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1. INTRODUÇÃO 
 

O Plano Municipal de Saúde (PMS) se consolida como a oportunidade de discutir 

as ações na saúde pública municipal, além de contribuir para que a Secretaria 

Municipal da Saúde (SMS) amplie sua capacidade de organização do Sistema Único 

de Saúde (SUS), integrar e otimizar recursos, evitar desperdícios, além de melhorar a 

eficiência e qualidade de suas ações e serviços públicos. 

O PMS de Guarapuava, para o quadriênio 2022-2025 é o documento referencial 

dos projetos, dos programas e das ações definidas pela SMS a serem desenvolvidas 

nos próximos quatro anos, de acordo com o diagnóstico da situação de saúde do 

município. 

Além disso, é o instrumento que orienta todas as ações que estão descritas na 

Programação Anual de Saúde (PAS), tendo seus resultados avaliados nos Relatórios 

Anuais de Gestão (RAG), com participação e controle social através do Conselho 

Municipal de Saúde  e da realização de Conferências Municipais de Saúde. 

Outros documentos referenciados pelo PMS são o Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), se materializando 

como um dos mais importantes instrumentos de planejamento, primordial na gestão 

pública municipal. 

Ressalte-se que este documento apresenta a análise situacional dos problemas 

de saúde, transitando nos três (3) pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS) – 

primária, secundária e terciária, nos diagnósticos e necessidades epidemiológicas, 

além de basear-se no mapa estratégico da Secretaria de Saúde. Se solidifica assim 

como um amplo diagnóstico, sendo que 4 dimensões estão na base desta análise 

situacional: demográfica, de morbimortalidade, da oferta de ações e serviços de saúde 

e de gestão. 

Este Plano também se fundamenta no anseio de se garantir a prevenção, a 

promoção à assistência e a reabilitação pautada nos valores do compromisso ético e 

social, da transparência, do controle social, da valorização e do respeito ao trabalho em 

saúde, tendo como base os princípios do SUS. 

 



 

 

2. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE 
 

O Plano de Governo do município de Guarapuava 2021-2024, norteia as ações 

e estratégias a serem desenvolvidas e implantadas em todas as áreas nos próximos 

anos, com olhar voltado para o futuro tendo em vista as necessidades atuais e desafios 

que iremos vivenciar, de acordo com os objetivos que precisamos atingir. Buscando 

sistematizar os projetos e viabilizar a execução das ações de saúde, a SMS instituiu de 

forma democrática e intersetorial, o mapa estratégico (Figura 1), que contempla a 

identidade organizacional da SMS, as perspectivas e os resultados esperados para a 

sociedade. 

 

FIGURA 1 – MAPA ESTRATÉGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Fonte: SMS de Guarapuava, 2021 

  



 

 

O município de Guarapuava tem como responsabilidade de gestão a Atenção 

Primária em Saúde, gerenciando o nível primário de atenção, ficando sob gestão 

estadual a atenção à média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.  Para 

possibilitar a execução de suas atividades, a estrutura organizacional da SMS está 

distribuída em departamentos, divisões, assessorias, coordenações e setores conforme 

o organograma atual (Figura 2), regido pela Lei nº 2746 de 07 de dezembro de 2017. 

FIGURA 2 - ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Fonte: Lei Municipal 2746/2017 
Elaborado pelos autores. 



 

 

3. ANÁLISE SITUACIONAL DE SAÚDE 
 

Assim como a maioria dos municípios do Paraná, Guarapuava está em 

constante mudança demográfica e socioeconômica. Diante dessas alterações, se faz 

necessário constantes avaliações do diagnóstico situacional, com o objetivo de 

oferecer um serviço de saúde com qualidade e eficiência para a população, elevando 

assim a importância da atividade de planejamento no setor de saúde pública. 

3.1 Perfis Demográfico e Socioeconômico 

O Município de Guarapuava situa-se na Mesorregião Centro-Sul do Estado do 

Paraná e possui população estimada de 183.755 habitantes (IBGE, 2021), distribuída 

em 5 distritos administrativos (Entre Rios, Guairacá, Guará, Palmeirinha e Sede), de 

acordo com a Quadro 1: 

 

QUADRO 1: INFORMAÇÕES HISTÓRICAS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

HISTÓRICO INFORMAÇÃO 

Origem do Município - desdobramento Castro 

Data da instalação do município¹ 12/04/1871 

Data de comemoração do município 09/12 

Fonte: PMG, 2021 Acesso em: 09/12/2021 
¹ Data em que o município foi instalado, independente da data de criação do mesmo, que é através de 
decreto, lei ou decreto-lei. 
 

Limita-se ao norte com os municípios de Campina do Simão e Turvo, ao sul com 

o município de Pinhão, e a oeste com Candói, Cantagalo e Goioxim e a leste com 

Prudentópolis, Inácio Martins e Irati. Com uma área de 3.168,087 km², localiza-se a 252 

km da capital Curitiba, 361 km do porto de Paranaguá e 389 km da tríplice fronteira em 

Foz do Iguaçu. O território de Guarapuava representa 19,34% de sua microrregião, 

11,78% da região centro-sul do Paraná, 1,56% do Paraná e 0,037% do Brasil. 

Guarapuava já foi um dos maiores municípios do Brasil em extensão territorial, 

ocupando mais da metade de todo o estado do Paraná, a partir da região central até o 

oeste, além de todo o oeste de Santa Catarina. Fazia fronteira com o Paraguai, pelas 



 

 

barrancas do rio Paraná e com a Argentina, através do rio Iguaçu, além do Rio Grande 

do Sul. Apesar de Guarapuava ter perdido grande parte de seu território, ainda é o 

maior município por área no Paraná. 

 

 

FIGURA 3: MAPA COM OS LIMITES GEOGRÁFICOS DE GUARAPUAVA 

 
Fonte: IPARDES, 2021 
Nota: Base Cartográfica ITCG (2010) 

 
 

A cidade vem crescendo de forma planejada em uma área territorial de 

3.168,087 km² com densidade demográfica de 53,68 habitantes/km² e 52.083 

domicílios em zona urbana e 5.653 em zona rural (IBGE, 2010). O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH, 2010) saltou de 0,473 em 1991, para 0,731 

em 2010, ano da última pesquisa censitária. 

O quadro 2, demonstra alguns dados referentes a cidade de Guarapuava, 

estabelecendo uma comparação com a região e o estado do Paraná: 

 

 

 

 

 



 

 

QUADRO 2: INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA TERRITORIAL E DEMOGRÁFICA 

ÁREA TERRITORIAL E 
DEMOGRÁFICA 

Município Região Estado 

Área Territorial (km2)¹ 3.163,441 13.851,158 199.888,387 

Densidade Demográfica (hab/km2)² 58,09 25,64 58,02 

Grau de Urbanização (%)¹ 91,43 69,70 85,33 

População Estimada (habitantes)³ 183.755 355.115 11.597.484 

População Censitária (habitantes)¹ 167.328 331.223 10.444.526 

População Censitária Urbana (hab)¹ 152.993 230.856 8.912.692 

População Censitária Rural (hab)¹ 14.335 100.367 1.531.834 

Taxa de Crescimento Geométrico Pop (%)¹ 0,76 0,50 0,89 

Índice de Idosos (%)¹ 6,23 6,39 7,55 

Fonte: ¹ IBGE, 2010; ² IPARDES, 2021; ³ IBGE, 2021. 
Elaborado pelos autores. 

 

No que diz respeito a população, Guarapuava possui 51,07% do sexo feminino e 

48,93% do sexo masculino. Sendo que a grande maioria, 57,4%, está na faixa de 20 a 

59 anos, como pode ser observado a seguir na Tabela 1: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA 1: FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO DE GUARAPUAVA, SEGUNDO SEXO 

ITEM SEXO % 

POP. TOTAL 182.644 100% 

 FEMININO MASCULINO  

0 a 9 anos 13.143 13.751 14.7% 

10 a 19 anos 12.940 13.504 14.5% 

20 a 59 anos 53.696 51.140 57.4% 

60 e mais 13.501 10.960 13.4% 

TOTAL 93.280 89.364 100% 

Fonte: IBGE, 2020      
Elaborado pelos autores. 
 

O percentual da faixa etária de 0 a 19 anos é 29,2% (53.338 pessoas), enquanto 

que o percentual de pessoas idosas maiores de 60 anos é de 13,4% (24.470 pessoas) 

em 2020. Portanto, em comparação entre a base e o topo da pirâmide etária, Figura 4, 

demonstra maior concentração populacional na base em relação ao topo da imagem. 

Deste modo, a população que nasce é menor do que a população que está 

envelhecendo, fazendo com que o formato de pirâmide vá aos poucos desaparecendo 

naturalmente, invertendo a figura. 

 

FIGURA 4: PIRÂMIDE POPULACIONAL POR FAIXA ETÁRIA E SEXO EM 
GUARAPUAVA 

 
Fonte: DATASUS/ TABWIN, 2021 
Nota: Dados da população residente pelo DataSUS, mostra o estudo de estimativa populacional por 
município, sexo e idade somente de 2000 a 2020. Elaborado pelos autores 



 

 

A maior concentração é na população jovem e adulta, sendo assim a tendência é 

de crescimento e envelhecimento da população. Essa expansão da população adulta e 

idosa, segue a tendência estadual e nacional de inversão da pirâmide etária que vem 

se desenhando ao longo dos anos. Demonstrando a necessidade de políticas públicas 

voltadas à saúde da população idosa e às condições crônicas à saúde, se tornando um 

grande desafio para os gestores.  

Com relação à dinâmica demográfica, Guarapuava deve seguir o mesmo padrão 

do Paraná, que nas próximas décadas será determinada pela redução da fecundidade 

e pelas mudanças no padrão de mortalidade, segundo as projeções populacionais 

elaboradas pelo IBGE (PARANÁ, 2020). 

Ainda conforme o Plano Estadual de Saúde do Paraná: 

 

Após um ligeiro incremento verificado no início dos anos 2010, a taxa de 
fecundidade total (TFT) deve retomar sua tendência de decréscimo ao longo 
das próximas décadas. Em 2020, o número médio de filhos nascidos vivos 
deverá atingir 1,79 por mulher ao término de seu período reprodutivo, 
passando para 1,76 em 2030 e para 1,68 em 2060. Além disso, deve ocorrer 
mudança nas taxas específicas de fecundidade, com queda da taxa entre as 
mulheres mais jovens (até 29 anos) e aumento entre as que apresentam idade 
de 30 a 49 anos, indicando maior ocorrência de gravidez em idades mais 
elevadas. 
Com relação à mortalidade, duas tendências marcarão sua evolução nas 
próximas décadas. Por um lado, a taxa bruta de mortalidade (TBM) deverá 
aumentar em todo o horizonte da projeção, com o número de óbitos por mil 
habitantes passando de 6,30 em 2020 para 7,30 em 2030 e, finalmente, para 
12,06 em 2060. Por outro lado, a mortalidade precoce deverá ser reduzida, 
particularmente a mortalidade infantil, ao mesmo tempo que ocorrerá a 
elevação da participação dos óbitos em idade mais avançada (acima dos 60 
anos) no total de óbitos do Estado.Com relação aos grandes seguimentos 
populacionais, observa-se que a tendência de redução do número de crianças 
deverá continuar e observaremos também nas próximas décadas que teremos 
uma queda do número de pessoas com idade entre 15 e 59 anos (PARANÁ, 
2020). 

 

Contrariamente, as taxas de crescimento da população idosa serão elevadas nas 

próximas décadas. A razão de sexos aponta para pequena, mas contínua, queda de 

participação dos homens na população total, fato que está relacionado a maior 

expectativa de vida das mulheres. 

Nos últimos anos, Guarapuava vem se consolidando como um pólo econômico e 

de saúde, sendo referência para os 20 municípios da 5ª Regional de Saúde, o que 

representa mais de 450 mil pessoas, e compõe a Macrorregião Leste que abrange 7 

Regionais de Saúde (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 6ª e 21ª RS), correspondendo a 93 municípios.  



 

 

Guarapuava conta com 65.120 unidades atendidas de abastecimentos de água, 

54.181 unidades atendidas de ligações à rede de esgoto e 68.168 consumidores de 

energia elétrica (IPARDES, 2019).  

Para linhas gerais de perfil econômico, será utilizado o Índice IPARDES de 

Desenvolvimento Municipal (IPDM), que procura medir as condições socioeconômicas 

dos municípios do Estado do Paraná em suas dimensões mais importantes, 

especificamente renda, emprego e produção agropecuária, educação e saúde. 

Seguindo uma linha semelhante à do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O 

indicador visa proporcionar aos municípios paranaenses, governos e sociedade civil 

uma leitura mais atualizada da evolução, em períodos anuais, de aspectos relevantes 

do desenvolvimento local no Estado. 

A seguir, as Figuras 5, 6, 7 e 8, demonstram no mapa do Paraná a situação de 

Guarapuava frente aos demais municípios do estado, identificados como baixo 

desempenho, médio-baixo desempenho, médio desempenho e alto desempenho: 

 

FIGURA 5: ÍNDICE IPARDES DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO ANO DE 
2018  

 
Fonte: IPARDES, 2018 
Nota: Base Cartográfica ITCG (2018) 
 

 



 

 

FIGURA 6: IPDM DIMENSÃO RENDA NO ANO DE 2018 

 
Fonte: IPARDES, 2018 
Nota: Base Cartográfica ITCG (2018) 
 

FIGURA 7: IPDM DIMENSÃO EDUCAÇÃO NO ANO DE 2018 

 
Fonte: IPARDES, 2018 
Nota: Base Cartográfica ITCG (2018) 
 

 

 



 

 

FIGURA 8: IPDM DIMENSÃO SAÚDE NO ANO DE 2018 

 
Fonte: IPARDES, 2018 
Nota: Base Cartográfica ITCG (2018) 
  

Os mapas demonstram que o município nas dimensões educação e renda 

apresentou médio desempenho, neste último, Guarapuava é o único município da 

região, sendo que os demais apresentam dimensão renda como baixo e médio-baixo. 

O índice parcial renda, emprego e produção agropecuária (doravante, renda) são 

construídos a partir dos dados referentes à remuneração do trabalho, emprego formal e 

produção agropecuária. 

