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APRESENTAÇÃO  

 

A possibilidade de tomada de decisões de forma descentralizada proporciona maior 

autonomia de ação, ampliando espaços para a solução de problemas dinamizando a 

gestão publica. Essa forma de trabalho gera a necessidade de pactuação entre as três 

esferas de governo tornando, consequentemente, indispensável o planejamento em todos 

os níveis. 

As programações devem direcionar os serviços para que as diferentes instancias 

assumam seus papeis, adotando estratégias que variam conforme suas necessidades e 

possibilidades mas sem perder o foco principal, a consolidação do Sistema Único de 

Saúde  

A lei de criação do SUS, define como atribuição dos gestores implementar 

instrumentos de gestão competentes para a administração da política de saúde em seu 

âmbito de governo dentre estes o Plano de Saúde, que deve ser a expressão concreta do 

processo de planejamento sendo que sua formulação e implementação possibilita a 

qualificação da gerencia e gestão do SUS. Alem disso premia a consolidação do SUS ao 

determinar as políticas a serem priorizadas, indicando descentralização, aproximando as 

ações governamentais às necessidades identificadas pelos usuários, a otimização e a 

racionalidades de utilização dos recursos públicos, a resolutividade das ações e o firme 

compromisso com a equidade dos investimentos. 

A lei 8.080/90, no capitulo III, trata do planejamento e orçamento, estabelecendo 

que “será ascendente, do nível local ate o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 

compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de 

recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da 

União.” Estabelece ainda que, “os planos de saúde serão a base das atividades e 

programações de cada nível de direção do SUS e seu financiamento será previsto na 

respectiva proposta orçamentária”, ficando vetado a “transferência de recursos para o 

financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, salvo em situações de 

emergência ou calamidade publica de saúde”. 

Com o objetivo de cumprir uma determinação legal; e construir um instrumento 

para a gestão municipal na medida em que levanta e analisa a realidade sócio-sanitária, 

indica problemas e prioridades de intervenção para a melhoria da situação de saúde; e 

explicitar a política de saúde, os compromissos assumidos, as metas e os objetivos a ser 
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atingido, nos próximos quatro anos, a secretaria municipal de saúde de Diamante do Sul, 

apresentam seu plano municipal de saúde, devidamente aprovado pelo Conselho 

Municipal de Saúde. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Os planos de saúde constituem importante instrumento de orientação das 

políticas do setor e, portanto devem contemplar as perspectivas dos gestores, técnicos e 

conselheiros de saúde frente às necessidades epidemiológicas, estruturais e assistenciais 

identificando periodicamente. 

 Este plano foi elaborado sobre dois eixos, a analise situacional e a 

determinação dos objetivos, diretrizes e metas. A analise situacional apresenta dados da 

realidade do município levantando as condições de saúde da população 

(responsabilidades exclusivas do setor saúde), os determinantes e condicionantes de 

saúde (medidas compartilhadas com outros setores), e gestão em saúde (infraestrutura e 

recursos humanos disponíveis, participação social); dados esses que permitem a 

identificação, formulação e priorização dos problemas a fim de orientar e definir medidas a 

serem adotadas. Os objetivos expressam o que se pretende fazer a fim de controlar os 

problemas identificados; as diretrizes indicam as linhas de ação a serem seguidas; as 

prioridades quais ações serão privilegiadas; e as metas são expressões quantitativas dos 

objetivos. 

 Para garantir a construção participativa, ampliando o controle social sobre as 

ações e serviços de saúde, foram realizadas pré-conferencias municipais em micro-áreas 

do município levantando necessidades e concepções da comunidade. As propostas das 

pré-conferencias foram discutidas na conferencia municipal e apresentadas como 

diretrizes e objetivos no plano municipal. Também os objetivos traçados no plano de 

governo integram os diretrizes, afinal é a proposta apresentada pela administração e 

aprovada pela população. Os demais objetivos e diretrizes condizem com as pactuações 

e demais instrumentos determinados pela política de saúde do Ministério da Saúde. 

 Como todo planejamento, a vitalidade e pertinência do Plano Municipal de 

Saúde estão assentadas na capacidade deste ser objeto de revisão e atualização 

sistemática, conforme necessidades futuras do processo de gestão administrativo e 

financeira da política de saúde, do monitoramento e da avaliação da situação da saúde da 

população, bem como das linhas de atenção em saúde e dos setores de saúde 

disponibilizados para o enfrentamento da realidade epidemiológica. 
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1. 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 à 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 

à 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 12 km da BR 277, entre Guaraniaçu e Nova Laranjeiras. Foi emancipado em 1990 e 

atualmente conta com uma população estimada de 3.510 habitantes segundo dados IBGE 

2011, possuindo uma extensão territorial de 359,95 km². As maiorias da população, sendo 

um total de 2.105 de seus habitantes, vivem na zona rural e 1.405 na zona  urbana, parte 

delas mora 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% (cinquenta 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 
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dos menores do Estado do Paraná. Dos 399 municípios, Diamante do Sul encontra-se em 

380 na classificação do Estado. 

 

Localização geográfica do Município 
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Abaixo mapa da extensão territorial e os municípios que limitam nosso município.  
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2. Aspectos Demográficos: 

 

CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

O primeiro eixo da análise situacional se refere às condições de saúde da 

população que terá como subsídios os indicadores econômicos e sociais, assim como os 

dados epidemiológicos e a análise da capacidade organizacional nos vários setores de 

assistência à saúde.   

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

Quadro 1 – Dados Populacionais 

A tabela abaixo classifica o numero de domicilio e sua localização na distribuição 

de zona rural e zona urbana, segundo caderno municipal do IPARDES 2012. 

NUMERO DE DOMICÍLIOS SEGUNDO USO E TIPO - 2010 

DOMICÍLIOS URBANA RURAL TOTAL 

TOTAL DE DOMILICÍLIOS 497 732 1.229 

Particulares 497 732 1.229 

Ocupados 437 637 1.074 

Não ocupados 60 95 155 

De uso ocasional 12 38 50 

Vagos 48 57 105 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico  
Nota: Dados da sinopse. 
 

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.   
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Segue gráfico demonstrativo da população rural X 

urbana.  

Estrutura etária da população 

Dados IBGE da distribuição populacional conforme sexo e faixa etária (senso 2010)  
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Quadro 2 – Distribuição da população estimada, por sexo e faixa etária: 

Dados IPARDES da distribuição populacional conforme sexo e faixa etária:  

POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO FAIXA ETÁRIA E SEXO - 2010 

FAIXA ETÁRIA (ano) MASCULINA FEMININA TOTAL 
Menor de 1 ano 21 21 42 
De 1 17 32 49 
De 2 25 21 46 
De 3 29 28 57 
De 4 27 38 65 
De 1 a 4 98 119 217 
De 5 28 24 52 
De 6 28 33 61 
De 7 35 35 70 
De 8 34 31 65 
De 9 32 42 74 
De 5 a 9 157 165 322 
De 10 40 38 78 
De 11 41 40 81 
De 12 46 47 93 
De 13 47 48 95 
De 14 48 45 93 
De 10 a 14 222 218 440 
De 15 63 28 91 
De 16 46 37 83 
De 17 45 37 82 
De 18 30 27 57 
De 19 21 30 51 
De 15 a 19 205 159 364 
De 20 a 24  91 132 223 
De 25 a 29 123 115 238 
De 30 a 34 133 127 260 
De 35 a 39 144 116 260 
De 40 a 44  119 115 234 
De 45 a 49 127 110 237 
De 50 a 54 68 64 132 
De 55 a 59 73 75 148 
De 60 a 64 71 60 131 
De 65 a 69 50 35 85 
De 70 a 74 39 35 74 
De 75 a 79 25 26 51 
De 80 anos e mais 30 22 52 
TOTAL 1.796 1.714 3.510 

FONTE: IBGE – Censo Demografico  NOTA: Dados do universo 
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Entre 2000 e 2010, a razão de dependência de Diamante do Sul passou de 73,25% 

para 57,61% e a taxa de envelhecimento evoluiu de 5,30% para 7,46%. Entre 1991 e 

2000, a razão de dependência foi de 76,51% para 73,25%, enquanto a taxa de 

envelhecimento evoluiu de 2,68% para 5,30%. 

 

 

ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO – DIAMANTE DO SUL  

Estrutura Etária População 
(1991) 

 

% do Total 
(1991) 

População 
(2000) 

% do Total 
(2000) 

População 
(2010) 

% do Total 
(2010) 

 
Menos de 15 anos 

 
1.836 

 
40,66 

 
1.489 

 
40,69 

 
1.021 

 
29,09 

 
15 a 64 anos 

 
2.558 

 
56,66 

 
1.976 

 
54,00 

 
2.227 

 
63,45 

 
65 anos ou mais 

 
121 

 
2,68 

 
194 

 
5,30 

 
262 

 
7,46 

Razão de 
dependência 

 
76,51 

 
1,69 

 
73,25 

 
2,00 

 
57,61 

 
1,64 

Índice de 
envelhecimento 

 
- 

 
2,68 

 
- 

 
5,30 

 
- 

 
7,46 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

 

 

Dados IBGE na tabela abaixo conforme Relatório Anual de Gestão (RAG) 2012 da 

distribuição populacional conforme cor/raça (senso 2010) 

 

População do último Censo (ano 2010) Quantidade % 

Branca 2.451 69,645 

Preta 40 1,15% 

Amarela 19 0,54% 

Parda 1.000 28,67% 

Fonte: RAG 2012 
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Dados IBGE no gráfico abaixo conforme Relatório Anual de Gestão (RAG) 2012 da 

distribuição populacional conforme cor/raça (senso 2010) 

 

 

 

 

Quadro 3 – População estimada residente por ano: 

 Tabela abaixo demonstra serie histórica da população de Diamante do Sul entra os 

anos de 2000 a 2012 

 

PERFIL DEMOGRÁFICO: CRESCIMENTO POPULACIONAL 

População Residente por ano  

Ano População Método 

2012 3.488 Estimativa 

2011 3.499 Estimativa 

2010 3.510 Censo 

2009 3.790 Estimativa 

2008 3.782 Estimativa 

2007 2.931 Estimativa 

2006 3.028 Estimativa 

2005 3.125 Estimativa 

2004 3.312 Estimativa 

2003 3.399 Estimativa 
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2002 3.479 Estimativa 

2001 3.548 Estimativa 

2000 3.659 Estimativa 

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas. 

