência e 
emergência de qualidade e em tempo hábil 
á demanda; 

 
2019 

Manter o convênio 

com Consorcio 

Paraná 

Medicamentos 

• Garantir a compra dos medicamentos com 
recursos das três esperas de gestão; 

• Ampliar e manter o programa de Farmácia 
Básica e atender a todos os usuários e aos 
grupos de patologias; 

• Planejar e gerenciar a compra dos 
medicamentos a serem fornecidos junto a 
Unidade de Saúde; 

2019 

Manter contratação 

do serviço do Sistema 

Integrado de Gestão de 

Serviços de Saúde 

• Garantir sistema informatizado para facilitar 
o atendimento multi profissional; 

• Facilitar o acesso a informações e 
desenvolvimento de soluções para 
Secretarias Municipais de Saúde e 
Consórcios Intermunicipais de Saúde; 

• Facilitar transferência de dados para os 
sistemas do DATASUS e Ministério da 
saúde; 

2019 

Manter credenciamento 

com hospital 

• Garantir atendimento ao usuário no pronto 
atendimento hospitalar (17:00 as 07:00 horas) 

2019 

 



2. INDICADORES DO PACTO PELA SAÚDE 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



4. DADOS DEMOGRÁFICOS E DE MORBI- MORTALIDADE 

 

2.1 Aspectos demográficas / Dados socioeconômicos 

  

População do ano 2016:(estimativa 

IBGE 2016) 

3.565 

 % 

População por zona de habitação 

   Rural 60% 

   Urbana 40% 

População por raça/cor 

   Branca 2.451 69,645% 

   Preta 40 1,15% 

   Amarela 19 0,54% 

   Parda 1.000 28,64% 

   Indígena 0 0% 

Fonte: IBGE  

 

A maioria da população, sendo um total de 2.105 de seus habitantes, 

vive na zona rural - totalizando 60% (sessenta por cento) e 1.405 na zona 

urbana – totalizando 40% (quarenta por cento), parte delas moram em locais 

de difícil acesso e sem meios de locomoção, dispõe de transporte (ônibus) 

apenas uma vez por semana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrutura etária da população:  

Dados IBGE da distribuição populacional conforme sexo e faixa etária 

(senso 2010)  

 
 

2.2. Informações Sobre Mortalidade 

 

MORBIDADE HOSPITALAR POR GRUPOS DE CAUSA E FAIXA ETÁRIA – 

2012 

Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência – Município de 

Diamante do Sul 

Internações por Capítulo CID-10 e Ano processamento 

Capítulo CID-10 2019 Total % 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 41 41 9,23% 

II.  Neoplasias (tumores) 30 30 6,76% 

III. Doenças sangue órgãos hemat e 

transtimunitár 

5 5 1,13% 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas 

17 17 3,82% 

V.Transtornos mentais e comportamentais 7 7 1,58% 



VI.  Doenças do sistema nervoso 1 1 0,23% 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastoide 4 4 0,90% 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 47 47 10,59% 

X.   Doenças do aparelho respiratório 121 121 27,25% 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 34 34 7,66% 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1 1 0,23% 

XIII.Doençassist osteomuscular e tec 

conjuntivo 

8 8 1,80% 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 27 27 6,08% 

XV.  Gravidez parto e puerpério 35 35 7,88% 

XVI. Algumas afec originadas no período 

perinatal 

2 2 0,45% 

XVII.Malfcongdeformid e anomalias 

cromossômicas 

0 0 0,0% 

XVIII.Sint sinais e achadanormexclín e laborat 19 19 4,28% 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas 

externas 

36 36 8,11% 

XXI. Contatos com serviços de saúde 9 9 2,03 

Total 444 444 100,0% 

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

  

 Na tabela acima demonstrativa das causas de internamento hospitalar 

do município de Diamante do Sul segundo informações colhidas no Banco de 

dados do Sistema Único de Saúde, referente ao ano de 2019, destacando-se 

27,25% das causas Doenças do aparelho respiratório e com 7,88% 

internamento devido gravidez, parto e puerpério. 

 

2.3. Informações sobre morbidade 

  

Quadro– Outros indicadores de mortalidade proporcional ao período de 2013-

2017  

 Segue tabela com serie histórica de causas de óbitos ocorridos 2013 a 

2017 em Diamante do Sul.  