 Ressalte-se que na dimensão saúde, Guarapuava apresenta alto desempenho 

muito pelos investimentos na última década em equipamentos de saúde. Uma 

característica predominante em grande parte dos municípios do estado do Paraná. 

 Já a respeito das finanças públicas, Guarapuava fechou o ano de 2020 com 

aproximadamente R$ 591 mi em receitas municipais, o que corresponde a 46% das 

receitas da região. No quesito despesas municipais, o valor foi de aproximadamente R$ 

498 mi, correspondendo a 45% da região, demonstrando assim que Guarapuava é o 

centro econômico do centro-sul do estado, concentrando inclusive praticamente 50% 

do Produto Interno Bruto (PIB) da região.    



 

 

 Vale destacar que o PIB per Capita da cidade em 2018, R$ 33.914, ano da 

referência, foi superior ao da região, R$ 31.592 e inferior ao do estado, R$ 38.773, 

como pode ser observado no Quadro 3:  

 

QUADRO 3: FINANÇAS PÚBLICAS E PIB POR MUNICÍPIO, REGIÃO E ESTADO 

FINANÇAS PÚBLICAS, 
PRODUTO E RENDA 

Ano de 
Referência 

Município Região Estado 

Receitas Municipais (R$ 
1,00) 

2020 591.394.268,96 1.277.761.400,50 46.596.782.400,28 

Despesas Municipais (R$ 
1,00) 

2020 497.731.696,41 1.098.370.692,33 43.933.678.117,63 

PIB Per Capita (R$ 1,00) (4) 2018 33.914 31.592 38.773 

Produto Interno Bruto (PIB) 
a Preços Correntes (R$ 
1.000) (4) 

2018 6.115.804 11.077.354 440.029.409 

* Notas e Fontes no rodapé1 
 

Além disso, a economia destaca-se pela agricultura e pecuária, contudo a 

prestação de serviços principalmente no setor saúde e educação vem crescendo 

exponencialmente nos últimos anos. Além disso, Guarapuava vem se destacando no 

ramo de construção civil, sendo responsável no ano de 2021, pelo maior saldo de 

empregos no município, como pode ser observado na Figura 9: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Fontes: 
- Área Territorial: Área territorial brasileira 2020. Rio de Janeiro: IBGE, 2021 
- População estimada: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Estimativas da população 
residente com data de referência 1o de julho de 2020 
- Densidade demográfica: IBGE, Censo Demográfico 2010, Área territorial brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2011 
- Receitas realizadas, Despesas empenhadas e Resultado Primário: Contas anuais. Receitas orçamentárias realizadas e Despesas 
orçamentárias empenhadas – Portal da Transparência/Audiência Pública 3º Quadrimestre 2020 – Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, 2020. 
- PIB per capita: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência 
da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA 
- Nº de domicílios Total: IBGE, Censo Demográfico 2010, Área territorial brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2011 



 

 

FIGURA 9: SALDO DE EMPREGOS, POR GRANDE GRUPAMENTO DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA - JAN/SET DE 2021 

 
Fonte: MTE, 2021. 
Elaborado pelos autores. 
 

Com relação a evolução do saldo de empregos, a tendência é de crescimento, e 

mesmo em meio à crise econômica causada pela pandemia do COVID-19, a curva tem 

sido ascendente. Guarapuava conta com 9.677 estabelecimentos cadastrados, 

segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) (Figura 10). 

 

FIGURA 10: EVOLUÇÃO SALDO DE EMPREGOS - JAN/SET DE 2021 

 
Fonte: MTE, 2021. 
Elaborado pelos autores. 
 

De acordo com os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, Guarapuava gerou 

1.355 empregos no primeiro semestre de 2021. Esse saldo é a diferença entre as 

10.529 contratações e os 9.174 desligamentos. 



 

 

Guarapuava conta com 15% (Tabela 2) da população fazendo uso da Saúde 

Suplementar, segundo a Agência Nacional de Saúde, ligada ao Ministério da Saúde, 

que tem o papel de normatizar, controlar e fiscalizar as operadoras.  

 

TABELA 2: NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE, POR FAIXA 
ETÁRIA E SEXO 

ITEM SEXO TOTAL 

 FEMININO MASCULINO  

0 a 9 anos 2.217 2.197 4.414 

10 a 19 anos 1.663 1.694 3.357 

20 a 59 anos 8.279 8.928 17.207 

60 e mais 1.517 2.041 3.558 

TOTAL 13.676 14.860 28.536 

Fonte: SIB/ANS/MS, 2021 
Nota: *O termo “beneficiário” refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos 
para um mesmo indivíduo. 
** As informações são disponibilizadas em formato trimestral e atualizadas mensalmente, possibilitando 
a correção de competências anteriores. (Competência 08/2021). 

 

A respeito da educação, atualmente funcionam em Guarapuava 45 escolas 

municipais de ensino fundamental, 26 escolas estaduais de ensino médio e 5 

instituições de ensino superior, sendo 2 públicas e 3 privadas. Além de vários pólos de 

ensino superior, com ensino híbrido, semipresencial e totalmente EAD. 

A Tabela 3 demonstra o total de matrículas no ano de 2020, em todos os níveis 

de educação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA 3: NÚMERO DE MATRÍCULAS ESCOLARES 

EDUCAÇÃO Município Região Estado 

Matrículas na Educação Básica (alunos)¹ 44.642 82.375 2.554.321 

Matrículas na Creche (alunos)¹ 3.623 6.337 223.944 

Matrículas na Pré-escola (alunos)¹ 5.467 10.164 276.344 

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos)¹ 24.003 45.876 1.407.978 

Matrículas no Ensino Médio (alunos)¹ 7.236 13.544 425.477 

Matrículas na Educação Profissional (alunos)¹ 2.890 3.404 131.853 

Matrículas na Educação Especial - Classes Exclusivas 
(alunos)¹ 

451 1.125 42.650 

Matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
(alunos)¹ 

2.684 4.645 144.919 

Matrículas na Educação Superior Presencial (alunos)² 12.684 13.084 362.967 

Matrículas na Educação Superior a Distância (alunos)² 3.239 4.923 194.107 

Fonte: ¹ MEC/INEP, 2020 e ² MEC/INEP, 2019. 
 

A taxa de analfabetismo para pessoas de 15 anos ou mais, em 6%, dentro da 

média do estado. Além disso, a educação básica é a que tem maior número de alunos 

no município em 2020, 44.642 matrículas. 

A Figura 11 demonstra a evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, 4ª série/ 5º ano, de responsabilidade municipal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 11: EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, 4ª SÉRIE/ 5º ANO 

 

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep, 2019. 

 

De 2005 a 2019, Guarapuava vem superando a meta do município, refletindo 

assim, a qualidade do ensino de base oferecido para a população. 

 



 

 

 

3.2 Perfil Epidemiológico 

 O perfil epidemiológico tem por objetivo fornecer elementos para análise das 

condições, doenças e agravos à saúde da população, num determinado lugar e tempo. 

A partir do perfil epidemiológico, é possível identificar quais os problemas, as suas 

causas e as principais necessidades em saúde da população, com vistas a nortear o 

planejamento. 

Para caracterização do perfil epidemiológico, foram identificados os principais 

indicadores de morbidade e mortalidade da população do município, demonstrados em 

tabelas e notas explicativas. 

TABELA 4: SÉRIE HISTÓRICA DA MORBIDADE HOSPITALAR E MORTALIDADE, 
POR CAPÍTULO DA CID-10, NO PERÍODO DE 2016 A 2020, EM GUARAPUAVA 

  MORBIDADE MORTALIDADE 

Capítulo CID 10 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

I.   Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

463 354 331 391 329 23 23 18 28 81 

II.  
Neoplasias(tumores) 

813 880 1.138 1.038 877 266 239 255 245 256 

III. Doenças sangue 
órgãos hemat.e 
transt. Imunitár. 

101 112 127 148 124 04 07 04 08 5 

IV.  Doenças 
endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas 

111 180 179 188 77 62 41 62 79 60 

V. Transtornos 
mentais e 
comportamentais 

342 296 340 371 260 05 07 10 18 16 

VI.  Doenças do 
sistema nervoso 

232 215 267 232 174 23 33 49 60 38 

VII. Doenças do olho 
e anexos 

47 48 71 85 59 - - - - - 



 

 

VIII. Doenças do 
ouvido e da apófise 
mastoide 

16 28 19 33 11 - - 01 - - 

IX.  Doenças do 
aparelho circulatório 

1.241 1.218 1.339 1.544 1.005 388 346 351 343 347 

X.   Doenças do 
aparelho respiratório 

1.752 1.575 1.745 1.945 779 201 203 195 187 136 

XI.  Doenças do 
aparelho digestivo 

1.144 1.199 1.276 1.660 902 70 57 69 80 76 

XII. Doenças da pele 
e do tecido 
subcutâneo 

106 100 89 123 66 01 - 02 02 3 

XIII.Doenças sist 
osteomuscular e tec 
conjuntivo 

230 225 300 250 115 03 07 06 04 9 

XIV. Doenças do 
aparelho 
geniturinário 

460 495 554 594 413 33 35 41 36 27 

XV.  Gravidez, parto 
e puerpério 

2.539 2.531 2.979 2.842 2.418 01 - 04 01 - 

XVI. Algumas 
afecções originadas 
no período perinatal 

332 341 394 339 252 19 19 12 15 19 

XVII.Malf cong 
deformid e 
anomalias 
cromossômicas 

87 70 70 86 46 12 12 14 16 13 

XVIII.Sint sinais e 
achad anorm ex clín 
e laborat 

214 195 326 310 192 21 19 19 19 16 

XIX. Lesões enven e 
alg out conseq 
causas externas 

1.222 1.197 1.273 1.342 1.150 - - - - - 

XX. Causas externas 
de morbidade e 
mortalidade 

- - - - - 150 144 127 107 137 

XXI. Contatos com 
serviços de saúde 

227 423 245 549 183 - - - - - 



 

 

Total 11.679 11.682 13.062 14.070 9.432 1.282 1.192 1.239 1.248 1.241 

Nota: Dados preliminares, sujeitos à alteração. 
Fonte: MS/DATASUS/SIH/SIM. Acesso em 12/2021. 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são a principal causa de morte 

e incapacidade no mundo. Elas incluem quatro grupos de doenças de maior 

magnitude: circulatórias, respiratória crônica, câncer, diabetes. Os principais fatores de 

risco relacionados às DCNTs vêm sendo classificados como modificáveis ou não 

modificáveis. 

A análise da tabela acima demonstra que as DCNTs estão entre as principais 

causas de morbidade hospitalar do município. Em Guarapuava, houve uma média de 

1.200 óbitos/mês observados entre 2016 e 2020. A mortalidade por DCNT demonstra 

que as doenças do aparelho circulatório são a primeira causa de morte no município, 

seguidas do Capítulo II Neoplasias e doenças do aparelho respiratório. 

Segundo o sistema informatizado utilizado pela SMS de Guarapuava, consultado 

em 03/12/2021, o município tem cadastrados 17.307 hipertensos, 1.769 diabéticos e 

4.753 hipertensos e diabéticos. 

 

TABELA 5: FREQUÊNCIA DE MORBIDADE HOSPITALAR E MORTALIIDADE, 
SEGUNDO CAP-CID10 E SEXO, EM GUARAPUAVA, TOTALIZANDO OS  
PERÍODOS DE 2016 A 2020 

Capítulo CID-10 Morbidade Mortalidade 

Masc Fem Masc Fem 

I.   Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 1.030 838 100 73 

II.  Neoplasias (tumores) 
2.095 2.651 623 638 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt 
imunitár 230 382 13 15 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas 256 479 142 162 

V.   Transtornos mentais e 
comportamentais 1.171 438 45 12 

VI.  Doenças do sistema nervoso 
551 569 112 93 



 

 

VII. Doenças do olho e anexos 
183 127 0 0 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise 
mastoide 49 58 0 1 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 
3.239 3.108 923 851 

X.   Doenças do aparelho respiratório 
3.870 3.926 396 526 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 
3.026 3.155 217 136 

XII. Doenças da pele e do tecido 
subcutâneo 

276 208 5 4 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec 
conjuntivo 

635 485 15 14 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 
1.147 1.369 97 75 

XV.  Gravidez parto e puerpério 
0 13.309 0 6 

XVI. Algumas afec originadas no período 
perinatal 

904 754 43 41 

XVII.Malf cong deformid e anomalias 
cromossômicas 

193 166 35 32 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e 
laborat 

744 493 62 30 

XIX. Lesões enven e alg out conseq 
causas externas 

4.220 1.964 0 0 

XX.  Causas externas de morbidade e 
mortalidade 

0 0 544 120 

XXI. Contatos com serviços de saúde 
1.110 517 0 0 

TOTAL 
24.929 34.996 3.372 2.830 

Nota: Dados preliminares, sujeitos à alteração. 
Fonte: MS/DATASUS/SIH/SIM. Acesso em 12/2021. 

 

No período de 2016-2020 em Guarapuava, as doenças do aparelho circulatório 

apresentaram os maiores índices de mortalidade no sexo masculino. O Infarto Agudo 



 

 

do Miocárdio (IAM) e o Acidente Vascular Cerebral (AVC) foram as doenças do 

aparelho circulatório que mais impactaram na mortalidade, justificando a necessidade 

do monitoramento das condições crônicas no município. 

Quanto à neoplasia, no sexo masculino as principais causas de óbito foram os 

cânceres no pulmão, próstata, esôfago e estômago respectivamente. No sexo feminino, 

a prevalência se deu com óbitos de neoplasia pulmão, mama, útero e estômago 

respectivamente (TABWIN, 2021). 

Com relação às doenças do aparelho respiratório, não houve diferença 

quantitativa significativa entre os sexos masculino e feminino nos internamentos, porém 

a maior incidência de óbitos ocorreu no sexo feminino. Enquanto a mortalidade por 

causas externas incidiu predominante no sexo masculino. 