 

O Município teve uma taxa de crescimento entre 2006-2009 equivalente a 7,8. No 

entanto a partir do ano de 2010, após a realização do Censo, detectou-se a diminuição do 

contingente populacional seguindo-se pelas estimativas de 2011 e 2012. No entanto, 

segundo estimativas do IBGE PARA 2013 a população terá um incremento de 2,7 %, ou 

seja, crescerá de 3.488 para 3.583 habitantes.   

 

Taxa de crescimento anual estimada (%) (2006-2009)                   
7,8  

Mulheres em idade fértil (10-49 anos), 2009.                
1.018  

Proporção da pop. feminina em idade fértil, 2009 (%)                  
60,3  

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas. 

 

Quadro 4 – População residente área rural e área urbana 1991 a 2010 

 

Entre 2000 e 2010, a população de Diamante do Sul teve uma taxa média de 

crescimento anual de -0,41%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de 

crescimento anual foi de -2,31%. No Estado, estas taxas foram de 1,01% entre 2000 e 

2010 e 1,01% entre 1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% 

entre 1991 e 2000. Nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização cresceu 118,80%. 

 

Segue dados na tabela abaixo: 

População Total, por Gênero, Rural/Urbano e Taxa de Urbanização – Diamante do Sul 

População População 
(1991) 

% do total 
(1991) 

População 
(2000) 

% do total 
(2000) 

População 
(2010) 

% do total 
(2010) 

População 
Total 

 
4.515 

 
100,00 

 
3.659 

 
100,00 

 
3.510 

 
100,00 

 
Homens 

 
2.344 

 
51,92 

 
1.950 

 
53,29 

 
1.796 

 
51,17 

 
Mulheres 

 
2.171 

 
48,08 

 
1.709 

 
46,71 

 
1.714 

 
48,83 
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Urbana 

 
826 

 
18,29 

 
1.115 

 
30,47 

 
1.405 

 
40,03 

 
Rural 

 
3.689 

 
81,71 

 
2.544 

 
69,53 

 
2.105 

 
59.97 

Taxa de 
Urbanização 

 
- 

 
18,29 

 
- 

 
30,47 

 
- 

 
40,03 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 
 

RENDA 

3. Aspectos socioeconômicos e de infraestrutura: 

Gráfico serie histórico da renda, pobreza e desigualdades do município de Diamante de 

Sul de 1991 a 2010. 

 

Renda, Pobreza e Desigualdade – Diamante do Sul 

 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 84,70 264,97 344,73 

% de Extremamente pobres 57,17 30,08 11,14 

% de podres 85,02 53,67 27,14 

Índice de Gini 0,56 0,66 0,45 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

A renda per capita média de Diamante do Sul cresceu 307,00% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 84,70 em 1991 para R$ 264,97 em 2000 e R$ 344,73 em 2010. 

A taxa média anual de crescimento foi de 212,83% no primeiro período e 30,10% no 

segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar 

per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 57,17% em 1991 

para 30,08% em 2000 e para 11,14% em 2010. 

A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini passou de 0,56 em 1991 para 0,66 em 2000 

e para 0,45 em 2010. 

O município tem sua economia essencialmente agrícola, baseada na agricultura 

familiar, pecuária e sericicultura, não possui indústrias e o comércio local é de pequeno 

porte. 
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  A Tabela a seguir apresenta dados preparados pelo Instituto de Desenvolvimento 

Econômico e Social – IPARDES, que resumem o aspecto econômico-social do Município. 

 

 

 

ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ÁRES SEGUNDO AS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS – 2006 

ATIVIDADES ECONÔMICAS ESTABELECIMENTOS ÁREA (há) 

Lavoura temporária 148 4.344 

Horticultura e floricultura 19 161 

Lavoura permanente 42 495 

Pecuária e criação de outros animais 369 18.544 

Produção florestal de florestas 

plantadas 

5 1.375 

Produção florestas de florestas nativas 2 X 

Aquicultura 1 X 

TOTAL 586 25.974 

FONTE: IBGE – Censo Agropecuário 

 

 

 

 O principal setor econômico é a agricultura. 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. 

 

 

Gráfico com taxa de atividade e desocupação da população na faixa etária maiores 

de 18 anos no ano de 2010. 
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Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, 

o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 59,90% em 

2000 para 66,17% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o 

percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 

4,43% em 2000 para 3,07% em 2010. 

 

Tabela com taxa de ocupação da população do município de Diamante do Sul com 

maior idade. 

 

OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU MAIS – DIAMANTE DO SUL 

 2000 2010 
 

Taxa de atividade 59,90 66,17 

Taxa de desocupação 4,43 3,07 

Grau de formalização dos ocupados – 18 anos ou mais   

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo 23,00 34,21 

% dos ocupados com médio completo 12,83 21,11 

Rendimento médio 
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% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. 75,33 45,19 

%dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. 88,57 88,99 

Fonte: Pmud, Ipea e FJP 

 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 53,88% 

trabalhavam no setor agropecuário, 3,77% na indústria de transformação, 2,45% no setor 

de construção, 0,10% nos setores de utilidade pública, 11,70% no comércio e 27,17% no 

setor de serviços. 

Quadro 5 – Dados econômicos: 

   A razão de renda é um indicador economico-social que representa o número de 

vezes que a renda do quinto superior da distribuição da renda (20% mais ricos) é maior 

do que a renda do quinto inferior (20% mais pobres) na população residente em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado.  

Não foi possível encontrar dados desse indicador para o Município de Diamante do 

Sul e por isso estão apresentados os indicadores do País, regiões e estados do Sul nas 

Tabelas a seguir. As tabelas apresentam indicadores diferentes para um mesmo período, 

uma vez que os cálculos foram modificados. 

Analisando as tabelas é possível visualizar que a razão de renda está em tendência 

decrescente nos períodos analisados e que a região Sul apresenta os menores valores, 

significando que os 20 % mais ricos tem renda 15 vezes maior que os 20 % mais pobres. 

Em contrapartida, no Plano nacional essa razão equivale a 21 vezes. O Estado do Paraná 

apresenta razão em valor numérico 15,31. 

Tabela– Razão de renda, Brasil e grandes regiões – 1993-2005 

Razão de renda Brasil e grandes regiões: 
Período 1993 1997 2001 2005 

Brasil   28,7 29,3 27,6 21,8 

Norte   20,4 23,0 20,1 15,7 

Nordeste 31,0 27,3 25,0 20,4 

Sudeste 21,1 21,5 22,0 17,4 

Sul 18,6 20,2 19,3 15,6 

Centro-Oeste 23,3 23,6 23,6 20,0 

Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 
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Tabela abaixo demonstra as atividades econômicas da população. Segundo dados 

caderno municipal do IPARDES 2012. 

POPULAÇÃO OCUPADA SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS - 2010 

Atividades econômicas (CNAE Domiciliar 2.0) N° de Pessoas 

Agricultura, pecuária, produção florestal. Pesca e aquicultura 881 

Indústrias de transformação 58 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação. 1 

Construção 35 

Comercio, reparação de veículos automotores e motocicletas. 188 

Transporte, armazenagem e correio. 38 

Alojamento e alimentação 2 

Atividades financeiras, de seguro e serviços relacionados. 6 

Atividade profissional cientifica e técnica 7 

Administração pública, defesa e seguridade social. 206 

Educação 52 

Saúde humana e serviços sociais 6 

Outras atividades de serviços 15 

Serviços domésticos 82 

Atividades mal especificadas 19 

TOTAL 1.597 

FONTE: IBGE – Censo Demográfico 
NOTA: Atividade econômica segundo a CNAE domiciliar 2.0 

Resultados gerais da amostra 

 

Diamante do Sul foi classificado pelo IBGE (censo 2010) como dentro da faixa de 

pobreza, sendo que 51,68% (cinquenta e um vírgula 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.  
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Neste município, de 2000 a 2010, a proporção de pessoas com renda domiciliar per 

capita inferior a R$ 140,00 reduziu em 49,1%; para alcançar a meta de redução de 50%, 

deve ter, em 2015, no máximo 27,4%. 

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. 

 

Quadro 6 -  Indicadores econômicos e sociais: 

 

Para analisar o nível de desenvolvimento humano de um determinado país, é 

preciso realizar estudos acerca de diversos indicadores sociais, mais especificamente os 

percentuais sobre a condição de saúde, renda, educação e expectativa de vida. 

 

Com base nos dados dos indicadores sociais, o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD) elaborou um método de avaliar chamado de Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). 

 

Segue abaixo tabela com os índices municipais de 1991 a 2010. 

 

INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL E SEUS COMPONENTES – 

DIAMANTE DO SUL 

IDHM E Componentes 1991 2000 2010 
 

IDHM Educação 0,152 0,293 0,479 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 11,46 16,98 26,27 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 6,68 49,56 93,46 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental 

40,44 47,31 89,64 

% 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 12,63 40,94 49,21 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 9,97 16,30 26,17 
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IDHM Longevidade 0,637 0,707 0,777 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 63,24 67,44 71,62 

IDHM Renda 0,379 0,562 0,605 

Reanda per capita (em R$) 84,70 264,97 344,73 

Fonte: Pmud, Ipea e FJP 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Diamante do Sul é 

0,608, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Médio 

(IDHM entre 0,6 e 0,699). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,186), seguida por Longevidade e por 

Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Renda 

(com crescimento de 0,183), seguida por Educação e por Longevidade. 

 

Gráfico da evolução do IDH e desenvolvimento do município de Diamante do Sul 

(rosa/lilás) em comparação com maior índice (azul), menor índice (vermelho), média do 

estado do Paraná (cinza) e média brasileira (verde).  

 

F

onte: Pnud, Ipea e FJP 
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Segue abaixo tabela com os índices municipais de 1991 a 2010. 

 

  
Taxa de Crescimento 

Hiato de 
Desenvolvimento 

Entre 1991 E 2000 + 46,99% + 23,35% 

Entre 2000 E 2010 + 24,59% + 23,44% 

Entre 1991 e 2010 + 83,13% + 41,32% 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

 

Evolução Entre 2000 e 2010 

O IDHM passou de 0,488 em 2000 para 0,608 em 2010 - uma taxa de crescimento 

de 24,59%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do 

município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzida em 23,44% entre 2000 e 

2010. 