 



 

 

 

 

FREQUÊNCIA POR ANO DO ÓBITO SEGUNDO CAUSA (CAP CID10) 

 

MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL 

 

Causa (Cap CID10) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

I.   Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias 

1 0 0 0 2 3 

II.  Neoplasias (tumores) 6 5 2 3 5 21 

III. Doenças sangue órgãos hemat e 

transtimunitár 

1 0 0 0 0 1 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais 

e metabólicas 

1 0 0 1 1 3 

V.Transtornos mentais e 

comportamentais 

0 0 0 0 1 1 

VI.  Doenças do sistema nervoso 1 0 1 0 3 5 

VII. Doenças do olho e anexos 0 0 0 0 0 0 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise 

mastóide 

0 0 0 0 0 0 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 5 3 5 8 9 30 

X.   Doenças do aparelho 

respiratório 

4 3 3 2 3 15 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 1 1 3 0 1 6 

XII. Doenças da pele e do tecido 

subcutâneo 

0 0 0 0 0 0 

XIII.Doençassist osteomuscular e tec 

conjuntivo 

0 0 0 0 0 0 

XIV. Doenças do aparelho 

geniturinário 

0 0 0 0 0 0 

XV.  Gravidez parto e puerpério 0 0 0 0 01 1 

XVI. Algumas afec originadas no 

período perinatal 

0 0 0 0 0 0 

XVII.Malfcongdeformid e anomalias 

cromossômicas 

0 0 0 0 0 0 

XVIII.Sint sinais e achadanormexclín 

e laborat 

0 0 0 0 0 0 

XIX. Lesões enven e alg out 

conseqcausas externas 

9 6 2 11 27 55 



XX.  Causas externas de morbidade 

e mortalidade 

0 0 0 0 0 0 

XXI. Contatos com serviços de 

saúde 

0 0 0 0 0 0 

Total 29 18 16 25 53 141 

Fonte: SIM (sistema e informação de mortalidade). 

 

Nos últimos cinco anos, entre 2013 a 2017 ocorrem 141 (cento e 

quarenta e um) óbitos registrados no Sistema de Informação de Mortalidade no 

município de Diamante do Sul. Destacando em maior numero de óbitos 

Doenças do Aparelho Circulatório, seguindo de Neoplasia (tumores) e causas 

externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.7. DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

 

 

7.7.1. Indicadores Financeiros e Despesas com saúde 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.9. ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES 

 

 

Considerações Gerais 

 

Em relação aos Investimentos em Saúde, o Município cumpriu a Emenda 

Constitucional 29/2000, investindo no exercício de 2019 foi 21,30% das 

receitas próprias.  

A despesa paga em 2019 somou um quantitativo de R$ 3.361.107,63, tendo 

uma diminuição em relação de 2018 na ordem de 9,04%. 

Os repasses federais no período de 2018 e 2019 houve uma diminuição de 

45,11%, sendo as transferências respectivamente equivalentes a 2018, R$ 

1.410.084,70 e em 2019, R$774.170,18. Já os repasses estaduais em 2018 

foram de R$ 503.165,64 e em 2019 R$ 171.073,26. Considerando a despesa 

de pessoal em relação à despesa total da saúde, em 2018 este item 

correspondeu a R$ 1.498.621,48 e em 2019 foi de R$ 1.704,242, 54, tendo um 

aumento de 12,09%. Já os investimentos houve um gasto em 2018 de R$ 

511.539,00 e 2019 de R$ 44.396,49, tendo assim uma diminuição nos 

investimentos com a rede de saúde de 91,39%. 

Em relação à produção de serviços a meta programada para a realização das 

consultas médicas ultrapassou o preconizado nos parâmetros de cobertura do 

Sistema Único de Saúde em 2019. O total geral de consultas foi de 10.247 

na atenção municipal e especializada. Em Relação às consultas atenção 

básica do Município realizou 9.323 consultas, dentro do parâmetro 

preconizado pelo Ministério da Saúde para atendimentos. Sendo que foram 

realizadas 924 consultas especializadas, 37.863 procedimentos 

ambulatoriais, 2.037 exames, 6.266 procedimentos odontológicos sendo 

1.747 consultas e 4.519 procedimentos, 403 consultas psiquiátricas.  

De um modo geral a produção de serviços encontra-se dentro dos parâmetros 

e o Município deverá se preocupar em ampliar o número de consultas 

especializadas e os procedimentos odontológicos. 

 

 

 

 

 

 



7.10. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

 

As deliberações do Conselho de Saúde sobre a apreciação do RAG constarão 

também, nesta tela. 

 

Relatório Trimestral lei 

8689/93 
1º. 

Quadrimestre 

2º. 

Quadrimestre 

3º. 

Quadrimestre 

Enviado ao Conselho de 

Saúde 
24/05/2019 27/09/2019 27/02/2020 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Relatório traz informações as mais abrangentes possíveis, mas é 

importante frisar que muitas delas ainda são preliminares. Apesar disso não 

invalida a sua elaboração, uma vez que, trata se de documento aberto as 

possíveis retificações e complementações.  

Nesse sentido, críticas e sugestões serão sempre bem-vindas. O esforço 

da equipe em construir essas informações deu maturidade quanto ao 

aperfeiçoamento da gestão para o ano de 2019 e os demais que virão.  

Este Relatório está disponível a todos os interessados na causa do 

aprimoramento do Sistema Único de Saúde no contexto local.    

 

 

 

 

 

 