TABELA 6: FREQUÊNCIA DE MORBIDADE HOSPITAR E MORTALIIDADE, 
SEGUNDO FAIXA ETÁRIA E SEXO, EM GUARAPUAVA, TOTALIZANDO OS 
PERÍODOS DE 2016 A 2020 

 FAIXA 
ETÁRIA 

MORBIDADE MORTALIDADE 

  Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL 

0 a 9 anos 4.069 3.155 7.224 108  98  206  

10 a 19 anos 1.646 4.001 5.647  73 28  101  

20 a 59 anos 11.428 20.195 31.623  1.174 620 1.794  

60 e mais 7.786 7.645 15.431 2.017  2.084  4.101  

TOTAL 24.929 34.996 59.925  3.372 2.830  6.202  

Nota: Dados preliminares, sujeitos à alteração. 
Fonte: MS/DATASUS/SIH/SIM. Acesso em 12/2021. 

  No tocante a morbidade hospitalar, a predominância ocorreu na faixa etária de 

25 a 59 anos, com maior ocorrência no sexo feminino, e, em segundo lugar, a faixa 

etária dos idosos, com acometimento discretamente maior no sexo masculino.  



 

 

 A Razão Mortalidade Materna (RMM), reflete a qualidade da atenção à saúde 

das mulheres. Taxas elevadas de Mortalidade Materna (MM) estão associadas à 

insatisfatória prestação de serviços de saúde a esse grupo desde o planejamento 

familiar e a assistência pré-natal até a assistência ao parto e ao puerpério. 

TABELA 7: MORTALIDADE MATERNA DIRETA EM GUARAPUAVA NO PERÍODO DE 
2012 A 2020 

ANO 20

12 

20

13 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

TOTAL 

Óbito Materno Direto 0 0 4 1 1 0 3 1 0 10 

Nota: Dados preliminares, sujeitos à alteração. 
Fonte: MS/DATASUS/SIH/SIM. Acesso em 12/2021. 
  

As características dos óbitos maternos desse período foram: 

 

Faixa Etária  

● 15-24 anos = 20% 

● 25-34 anos = 50% 

● 35-44 anos = 30% 

Raça/cor 

● Branca = 70% 

● Parda = 20% 

● Preta = 10% 

Escolaridade por anos concluídos 

● 0-7 anos = 20% 

● 8-11 anos = 60% 

● 12 e mais = 20% 

Local de Ocorrência 

● Hospitalares = 100% 

Período 

● Gravidez = 10% 

● Até 40 dias pós-parto = 90% 



 

 

 

 

 

 

TABELA 8: FREQUÊNCIA POR ANO DO ÓBITO MATERNO, SEGUNDO ÓBITO 
MATERNO CID 

ÓBITO MATERNO CID 2014 2015 2016 2018 2019 TOTAL 

O72.1 Outras Hemorragias 
do pós parto imediato 1 0 0 1 1 3 

O72.0 Hemorragia do 
terceiro estágio 

1 0 1 0 0 2 

O11 Distúrbio Hipertensivo 
pré existente, proteinúria 0 0 0 2 0 2 

O71.1 Ruptura do Útero 
durante o trabalho de parto 

1 0 0 0 0 1 

O75.1 Choque durante ou 
subsequente trab de parto 1 0 0 0 0 1 

O71.9 Trauma Obstétrico 
NE 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 4 1 1 3 1 10 

Nota: Dados preliminares, sujeitos à alteração. 
Fonte: MS/DATASUS/SIH/SIM. Acesso em 12/2021. 
 
 
 O município tem 100% de investigação dos óbitos materno e óbitos de mulheres 

em idade fértil (MIF) - 10 a 49 anos. 

 No que diz respeito à mortalidade fetal, é um indicador sensível à qualidade e ao 

acesso à assistência prestada à gestante durante o pré-natal e o parto, sendo também 

influenciada pelas condições de saúde materna, antecedentes obstétricos e condições 

socioeconômicas da mãe.  

 A mortalidade infantil é um indicador importante, não somente dos cuidados de 

saúde, mas também por refletir as condições socioeconômicas da população. A taxa de 

mortalidade infantil (TMI) expressa a estimativa do risco de morte de crianças menores 

de 1 ano. O monitoramento, juntamente a identificação das causas associadas aos 

óbitos constituem ferramenta fundamental para elaborar políticas públicas mais 



 

 

elaboradas e eficientes, direcionadas ao controle da mortalidade específica da 

população analisada. 

 A análise da Taxa Mortalidade Infantil (TMI) no município, reflete a melhoria das 

condições de vida e o efeito de intervenções públicas na área de saúde, de 

saneamento e de educação da mãe, entre outros aspectos. 

 Guarapuava apresentou uma redução muito importante no período de 2012 a 

2020. 

TABELA 9: TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
NO PERÍODO DE 2012-2020 

Município Residência 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Óbitos 

Infantis 

52 36 40 40 36 35 29 27 29 

TMI 19,75 12,87 13,76 13,43 12,66 11,43 9,48 8,96 9,70 

Nota: Dados preliminares, sujeitos à alteração. 
Fonte: MS/DATASUS/SIH/SIM. Acesso em 12/2021. 
 

 Outro aspecto a observar são os componentes etários da mortalidade infantil 

como mostra a Tabela 10: 

 

TABELA 10: MORTALIDADE INFANTIL E SEUS COMPONENTES ETÁRIOS EM 
GUARAPUAVA NO PERÍODO DE 2012-2020 

COMPONENTES 

ETÁRIOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Neo Natal 

Precoce (<7dias) 

30 20 22 16 20 16 14 12 16 

Neo Natal Tardio 

(7 a 27 dias) 

12 9 6 14 13 11 6 6 6 



 

 

Pós Neo Natal 

(28 dias a < 1 

ano) 

10 7 12 10 13 8 9 9 7 

TOTAL 52 36 40 40 36 35 29 27 29 

Nota: Dados preliminares, sujeitos à alteração. 
Fonte: MS/DATASUS/SIH/SIM. Acesso em 12/2021. 
 

 A faixa etária de maior prevalência é a Neonatal Precoce, com 51.3%, seguido 

da Pós Neonatal, com 26.2% e Neonatal Tardio com 22.5%. 

 No que diz respeito ao peso, o baixo peso é um importante fator de risco para 

sobrevivência nas primeiras horas de vida. 

 

TABELA 11: MORTALIDADE INFANTIL, SEGUNDO PESO AO NASCER NO 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO PERÍODO DE 2012-2020 

PESO AO NASCER 20

12 

20

13 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

< 1 Kg 13 4 8 11 8 13 8 7 11 

1 a < 1,5 Kg 8 3 6 8 4 3 3 7 1 

1,5 a 2,5 Kg 14 28 9 13 11 7 7 6 7 

> ou = 2,5 Kg 17 1 17 8 13 12 11 7 10 

TOTAL 52 36 40 40 36 35 29 27 29 

Nota: Dados preliminares, sujeitos à alteração. 
Fonte: MS/DATASUS/SIH/SIM. Acesso em 12/2021. 
 

  

 



 

 

TABELA 12: MORTALIDADE INFANTIL, SEGUNDO DURAÇÃO DA GESTAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO PERÍODO DE 2012-2020 

SEMANA 
GESTACIONAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Menos 22 
semanas 

3 2 3 1 4 2 1 0 2 

22 a 27 semanas 10 4 4 9 5 11 6 5 8 

28 a 31 semanas 11 1 9 11 5 3 5 9 2 

32 a 36 semanas 13 2 7 10 9 7 9 4 8 

37 semanas e mais 15 27 17 9 13 12 8 9 9 

TOTAL 52 36 40 40 36 35 29 27 29 

Nota: Dados preliminares, sujeitos à alteração. 
Fonte: MS/DATASUS/SIH/SIM. Acesso em 12/2021. 
 

TABELA 13: FREQUÊNCIA POR ÓBITO, SEGUNDO CAUSA (CAP CID10) NO 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO PERÍODO DE 2012-2020 

CAUSA (CAP CID10) 2012/2020 

XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 202 

XVII. Malf conj deformid e anomalias cromossômicas 73 

X. Doenças do Aparelho respiratório 13 

XVIII. Sinais e sintomas e achados anormais no ex clín e 
labborat 

12 

XX. Causas externas de morbimortalidade 10 

I. Algumas Doenças infecciosas e parasitárias 5 

III. Doenças do sangue e órgãos hematopoiéticos e transt. 
Imun 

2 



 

 

VI. Doenças do sistema nervoso 
2 

XI. Doenças do aparelho digestivo 2 

II. Neoplasias (tumores) 1 

IX. Doenças do aparelho circulatório 1 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1 

TOTAL 324 

Nota: Dados preliminares, sujeitos à alteração. 
Fonte: MS/DATASUS/SIH/SIM. Acesso em 12/2021. 
 

 Com relação à Mortalidade Fetal, são poucos os estudos e análises disponíveis 

na literatura e em estatísticas brasileiras, reflexo da baixa visibilidade e do pouco 

interesse e da rasa compreensão de que esse evento é em grande parte prevenível por 

ações dos serviços de saúde e, ainda, da baixa qualidade da informação.   

TABELA 14: FREQUÊNCIA POR ANO DE ÓBITO, SEGUNDO CAUSA (CAP CID10) 
NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO PERÍODO DE 2012-2020 

TIPO 
ÓBITO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fetal 28 22 32 22 26 28 21 22 18 

Nota: Dados preliminares, sujeitos à alteração. 
Fonte: MS/DATASUS/SIH/SIM. Acesso em 12/2021. 
 

 Para redução da mortalidade infantil, são necessárias iniciativas que 

compreendam a ampliação da Estratégia de Saúde da Família (ESF), formulação e 

implementação de políticas e ações para à atenção da saúde da criança e da gestante, 

e melhoria na vigilância da mortalidade infantil fetal e materna, bem como a ampliação 

do Programa Nacional de Imunização (PNI). 

 O município de Guarapuava realiza 100% da investigação de óbitos materno e 

infantil.  

 



 

 

Dengue 

A dengue é uma doença febril aguda (BRASIL, 2009), que pode ser de curso 

benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente: infecção inaparente, 

dengue clássico (DC), febre hemorrágica da dengue (FHD) ou síndrome do choque da 

dengue (SCD). 

Guarapuava começou apresentar os primeiros registros de larvas do 

Aedesaegypti no ano de 2012. 

No período de 2012 a 2016, o município de Guarapuava foi caracterizado como 

não infestado, ou seja, não houve detecção da presença disseminada do vetor nos 

domicílios por um período de 12 meses consecutivos. A pesquisa entomológica foi 

realizada por larvitrampas, em ciclos semanais, com 10 armadilhas para coleta de 

larvas, em depósitos de pneus usados localizados em locais estratégicos. No final de 

2016, o equipamento deixou de ser utilizado, visto que o município passou a ser 

caracterizado como infestado, com o primeiro e único caso autóctone da doença no 

Distrito da Palmerinha. 

Em 2021,o Departamento de Vigilância em Saúde e a Ceplug desenvolveram 

uma ferramenta de georreferenciamento para analisar a localização dos focos, 

facilitando o controle do vetor. 

Mediante a esta situação epidemiológica, a SMS tem planejado e executado ações 

intersetoriais voltadas para prevenção da infestação pelo Aedes aegypti. 

 

Covid-19 

Descoberta em 31 de dezembro de 2019, após a incidência de pneumonia de 

origem inexplicada em Wuhan, China (Maleki et al., 2020), a infecção por Sars-Cov-2, a 

Covid-19 foi caracterizada como pandemia em 11 de março de 2020 

(Cucinotta&Vanelli, 2020). Em nível nacional, a primeira infecção foi detectada no dia 

26 de fevereiro de 2020 (Cavalcante et al., 2020). Em Guarapuava, o Decreto 

Municipal 7815 de 17 de março de 2020 instituiu o estado pandêmico e definiu ações 

para o seu enfrentamento. 

Os primeiros registros de infecções de SARS-Cov-2 ocorreram no início de 

março de 2021. O primeiro caso suspeito foi identificado no dia 06 de março de 2020, 

com resultado negativo e o primeiro caso positivo foi diagnosticado, no dia 20 de março 

2020, após viagem do paciente a São Paulo. 



 

 

Inicialmente, mantendo o número de casos de forma mais controlada, foram 

necessários 210 dias para que a cidade alcançasse a marca de 1000 casos 

diagnosticados, no dia 22 de outubro de 2020. Nesta ocasião, os números já 

apresentavam forte alta, sendo necessários apenas 27 dias para alcançar a marca de 

2000 casos ativos. 

No início de 2021,com a entrada da nova cepa, a variante Gama (P.1), houve 

um aumento expressivo no número de casos e de óbitos pela Covid-19. O pico de 

diagnósticos foi alcançado em 10 de maio, com 302 casos, e o número máximo de 

óbitos registrados no mesmo dia ocorreu no dia 19 de maio, com 13 óbitos. 

Com o advento da vacinação e o aumento da restrição de circulação de 

pessoas, o número de casos, internações e óbitos passou a diminuir no final de maio, 

sendo a semana epidemiológica 22a última com mais de mil casos, compreendendo o 

período de 30 de maio a 6 de junho. 

 Desde o início do segundo semestre, os índices de novos casos e de óbitos 

apresentou queda sustentada, sem notificação de novos casos no dia 10/10/2021, pela 

primeira vez em mais de um ano, houve diminuição expressiva de óbitos, de 156 

registrados no mês de maio, para 4 no mês de outubro, em redução de 97,5%. 

A pandemia causada pelo Sars-Cov-2 apresentou uma taxa de letalidade de 

2,38, e, na data desta redação, foram contabilizados 25999 casos confirmados, com 

619 óbitos confirmados. 

No âmbito do município, as ações iniciaram em março de 2020. Em 19/03/2020, 

foi instituído o Call Center, um ponto de atenção vinculado à Atenção Primária à Saúde 

em parceria com a Vigilância Epidemiológica, que norteou as ações de monitoramento 

e combate à pandemia no município. O Call Center atuou possibilitando o atendimento 

a pacientes, fornecendo os documentos necessários, realizando agendamento de 

exames e o monitoramento dos pacientes confirmados e seus contatos. 

Para facilitar o acesso e a logística de coleta de exames, foi instituído em 

parceria entre a Vigilância Epidemiológica, o Laboratório Municipal e o Call Center, o 

Drive Thru de exames. Utilizando as instalações do Ginásio Joaquim Prestes e 

somando-se a outras estratégias de coleta, como em atendimentos de urgência, foram 

coletados no município pouco mais de 20mil exames de PCR, 15.312 de antígenos 

14.315 testes rápidos contra a Covid-19. 