 

Entre 1991 e 2000: 

O IDHM passou de 0,332 em 1991 para 0,488 em 2000 - uma taxa de crescimento 

de 46,99%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do 

município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 23,35% entre 1991 e 

2000. 

 

Entre 1991 e 2010: 

Diamante do Sul teve um incremento no seu IDHM de 83,13% nas últimas duas 

décadas, acima da média de crescimento nacional (47,46%) e acima da média de 

crescimento estadual (47,73%). O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância 

entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 41,32% 

entre 1991 e 2010. 

 
 

Ranking: 

 

Diamante do Sul ocupa a 3957ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 

municípios do Brasil, sendo que 3956 (71,09%) municípios estão em situação melhor e 
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1.608 (28,89%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 399 outros 

municípios de Paraná, Diamante do Sul ocupa a 393ª posição, sendo que 392 (98,25%) 

municípios estão em situação melhor e 6 (1,50%) municípios estão em situação pior ou 

igual. 

 

Taxa de analfabetismo 

 

Percentual de pessoas com 15 e mais anos de idade que não sabem ler e escrever 

pelo menos um bilhete simples, no idioma que conhecem na população total residente da 

mesma faixa etária, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Segue taxa de analfabetismo segundo faixa etária conforme caderno municipal 

IPARDES 2012. 

TAXA DE ANALFABETISMO SEGUNDO FAIXA ETÁRIA - 2010 

Faixa Etária (anos) Taxa (%) 

De 15 ou mais 19,12 

De 15 e 19 0,82 

De 20 a 24 4,04 

De 25 a 29 6,30 

De 30 a 39 13,08 

De 40 a 49  20,38 

De 50 e mais 45,35 

FONTE: IBGE – Censo Demográfico 
NOTA: Foi considerado como anafabetas as pessoas maiores de 15 anos que declararam não seren 
capazes de ler e escrever um bilhete simples ou apenas assinam o próprio nome, incluindo as que 
aprenderam a ler e escrever, mas esqueceram. 

 

Educação 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados 

ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do município e 

compõe o IDHM Educação. 
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No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola 

cresceu 88,58% e no de período 1991 e 2000, 641,92%. A proporção de crianças de 11 

a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 89,47% entre 

2000 e 2010 e 16,99% entre 1991 e 2000. 

 

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo 

cresceu 20,20% no período de 2000 a 2010 e 224,15% no período de 1991 a 2000. E a 

proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 60,55% 

entre 2000 e 2010 e 63,49% entre 1991 e 2000. 

 

Abaixo gráfico de escolares matriculados por faixa etária em Diamante do Sul entre 

os anos de 1991 a 2010. 

 

 

 

 

 

 

Segue gráfico do fluxo escolar por faixa etária em diamante do sul no ano de 2010: 



26 

 

 

 

 

Em 2010, 68,62% dos alunos entre 6 e 14 anos de Diamante do Sul estavam 

cursando o ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 2000 eram 

42,58% e, em 1991, 23,41%. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 31,11% estavam cursando 

o ensino médio regular sem atraso. Em 2000 eram 13,57% e, em 1991, 0,00%. Entre os 

alunos de 18 a 24 anos, 8,68% estavam cursando o ensino superior em 2010, 3,01% em 

2000 e 0,00% em 1991. 

 

Nota-se que, em 2010, 0,59% das crianças de 6 a 14 anos não frequentavam a 

escola, percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 19,79%. 
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Quadro 7 – Proporção da população residente alfabetizada segundo faixa etária no 

município. 

REDE DE ENSINO PÚBLICA E PRIVADA DE 1.º  E 2.º GRAUS - 2012 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO PÚBLICA PRIVADA 

Fundamental Municipal 3 - 

Fundamental Estadual 3 - 

Médio Estadual 2 - 

Pré Escolar Municipal  1 - 

Creche Municipal 1 - 

 Total 10 - 

FONTE: MEC/INEP; SEED 

 

Níveis de escolaridade: 

A Taxa de alfabetização é uma avaliação pelos estados ou por instituições como a 

ONU da percentagem de pessoas com capacidade de ler e escrever na população de um 

país. Essa medida é um dos indicadores de desenvolvimento de um país, a ONU serve-se 

aliás deste fator para calcular o IDH. 

 

Quadro 8 – Dados educacionais segundo numero de matriculas. 

MATRÍCULAS NO ENSINO REGULAR SEGUNDO A DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA – 2012 

 

DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA 

CRECHE PRÉ-

ESCOLA 

FUNDAMENTA

L (1) 

MÉDIO 

Estadual 0 0 368 211 

Municipal 34 53 334 0 

Total 34 53 702 201 

FONTE: MEC/INEP; SEED 
NOTA: Os dados referem-se à matrícula do ensino regular com os inclusos. 
(1) Ensino Fundamental: incluí matrículas do ensino de 8 e de 9 anos. 
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MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL E DE JOVENS E ADULTOS SEGUNDO A 

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA – 2012 

 

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA EDUCAÇÃO ESP. EJA 

Particular 3 - 

 Total 3 - 

FONTE: MEC/INEP; SEED 

 

Anos Esperados de Estudo: 

 

Os anos esperados de estudo indicam o número de anos que a criança que inicia a 

vida escolar no ano de referência tende a completar. 

Em 2010, Diamante do Sul tinha 10,51 anos esperados de estudo, em 2000 tinha 7,90 

anos e em 1991 8,97 anos. Enquanto que Paraná tinha 10,43 anos esperados de estudo 

em 2010, 10,11 anos em 2000 e 9,68 anos em 1991. 

 

 

População Adulta 

 

Gráficos demonstrando a escolaridade da população adulta nos últimos anos 1991 

a 2010.  
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A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a 

conhecimento e também compõe o IDHM Educação. 

Em 2010, 26,27% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino 

fundamental e 15,77% o ensino médio. Em 

Paraná, 55,53% e 38,52% respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, 

em função do peso das gerações mais antigas e 

de menos escolaridade. 

A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 5,38% nas 

últimas duas décadas 

 

ASPECTOS GERAIS COM ABRANGÊNCIA RURAL E URBANA 

 

▪ Água: rede pública: 40,60%, poço/ nascente: 59,40% ; 

▪ Esgoto: fossa 97,38%, céu aberto: 2,62%;  

▪ Energia: Energia elétrica: 95,70% 

▪ Lixo: coleta pública: 39,48% , queimado/ enterrado: 59,40%, céu aberto: 1,12% 

▪ Habitação: Tijolo: 17,21%; Taipa: 0%; madeira: 81,01%; material aproveitado: 

1,40%, outros: 0,37% 

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

ambiente, com o auxílio dos funcionários da Emater. 

Segue tabela com informações da população acompanhada pela Equipe Saúde da 

Família e cadastrada no SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica) municipal. 

Numero de famílias cadastradas: 1.047 famílias 

Numero de famílias acompanhadas de SUS 1.039 famílias 

Numero de famílias com Plano de Saúde 08 famílias 

Numero de pessoas cadastradas usuárias do SUS 3.315 pessoas 

Fonte: SIAB 2012 
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Quadro 9 – Proporção de moradores por tipo de instalação sanitária 

 

Consumo e número de consumidores de energia elétrica - 2012 

A cobertura de energia elétrica do município atinge um total de 95,70% dos 

domicílios (segundo dados SIAB municipal, ano 2012), restando uma demanda não 

atendida de 4,30%. 

Quadro 10 – Proporção de moradores por tipo: 

 

DESTINO DO LIXO - 2012 

DESTINO QUANTIDADE % 

Coletado 422 39,48% 

Queimado/Enterrado 635 59,40% 

Céu aberto 12 1,12% 

FONTE: SIAB municipal, ano 2012 

 

Coleta Seletiva. A coleta seletiva esta sendo programada e organizada para ser 

realizada a dois dias semanais, com o mesmo percurso da coleta de lixo orgânico. Uma 

associação de recicladores estará sendo organizada no município. 

 

Quadro 11 – Proporção de moradores por tipo de abastecimento de água. 

TRATAMENTO DE ÁGUA, NOS PERÍODOS DE 2009 A 2012 

TRATAMENTO DE ÁGUA 2009 2010 2011 2012 

Filtração 37 42 45 37 

Fervura  0 1 0 0 

Cloração 651 693 702 714 

Sem tratamento 350 308 319 318 

FONTE: SIAB Municipal – 2009 – 2012 

 

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

realizado na água que sai da torneira. 
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4.  Diagnóstico Epidemiológico:  

 

4.1. Vigilância Epidemiológica:  

  

Como define a Lei Complementar n.º 141/2012, a vigilância epidemiológica é "o 

conjunto  de   atividades  que  permite reunir a informação indispensável para conhecer, a 

qualquer momento, o comportamento ou história natural das doenças, bem como detectar 

ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com o fim de recomendar 

oportunamente, sobre bases firmes, as medidas indicadas e eficientes que levem à 

prevenção e ao controle de determinadas doenças".   

 Para isso conta com ferramentas importantíssimas no âmbito de Sistemas de 

informação tais como: 

 
 
Quadro 12 – Informações sobre nascimentos no período de 2008 a 2012. 
 
 
 Segue tabela com serie histórica numero de nascidos vivos no período de 2008 a 

2012, numero de mães entre 10 e 19 anos e percentual de partos normais e partos 

cesáreos. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE NASCIMENTOS NO PERÍODO DE 2008 A 2012 

CONDIÇÕES 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de NV 68 41 40 45 53 

Número de mães de 10-19 anos 14 0 4 8 9 

Número de mães de 10-14 anos 2 0 0 0 1 

Taxa de NV por partos cesáreos  26,4 

(18) 

36,6% 

(15) 

20% 

(8) 

44,5% 

(20) 

- 

- 

Taxa de NV por partos vaginais 73,6% 

(50) 

63,4% 

(26) 

80% 

(32) 

55,5% 

(25) 

- 

- 

FONTE: SINASC; Ministério da Saúde, DATASUS. 
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Observando a tabela acima nota-se que no município de Diamante do Sul, a 

percentual de mulher que realizaram partos normais tem uma grande vantagem quanto 

aos partos cesáreos nos últimos 5 anos. No ano de 2011 o percentual teve uma pequena 

queda e 2012, devido o banco de dados não ter fechado ficou sem informação. 

 
 
SINASC: Sistema de Informações de Nascidos Vivos 

 

 Segue Abaixo gráfico comparativo de número de nascimentos desde o ano de 

2008 até 2012: 

 

   
Fonte: Tabwin Sim/Sinasc 19/11/2013 

 
 
 

Podemos observar no gráfico acima desde o ano de 2008 a natalidade vem caindo 

em nosso município. Justifica-se aí a baixa cobertura vacinal das vacinas do calendário 

básico. 
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Quadro 13 - NUMERO DE CRIANÇAS NASCIDAS VIVAS POR NÚMERO DE 

CONSULTAS DE PRÉ-NATAL 

 

 

NÚMERO DE CRIANÇAS NASCIDOS VIVOS NO PERÍODO DE 2008 A 2012, POR 
CONSULTAS DE PRE NATAL. 

 
 

 
Nenhuma 

 
1-3 vezes 

 
4-6 vezes 

 
7 e + 

 
Total 

Diamante do Sul  
1 

 
15 

 
44 

 
187 

 
247 

Fonte: Tabwin Sim/Sinasc 19/11/2013 

 
 

  
Podemos observar que no quadro 13  a grande maioria das gestantes realizaram 7 

consultas ou mais de pré-natal. Numero que reflete uma gestação acompanha e com 

qualidade de um pré-natal de qualidade. 

 

 

Quadro 14-  PERCENTUAL DE MULHERES QUE INICIARAM O PRÉ-NATAL DE ATÉ 12 

SEMANAS DE GESTAÇÃO. 

PERCENTUAL DE MULHERES QUE INICIARAM O PRÉ-NATAL DE ATÉ 12 

SEMANAS DE GESTAÇÃO 

INÍCIO DO PRÉ-NATAL 2008 2009 2010 2011 2012 

Até 12 semanas 24 15 22 35 33 

FONTE: SISPRENATAL 

 

 

Sabemos que é de suma importância a detecção precoce das gestantes, Estamos 

conseguindo bons índices de captação da gestante, uma vez que trabalhamos a 

estratificação da gestante, testes rápidos, formando um vínculo cada vez mais assíduo 

entre gestante e profissional. 
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Quadro 15- Taxa de mortalidade em crianças menores de 1 ano de idade a cada mil 

nascidos vivos – 2008 - 2012. 

 
 

MORTALIDADE INFANTIL E PERCENTUAL DE  VITABILIDADE, SEGUNDO AVALIAÇÃO 

DO CRMI - 2008 a 2012- 10ª RS - DIAMANTE DO SUL 
   

Ano  Nº Nasc. 

Vivos 

N.º 

óbitos 

CMI Óbitos 

av. 

% avalição Redutív

el 

% redut.. Óbito 

fetal 

2008 68  1 14,71 1 100 1 100,00 1 

2009 41  1 24,39 1 100 1 100,00 1 

2010 40 0 0,00 0 0 0   1 

2011 45 1 22,22 1 100 0 0,00 0 

2012 53  1 18,87 1 100 0 0,00 0 

Fonte: 10.ª RS/SEPI/SIM/SINASC 

 
Devido Diamante do Sul sem um município de pequeno porte e ter um numero 

pequeno de nascidos vivos, quando ocorre um óbito infantil nossos taxa de óbito infantil 

eleva-se em grandes proporções. Todos os óbitos ocorridos foram justificados no comitê 

regional de mortalidade infantil, e classificados com causas não evitáveis. 

 
 

Quadro 16 - Taxa de mortalidade materna (a cada 100 mil nascidos vivos) – 2008 – 2012. 

  

Nosso município não tem registro de mortalidade materna nos últimos anos, sendo 

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

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

assistência pré-natal, melhor acesso aos serviços, e uma atenção mais criteriosa quanto 

ao parto. Evitar mortes desnecessárias é responsabilidade de todos os profissionais de 

saúde, que podem e devem contribuir. 

 
 
 
 
 
Quadro 17 – Cobertura vacinal   
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 Segue tabela com serie histórica de cobertura vacinal de 2008 a 2012 das vacinas 

implantadas pelo Ministério da Saúde de rotinas.·. 

 

VACINA 2008 2009 2010 2011 2012 

Menores de 1 ano      

BCG 8,82% 2,94% 4,88% - 7,32% 

Hepatite B 85,29% 73,53% 75,61% 87,80% 117,07% 

Rota Vírus Humano 55,88% 57,35% 85,37% 63,41% 97,56% 

Poliomielite 77,97% 77,94% 73,17% 87,80% 129,27% 

Tetravalente 80,88% 77,94% 73,17% 82,93% 117,07% 

Febre Amarela 64,71% 69,12% 78,05% 73,17% 104,88% 

Maiores de 1 ano      

Tríplice Viral 83,82% 86,76% 87,80% 82,93% 100% 

Campanha de Vacina     

Nª Idoso 455 477 477 477 393 

Contra a Gripe 

Idosos 

59,78% 70,02% 83,65% 70,44% 86,26% 

FONTE: SI-PNI 

 

Devido nos anos de 2008 a 2010 a população menor de um ano ser superestimada 

pelo Ministério da Saúde, nosso município não conseguiu os índices desejados com a 

cobertura vacinal. Já nos anos de 2011 e 2012 esses dados foram ajustados pelo 

Ministério da Saúde e nota-se uma grande melhora em nossos índices.  

O percentual da vacina BCG encontra-se inferior a 10% em toda a serie histórica 

devido Diamante do Sul não ter hospital e não realizar partos no município, essa vacina 

tem como rotina ser realizada intra- hospitalar nas primeiras horas de vida do recém-

nascido. 

A vacinação do idoso que demonstrada na tabela é a vacina da contra a 

gripe/influenza sazonal que é realizada anualmente em campanhas nacionais 

organizadas pelo Ministério da Saúde, estados e municípios. Os idosos que são 
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contemplados com essa vacina são os maiores de sessenta anos e existe uma resistência 

em receber isso imunobiológico devido mitos que a vacina irá fazer mal a saúde. 

 

Quadro 18 – DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA – 2008-2012 

 

Essas doenças são monitoradas pelo Sistema de Informação Nacional de Agravos 

Notificáveis – SINAN.  É alimentado na  Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Diamante do Sul - Pr. 

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

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

notificação compulsória ou de interesse nacional, estadual ou municipal. Este instrumento 

é encaminhado aos serviços responsáveis pela informação e/ou vigilância epidemiológica 

da Secretaria Municipal, que deve repassar semanalmente os arquivos em meio 

magnético para as Secretarias Estaduais de Saúde (SES). A comunicação das SES com 

a SVS deverá ocorrer quinzenalmente, de acordo com o cronograma definido pela SVS 

no início de cada ano. Caso não ocorra nenhuma suspeita de doença, as unidades 

precisam preencher o formulário de notificação negativa, que tem os mesmos prazos de 

entrega. Esta é uma estratégia criada para demonstrar que os profissionais e o sistema 

de vigilância da área estão alerta para a ocorrência de tais eventos e evitar a 

subnotificação. Caso os municípios não alimentem o banco de dados do SINAN, por dois 

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

conforme     Portaria     N.º  1882/GM  de  16/12/1997. Entre o período de 2008 a 2012  os    

agravos notificados no SINAN de Diamante do Sul foram os seguintes: 

Segue tabela com os dados registrados e confirmados como doenças de 

notificação compulsória nos anos de 2008 a 2012. 

 

DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA – 2008-2012 

DNC 2008 2009 2010 2011 2012 

Acidente por animais peçonhentos 12 17 27 10 17 

Atendimento anti-rábico 7 9 8 18 10 
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Cisticercose não especificada - - - - - 

Condiloma acuminado (verrugas 

anogenitais) 

- - - - - 

Conjuntivite aguda não especificada - - - 9 19 

Dengue - - - 2 1 

Doença de chagas aguda - - - - - 

Doenças exantemáticas -  rubéola - - - - - 

Doença sexualmente transmitidas, não 

especificadas 

- - - - - 

Hantavirose - - - - 3 

Hepatites virais - - 2 1 - 

Leptospirose      

Meningite – sem distinção na Suspeita 1 1 - - - 

Sífilis não especificada - - - 2 2 

Sífilis congênita - - - - - 

Sífilis em gestante - - - - 1 

Síndrome do corrimento uretral em 

homem 

- - - - - 

Varicela - - 44 6 4 

Violência doméstica - - - - 2 

Fonte: SINAN (Sistema de Informação de Notificação de Agravos) 

 

Analisando a tabela acima, podemos destacar o surto de varicela que tivemos no 

ano de 2009, onde houve 44 notificações. Outro ponto importante a destacar são os 

casos de notificações de violência, no qual se observa que após a implantação do 

programa de violência, lançado em 2012, 02 notificações, tentando ao máximo prevenir as 

subnotificações. Notificações como acidentes por animais peçonhentos, atendimentos e 

antirrábicos sempre haverá numa proporção igualitária aos anos anteriores. As 

notificações de doenças notificadas de dengue com casos notificados e confirmados em 

2011 e  2012 nenhum caso ocorreu à contaminação em Diamante do Sul todos foram 

importados de outro município. Em 2012 notificamos casos de hantavirose com 03 casos 

notificados sendo que  02 casos evoluirão para óbitos. 
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Quadro 18b – Sífilis congênita 

Nosso município não tem registro de Sífilis Congênita nos últimos anos, no ano de 

2012 notificamos 01 (um) caso de Sífilis na Gestação e o mesmo foi tratado com sucesso, 

sendo uma vitória para o município, nota-se melhoria na qualidade da assistência pré-

natal e melhor acesso aos serviços.  

 

Quadro 19: Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - 

CID10 por local de residência, Período de 2012. 

 

Quadro 20 - Taxa da população idosa internada por fratura de fêmur 

  

Segue tabela com taxa de internamento por causa fratura de fêmur nos anos de 

2008 a 2012. 

Taxa da população idosa internada por fratura de fêmur 2008 a 2012 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 

N° casos   0   0   1   0   1 

Fonte: DATASUS 

  

 

Conforme registros e históricos de internamento doas anos de 2008 a 2012 

ocorrem fraturas de fêmur nos anos de 2010 registrado um caso e no ano de 2012 

registrado um caso. 