 

 

Frente ao aumento expressivo de casos e de óbitos, e o colapso do sistema de 

saúde com lotação máxima de UTIs e leitos de enfermaria nos hospitais do município, 

as unidades de urgência sofreram adaptação para o atendimento da população: i) em 

20/05/2021: a Urgência Municipal do Primavera e Upa Batel passaram a atender 

apenas síndromes respiratórias; a reativação da Urgência municipal Pérola do Oeste 

que passou a atender apenas a situações clínicas gerais, excetuando síndromes 

respiratórias; no dia 17/07/2021: a unidade do Primavera passou a atender apenas 

casos não respiratórios; houve a manutenção da Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) com exclusividade para o atendimento de síndrome respiratória aguda grave 

(SRAG); iii) dia 15/11/2021: todas as unidades de urgência voltaram a atender todas as 

ocorrências sem distinção. 

Durante o período exclusivo para atendimento do SRAG, a Unidade do 

Primavera realizou 6452 consultas e a UPA Batel, 22444 consultas. 

No dia 07 de junho de 2021, com o Decreto Municipal 8819, foi instituída no 

município, a Matriz de Risco para Covid-19, à semelhança do instrumento desenvolvido 

em 2020, pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS), com a 

finalidade de fornecer dados objetivos à população tendo como base a análise 

sistematizada do conjunto dos indicadores epidemiológicos e hospitalares. 

Desenvolvida pela SMS em parceria com a Procuradoria Geral do Município 

(PGM), a Matriz de Risco para Covid-19 foi composta por 6 indicadores, sendo 3 

assistenciais e 3 epidemiológicos, e, para cada indicador foi definido um peso. Foram 

considerados indicadores hospitalares: i) taxa de ocupação de leitos UTI; ii) taxa de 

ocupação de leitos clínicos; iii) estimativa de dias até esgotamento da capacidade de 

leitos, considerando a média de ocupação. Foram considerados indicadores 

epidemiológicos: i) variação do número de óbitos por Covid-19 nos últimos 14 dias; ii) 

variação do número de casos de Covid-19 nos últimos 14 dias; iii) taxa de positividade 

para Covid-19. 

No dia 04/09/2021, tendo como justificativa a redução significativa do 

quantitativo de casos, houve a revisão da Matriz de Risco para Covid-19, passando a 

adotar um quarto indicador epidemiológico: a taxa de retransmissão de Covid-19 (RT). 

A Matriz de Risco para Covid-19 que foi expressa pelo conjunto de indicadores 

ponderados, para facilitar a compreensão da população, foi traduzida por um sistema 

de cores – roxa, vermelha, laranja, amarela, verde. Para cada cor, foram estabelecidas 



 

 

medidas de diferentes intensidades quanto à circulação de pessoas, funcionamento de 

serviços e atividades econômicas. 

No dia 19/01/2021, foi lançada a campanha Guarapuava Imunizada, com o 

recebimento da primeira remessa de vacinas da Coronavac, destinadas aos 

profissionais de saúde da linha de frente. 

No dia 25 de janeiro, iniciou-se a central de vacinação na Praça Cândido Xavier, 

localizada na região central, que possibilitou a imunização de todos os públicos 

prioritários, assim como a aplicação de segundas doses nos pacientes aptos. Na 

central de vacinação foram aplicadas mais de 200 mil doses de vacinas, entre 

primeiras, segundas e terceiras doses, que atendeu a população até o dia 16 de 

outubro. 

No início de outubro, com o avanço da campanha e melhora na regularidade da 

distribuição de doses pelo Ministério da Saúde, iniciou-se a descentralização da 

vacinação contra a Covid-19. Inicialmente, ocorrendo em apenas 5 unidades de saúde 

e, posteriormente, ampliada para todas as 33 UBS, atendendo a população 

especialmente quanto à aplicação da segunda dose, reforço e primeiras doses do 

público de adolescentes. 

 

Influenza 

A influenza é uma infecção viral aguda do trato respiratório, com distribuição 

global e alta transmissibilidade. O quadro clínico inicia com febre, mialgia e tosse seca. 

Apesar de seu quadro autolimitado, idosos e ou pacientes portadores de comorbidades 

podem sofrer com um quadro mais intenso, levando a internamento e a óbito. Em seu 

quadro sazonal, os primeiros sintomas podem ocorrer em até 24 horas da infecção e 

podem ser mais intensos nos primeiros dias de doença.  

O município conta desde a pandemia de 2009 com a participação no programa 

Sentinela de SRAG, onde são realizadas as coletas de 10 exames de PCR por semana 

a fim de averiguar os tipos de vírus circulantes no município, sendo realizadas 520 

coletas por ano. Entre 2016 e 2021, foram identificados 269 casos positivos de 

Influenza entre A e B. Percebe-se uma diminuição expressiva nos diagnósticos de 

influenza desde o início da Pandemia por Sars-Cov-2, em 2020. 

A vacinação é apontada como a principal forma de prevenção da doença 

causada pelo vírus da Influenza. Em Guarapuava, a vacinação ocorre todos os anos, 



 

 

como campanha sazonal. Em média, foram aplicadas 57 mil doses contra a influenza 

nos últimos anos, com priorização para profissionais de saúde, gestantes, idosos e 

crianças abaixo de 5 anos. 

 

Doenças de Notificação Obrigatória 

FIGURA 12: SÉRIE HISTÓRICA DE INCIDÊNCIA DE SÍFILIS, EM GUARAPUAVA, NO 
PERÍODO DE 2010 A 2020 

 

FONTE: SINAN, 2010 A 2020, ACESSO EM DEZ/2021 
 

O gráfico demonstra crescimento da incidência de sífilis no período de 2016 a 

2018. Em 2018, o quantitativo de casos quintuplicou em relação à 2016, com discreto 

decréscimo nos anos de 2019 e 2020, mantendo os quantitativos em patamares 

elevados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FIGURA 13: SÉRIE HISTÓRICA DE HEPATITES PELOS VÍRUS A, B E C, EM 
GUARAPUAVA, NO PERÍODO DE 2010 A 2020 

 

FONTE: SINAN, 2010 A 2020, ACESSO EM DEZ/2021 
 

O gráfico demonstra um primeiro crescimento dos casos notificados de hepatite 

no período de 2012 e 2013, predominando o vírus B, em 2012, e um segundo pico em 

2019, com aumento de casos pelo vírus tipo B. 

 

FIGURA 14: SÉRIE HISTÓRICA DAS NOTIFICAÇÕES POR INTOXICAÇÃO 
EXÓGENA, EM GUARAPUAVA, NO PERÍODO DE 2010 A 2020 

 

FONTE: SINAN, 2010 A 2020, ACESSO EM DEZ/2021 



 

 

O gráfico demonstra um aumento do número de notificações por intoxicações 

exógenas no período de 2016 a 2020, havendo a maior ocorrência em 2019, com o 

aumento de 3,6 vezes o quantitativo de casos, em relação à 2014. 

 

FIGURA 15: SÉRIE HISTÓRICA DAS NOTIFICAÇÕES POR ACIDENTES COM 
ANIMAIS PEÇONHENTOS, EM GUARAPUAVA, NO PERÍODO DE 2010 A 2020 

 

FONTE: SINAN, 2010 A 2020, ACESSO EM DEZ/2021 
 

 

O gráfico demonstra um crescimento da incidência das notificações por 

acidentes com animais peçonhentos no período de 2011a 2016, com um pico em 2013, 

um decréscimo em 2017 e crescimento de 2018 a 2020, tendo a maior incidência do 

período avaliado, em 2020, com acréscimo de 2,3 vezes o quantitativo, se comparado 

a 2017. 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 16: SÉRIE HISTÓRICA DAS NOTIFICAÇÕES DE CASOS DE VIOLÊNCIA 
EXTERNA, EM GRUARAPUAVA, NO PERÍODO DE 2010 A 2020 

 

FONTE: SINAN, 2010 A 2020, ACESSO EM DEZ/2021 
 

O gráfico demonstra um crescimento significativo da incidência das notificações 

de casos de violência externa no período de 2013 a 2020, com um pico acentuado em 

2020, com o aumento de 7 vezes o número de casos em relação a 2013. 

 
FIGURA 17: SÉRIE HISTÓRICA DAS NOTIFICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE IMUNIZANTES 
ANTIRRÁBICOS, EM GRUARAPUAVA, NO PERÍODO DE 2010 A 

2020  
FONTE: SINAN, 2010 A 2020, ACESSO EM DEZ/2021 



 

 

 
 

O gráfico demonstra um crescimento das notificações quanto à utilização de 

imunizantes antirrábicos, nos anos de 2011 a 2013, com decréscimo nos anos de 2014 

e 2015, e aumento a partir de 2016, tendo um pico em 2018, com um aumento de 7,3 o 

quantitativo de casos em relação a 2014 e redução nos anos de 2019 e 2020, mas com 

números ainda elevados. 

 

FIGURA 18: SÉRIE HISTÓRICA DE INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS 
EXANTEMÁTICAS, EM GUARAPUAVA, NO PERÍODO DE 2010 A 2020 

 

FONTE: SINAN, 2010 A 2020, ACESSO EM DEZ/2021 

 

 O gráfico demonstra decréscimo das notificações de doenças exantemáticas 

(doenças que provocam manifestações cutâneas como sarampo, varicela, rubéola, 

entre outras), a partir de 2011, quando atingiram um pico de casos investigados. Nota-

se um aumento significativo entre os anos de 2019 e 2020, com nova queda de 

investigações em 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FIGURA 19: SÉRIE HISTÓRICA DE NOTIFICAÇÃO DE TUBERCULOSE, EM 
GUARAPUAVA, NO PERÍODO DE 2010 A 2020 

 

FONTE: SINAN, 2010 A 2020, ACESSO EM DEZ/2021 
   

 O gráfico demonstra elevação dos casos de tuberculose entre 2010 e 2013, com 

redução no ano de 2014 e nova alta nos anos seguintes, atingindo um pico de 38 

casos notificados em 2016, reduzindo para 23 em 2018 e voltando a crescer em 2020. 

 



 

 

FIGURA 20: SÉRIE HISTÓRICA DE NOTIFICAÇÃO DE HANSENÍASE, EM 
GUARAPUAVA, NO PERÍODO DE 2010 A 

2020  

FONTE: SINAN, 2010 A 2020, ACESSO EM DEZ/2021 

 

 O gráfico demonstra crescimento entre os anos de 2010 a 2012, atingindo 25 

notificações de hanseníase no ano, caindo para 8 no ano seguinte. Em 2015, houve 

alta chegando a 17 casos, e nova queda em 2016. A partir de então manteve-se com 

um pequeno crescimento entre 2017 e 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PERFIL ASSISTENCIAL 
 

A Portaria de Consolidação nº 03 de 28 de Setembro de 2017 - Cap I “Redes de 

Atenção à Saúde” no seu Anexo I define as diretrizes para a Rede de Atenção à Saúde 

no SUS, estabelecendo como elementos para sua estrutura operacional, com o 

objetivo de atender às principais necessidades em saúde da população, tendo como 

componentes: a Atenção Primária à Saúde, os pontos de atenção secundários e 

terciários, os sistemas de apoio, logísticos e de governança (BRASIL, 2017). 

Os serviços que prestam assistência à saúde no âmbito do SUS em Guarapuava 

são Unidades Básicas de Saúde, Serviços de Apoio e Diagnóstico para realização de 

exames complementares, Centro de Especialidades, Hospitais Gerais e Unidades de 

Atendimento Pré-Hospitalar. 

         Os quadros a seguir, relacionam os tipos de estabelecimentos e gestão de cada 

serviço: 

 
TABELA 15: QUANTIDADE DE ESTABELECIMENTOS, SEGUNDO TIPO DE 
GESTÃO  

TIPO DE GESTÃO 

TIPO DE ESTABELECIMENTO DUPLA ESTADUAL MUNICIPAL TOTAL 

  

Posto de Saúde 0 0 1 1 

Centro de Saúde/ Unidade Básica 4 0 34 40 

Policlínica 2 10 0 12 

Hospital Geral 0 4 0 4 

Hospital Dia 0 1 0 1 

Consultório Isolado 0 0 1 1 

Clínica/ Centro de Especialidade 2 4 0 6 

Unidade de Apoio e Diagnose e 
Terapia (SADT ISOLADO) 

2 14 0 16 



 

 

Unidade Móvel de Nível Pré-Hosp 
na área de Urgência 

0 0 3 3 

Centro de Gestão em Saúde 0 1 1 2 

Centro de Atenção Hemoterapia e 
ou Hematologia – HEMOCENTRO 

0 1 0 1 

Centro de Atenção Psicossocial 0 0 4 4 

Unidade de Atenção à Saúde do 
Indígena 

0 0 1 1 

Pronto Atendimento 1 0 0 1 

Central de Regulação Médica das 
Urgências 

0 0 1 1 

TELESAÚDE 0 0 1 1 

TOTAL GERAL 11 35 47 93 

Fonte: MS/CNES, 2021 Acesso em: 11/2021  

 

4.1 Atenção Primária à Saúde 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada do SUS, e 

centro de comunicação com toda a Rede de Atenção do SUS, se caracteriza por um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção 

e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 

desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde da 

coletividade.  

         A APS se orienta pelos princípios do SUS - universalidade, acessibilidade, 

continuidade do cuidado, integralidade da atenção, responsabilização e equidade. É 

desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e agilidade, ocorrendo no local 

mais próximo da vida das pessoas. Há diversas estratégias governamentais 

relacionadas, sendo uma delas a Estratégia de Saúde da Família (ESF), levando 

serviços multidisciplinares às comunidades, como consultas, exames laboratoriais, 



 

 

exames radiográficos, vacinas e outros. Possui também equipes multidisciplinares e 

interdisciplinares que atuam de maneira integrada para dar suporte aos profissionais 

das ESF, apoiando as ações de cuidado e ajudando na resolução de casos que 

necessitem de apoio de outros profissionais que não compõem a equipe mínima de 

ESF, garantindo a longitudinalidade do cuidado e prestação de serviços à população. 