 

 

 

Quadro 21 - Morbidade Hospitalar por Grupos de Causa e Faixa Etária – 2012 

  

Segue tabela de serie histórica das causa básica de internamento no ano de 2012 

segundo informações colhidas no Banco de dados do Sistema Único de Saúde. 
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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 2012 Total % 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 14 14 5,2% 

II.  Neoplasias (tumores) 22 22 8,1% 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 3 3 1,1% 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 3 3 1,1% 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 3 3 1,1% 

VI.  Doenças do sistema nervoso 1 1 0,4% 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastoide 1 1 0,4% 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 23 23 8,5% 

X.   Doenças do aparelho respiratório 85 85 31,5% 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 17 17 6,3% 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1 1 0,4% 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 4 4 1,5% 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 6 6 2,2% 

XV.  Gravidez parto e puerpério 40 40 14,8% 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 4 4 1,5% 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 3 3 1,1% 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 3 3 1,1% 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 26 26 9,6% 

XXI. Contatos com serviços de saúde 11 11 4,1% 

Total 270 270 100,0% 

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 2012, destacando-se 31,5% das causas Doenças do 

aparelho respiratório e com 14,8% internamento devido gravidez, parto e puerpério. 

 

 



40 

 

Quadro 21a – Mortalidade Geral por Local de Residência – 2012 

 Segue gráfico com dados dos óbitos ocorridos no município de Diamante do Sul no 

ano de 2012. 

 

 
 No ano de 2012 foram registrados e vinte e três óbitos no município de Diamante 

do Sul segundo informações do Sistema Informações de Mortalidade. Segue tabela 

abaixo especificando causas. 

 

Quadro 21b – Outros indicadores de mortalidade proporcional ao período de 2008-2012  

 

 Segue tabela com serie histórica de causas de óbitos ocorridos 2008 a 2012 em 

Diamante do Sul.  

 
 

FREQUÊNCIA POR ANO DO ÓBITO SEGUNDO CAUSA (CAP CID10)  
MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL  
Causa (Cap CID10) 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 2 0 1 0 3 6 

II.  Neoplasias (tumores) 5 3 3 7 2 20 

III. Doenças sangue órgãos hemat e 

transt imunitár 

0 0 0 1 0 1 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1 0 0 0 0 1 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 0 0 0 1 0 1 

VI.  Doenças do sistema nervoso 0 0 0 1 3 4 

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



41 

 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastoide 0 0 0 0 0 0 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 2 7 3 12 4 28 

X.   Doenças do aparelho respiratório 0 2 3 2 3 10 

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

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 0 0 0 0 0 0 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 0 0 0 0 0 0 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1 0 0 0 0 1 

XV.  Gravidez parto e puerpério 0 0 0 0 0 0 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 2 1 1 0 0 4 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 1 1 0 1 1 4 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 4 0 1 2 1 8 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 0 0 0 0 0 0 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 5 2 3 3 5 18 

XXI. Contatos com serviços de saúde 0 0 0 0 0 0 

Total 26 17 15 31 23 112 

Fonte: SIM (sistema e informação de mortalidade). 

  

Nos últimos cinco anos, entre 2008 a 2012 ocorrem 112 (cento e doze) 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 externa. 

 

Quadro 22 – Indicadores relacionados a Atenção Básica  

 

Indicadores  2008 2009 2010 2011 2012 
% de ação coletiva de 

escovação dental 
supervisionada 

 
4,36% 

 
7,15% 

 
3,19% 

 
3,26% 

 
5,79% 

% de exodontia 
realizada em relação 
aos procedimentos 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

% de acompanhamento 
das condicionalidades 

do Programa Bolsa 
Família 

 
90,81% 

 
65,96

% 

 
52,72

% 

 
64,34% 

 
75,86% 

Taxa de Internações por 
diabetes mellitus e suas 

complicações 
(população acima de 30 

anos) 

 
3 

 
2 

 
3 
 

 
1 

 
2 

Taxa de Internações por      
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Acidente Vascular 
Cerebral (AVC)  

(população acima de 30 
anos) 

1 10 5 4 1 

% de exames 
citopatológicos do colo 
do útero em mulheres 
de 25 a 64 anos e a 

população feminina na 
mesma faixa etária 

 
0,68 

 
1,10 

 
1,24 

 
1,12 

 

 
0,94 

% de mamografias em 
mulheres de 50 a 69 
anos e a população 
feminina na mesma 

faixa etária 

 
0,12 

 
0,21 

 

 
0,48 

 
0,52 

 
0,45 

Fonte: DATASUS, TABNET-WIN 

 

 

 

5 - REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE 

 
 
Quadro 23 - Estabelecimentos e tipo de prestador, segundo dados do CNES – Paraná no 

ano de 2012. 

REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE 

ESTABELECIMENTO PÚBLICO FILANTRÓPICO PRIVADO TOTAL 

Policlínica - - - - 
Unidade Básica de 

Saúde 
 
2 

 
- 

 
- 

 
2 

Clínica 
Especializada/Ambulatóri

o Especializado 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Consultório Isolado - - - - 
Hospital Geral - - - - 

Unidade de Serviço de 
Apoio de Diagnose e 

Terapia 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

Secretaria de Saúde 1 - - 1 
FONTE: CNES 
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Quadro 24 - Número de estabelecimentos por tipo de convênio segundo tipo de 

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

SERVIÇO 

PRESTADO 

SUS CONVENIADO TOTAL 

Internação - - - 

Ambulatorial  - - - 

Urgência - - - 

Vig. Epidemiológica 1 - 1 

Vig. Sanitária 1 - 1 

Farmácia  1 - 1 

Outros - - - 

FONTE: CNES 

 
 
Quadro 27 - Recursos Humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas. 
 

CATEGORIA SUS NÃO 

SUS 

TOTAL 

Médicos 1 0  

Anestesista 0 0  

Cirurgião Geral 0 0  

Clínico Geral 0 0  

Gineco Obstetra 1 0  

Médico de Família 1 0  

Pediatra 0 0  

Psiquiatra 1 0  

Radiologista 0 0  

Cirurgião dentista 3 0  

Enfermeiro 2 0  

Fisioterapeuta 1 0  

Fonoaudiólogo 0 0  

Nutricionista 1 0  

Farmacêutico 1 0  

Assistente social 1 0  

Psicólogo 1 0  
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Auxiliar de Enfermagem 0 0  

Técnico de Enfermagem 5 0  

FONTE: CNES 

 
 
 
Quadro 28 Série histórica de cobertura da APS, ESF e ESB 
 

COBERTURA 
POPULACIONAL 

2008 2009 2010 2011 2012 

ESF 100 91,22 91,22 98,29 98,6 
ESB 103,2 100 91,03 98,29 98,29 

FONTE: MS – Salda de Situação 

 

 

 

Quadro 30 - 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 DISP. AO SUS 

Mamógrafo - - - 
Raio X 1 - 1 

Tomógrafo 
Computadorizado 

- - - 

Ressonância 
Magnética 

- - - 

Ultrassom 1 - 1 
Equipo 

Odontológico 
Completo 

 
2 

 
2 

 
2 

    
FONTE: Departamento de Patrimônio do Município 
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6– GESTÃO EM SAÚDE 

 

6.1 PLANEJAMENTO 
 

A direção e as divisões de apoio administrativo da Secretaria Municipal de Saúde 

estão localizadas na av. Getulio Vargas s/n, na (UAPSF), Unidade de Atenção Primaria de 

Saúde da Família, e a estrutura organizacional podem ser visualizadas no organograma 

abaixo: 

 

A Direção geral da Secretaria é constituída pelo Gestor, e pelos Departamentos de 

Saúde, constituído pelo Administrativo, Atenção básica, Vigilância em saúde e assistência 

farmacêutica reúnem-se esporadicamente, em geral motivados por necessidades 

eventuais.  

O Planejamento das ações e o processo de tomada de decisão têm sido feito perante 

reuniões de equipe quando necessária. 

 

 Constatações 

 

Não existe um processo sistemático de planejamento das ações, que envolve 

cronograma, agenda, plano de ação, avaliação de metas e resultados.  
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Em relação aos instrumentos de gestão do SUS, o Plano Municipal de Saúde  está 

atualizado, sendo que a última versão é de 2010. A Programação Anual de Saúde, de 

acordo com a Portaria 3085/2006 foi elaborada para o ano de 2013, ainda que não 

houvesse Plano municipal de Saúde antes de 2010. O Relatório Anual de Gestão de 2012 

está disponível e atende as exigências para a sua elaboração. E o (COAP) Contrato 

Organizativo da Ação Publica da Saúde esta em fase de construção do município 

juntamente com o apoio da 10ª regional de saúde. 

 

6.2 DESCENTRALIZAÇÃO/REGIONALIZAÇÃO  

 

O Município participa ativamente dos processos que envolvem o interesse regional, 

com base na área vinculada à 10ª. Regional de Saúde, sediada em Cascavel. Esse 

espaço territorial é constituído por 25 municípios, num total de 501.851 habitantes 

(CENSO 2000 - IBGE). Em termos de saúde, a região instituiu um Consórcio 

Intermunicipal de Saúde, denominado CISOP (Consórcio Intermunicipal de saúde do 

Oeste do Paraná), com sede administrativa e operacional no Município de Cascavel. O 

Consórcio disponibiliza vários serviços para o Município de Diamante do Sul com 

atendimentos aos usuários do Município e também a população proveniente dos demais 

Municípios que fazem parte do Consórcio.  



47 

 

 

     A direção da Secretaria participa também de todas as reuniões promovidas pelo 

Colegiado de Gestão Regional (anteriormente denominada Comissão Bipartite Regional), 

atualmente CIR. E também das reuniões na  capital do estado da Comissão Intergestores 

Bipartite – (CIB-PR) e (COSEMS-PR) Conselho de Secretários Municipais de Saúde do 

Paraná. 

Em relação ao Pacto pela Saúde, o Município participou efetivamente do processo de 

implantação, em conjunto com os demais municípios e sob a coordenação da 10ª. 

Regional de Saúde, assinando o Termo de Compromisso de Gestão homologado pela  

PORTARIA Nº 477/GM DE 12 MARÇO DE 2008.  

 

6.3 FINANCIAMENTO  
 

A movimentação financeira da Secretaria Municipal de Saúde é realizada através 

do Fundo Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal Lei n° 32, de 19/12/1993 cujo 

CNPJ é 09.015.691/0001-71. Nele, obrigatoriamente são depositados todos os recursos a 

serem destinados ao financiamento das ações de saúde, recebendo, inclusive os 

repasses federais e  estaduais. 
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6.3.1 Receitas  

 

6.3.1.1 Receitas por esferas de gestão 

 

Tendo por base os dados informados no SIOPS1, em relação ao financiamento da 

saúde, o Município teve uma participação de 74 % das receitas e ficando os repasses 

federais na ordem de 26 % no ano de 2011, num montante de R$ 1.852.127,24. Em 2012, 

o governo federal participou com 29 % da receita e o Município com 71 %. Entre 2011 e 

2012 o decréscimo da receita para a saúde foi equivalente a 12 %. 