         As unidades de saúde são compostas de equipe mínima, como médico, 

odontólogo, enfermeiro, técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde bucal (ASB), 

agente comunitário de saúde (ACS), agente de combate às endemias (ACE) e também 

equipe multidisciplinar. 

         Atualmente em Guarapuava existem 33 ESF, conforme Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES). Estas unidades estão estruturadas com equipe 

de ESF e algumas com equipe multidisciplinar, visando o desenvolvimento de 

processos seguros e melhoria na qualidade da prestação de serviços. 

         Entre servidores, trabalhadores temporários, residentes e estagiários, 

atualmente compõem o quadro das ESF no município os seguintes profissionais: 

médicos (52), enfermeiros (52), técnicos de enfermagem (91), auxiliar de enfermagem 

(20), técnico de saúde bucal (1), auxiliar de saúde bucal (35), ACS (163), odontólogos 

(33), fonoaudiólogos (4), psicólogos (7), fisioterapeutas (13), educadores físicos (5) e 

nutricionistas (7). (ACE).  

QUADRO 4: PERCENTUAL DE COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA  

ANO Cobertura   AB Cobertura ESF Cobertura    SB Cobertura       

ESB 

Cobertura     

ACS 

2017 72,22% 62,74% 51,19% 67,14% 57,74% 

2018 71,70% 63,12% 49,73% 59,75% 53,24% 

2019 79,62% 63,13% 49,74% 59,72% 52,73% 

2020 70,21% 58,92% 47,50% 56,73% 52,27% 

Fonte: MS/SISAB/EGESTOR, 2021 Acesso em: 11/2021                                                                                                                                                                                      



 

 

         Analisando a série histórica nos 5 anos das coberturas da APS, nota-se que 

ocorreu uma redução nos percentuais de coberturas, o que sinaliza para  a 

necessidade de ações voltadas à ampliação da oferta e do acesso dos serviços. 

QUADRO 5: PERCENTUAL DE COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA EM 2020, 
SEGUNDO NÍVEL DE ABRANGÊNCIA 

ANO NÍVEL Cobertura 

AB 

Cobertura 

ESF 

Cobertura 

SB 

Cobertura ESB Cobertura 

ACS 

2020 BR 63,62% 76,08% 44,75% 56,11% 61,00% 

2020 PR 63,31% 79,57% 37,87% 55,64% 52,74% 

2020 GPUAVA 70,21% 58,92% 47,50% 56,73% 52,27% 

 Fonte: MS/SISAB/EGESTOR, 2021 Acesso em: 11/2021   
        

Em 2013, Guarapuava aderiu ao Programa Mais Médicos, hoje denominado 

Médicos Pelo Brasil, e atualmente conta com 13 médicos. Este programa tem a 

finalidade de prover médicos para a APS em regiões prioritárias para o SUS, além da 

abertura de cursos de graduação, atividades de ensino, pesquisa e extensão, que terão 

componentes assistenciais mediante integração de ensino-serviço. O projeto impacta 

positivamente nas ações que são desenvolvidas no âmbito da APS.  

As linhas de cuidado são pensadas para expressar os fluxos assistenciais 

seguros e garantidos ao usuário, no sentido de atender às necessidades de saúde. No 

município de Guarapuava, a implementação da RAS e o fortalecimento da APS têm 

sido realizados de forma integrada e articulada à Atenção Ambulatorial Especializada e 

Hospitalar, tendo como linhas de cuidado prioritárias: Saúde da Mulher; Atenção 

Materno-Infantil, da Criança e do Adolescente; Saúde do Idoso; Atenção às Condições 

Crônicas; Atenção à Pessoa com Deficiência; Saúde Mental; e Saúde Bucal. 

Saúde da Mulher e Atenção Materno-Infantil 

A Atenção Materno-Infantil implantada no município de Guarapuava, tem como 

finalidade a organização da atenção e assistência nas ações do pré-natal, parto e 

puerpério, bem como o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento das 



 

 

crianças, em especial no primeiro ano de vida. A equipe da atenção primária é 

responsável pela assistência à gestante e as crianças residentes na sua área de 

abrangência, desenvolvendo as seguintes ações: 

 

● Cadastramento da gestante no pré-natal o mais precoce possível, de preferência 

até 12ª semanas de gestação; 

● Vinculando as gestantes ao Hospital de referência; 

● Estratificação das gestantes de acordo com o risco gestacional; 

● Solicitação dos exames de rotinas de acordo com o Programa Mamãe Guará; 

● Agendamento de consulta médica se possível em até 7 dias para avaliação dos 

resultados; 

● Realização de consulta de pré-natal conforme cronograma, avaliando em cada 

consulta as possíveis alterações e mudanças na estratificação de risco; 

● Realização de busca ativa, por meio de visitas domiciliares, e análise das 

dificuldades de acesso às consultas ou exames preconizados e o controle do 

uso efetivo da terapêutica instituída para cada caso; 

● É direito do (a) parceiro ser cuidado (realização de consultas, exames e ter 

acesso a informações) antes, durante e depois da gestação: “pré-natal do 

parceiro (a); 

● Imunização de todas as gestantes conforme protocolo; 

● Encaminhamento e monitorização das gestantes de risco intermediário e alto 

risco para ambulatório de referência, MACC e Centro de Saúde da Mulher. 

● Garantia de no mínimo 07 consultas de pré-natal e 01 de pós parto; 

● As mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por Lei no período 

gravídico-puerperal; 

● Inscrição e orientação à mulher no Programa de Planejamento Familiar no pós-

parto; 

● Monitoramento de consultas, exames e resultados; 

● Busca ativa das faltosas; 

● Monitoramento das doenças Infectocontagiosas; 

● Compartilhamento do cuidado com as equipes das UBS; 

● Referência e contra referência entre atenção primária e secundária. 



 

 

O compartilhamento do cuidado da gestante com a equipe da Atenção 

Ambulatorial Especializada (AAE) poderá ocorrer em qualquer período do pré-natal, 

conforme estratificação de risco realizada. Na ocorrência de transição de cuidado da 

AAE para a APS é de extrema importância a elaboração do Plano de Cuidados da 

Gestante, bem como a definição de condições que poderão determinar novo 

encaminhamento para avaliação e conduta da equipe da AAE e apoio matricial. 

A continuidade do cuidado é um dos princípios que deve ser garantido à 

gestante durante todo o ciclo gravídico puerperal. As equipes da APS e AAE devem 

atuar como uma única equipe. Ou seja, deverão manter objetivo e conduta comum com 

relação aos critérios de manejo recomendados pelas diretrizes clínicas e os 

instrumentos pactuados, e com canais de comunicação e apoio recíproco, ágeis e 

úteis, para uma gestão compartilhada do cuidado da gestante. 

As situações de urgência e emergência obstétrica requerem assistência e 

regulação imediata, respeitados os fluxos pré-definidos na APS, AAE e Atenção 

Hospitalar (AH). 

Foi implantado em 2019 o Programa de planejamento familiar Nossa Família 

Guarapuava, que promove educação e assistência em contracepção, ofertando à 

população em geral - prioritariamente para as mulheres com perfil de vulnerabilidade e 

risco social - 11 diferentes métodos anticoncepcionais (de barreira, contraceptivos de 

longa duração, métodos hormonais injetáveis e definitivos), visando prevenir e evitar as 

consequências e complicações de gravidez não planejada ou indesejada. Além disso, 

realiza capacitações e matriciamento em planejamento familiar para as equipes da 

APS. 

 

Saúde da criança e do adolescente 

A Linha de Cuidado à Saúde da Criança e do Adolescente no município de 

Guarapuava visa o cuidado integral do nascimento até os 19 anos de idade, sendo 

priorizada a primeira infância, com enfoque para os primeiros 1.000 dias de vida e para 

as populações mais vulneráveis. No município de Guarapuava, o programa Mamãe 

Guará, busca, por meio de um conjunto de ações coordenadas, numa proposta de 

trabalho de assistência e monitoramento: 

● Estabelecer linha de cuidado para gestantes, puérperas e crianças; 



 

 

● Acompanhamento na gestação, no puerpério, no nascimento e nos primeiros 

anos de vida, com especial atenção até o 2º ano; 

● Treinar, capacitar e atualizar os profissionais da Atenção Primária; 

● Estabelecer protocolos específicos para assistência materno infantil; 

● Estabelecer sistematização da assistência; 

● Organizar fluxos e referências dos serviços de assistência materno infantil; 

● Contribuir para o aprimoramento dos processos de trabalho e da assistência; 

● Qualificar os serviços assistenciais. 

         Os recém nascidos (RN) são estratificados logo após o nascimento de acordo 

com os riscos biológicos da criança, riscos da mãe durante a gestação, e os riscos 

descritos na Declaração de Nascido Vivo (DNV) – documento do Sistema de 

Informações de Nascidos Vivos (SINASC) padronizado nacionalmente, e preenchido 

nos hospitais e em outras instituições de saúde nos quais ocorrem partos, e nos 

Cartórios de Registro Civil para os partos domiciliares. 

Os testes de triagem neonatal realizados no município são o teste do pezinho; 

teste da orelhinha ou triagem auditiva neonatal; teste do olhinho; teste do 

coraçãozinho. O controle da triagem neonatal é feito pela SESA com o intuito de 

monitoramento e de acompanhamento das crianças que tiveram os testes alterados. 

A estratificação de risco é realizada com base na linha guia do Estado, 

classificada em: 

 

● Alto risco - Crianças que apresentam fatores de risco biológico associado ou 

não a riscos sociais. 

● Risco intermediário - Crianças que apresentam fatores de risco relacionados 

às características maternas e sociais. 

● Risco habitual -  As que não apresentarem nenhum fator biológico ou social. 

 

A equipe do Programa Materno Infantil percorre todas as unidades hospitalares 

e maternidades diariamente, inclusive aos sábados realizando visitas com as mães, 

entrega dos kits e encaminhamento para unidade de saúde de sua referência para o 

primeiro atendimento. 

É realizado o preenchimento inicial da carteira de saúde com os dados do 

nascimento, avaliação do recém-nascido, dados da alta hospitalar. Realiza-se a 



 

 

avaliação e classificação de risco conforme preconizado e preenchido o sinalizador de 

risco e posteriormente a coleta das DNV e envio às unidades de saúde 

correspondentes aos nascimentos. 

Diariamente os riscos são classificados a partir das DNV e por meio das  

informações do sistema eletrônico do município com evolução do pré-natal; são 

realizados os agendamentos do primeiro atendimento do bebê/mãe para a Unidade 

Básica de referência e contato telefônico com as mães para orientar os principais 

cuidados com o RN e puérpera. 

As crianças classificadas como alto risco são agendadas para consulta com 

pediatra no Centro de Saúde da Mulher (CSM), nos primeiros dias de vida, e 

encaminhadas para o ponto de atenção ambulatorial especializada, onde serão 

acompanhadas até 2 anos, após essa idade quando necessário retornam para 

atendimentos no  CSM com pediatra. 

Nas unidades de saúde, são realizadas as visitas domiciliares imediatamente à 

alta da puérpera para identificação precoce de intercorrências, confirmação do 

agendamento e/ou antecipação do mesmo conforme necessidade identificada. 

Posteriormente realiza-se o primeiro atendimento ao RN; cadastro no programa de 

Puericultura; inserção no Programa de Imunização; priorização de atendimento às 

crianças de risco. 

         As consultas de puericultura são agendadas mensalmente para as crianças 

menores de 6 meses, sendo importante coincidir com a data da realização das vacinas 

de rotina a fim de evitar maior exposição da criança e da mãe. O bebê deverá ser 

estratificado a cada avaliação de puericultura. A partir dos 6 meses, caso não seja de 

alto risco, a puericultura poderá ser realizada a cada 2 meses. 

O município de Guarapuava também possui adesão ao Programa Saúde na 

Escola (PSE), ação interministerial entre MS e MEC, que contribui para a formação 

integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de 

prevenção de agravos, promoção e atenção à saúde. Ainda, com relação às ações 

realizadas no contexto escolar, o Programa Crescer Saudável reforça a prevenção e o 

controle da obesidade infantil, fortalecendo o cuidado integrado e multidisciplinar.  

O indicador de cobertura vacinal representa um importante instrumento para a 

tomada de decisão nas diferentes esferas de gestão, uma vez que somente com 



 

 

coberturas adequadas é possível alcançar o controle ou, manter em condição de 

eliminação ou erradicação as doenças imunopreveníveis sob vigilância. 

 

FIGURA 21: SÉRIE HISTÓRICA DA COBERTURA VACINAL EM MENORES DE 1 
ANO, EM GUARAPUAVA, NO PERÍODO DE 2010 A 2020 

 
FONTE: SI-PNI, 2010 A 2020, ACESSO EM DEZ/2021  
 

 O gráfico evidencia a cobertura dos imunizantes preconizados pelo Ministério da 

Saúde para crianças menores de um ano. Demonstra um decréscimo do índice de 

cobertura vacinal no município a partir de 2015, acompanhando o que se observa a 

nível nacional. 

FIGURA 22: SÉRIE HISTÓRICA DA COBERTURA VACINAL EM MAIORES DE 1 
ANO, EM GUARAPUAVA, NO PERÍODO DE 2010 A 2020 

 
FONTE: SI-PNI, 2010 A 2020, ACESSO EM DEZ/2021 

 



 

 

O gráfico acima demonstra a cobertura dos imunizantes preconizados pelo 

Ministério da Saúde para crianças acima de um ano. Demonstra um decréscimo do 

índice de cobertura vacinal no município a partir de 2015, acompanhando o que se 

observa a nível nacional e embasando a elaboração de ações voltadas para a 

ampliação da cobertura vacinal. 

Saúde do Idoso 

Para enfrentar os desafios demográficos, o Paraná vem desenvolvendo 

estratégia inovadora, coordenada pela APS, centrada na pessoa e fundamentada na 

promoção e na manutenção da capacidade funcional dos idosos pela prevenção, pela 

identificação precoce e pelo manejo da fragilidade multidimensional por equipe 

multidisciplinar integrada, tendo como processo de trabalho a Avaliação 

Multidimensional do Idoso e Plano de Cuidado compartilhado. Para o rastreio de idosos 

frágeis no domicílio e estratificação do risco na APS, inicialmente, foram usados, 

respectivamente, os instrumentos VES-13 (MAIA et al., 2012) e Índice de 

Vulnerabilidade Clínico-Funcional 20 (IVCF-20) (MORAES et al., 2016). A Linha de 

cuidado vem sendo aprimorada e progressivamente implantada em todo o estado. 

Atualmente, deve ser utilizado apenas o instrumento IVCF-20 nos domicílios e nos 

níveis primário e secundário de atenção. 

Conforme IBGE, o percentual estimado de pessoas idosas (com idade igual ou 

maior a 60 anos) é de 13,4% em 2020. 

Em pesquisa realizada quanto ao Benefício de Prestação Continuada – BPC, em 

Guarapuava são beneficiados 4.161 indivíduos, sendo destes 1.663 idosos. Explorar os 

dados disponíveis sobre a situação atual da pessoa idosa no município é uma etapa 

extremamente importante para a elaboração do Plano Municipal, para que assim as 

diretrizes e metas da política pública articulem-se ações que atendam às necessidades. 

Entre as principais metas do Plano Municipal do Idoso, destacam-se: 

● Realizar atendimento especializado voltado à saúde bucal da pessoa idosa. 

● Realizar atendimento integral à saúde visual da pessoa idosa. 

● Atingir 100% de cobertura vacinal. 

● Realizar palestras e capacitações de forma continuada, que envolvam todos os 

profissionais da saúde bem como a população idosa e seus familiares. 

● Disponibilizar cartilhas sobre o envelhecimento ativo para as pessoas idosas. 



 

 

● Realizar cursos e capacitações semestralmente atingindo cem por cento das 

equipes. 

● Ampliar em 100% o atendimento do programa no município. 

● Ampliar a rede de atendimento à saúde da pessoa idosa; 

 

Atenção às Condições Crônicas 

No município de Guarapuava, o cuidado aos pacientes com condições crônicas 

se inicia com sua entrada em qualquer ponto do sistema, com avaliação às 

necessidades, desde serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, especialidades, 

atenção hospitalar ou outros serviços da rede.  Entretanto, a Atenção Primária ocupa 

caráter estratégico neste cuidado, por ser o ponto de atenção com maior potencial para 

identificar as necessidades de saúde da população, realizar a estratificação de riscos e 

organização do cuidado em toda a rede. 

Nas unidades de saúde, os usuários com condições crônicas são priorizados, 

sendo realizada a estratificação de risco pela Atenção Primária, que realiza o 

agendamento de consultas em dias específicos. É responsável também pela realização 

de ações multiprofissionais e interdisciplinares de promoção e de proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e 

continuidade do cuidado. 

 

Atenção à Pessoa com Deficiência 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, instituída pela Portaria 

do Ministério da Saúde, MS/GM nº 1.060, de 5 de junho de 2002, destaca que, é 

considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 

categorias: 

 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 

sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 

congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções; 



 

 

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 

(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 

2.000Hz e 3.000Hz; 

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 

0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 

acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os 

casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 

igual ou menor que 60; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 

anteriores; 

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas 

ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilização dos recursos da comunidade; 

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; 

h) trabalho; 

 

V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

 

A Atenção Primária é a principal porta de entrada sendo a coordenadora do 

cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na linha de cuidado. As 

ações na Atenção Primária à Saúde envolvem promoção, prevenção, proteção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação, por meio de práticas de cuidado integrado e 

gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional. As 33 Unidades Básicas de 

Saúde do município de Guarapuava são as principais estruturas físicas da APS, 

instaladas próximas da vida dos usuários, desempenhando um papel central na 

garantia de acesso a uma saúde de qualidade (SESA). 



 

 

O município de Guarapuava apresenta 33 equipes de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) implantadas com cobertura populacional de ESF de 58,9% e cobertura 

de Atenção Básica (AB) de 70,2%, dados referentes à competência de dezembro de 

2020 (e-Gestor AB/2020). 

A atenção especializada no município de Guarapuava é composta por pontos de 

atenção ambulatorial especializada em reabilitação que realiza, diagnóstico, 

tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, organizados 

em serviços habilitados para atendimento nas modalidades de reabilitação. No que se 

refere aos serviços de modalidade única em reabilitação auditiva, o município conta 

com o Instituto de Audiologia e Voz, que atende até a demanda de alta complexidade. 

No estado, não há serviço habilitado para realizar reabilitação visual. O atendimento 

em reabilitação intelectual é realizado na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE). 

As Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM), são Dispositivos 

de Tecnologia Assistiva que possuem grande importância no processo de reabilitação 

das Pessoas com Deficiência, por proporcionarem maior autonomia e qualidade de 

vida. Isto porque a partir de seu uso, barreiras são superadas, melhorando a 

funcionalidade, a participação e a independência das pessoas. Guarapuava atualmente 

conta o serviço de reabilitação Física da UNICENTRO, o qual também realiza a 

distribuição de órteses, próteses e meios de locomoção (OPML). 

A atenção à saúde às Pessoas Ostomizadas é desenvolvida na Unidade de Pronto 

Atendimento Trianon, por meio de ações de orientação para autocuidado e prevenção 

de complicações nas estomias, bem como fornecimento de equipamentos coletores e 

adjuvantes de proteção e segurança.  

A triagem neonatal realizada no município, permite fazer o diagnóstico de diversas 

doenças congênitas, assintomáticas no período neonatal, a tempo de interferir no curso 

da doença, permitindo, tratamento precoce específico e a diminuição ou eliminação das 

sequelas associadas a cada doença. O Teste do Pezinho; Teste da Orelhinha ou 

Triagem Auditiva Neonatal; O Teste do Olhinho; Teste do Coraçãozinho são realizados 

nas maternidades e hospitais da linha de cuidado materno infantil, por meio de coleta, 

preenchimento do FORMSUS e da carteirinha da criança, além dos encaminhamentos 

necessários para a Atenção Primária, que realiza acompanhamento das crianças na 

puericultura.  



 

 

 

Saúde Mental 

Segundo dados do IBGE, o Município de Guarapuava possui uma população de 

aproximadamente 182.644 habitantes (IBGE, 2020), sendo considerado referência 

regional de desenvolvimento com forte influência sobre os municípios vizinhos e, onde, 

conforme as recomendações da OMS, em 2002, divulgou a prevalência dos transtornos 

mentais em 12% da população geral e 6% para dependência de álcool e outras drogas. 

Portanto em Guarapuava, estima-se em torno de 21.780 pessoas com transtornos 

mentais e aproximadamente 10.890 pessoas com dependência de álcool e outras 

drogas. 

Devido à complexidade da área de saúde mental, bem como a abrangência dos 

pontos de atenção, a Atenção Primária torna-se ordenadora da rede de Atenção à 

Saúde (RAS) e essa consolidação como modelo de organização a ser seguida como 

ferramenta indispensável para a Rede de Atenção à Saúde Mental. 

Neste contexto, esforços se direcionam para a construção de políticas de Saúde 

Mental voltadas para a redução de institucionalização das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e/ou em uso e abuso de álcool e outras drogas, bem como a 

implementação de programas com ações voltadas ao atendimento integral e a 

reinserção na sociedade. Entre eles, destacam-se aqui as Unidades Básicas de Saúde, 

os CAPS AD (álcool e outras drogas) e CAPS II (transtorno mental) e os Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT). 

         A linha de cuidado em saúde mental tem como objetivo capacitar/ matriciar os 

profissionais de saúde para que possam planejar, junto à sua equipe da unidade de 

saúde, ações em saúde mental para a comunidade, com responsabilização 

compartilhada entre todos da equipe e que tenham clareza das competências para 

organizar, implementar e consolidar a Rede de Atenção à Saúde Mental. 

         O modelo de atenção primária no nosso Município possui 33 Unidades de 

Saúde (UBS) onde cada uma possui população delimitada sob a sua responsabilidade, 

localizada em determinado território, onde estas atuam com ações de promoção, 

prevenção e/ou reabilitação da saúde da população de sua área de abrangência. 

Caracterizam- se também como a principal porta de entrada de um sistema integrado, 

hierarquizado e regionalizado de saúde. Por sua proximidade com as famílias e 

conhecimento do seu território, as equipes das Unidades de Saúde se apresentam 



 

 

como um recurso estratégico para o enfrentamento das diversas formas de sofrimento 

psíquico. 

         Há a atuação dos profissionais psicólogos em 07 UBS do Município, 01 no 

Serviço de Atendimento Especializado (SAE) - Ambulatório Municipal de Pneumologia 

e Dermatologia Sanitária (AMPDS), 01 no Melhor em Casa, 01 no CAPS AD e 02 no 

CAPS II, realizando atendimentos individualizados e/ou coletivos, ou também em 

outras ações conjuntas referentes às suas áreas de atuação. 

Outros dispositivos de educação permanente são estimulados, como 

atendimentos e intervenções em conjunto e discussão de temas, aumentando a 

capacidade resolutiva da equipe local. 

         Esse arranjo institucional, prevê a articulação entre as UBS e as equipes 

multiprofissionais com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), bem como os 

outros pontos de atenção da Rede, sendo estes: SAMU, UPA, Urgências Municipais, 

CAPS AD III e Unidade de Acolhimento (instrumento regional, de gerência da 5ª 

regional de Saúde), hospital geral, entre outros componentes como: CRAS/CREAS, 

Assistência Social e Conselho Tutelar, organizando o fluxo e o processo de trabalho, 

de modo que a saúde mental permeia de forma transversal a atuação das equipes de 

saúde. 

Para isso, conta com reuniões/matriciamento de saúde mental, com participação 

dos profissionais das UBS e dos CAPS, para discussão de casos, projetos terapêuticos 

singulares/planos de cuidados e fluxos entre os serviços. 

         Os CAPS são serviços de referência para casos graves (alto risco), que 

necessitem de cuidados específicos e/ou de reinserção psicossocial, ou ainda que 

ultrapassem as possibilidades de intervenção da Unidade de Saúde. Nessa lógica, os 

casos a serem atendidos nos CAPS devem ser preferencialmente encaminhados pelas 

UBS e o acompanhamento ser realizado em conjunto, visto que o usuário pertence ao 

seu território. 

         As pessoas com transtorno mental ou dependência de álcool e outras drogas 

que buscarem os CAPS por demanda espontânea, serão triados/acolhidos e avaliados 

por um dos membros da equipe, sendo realizado a estratificação de risco, 

considerando a gravidade dos sinais e sintomas apresentados, sem a necessidade de 

firmar diagnóstico inicial, somada às condições de vida atual do usuário, especificando 

qual melhor tratamento para seu quadro clínico, e os parâmetros assistenciais para as 



 

 

ações em Saúde Mental serão de acordo com a estratificação do risco: baixo risco; 

médio risco e alto risco. 

Os casos que após a avaliação não tiverem necessidade de acompanhamento 

neste serviço, serão encaminhados para a UBS de referência, conforme sua 

especificidade. 

         Quando as possibilidades de tratamento extra-hospitalar forem esgotadas e os 

indivíduos apresentarem risco para si mesmo ou para outros, serão encaminhados 

para internamento Psiquiátrico, através da Central de Leitos, que é regulada pela 

SESA, para internação em hospital ou clínica psiquiátrica fora, pois não há 

disponibilidade de Leitos Psiquiátricos no Município. 

Entretanto, existem muitos desafios a serem superados. Entre eles o 

fortalecimento das políticas de saúde voltadas para grupos de pessoas com 

transtornos mentais de alta prevalência e baixa cobertura assistencial, a consolidação 

e ampliação da rede de atenção com base comunitária e territorial, promotora da 

reintegração social e da cidadania, a implementação de uma política de saúde mental 

eficaz no atendimento às pessoas que necessitam desses serviços. 

 

Saúde Bucal 

A Rede de Saúde Bucal no Município de Guarapuava dispõe de 28 equipes com 

profissionais que visam promover atendimento qualificado aos 183.755 habitantes. 

         As equipes atuam dentro da Estratégia de Saúde da Família, com a finalidade 

de buscar uma melhor relação com os usuários, a fim de proporcionar resposta às 

demandas bem como ampliar o acesso às ações e serviços de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde, fundamentado no princípio de equidade e integralidade do 

Sistema Único de Saúde. 

O município de Guarapuava conta também com um Centro de Especialidades 

Odontológicas tipo III, ofertando serviços de média e alta complexidade nas áreas 

Endodontia, Periodontia, Cirurgia Oral Menor, Prótese Dentária, Odontologia para 

Pacientes com Necessidades Especiais, Odontopediatria e serviço de suporte em 

radiologia odontológica.  

 

Melhor em Casa 



 

 

O Programa Melhor em Casa (PMC), implantado em 2014 em Guarapuava, 

possibilita a desinstitucionalização de pacientes que se encontram internados nos 

serviços hospitalares, além de evitar hospitalizações desnecessárias a partir de 

serviços de pronto-atendimento e de apoiar as equipes de atenção primária no cuidado 

àqueles pacientes que necessitam (e se beneficiam) de atenção à saúde prestada no 

domicílio, de acordo com os princípios do SUS, em especial, acesso, acolhimento e 

humanização.  O PMC já atendeu mais de 2.500 usuários e em 2020 foi classificado 

entre os 20 melhores serviços de atendimento domiciliar do Brasil pelo Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) do 

MS executado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 

Realizando acompanhamento domiciliar, o PMC proporciona celeridade no 

processo de alta hospitalar com cuidado continuado no domicílio; minimiza 

intercorrências clínicas, a partir da manutenção de cuidado sistemático das equipes de 

atenção domiciliar; diminui os riscos de infecções hospitalares por longo tempo de 

permanência de pacientes no ambiente hospitalar; oferece suporte emocional 

necessário tanto para pacientes em estado grave e/ou terminal como para os 

familiares; institui o papel do cuidador, podendo este ser um parente, um vizinho, ou 

qualquer pessoa com vínculo emocional com o paciente e que se responsabilize pelo 

cuidado junto aos profissionais de saúde; e propõe autonomia para o paciente no 

cuidado fora do hospital.  

O Melhor em Casa é responsável também pelo sistema de oxigenoterapia 

domiciliar, realizando o fornecimento e acompanhamento de pacientes que fazem uso 

de oxigênio medicinal em casa por necessidade clínica; e tem como anexo o Centro de 

Curativos Especiais (CCE), que faz o atendimento específico de curativos de alta 

complexidade, que demandam maior cuidado e materiais diferenciados. 