 

Quadro 31. Transferências por Esfera de Gestão - Receitas 2011 e 2012 
 2011(R$) % 2012(R$) % 

RECEITA TOTAL SAÚDE    1.852.127,24 100 1.646.925,90 100 

Transferências do SUS      473.627,24 26 475.905,90 29 

Transferências do Município    1.378.500,00 74 1.171.020,00 71 
Fonte: SIOPS  

 

Na sequencia a tabela mostra a discriminação das receitas por esfera de gestão. 

Nela consta a arrecadação total do Município, dos impostos que estão vinculados a 

Emenda Constitucional 29/2000, dos quais deve ser repassada alíquota de 15 % (item I) e 

as transferências da União para o Município, de acordo com o preconizado nos repasses 

fundo a fundo, com base nos critérios populacionais (PAB FIXO) e programas 

implementados pelo Município (PSF) e outros programas (Item II).  

 

 

Tabela ... Receita realizada por origem 2011 e 2012 

Receita Realizada 2011(R$) 2012(R$) 

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E 
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I) 

7.483.177,23 7.896.549,06 

    Impostos 160.658,63    189.844,37 
    Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos 
Impostos 

    7.678,36       8.607,42 

    Dívida Ativa dos Impostos 0,00 0,00 
    Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e 
Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos 

0,00  0,00 

    Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 7.314.841,24  7.698.097,27 
    Da União 5.945.295,96 6.139.791,58 
    Do Estado 1.369.544,28 1.558.205,69 

 
1 SIOPS – Sistema de Informações de Orçamentos Públicos de Saúde, disponível em  http://siops.datasus.gov.br 
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TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 

597.381,43 939.200,53 

    Da União para o Município 497.381,43 825.700,53 
    Do Estado para o Município 100.000,00 113.500,00 
    Demais Municípios para o Município 0,00 0,00 
    Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
VINCULADAS À SAÚDE (III) 

0,00 0,00 

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 2.964.216,68 5.590.846,92 
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 1.462.967,60 1.539.625,35 

TOTAL 9.581.807,74 12.886.971,16 

Fonte: SIOPS 

 

 

 

6.3.1.2 Repasses Federais por Blocos de Financiamento 

 

 

O quadro a seguir trás o demonstrativo com os repasses federais por blocos de 

gestão. De 2011 para 2012 houve um incremento de 12,15% nesta modalidade de 

transferência. 

 

Quadro 32 ... Repasses do Ministério da Saúde por Blocos de financiamento 

Blocos  2011(R$) 2012(R$) 

Atenção Básica 365.957,73 422.970,47 
Vigilância em Saúde 23.571,97 24.627,79 
Assistência Farmacêutica 20.945,34 43.334,16 
Investimento 130.000,00 115.200,00 

TOTAL 540.475,04 606.132,42 

Fonte: Ministério da Saúde Repasses Fundo a Fundo 

 

 

6.3.2 Despesas 

 

  

6.3.3 Despesa Empenhada, Liquidada e Paga. 

 

 

Em relação às Despesas, tomando por base os anos de 2011 e 2012, com 

informações do SIOPS o quadro que se apresenta é o descrito na tabela a seguir Nesse 

caso, é possível verificar um incremento na ordem de 12,0 %, ou seja, de R$ 

1.848.967,65 para R$ 2.069.893,49. 
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Quadro 33. Despesas da Saúde 2011 e 2012 

Despesa 2011 2012 

Despesa Empenhada 1.848.967,65 2.069.893,49 
Despesa Liquidada 1.848.967,65 2.027.389,33 

Despesa Paga 1.848.967,65 1.976.549,43 

Fonte: SIOPS  

 

 

6.3.2.2 Perfil da Despesa 

 

 

Na sequencia está demonstrado o perfil da despesa por grupo e natureza. É 

possível verificar que, a despesa corrente equivale a 88% do total da despesa no ano de 

2011 e 87 % em 2012. Os demonstrativos apontam também que em 2011 a despesa com 

pessoal e encargos sociais com relação às transferências totais em saúde correspondeu 

a 42,48 % em 2011 e 50,35 % em 2012. É importante considerar, no entanto, que existem 

despesas de pessoal no grupo – outras despesas correntes – serviços de terceiros, 

pessoa jurídica. 

 

Quadro 34.Despesa em Saúde – Por Grupo de Natureza da Despesa 

Despesa 2011 2012 

DESPESAS CORRENTES 1.631.539,16 1.804.675,61 
    Pessoal e Encargos Sociais    785.623,03 1.042,390, 60 
    Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 
    Outras Despesas Correntes 845.916,13   762.285,01 
DESPESAS DE CAPITAL 217.428,49   265.217,88 
    Investimentos 217.428,49 265.217,88 
    Inversões Financeiras          0,00 0,00 
    Amortização da Dívida 0,00 0,00 
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 1.848.967,65 2.069.893,49 

Fonte: SIOPS 

 

 

No quadro a seguir, quando a despesa é demonstrada por função, verifica-se que 

23.92% em 2011 estão relacionadas à despesa com Atenção Básica, não sendo alterado 

substancialmente esse percentual no ano de 2012, onde a proporção foi de 24,43% em 

relação à despesa total liquidada. 

 

Quadro 35 Despesas em Saúde - Por Função - Liquidadas 

Despesa 2011 2012 
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Atenção Básica 442.358,74 505.680,08 
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 
Vigilância Sanitária 21.897,29 19.466,85 
Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 
Outras Subfunções 1.308.492,61 1.544.746,56 
TOTAL 1.848.967,65 2.069.893,49 

Fonte: SIOPS 

 

 

 

6.3.3 Indicadores municipais do financiamento 

 

 

Os indicadores são medidas que expressam ou quantificam um insumo, um 

resultado, uma característica ou o desempenho de um processo, serviço, produto ou 

organização, gerando informações úteis à tomada de decisão. O SIOPS gera 

automaticamente um conjunto de indicadores que relacionam valores da receita total e da 

despesa com ações e serviços públicos de saúde dos entes da Federação. 

 

Quadro 36 Indicadores municipais do financiamento da Saúde  
INDICADOR 2011 2012 

1.1 Participação da receita de impostos na receita total do 

Município 

1.68% 1,46 % 

1.2 Participação das transferências intergovernamentais 

na receita total do Município 

82,4 % 64,24 % 

1.3 Participação % das Transferências para a Saúde 

(SUS) no total de recursos transferidos para o 

Município 

23,51 % 27,59 % 

1.4 Participação % das Transferências da União para a 

Saúde no total de recursos transferidos para a saúde 

no Município   

83,26 % 87,92 % 

1.5 Participação % das Transferências da União para a 

Saúde (SUS) no total de Transferências da União 

para o Município 

23,37 % 28,45 % 

1.6 Participação % da Receita de Impostos e 

Transferências Constitucionais e Legais na Receita 

78.10 % 60,80 % 
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Total do Município 

1.7 Para Fins de Cálculo do Percentual da EC-29 94,04 % 70,07 % 

2.1 Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a 

responsabilidade do Município, por habitante 

R$528,43 R530,09 

2.2 Participação da despesa com pessoal na despesa 

total com Saúde 

42,49 % 50,36 % 

2.3 Participação da despesa com medicamentos na 

despesa total com Saúde 

8,64 % 8,14 % 

2.4 Participação da desp. com serviços de terceiros - 

pessoa jurídica na despesa total com Saúde 

16,65 % 11,46 % 

2.5 Participação da despesa com investimentos na 

despesa total com Saúde 

11,76 % 12,81 % 

2.10 SUBFUNÇÕES ADMINISTRATIVAS 30,47 % 58,00 % 

2.20 SUBFUNÇÕES VINCULADAS 37,89 % 42,00 % 

2.21 Atenção Básica 35,19 % 37,09 % 

2.22 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 % 0,77 % 

2.23 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 % 0,00 % 

2.24 Vigilância Sanitária 1,49 % 3,49 % 

2.25 Vigilância Epidemiológica 1,21 % 0,65 % 

2.26 Alimentação e Nutrição 0,00 % 0,00 % 

2.30 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 31,64 % 0,00 % 

3.1 Participação das transferências para a Saúde em 

relação à despesa total do Município com saúde 

93,02 % 108,13 % 

3.2 Participação da receita própria aplicada em Saúde 

conforme a EC 29/2000 

16,32 % 16,25 % 

Fonte: SISTEMA CONTABIL EQUIPLANO AS 

 

 

6.3.4 Investimento de recursos próprios em Saúde segundo a Emenda 

Constitucional 29/2000 
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Após a aprovação da EC 29/20002, o Município investiu os recursos conforme 

determinado pelo cálculo, tendo na média realizado o preconizado, com exceção dos 

anos iniciais da série. A Tabela a seguir demonstra a série histórica dos investimentos de 

recursos próprios em Saúde pelo Município desde a aprovação da Emenda Constitucional 

29. 

Quadro 37 Série histórica investimento em saúde segundo a EC 29/2000. 

2005 2006 2007 2008 2009 
% 

mínim
o 

% 
aplicad

o 

% 
mínim

o 

% 
aplicad

o 

% 
mínim

o 

% 
aplicad

o 

% 
mínim

o 

% 
aplicad

o 

% 
mínim

o 

% 
aplicad

o 
15,00  15,00 18,10 15,00 21,42 15,00 16,76 15,00 16,76 

2010 2011 2012 2013 2014 
% 

mínim
o 

% 
aplicad

o 

% 
mínim

o 

% 
aplicad

o 

% 
mínim

o 

% 
aplicad

o 

% 
mínim

o 

% 
aplicad

o 

% 
mínim

o 

% 
aplicad

o 
15,00 17,09 15,00 16,32 15,00 16,25 15,00  15,00  

Fonte: SIOPS 

 

 

Constatações: 

 

O Município investe de recursos próprios o que é preconizado pela Emenda 

Constitucional 29. No entanto, as demandas e necessidades são muito maiores que a 

capacidade financeira, então é importante que o Município busque parcerias com as 

outras esferas de gestão, implantando e ampliando programas locais, participando de 

iniciativas que propiciem um aporte maior de recursos. A perspectiva é que, o Município 

deverá ampliar sua participação financeira, visto as inúmeras necessidades de ampliar o 

acesso e a oferta de serviços nos vários níveis de atenção e ao mesmo tempo melhorar 

as estruturas e infraestruturas da sua rede municipal de serviços de saúde. É o que deve 

estar apontando esse Plano Municipal, nas suas várias áreas analisadas. 

 

 

6.4 PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

     A gestão municipal tem uma articulação boa com o conselho municipal de saúde 

onde participa mensalmente das reuniões e das audiências publicas repassando as 

 
2 Emenda Constitucional 29 aprovada no ano 2000, preconizando o investimento de no mínimo 15 % dos 
recursos próprios dos Municípios em Saúde regulamentada pela Lei 141/2013. 
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comunidades informações da secretaria municipal de saúde, referentes às resoluções e 

deliberações, que são realizadas conforme os prazos estabelecidos pela esfera do 

governo estadual, sendo as conferências municipais de saúde realizadas a cada quatro 

anos, juntamente com a conferência estadual de saúde do estado do Paraná. 

 

 

 

6.5 GESTÃO DO TRABALHO EM SAUDE   

 
 

A Secretaria de Saúde encerrou o ano de 2012 com um quadro funcional composto 

por 43 servidores efetivos e 01 comissionado. Além disso, prestam serviço ao Município 

na área de saúde 02 profissionais, na área médica, sendo contratados via contrato 

jurídico empresa. Portanto, totalizando 46. 

No quadro a seguir apresenta o número de profissionais da saúde e vínculo 

empregatício. 

 

Quadro 38 Vínculos empregatícios - Pessoal da Saúde 2013 

Vínculo empregatício Número 

Celetista 07 

Contrato por prazo determinado 04 

Estatutários 31 

Total 42 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de 2013 

 

Em relação à distribuição dos profissionais por categorias, a tabela na sequencia 

apresenta o número de profissionais do quadro de servidores com função. 

 

Quadro 39 Número de profissionais por categorias 

Categoria Número  

Administrativos 02 
Agente de Combate a Endemias 01 
Agentes Comunitários de Saúde 09 
Auxiliar de consultório dentário 01 
Enfermeiros 03 
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Estagiários 01 
Farmacêutico 01 
Fisioterapeuta 01 
Guardiões/Vigias 00 
Médicos 20 h 00 
Médicos 40 h  01 
Médico-Veterinário 00 
Motoristas 10 
Odontólogos 40 h 01 
Psicólogo 01 
Recepção 01 
Serviços gerais 03 
Técnico de enfermagem 05 
Odontologo 20 hs 02 

Total 43 

Fonte: SMS 2013 

 

A Tabela a seguir, obtida no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde3 

(CNES), permite a visualização das categorias profissionais cadastradas no âmbito de 

toda a secretaria de saúde do Município. Nela é possível analisar se o número de 

profissionais existentes e se é o suficiente para a cobertura populacional do Município. 

 

 

 
3 Ministério da Saúde – Disponível em http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Atendimento.asp  

http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Atendimento.asp
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Fonte: CNES 

 

 

Em relação ao Plano de Cargos e Salários não existe, mas está sendo programada 

para o ano de 2015. No ano de 2014 será instituída uma Comissão Interna para 

reavaliação do PCS e com previsão para o ano de 2015 de contratação de empresa 

especializada na área, para apresentação de nova proposta. A data base de reposição 

salarial é no mês de janeiro de cada ano. Quando é feito o reajuste salarial os servidores 

são enquadrados de acordo com o tempo de serviço. Quando completa um ano recebe 

um reajuste de 1% em todos os anos subsequentes no mês que foi contratado em 

concurso.  

 

Constatações 

 

As principais constatações neste tópico referem-se à necessidade de complementar o 

quadro funcional, especialmente em relação às categorias medicas, enfermagem, 
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odontológica visando à ampliação dos serviços de Assistência, com a ampliação da 

Atenção Básica e da oferta de Especialidades. Com isso é necessário à realização de um 

concurso público para novos profissionais ou para aqueles cargos hoje considerados 

terceirizados em acordo com o nível central da Administração Municipal. Outras formas de 

complementar o quadro de pessoal podem ser aquelas realizadas com o Ministério da 

Saúde, tais como o Programa Mais Médico.  

Ainda, nesta questão deverá ser considerada a institucionalização/revisão do Plano de 

Cargos Carreira e Salários (PCCS). A obrigatoriedade do PCCS está prevista na Lei 

Federal 8142/19904. Mais recentemente vem sendo cogitada a existência de uma Mesa 

de Negociação para a Gestão do trabalho. A implementação de Mesa de Negociação 

SUS5 é resolução do Conselho Nacional de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, a 

Mesa de Negociação do SUS “foi reinstalada pela terceira vez em 04 de junho de 2003, 

desta vez com uma nova composição e denominação de Mesa Nacional de Negociação 

Permanente do SUS, através de resolução do Conselho Nacional de Saúde, mais uma 

vez homologada pelo Ministro da Saúde. A Mesa Nacional de Negociação Permanente do 

SUS (MNNP-SUS) é um fórum paritário que reúne gestores e trabalhadores a fim de tratar 

dos conflitos inerentes as relações de trabalho. A criação da Mesa Permanente insere-se 

em um contexto de democratização das relações de trabalho no Estado, nas quais a 

participação do trabalhador é entendida como fundamental para o exercício dos direitos 

de cidadania visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde e o fortalecimento 

do SUS”. 

 

6.6 EDUCAÇÃO EM SAUDE 
 

 
O Município não disponibiliza um programa ou plano próprio de capacitação e 

educação permanente de seus funcionários. Desconhecem-se registros de atividades 

 
4 Artigo 4º Inciso VI da Lei N. 8.142, de 28 de dezembro de 1990 que Dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

5 Disponível em 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=26566&janela=1 Acesso em 
15 ago2013 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=26566&janela=1
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realizadas pelo setor com intuito de aprimoramento geral e específico de seu capital 

humano. 

É certo que, os funcionários têm participado de eventos de treinamento, 

principalmente os da esfera estadual, através da 10ª. Regional de Saúde, porém, não há 

um registro sistematizado de quem participou, onde, sobre o quê, nestas capacitações, 

impossibilitando uma visualização sistêmica do grau de envolvimento e da abrangência 

dos temas. O registro facilitaria observar os setores onde há, de fato demanda e então 

poderiam ser programados eventos para suprir estas necessidades. Essas ações, de 

iniciativa própria, seriam potencializadas pela busca de parcerias com Instituições de 

Ensino, outros municípios e envio de projetos ao Pólo Regional de Educação Permanente 

em Saúde (PREPS). É fundamental um diagnóstico claro de que áreas e em que grau de 

prioridade, necessita uma intervenção neste sentido. Mas o que se tem registro pela 

equipe da atenção básica são as oficinas do APSUS, no município pela equipe da 10ª 

regional de saúde. 

No campo da participação popular, também não foram encontrados registros de 

capacitação formal dos conselheiros municipais de saúde. Neste caso, é necessário 

estabelecer um plano de capacitação em conjunto com os membros do Conselho para 

que um eventual programa dê conta das reais informações que os conselheiros devem ter 

para o exercício pleno de seu papel no controle social. Neste sentido uma preparação de 

temas abordando a Legislação, o Histórico da Saúde Pública, o Sistema Único de Saúde, 

o Financiamento, a Gestão, entre outros, são temas que devem estar previstos num plano 

de capacitação nesta área. 

  É importante frisar que o Sistema Único de Saúde, desenvolve uma política 

nacional de gestão estratégica e participativa no SUS provocando a sociedade, gestores e 

controle social a trabalhar pela gestão solidária do sistema e, para isso, sem dúvida o 

conhecimento é fundamental. Portanto, o Município está desafiado a dar sua contribuição 

nesta proposta, priorizando a educação na Saúde. 

  
 
 

6.7 INFORMAÇÃO EM SAUDE 
 
 

A Secretaria Municipal de Saúde possui instalados todos os principais programas 

do Ministério de Saúde: Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC), de 
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Mortalidade (SIM), de agravos de notificação (SINAN), de Imunização (PNI), 

(SISPRENATAL), (SIA) Sistema de Informações Ambulatoriais, (SIAB) Sistema de 

informação da atenção básica, (SISPACTO), (SIOPS), (PSE) Programa saúde na escola, 

(HORUS); PMAQ . 

Para a área de gestão e gerenciamento está instalado o software, SIG - SaúdeJ, 

desenvolvido pela Empresa Consulfarma6 -MV que possibilita inúmeros dados e 

informações ao gestor para a análise dos trabalhos, o monitoramento, o planejamento e a 

tomada de decisões. Também permite a estruturação de dados para a apresentação das 

Audiências Públicas Quadrimestrais e Relatório Anual de Gestão. 

O software SIG – Saúde-J possui resumidamente as seguintes características e 

funcionalidades: 

1. Funcionamento em multi-plataforma: Linux/Windows; 

2. Linguagem de programação: JAVA; 

3. Sistema de Gerenciamento de Base de Dados: POSTGREE; 

4. Sistema para múltiplos usuários com controle total de permissões de acesso 

com sistema de senhas criptografadas, com a opção de incluir, excluir, alterar 

ou apenas consultar registros, captura e autenticação biométrica dos usuários; 

5. Tecnologia Client-Servidor; 

6. Módulos: Cadastramento de usuários, Agendamento de consultas básicas e 

especializadas, Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutica (SADT), Agenda de 

viagens de veículos, Controle de Estoque, Farmácia, Análises Clínicas, 

Odontologia, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Hospitalar,  

Procedimentos, Prontuário Eletrônico do paciente, Extrato do Paciente, Custo 

Médio dos Pacientes, Motivos de Consulta (Morbidade Ambulatorial), Motivos 

de Internamento (Morbidade Hospitalar), Freqüência de Exames por paciente, 

Freqüência de consultas por paciente, Atendimentos por faixa etária, entre 

outros; 

 
6 CONSULFARMA Informática e Assessoria em Saúde Ltda. - CNPJ 03.191.328/0001-20. Cascavel - PR. 

Registro Número 06440-2 no INPI (Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial).<www.consulfarmasaude.com.br> 
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7. Sistema de controle total de funcionalidades para cada usuário, onde apenas 

usuários com permissões adequadas poderão realizar certas tarefas e obter 

determinadas informações; 

8. Fornecimento de relatórios mensais e acumulados a cada três meses, de todas 

as Unidades de Saúde; 

9. Acompanhamento de técnicos especializados em gestão da informática e 

informações. 