 

Saúde no Campo 

 O Programa Saúde no Campo tem o objetivo de garantir acesso aos 

equipamentos e serviços de saúde às comunidades mais afastadas das unidades de 

saúde. Por Guarapuava possuir grande extensão territorial e  aproximadamente 14 mil 

pessoas vivendo em área rural, este programa procura garantir atenção à saúde de 

forma igualitária em todo território municipal. As ESF dos distritos como Guará, 

Guairacá, Entre Rios e Rio das Pedras oferecem consultas, vacinas e outros 



 

 

procedimentos o mais próximo possível do local onde os pacientes residem, 

oferecendo inclusive serviço de transporte sanitário sempre que necessário. 

 

Assistência Farmacêutica 

 A Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como 

insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional. O profissional farmacêutico 

executa atribuições em todas as etapas do ciclo da atenção farmacêutica: seleção, 

programação, aquisição, armazenamento, distribuição, orientação e dispensação. Também é 

responsável pela área administrativa de cada farmácia destas unidades, através de controle de 

estoque e remanejamento de medicamentos. Atualmente, a SMS conta com farmacêuticos nas 

três unidades de pronto atendimento para realizar a dispensação, controle e orientação de uso 

dos medicamentos, e possui uma Farmácia Central com a presença integral de farmacêuticos, 

prestando serviço de atendimento ao público, treinamento de pacientes usuários de insumos 

para Diabetes, dependentes de insulina e aparelhos para medição de glicemia, capacitação de 

funcionários e estagiários da área de saúde. 

 

Dietas Especiais  

O Programa Municipal de Dietas Especiais, instituído através da Portaria n° 

237/2014 e atualizado através do Decreto n°6157/2017, tem como objetivo garantir a 

segurança alimentar e nutricional de pacientes que apresentem necessidades 

nutricionais específicas através do fornecimento de dietas e leites infantis.  

Respeitando os princípios básicos do SUS e o direito do usuário de saúde em 

acessar de forma ordenada e organizada os sistemas de saúde, a SMS realiza também 

o fornecimento de fraldas descartáveis aos pacientes deste município, que se 

enquadrem nos critérios clínicos estabelecidos, considerando que o fornecimento 

contínuo de fraldas é indispensável a esses pacientes, sendo por isso, fator 

determinante para a manutenção/recuperação de sua saúde.  

 

Órtese e Prótese 

O programa de órtese e prótese da SMS oferece por meio de empréstimo 

cadeiras de rodas, andadores, botas ortopédicas, muletas, cadeiras de banho e para 

pacientes com problemas de mobilidade. Para os pacientes que têm problemas 

oftalmológicos, são fornecidos óculos de grau, próteses oculares e lentes esclerais 



 

 

mediante a prescrição SUS, além de bolsas de colostomia e urostomia para pacientes 

ostomizados. 

4.2 Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) 

O acesso da população à RAS se dá por meio dos serviços da APS, que 

precisam estar qualificados para atender e resolver os principais problemas que 

demandam serviços de saúde. Já os problemas de saúde que não forem resolvidos em 

nível primário, deverão ser referenciados para os serviços especializados da Atenção 

Ambulatorial Especializada (AAE). 

Segundo Eugênio Vilaça Mendes tem-se os seguintes conceitos em relação a 

AAE: 

 

● Conceito do Ministério da Saúde: cuidados ou tratamentos que extrapolam a 

capacidade de resolução dos serviços de atenção primária à saúde e que são 

referenciados ou encaminhados pelas portas de entrada do sistema e são 

prestados a indivíduos e/ou grupos.  

● Conceito de AAE em Rede: É o cuidado ambulatorial provido por unidade 

especializada que inclui a promoção de saúde, a prevenção, o diagnóstico, o 

plano de cuidado, o tratamento e o monitoramento de condições crônicas não 

agudizadas de alta complexidade. O conceito de AAE em Rede significa que a 

AAE e a APS podem estar localizadas em espaços físicos distintos, mas que 

devem compor um sistema clínico único operado por meio de um plano de 

cuidado, elaborado conjuntamente por estes pontos da RAS. 

 

A área de atenção especializada, de uma maneira geral, pode ser conceituada e 

ao mesmo tempo delimitada pelo território em que é desenvolvido um conjunto de 

ações, práticas, conhecimentos e técnicas assistenciais caracteristicamente 

demarcadas pela incorporação de processos de trabalho que englobam maior 

densidade tecnológica, as chamadas tecnologias especializadas. Em outras palavras, a 

AAE tem por objetivo oferecer um conjunto de ações e serviços de saúde realizados 

em ambiente ambulatorial, que incorpora a utilização de equipamentos médico-

hospitalares e profissionais especializados para a produção do cuidado, servindo de 

referência para a APS. 



 

 

Conforme descrito no Plano Estadual de Saúde 2020-2023, os diagnósticos 

regionais obtidos durante a elaboração do Planejamento Regional Integrado (PRI) 

evidenciam insuficiências e vazios assistenciais na média e na alta complexidade 

ambulatorial do Estado nas diversas especialidades. Os problemas levantados 

desdobram-se tanto em falta de disponibilidade de consultas e exames em 

determinadas especialidades quanto em dificuldade de acesso aos serviços. 

A demanda apontada para consultas especializadas dificilmente será suprida 

com  os recursos financeiros disponíveis e com o número de profissionais médicos 

existentes para cada especialidade no estado. Portanto, há de se considerar outros 

mecanismos para o ordenamento dessa demanda, quais sejam: o fortalecimento da 

APS para a resolução de ao menos 80% dos problemas da população, pois as 

consultas médicas especializadas tendem a aumentar na medida que a equipe da 

Atenção Primária é menos resolutiva nos problemas de saúde, a implantação de 

protocolos de acesso para qualificar a demanda, a otimização do financiamento da 

média complexidade, o fortalecimento da governança regional, entre outros. 

Pode-se constatar que a Atenção Ambulatorial Especializada, sob a lógica de 

programação e da alocação de recursos centrada nos procedimentos, contribuiu 

sobremaneira com a fragmentação do serviço e da integralidade do cuidado, pois, em 

vez de custear o percurso terapêutico para atender às necessidades dos usuários, 

recortam-no em procedimentos, que se tornam os objetivos da organização da Atenção 

nesse nível. 

Um instrumento de suma importância na solução de problemas dos municípios 

são os consórcios de saúde, que na junção entre dois ou mais entes visa suprir as 

lacunas existentes na assistência especializada. Guarapuava atualmente faz parte do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava-Pinhão-Turvo (CISGAP) que teve o 

início de suas atividades em 1º de julho de 2005. 

Em 2016 considerando a importância do atendimento às condições crônicas 

prioritárias, o CISGAP iniciou os atendimentos da equipe MACC com a Linha de 

Cuidado da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus e a partir de 2017 passou a 

abranger também a linha de cuidado Mãe Paranaense. 

Em 2020 houve uma queda considerável no número de agendamentos da 

equipe MACC, bem como, dos demais atendimentos realizados pelo CISGAP em 

decorrência da Pandemia da Covid-19. 



 

 

O MACC possibilita que a APS exerça seu papel como ordenadora da RAS e 

como coordenadora do cuidado com a interação entre a APS e a AAE, embasadas nas 

linhas de cuidado prioritárias e utilizando a estratificação de risco. Para isso, foi 

incentivado o desenvolvimento das seguintes linhas de cuidado às condições crônicas 

prioritárias da RAS do Paraná: 

 

● Linha de Cuidado Materno Infantil; 

● Linha de Cuidado do Idoso; 

● Linha de Cuidado em Saúde Mental; 

● Linha de Cuidado da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

 

As principais mudanças que estão sendo realizadas nos processos de trabalho 

da APS e AAE com a implantação do MACC são: 

 

● Estratificação de risco, que é imprescindível para a implantação do novo 

modelo, permanecendo o baixo e o médio riscos no atendimento da APS 

e sendo encaminhado à AAE o alto risco. 

● Atenção à saúde proativa e resolutiva, por meio da qual o usuário recebe 

orientações preventivas, curativas e de reabilitação à sua saúde conforme 

o Plano de Cuidado e o Autocuidado Apoiado. 

● Atendimento realizado pela equipe interdisciplinar no ambulatório 

multiprofissional especializado, sendo o usuário vinculado à equipe. 

● Integração em rede com os outros níveis de Atenção à Saúde por meio 

das ações de supervisão, de matriciamento, de educação e de pesquisa. 

 

 No tocante às consultas médicas especializadas, ofertadas pelo CISGAP de 

2017 a 2021 foram disponibilizadas 218.891 consultas, sendo efetivamente realizadas 

183.742, representando desse total 16% de absenteísmo.  

Segundo Beltrame et. al. 2019, no SUS, de uma forma geral, o absenteísmo 

revela-se um problema crônico, com uma taxa média de 25%, atingindo percentuais 

mais elevados em determinadas especialidades médicas. Entre as principais causas 

estão o esquecimento, falhas na comunicação entre o serviço e o usuário, melhora dos 

sintomas de adoecimento, agendamento em horário de trabalho, falta de transporte e 



 

 

dia da semana agendado. Entre as suas consequências, destacam-se o aumento da 

fila de espera e de demandas por urgência, o desperdício de recursos públicos, a 

redução da produtividade e perda da eficiência da clínica e da gestão. Em síntese, o 

absenteísmo é considerado um fenômeno multicausal, repercutindo em todos os 

envolvidos: gestão, trabalhador e usuário. As cinco especialidades médicas nas quais 

há a maior produção de consultas são: cardiologia, endocrinologia, obstetrícia, 

oftalmologia e ortopedia. Essas especialidades concentram 59% das consultas 

médicas especializadas produzidas na cidade. 

Em Guarapuava, no mês de agosto de 2021, 14 mil pessoas aguardavam por 

uma consulta especializada na fila de espera do CISGAP.  

No que diz respeito ao acesso da população, estão sendo realizadas ações para 

reduzir as filas como, a qualificação da necessidade dos pacientes com estratificação 

de risco, o treinamento dos profissionais de saúde e a implantação de protocolos de 

acesso às especialidades médicas. 

Quanto aos serviços de apoio e diagnóstico há necessidade da realização de 

estudos específicos para cada linha de cuidado, além disso há insuficiência de serviços 

de apoio e diagnóstico e também uma necessidade de estabelecer protocolos de 

regulação para alguns procedimentos que consomem grande quantidade de recursos 

financeiros. 

O Paraná tem estimulado a mudança do modelo de Atenção à Saúde 

Hegemônico para um Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) que propõe 

mudanças na organização dos Sistemas e da Atenção à Saúde por meio da atenção 

contínua com equipe multiprofissional, que resultará no Plano de Cuidado 

Individualizado ao Usuário, bem como alterações nas decisões clínicas, dando suporte 

a estas com base em um processo de educação permanente e supervisão entre as 

equipes do AAE e as equipes da APS (MENDES, 2021). 

A 5ª Regional de Saúde é a única que possui quatro consórcios intermunicipais 

de saúde. O que tem se observado nos últimos anos é que com esse número os 

municípios saem perdendo, já que o número de profissionais e oferta de serviços fica 

dividido entre eles. Em 2018 deu-se início a constituição de um novo consórcio, com o 

objetivo de congregar os 20 municípios da região. Desde então, as etapas do processo 

vêm se desdobrando, havendo uma projeção que o início das atividades no Centro de 



 

 

Especialidades Médicas a ser gerenciado pelo novo consórcio dar-se-á no início de 

2022. 

Com isso, pretende-se ampliar o número de procedimentos e consultas 

especializadas ofertadas à população abrangida pela região.  De acordo com estudo 

realizado pela equipe de transição do novo consórcio, os atuais consórcios 

disponibilizam cerca de 8 mil consultas/mês. Para o CEM gerenciado pelo novo 

consórcio está sendo planejado que se chegue a dezembro de 2022 com uma oferta 

mensal de 15 mil consultas. 

 

4.3 Atenção Hospitalar 

A atenção hospitalar aos usuários do SUS em Guarapuava é realizada por 04 

hospitais, sendo eles: Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, Hospital 

Semmelweis, Instituto Virmond e Hospital Regional.  

O hospital São Vicente de Paulo é referência para tratamento de alta 

complexidade em oncologia, cardiologia intervencionista e cirurgia neurológica. E o 

Instituto Virmond é referência em alta complexidade na especialidade de ortopedia. 

Importante destacar ainda dentro da atenção hospitalar que houve atendimento 

no Hospital Regional de Guarapuava em 2020, nesse período com leitos exclusivos 

para pacientes infectados pela Covid-19. No momento o restante do complexo está 

com as obras quase finalizadas, assim que estiver 100% concluído o Hospital Regional 

será referência para Urgência e Emergência em Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia 

Geral e Clínica Médica beneficiando os municípios que compõem a 5ª Regional e 

fortalecendo o caminho para que o município de Guarapuava se torne polo de 

referência para a Macrorregião de Saúde. 

Outro acontecimento marcante foi a conclusão das obras e início das atividades 

do Câncer Center, vinculado ao hospital São Vicente, que é um Complexo 

Especializado em Oncologia, disponibilizando serviços de quimioterapia já em 

funcionamento desde julho de 2020, o serviço de Radioterapia que está com os 

trâmites documentais em fase final com previsão para começo dos atendimentos a 

partir da segunda quinzena de janeiro de 2022. O Câncer Center além dos serviços 

acima citados também abriga o Instituto para a Pesquisa do Câncer (IPEC) que hoje é 

considerado um dos maiores centros de pesquisa genômica do país. O IPEC foi 

instituído para ser uma plataforma de pesquisa genômica com corpo técnico e clínico 



 

 

especializado, com equipamentos de última geração e uma gama de testes genéticos 

atuando em áreas como: oncogenética, neurogenética, cardiogenética e doenças 

raras. 

4.3.1 Serviços Hospitalares 

A atenção hospitalar tem como objetivo garantir a continuidade e a integralidade 

do cuidado no ambiente hospitalar, com equipe multiprofissional, devendo estar 

integrada com a APS, bem como com os demais pontos de Atenção, de apoio e 

logístico da RAS. 