  

     Mensalmente ocorre a geração de pasta de relatórios para monitoramento da 

alimentação dos dados no sistema. Os relatórios permitem visualizar a evolução da 

produção de serviços, em cada módulo, ao mesmo tempo em que confronta a produção 

com os parâmetros da Portaria 1101/2002, alertando o gestor quanto aos resultados não 

atingidos e situa também quanto às inconformidades verificadas na utilização ou não do 

sistema. 

 

Constatações: 

 

Principais problemas detectados na área de informática: 

1. Subutilização dos dados gerados nos sistemas de informação para subsidiar o 

planejamento, gestão e gerenciamento; 

2. Treinamento da equipe; 

Inexistência de um meio de comunicação de divulgação das informações de maneira 

sistemática e acessível a todos os interessados 

 

 

  

6.8 INFRAESTRUTURA 
 

A Rede Municipal de Saúde é constituída de 02 Unidades Básicas de atendimento,  

estão localizadas na zona urbana. No geral, elas estão em boas condições de 

funcionamento. Em relação à infraestrutura todas estão dotadas de equipamentos e 

aparelhos adequados e em bom estado de conservação. As instalações sanitárias 
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apresentam necessidades de reparos, da mesma maneira que pisos e paredes e a 

pintura. Especificamente as instalações farmacêuticas estão muito precárias, quanto às 

infraestrutura. A unidade básica encontra-se com uma reforma para ser realizada na 

farmacia. 

No quadro, na sequencia, um demonstrativo dos serviços a serem realizados por 

Unidades de Atendimento, no que se refere a reformas, revitalização, readequação e 

ampliação. 

 

Unidade Serviços Necessários 

Unidade Atenção Primaria Reforma e Ampliação 

Centro de saúde   Equipamentos e Ampliação 

Farmácia básica Reforma, Reestruturação e Equipamentos. 

 

 

Em relação aos demais aspectos da infraestrutura são necessários o 

reaparelhamento geral da Secretaria Municipal, com aquisição e renovação de 

equipamentos e aparelhos, veículos, mobiliário, condições sanitárias e elétricas, rede de 

informática entre outros, melhorando juntamente com as estruturas, o conforto dos 

usuários e a satisfação dos trabalhadores. 

Nesse sentido é necessário, construir, reformar, ampliar, adequar, dar 

acessibilidade, revitalizar as estruturas prediais da Rede Municipal de Saúde (SMS) 

sempre que necessário considerando-se prioridades. Ampliar, aperfeiçoar, modernizar, 

substituir, adquirir, equipamentos de infraestrutura, incluindo-se aparelhos e instrumentos 

de saúde, veículos, telefonia, material de apoio e operacional, mobiliário, de informática e 

ampliação da rede de informática para todas as Unidades. Para fazer frente a essas 

demandas é fundamental que o Município priorize em seus investimentos, com recursos 

próprios um grande programa de obras nessa área. No entanto dada a dimensão desse 

problema, terá que buscar junto às outras esferas de governo apoio concreto quanto à 

destinação de recursos financeiros para viabilizar esse programa. 

Constatações 

 

São visíveis, e precárias as condições das estruturas prediais que formam a rede 

municipal de saúde. Da mesma maneira que, a infraestrutura, considerando aqui os meios 

materiais para a execução das ações de saúde, necessita de um investimento significativo 

por parte da gestão municipal.  
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2ª. PARTE OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS  

 

 

7 - Formulação dos Objetivos, diretrizes, indicadores e metas;  

 

7.1  Objetivos relacionados a: 

1. Atenção à Saúde, APS (ESF, ESB, NASF), Vigilância em Saúde, Saúde Mental e 

Assistência Farmacêutica. 

2. Média e alta complexidade – MAC e a Rede de Urgência e Emergência 

3. Gestão em Saúde 

 

7.2 Definir as DIRETRIZES de acordo com os Blocos de Financiamento do FNS e 

Recursos Estaduais, o que possibilita ter uma previsão orçamentária para cada diretriz, o 

que facilitará a alimentação do SARGSUS.  

 

1o. Objetivo do PMS:  (Relacionado à Atenção à Saúde, que contemple a APS, Vigilância 

em Saúde, Saúde Mental... ). 

 

1ª Diretriz – Garantir do acesso da população a serviços de saúde de qualidade, 

mediante estruturação e investimentos na Rede de Serviços da Saúde – Atenção Primária 

à Saúde e nos serviços da Rede de  Urgência e Emergência. (Bloco de Investimento do 

FNS) 

Objetivo da diretriz: Manter o acesso da população aos serviços de saúde de qualidade. 

Metas: (As metas serão relacionadas à construção, reformas e ampliações de UBS, 

UPAs... Academia da Saúde, aquisição de equipamentos....) 

Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 

Concluir a Reforma e 

Ampliação da UAPSF 

x x    

Concluir construção da 

academia de saúde 

 x x   

Aquisição de equipamentos x x    

Equipar a farmácia básica x     
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Adquirir uma ambulância  x    

Adquirir um micro ônibus  x    

Construir uma academia de 

saúde porte pequeno 

 x x   

Ampliar a UAPSF  x x x  

Adquirir 2 veículos leves x x    

 Ampliar o centro de saúde  x x x  

 

2ª Diretriz  –  Promoção  da  atenção  integral à saúde da população através das Equipes 

da APS, Saúde da Família  e NASF para todos os segmentos populacionais, priorizando 

as ações para a população mais vulnerável (criança, mulher, adolescentes e jovens, 

saúde do homem e idosos), seguido da promoção  da  atenção integral à  Saúde Bucal e 

da adesão à assistência em Redes de Atenção à Saúde, a serem implantadas pela 

Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde. (Bloco da Atenção Básica do 

FNS: PAB fixo e variável, PMAQ, especificidades regionais, NASF...). 

 
Objetivo da diretriz: Promover  a  atenção  integral à saúde da população através das 

Equipes da APS, Saúde da Família  e NASF para todos os segmentos populacionais, 

priorizando as ações para a população mais vulnerável. 

 

Metas: 

Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 

Ampliar o NASF x x    

Ampliar o PSF  X    

Implantar equipe para 

academia da saúde 

 X    

Ampliar saúde bucal x     

 
 
3ª Diretriz  –  Promoção  da  atenção à   Saúde Mental,  álcool e outras drogas, seguido 

da adesão à assistência em Redes de Atenção – SIM-PR a serem implantadas pela 

Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde. 
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Objetivo da diretriz: Promover  atenção à   Saúde Mental,  álcool e outras drogas, 

Metas:  

Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 

Manter psiquiatra no 

municipio 

x X X x  

Manter o SIM-PR X X X X  

 

4ª. Diretriz  – Garantir o acesso da população aos medicamentos da Atenção Básica 

conforme RENAME (Relação Nacional dos Medicamentos do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica) - Bloco da Assistência farmacêutica 

 

Objetivo da diretriz: Manter o acesso da população aos medicamentos da Atenção 

Básica conforme RENAME e REMUME. 

Metas:  

Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 

Manter farmácia básica 

conforme RENAME E 

REMUME 

Manter consorcio Paraná 

medicamentos 

X X X X 

 

 

 

 

 

 

5ª. Diretriz  – Assegurar a execução  das ações de vigilância em saúde, e a integração 

das equipes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária com as equipes Saúde da Família, 

na atenção a vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, das não 

transmissíveis e das imunopreveníveis, bem como às  emergências; e que juntas 

fortaleçam a  promoção  da  saúde,  a Vigilância em Saúde Ambiental e da Saúde do 

Trabalhador.  

 

Objetivo da diretriz: Garantir a execução  das ações de vigilância em saúde, e a 

integração das equipes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária com as equipes Saúde 

da Família na atenção a vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, das 

não transmissíveis e das imunopreveníveis, bem como às  emergências; e que juntas 
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fortaleçam a  promoção  da  saúde,  a Vigilância em Saúde Ambiental e da Saúde do 

Trabalhador. 

Metas:  

Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 

Manter equipamentos 

adequados para rodar os 

sistemas 

X x X x  

Manter internet suficiente 

para os sistemas 

X x X x  

Manter todas as 

vigilâncias em dia 

X x X x  

 

2o. Objetivo do PMS: (Relacionado à média e alta complexidade – MAC e a Rede de 

Urgência e Emergência) 

 

6ª. Diretriz  – Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade (atenção 

especializada) e implantar o processo de monitoramento e avaliação dos 

encaminhamentos conforme classificação de risco dos pacientes. (Bloco da MAC ) 

Objetivo da diretriz: Manter o acesso aos serviços de média e alta complexidade 

(atenção especializada) e implantar o processo de monitoramento e avaliação dos 

encaminhamentos conforme classificação de risco dos pacientes. 

Metas:  

Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 

Permanecer no CISOP X X X X  

 

7ª. Diretriz  – Garantir o acesso da população aos serviços de Urgência e Emergência, 

conforme a construção da Rede de Urgência e Emergência que está sendo estruturada 

em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde e com o Ministério da Saúde. 

 

Objetivo da diretriz: – Manter o acesso da população aos serviços de Urgência e 

Emergência, conforme a construção da Rede de Urgência e Emergência que está sendo 

estruturada em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde e com o Ministério da 

Saúde e municípios. 
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Metas:  

Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 

Permanecer no 

CONSAMU 

X X X X  

 

 

3o. Objetivo do PMS: (Relacionado à Gestão em Saúde) 

 

8ª. 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: Favorecer o aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão 

descentralizada e regionalizada, Gestão do Planejamento e da informação em saúde, 

Gestão do trabalho e da educação na saúde, e aperfeiçoamento e fortalecimento da 

Gestão Participativa e do Controle Social. 

Metas:  

Meta 2018 2019 2020 2021 Indicador 

Manter o vinculo com a 

10ª RS no PREPS 

X X X X  

 

OBS: No PMS não há previsão de recurso para as diretrizes e metas, pressupõe-se que o 

PPA da Saúde esteja condizente com o PMS! É na PAS  que precisamos apresentar os 

recursos, os quais devem estar previstos  na LOA.  
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