No período de 2020 houve uma diminuição no número de internamentos devido 

a pandemia do COVID-19.  

O Índice de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Básica (ICSAB) é 

utilizado como medida de efetividade dos serviços da APS, condições em que uma 

assistência apropriada e no tempo certo poderia evitar a hospitalização. 

Na série histórica do período 2016/2020, Guarapuava apresenta os seguintes 

conforme o Quadro 6. 

 

 

 

QUADRO 6: PERCENTUAL DE ICSAB, POR MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA 

ANO 2016 2017 2018 2019 2020 

ICSAB 16,86% 15,70% 15,07% 14,54% 13,32% 

Fonte: MS/DATASUS/TABWIN/SIH, 2021 Acesso em: 11/2021. 
 

 

Com relação às principais causas de internamento por condição sensível na 

atenção primária, por município de residência, no ano de 2020 estão as hospitalizações 

por doenças cerebrovasculares, angina, insuficiência cardíaca, pneumonias 

bacterianas e infecções no rim e trato urinário respectivamente. 

No que diz respeito à complexidade do procedimento nas internações 

hospitalares, o Ministério da Saúde define que a Alta Complexidade é um conjunto de 

procedimentos que, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), envolve alta 

tecnologia e alto custo, com o objetivo de promover à população acesso a serviços 



 

 

qualificados, integrando-os aos demais pontos de atenção à saúde (Atenção Primária e 

de média complexidade). 

4.3.2 Cirurgias Eletivas 

          As cirurgias eletivas ocorrem quando médico e usuário programam com 

antecedência o evento cirúrgico a ser realizado. Em 2015, o Ministério da Saúde 

redefiniu estratégias para ampliação do acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos 

de média complexidade. 

O Departamento de Regulação Auditoria Controle e Avaliação (DRACA) da SMS 

de Guarapuava promove a inserção dos pacientes na Fila de Espera para 

procedimentos direcionados às cirurgias eletivas, pelo Sistema Estadual de Regulação, 

como também o agendamento conforme disponibilidade de vagas para a primeira 

consulta, autorizadas pela 5ª Regional de Saúde.   

 

 

 

 

 

TABELA 16: MOVIMENTO DE AIH - CIRURGIAS ELETIVAS 

MOVIMENTO DE AIH – CIRURGIAS ELETIVAS 

SUB 
GRUPO 

PROCEDIMENTO Média Complexidade Alta Complexidade 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

0401 Pequenas 
Cirurgias e 

cirurgias de pele, 
tecido subcutâneo 

e mucosa 

74 72 38 62 27 - - - - - 



 

 

0402 Cirurgia de 
glândulas 

endócrinas 

09 10 07 06 01 - - - - - 

0403 Cirurgia do 
Sistema nervoso e 

periférico 

17 19 21 15 10 5 14 26 30 17 

0404 Cirurgias de vias 
aéreas superiores, 
da face, da cabeça 

e do pescoço 

202 152 156 255 65 12 10 03 07 05 

0405 Cirurgia do 
Aparelho de visão 

11 07 20 25 14 21 19 26 20 23 

0406 Cirurgia do 
aparelho 

circulatório 

48 106 58 26 01 122 145 128 168 109 

0407 Cirurgia do 
aparelho digestivo, 
órgãos anexos e 

parede abdominal 

478 567 467 881 144 38 74 100 122 25 

0408 Cirurgia do sistema 
osteomuscular 

161 148 221 240 112 81 71 60 61 27 

0409 Cirurgia do 
aparelho 

geniturinário 

254 421 303 586 155 - - - - - 

0410 Cirurgia de mama 15 15 13 13 07 - - - - - 

0411 Cirurgia Obstétrica 08 04 00 02 03 - - - - - 

0412 Cirurgia torácica 03 01 04 01 03 01 02 02 01 07 



 

 

0413 Cirurgia 
Reparadora 

06 02 04 06 01 02 03 03 00 01 

0414 Buco maxilo facial 12 13 11 23 04 - - - - - 

0415 Outras cirurgias 32 30 157 350 22 52 46 64 94 84 

0416 Cirurgia em 
Oncologia 

- - - - - 142 193 271 272 182 

TOTAL GERAL 1330 1567 1480 2491 569 476 577 683 775 480 

FONTE: SIH/DATASUS 

A prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares ao SUS é realizada pelos 

estabelecimentos de saúde contratualizados com a SESA. Os tipos de contratação 

mais utilizados atualmente são o de pagamento por produção de atendimentos 

realizados no valor da Tabela SIGTAP/SUS e o de pagamento de acordo com metas 

qualitativas e quantitativas, entre outros.  

Nos quadros a seguir apresentamos os estabelecimentos de saúde de referência 

para o atendimento ao município de Guarapuava conforme a complexidade: 

 

QUADRO 7: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM CIRURGIA CARDIOVASCULAR E PROCEDIMENTOS DE 
CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

Estabelecimento Município Abrangência 

Hospital São Vicente de Paulo Guarapuava 5ª RS 

  

QUADRO 8: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM CIRURGIA CARDIOLÓGICA E PROCEDIMENTOS 
ENDOVASCULARES EXTRACARDÍACOS 

Estabelecimento Município Abrangência 



 

 

Hospital Infantil Pequeno 

Príncipe 

Curitiba Todo o Estado 

Hospital Angelina Caron Campina Grande do Sul Parte da 2ª RS (Menos 

Curitiba), 5ª RS, 9ª RS, 

10ªRS, 20ª RS e 21ªRS 

  

QUADRO 9: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM LABORATÓRIO 
DE ELETROFISIOLOGIA 

Estabelecimento Município Abrangência 

Hospital Infantil Pequeno 

Príncipe 

Curitiba Todo o Estado 

Hospital Angelina Caron Campina Grande do Sul Parte da 2ª RS (Menos 

Curitiba), 5ª RS, 9ª RS, 

10ªRS, 20ª RS e 21ªRS 

  

QUADRO 10: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM CIRURGIA VASCULAR 

Estabelecimento Município Abrangência 

Hospital São Vicente de 

Paulo 

Guarapuava 5ª RS 

  

QUADRO 11: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA 



 

 

Estabelecimento Município Abrangência 

Hospital Infantil Pequeno 

Príncipe 

Curitiba Todo o Estado 

Clire – Clínica de Doenças 

Renais 

Guarapuava 5ª RS 

Hospital Infantil Waldemar 

Monastier 

Campo Largo Todo o Estado 

  

QUADRO 12: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA - NEUROLOGIA  
VASCULAR, TRAUMA E ANOMALIAS DO SISTEMA NERVOSO 

Estabelecimento Município Abrangência 

Hospital São Vicente de 

Paulo 

Guarapuava 5ª RS 

  

QUADRO 13: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA - TRATAMENTO 
ENDOVASCULAR 

Estabelecimento Município Abrangência 

Hospital Nossa Senhora 

do Rocio 

Campo Largo   



 

 

Hospital Angelina Caron Campina Grande do Sul Parte da 2ª RS (Menos 

Curitiba), 5ª RS, 9ª RS, 

10ªRS, 20ª RS e 21ªRS 

  

QUADRO 14: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA - NEUROCIRURGIA 
FUNCIONAL ESTEREOTÁXICA 

Estabelecimento Município Abrangência 

Hospital Evangélico de 

Curitiba 

Curitiba Curitiba, 1ª RS, 3ª RS, 

4ª RS, 5ª RS e 6ª RS e 

20ª RS 

Hospital de Clínicas 

Hospital Universitário 

Cajuru 

  

 

 

 

QUADRO 15: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA DE ALTA 
COMPLEXIDADE EM NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA - TRATAMENTO 
NEUROCIRÚRGICO DA DOR FUNCIONAL 

Estabelecimento Município Abrangência 

Hospital Evangélico de 

Curitiba 

Curitiba Curitiba, 1ª RS, 3ª RS, 

4ª RS, 5ª RS e 6ª RS e 



 

 

Hospital de Clínicas 
20ª RS 

Hospital São Vicente 

Hospital do Trabalhador 

Hospital Infantil Pequeno 

Príncipe 

  

QUADRO 16: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA - INVESTIGAÇÃO E 
CIRURGIA DE EPILEPSIA 

Estabelecimento Município Abrangência 

Hospital Universitário 

Cajuru 

Curitiba Curitiba, 1ª RS, 2ª RS, 

3ª RS, 4ª RS, 5ª RS e 

6ª RS, 7ª RS, 8ª RS, 9 

RS, 10ª RS,11ª RS, 12ª 

RS, 13ª RS, 14ª RS, 

15ª RS, 16ª RS, 20ª 

RS, 21ª RS e 22ª RS. 

Hospital de Clínicas 

Hospital Infantil Pequeno 

Príncipe 

  

QUADRO 17: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA 

Estabelecimento Município Abrangência 

Instituto Virmond Guarapuava 5ª RS 



 

 

  

QUADRO 18: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA DE ALTA 
COMPLEXIDADE EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE URGÊNCIA 

Estabelecimento Município Abrangência 

Instituto Virmond Guarapuava 5ª RS 

  

QUADRO 19: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA CLÍNICA 

Estabelecimento Município Abrangência 

Hospital São Vicente de 

Paulo 

Guarapuava 5ª Regional 

  

QUADRO 20: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - RADIOTERAPIA 

Estabelecimento Município Abrangência 

Hospital Angelina Caron Campina Grande do Sul 1ª RS, 2ª RS, 4ª RS, 5ª 

Regional, 6ª RS e 21ª 

RS 

  

QUADRO 21: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA DE ALTA 
COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 

Estabelecimento Município Abrangência 



 

 

Hospital Angelina Caron Campina Grande do Sul 1ª, 3ª RS, parte 5ª RS 

(Guarapuava, Campina 

do Simão, Turvo) 6ª RS 

e 21ª RS 

  

QUADRO 22: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM TRANSPLANTE DE FÍGADO 

Estabelecimento Município Abrangência 

Hospital Angelina Caron Campina Grande do Sul Todo Estado 

Hospital Nossa Senhora 

das Graças 

Curitiba 

Hospital Infantil Pequeno 

Príncipe 

Curitiba 

Hospital Nossa senhora do 

Rocio 

Campo Largo 

Hospital São Vicente Curitiba 

Hospital de Clínica Curitiba 

   

 

QUADRO 23: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM TRANSPLANTE DE CORAÇÃO 

Estabelecimento Município Abrangência 



 

 

Hospital Santa Casa de 

Curitiba 

Curitiba 1ª RS, 2ª RS,4ª RS, 5ª 

RS, 6ª RS, 11ª RS, 12ª 

RS, 13ª RS, 14ª RS, 

15ª RS. 16ª RS, 17ª 

RS, 18ª RS, 19ª RS, 

21ª RS e 22ª RS 

Hospital Infantil Pequeno 

Príncipe 

Guarapuava Todo o Estado 

Hospital Angelina Caron Campina Grande do Sul 1ª RS, 2ª RS, 4ª RS, 5ª 

RS, 6ª RS e 21ª RS 

  

QUADRO 24: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM TRANSPLANTE DE RIM E PÂNCREAS 

Estabelecimento Município Abrangência 

Hospital Nossa senhora do 

Rocio 

Campo Largo 1ª RS, 2ª RS,4ª RS, 5ª 

RS, 6ª RS e 21ª RS. 

Hospital Infantil Pequeno 

Príncipe 

Curitiba Todo o Estado 

Hospital Angelina Caron Campina Grande do Sul 1ª RS, 2ª RS, 4ª RS, 5ª 

RS, 6ª RS e 21ª RS 

  

QUADRO 25: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM TRANSPLANTE DE PELE 



 

 

Estabelecimento Município Abrangência 

Hospital Evangélico Curitiba 1ª RS, 2ª RS, 3ª RS, 4ª 

RS, 5ª RS, 6ª RS, 7ª 

RS, 8ª RS, 9ª RS, 10ª 

RS, 20ª RS e 21ª RS. 

 
QUADRO 26: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA EM ALTA 
COMPLEXIDADE EM TRANSPLANTE DE CÓNEA 

Estabelecimento Município Abrangência 

Hospital Evangélico Curitiba 1ª RS, 2ª RS, 3ª RS, 4ª 

RS, 5ª RS, 6ª RS e 21ª 

RS Hospital de Olhos do 

Paraná 

Hospital de Clínicas 

Hospital Santa Casa de 

Curitiba 

Oftalmoclínica Curitiba 

Instituto de Oftalmologia 

de Curitiba 

Hospital Angelina Caron Campina Grande do Sul 

Centro Oftalmológico 

Guarapuava 

Guarapuava 



 

 

Os quadros abaixo trazem informações referentes aos leitos hospitalares no 

Município de Guarapuava: 

TABELA 17: DISPOSIÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES - HOSPITAL DE CARIDADE 
SÃO VICENTE DE PAULO 

Leitos por Especialidades/ 

Cirúrgicos 

Existentes Contratado SUS 

  Buco Maxilo Facial 2 0 

Cardiologia 15 12 

Cirurgia Geral 15 8 

Endocrinologia 1 0 

Gastroenterologia 2 1 

Ginecologia 3 3 

Nefrologia/Urologia 2 1 

Neurocirurgia 8 8 

Oftalmologia 12 1 

Oncologia 9 9 

Ortopedia/Traumatologia 1 1 

Otorrinolaringologia 5 4 



 

 

Plástica 4 2 

Toráxica 1 1 

TOTAL 80 51 

 

  

Leitos por Especialidades/ 

Clínicos 

Existentes Contratado SUS 

Cardiologia 10 8 

Clínica Geral 4 2 

Dermatologia 2 1 

Hematologia 2 2 

Nefrologia/Urologia 4 2 

Neurologia 5 5 

Oncologia 10 10 

Pneumologia 5 5 

TOTAL 42 35 

  



 

 

Leitos Outras Especialidades Existentes Contratado SUS 

Crônicos 4 2 

Obstetrícia Clínica 12 9 

Obstetricia Cirúrgica 11 6 

Pediatria Cínica 4 4 

TOTAL 31 21 

  

Leitos UTI Existentes Contratado SUS 

UTI Adulto/Tipo II 18 14 

UTI Neonatal/Tipo II 7 7 

Unid de Cuidados 

Intermediários Neonatal Conv. 

4 4 

UTI Coronariana TIPO II - UCO 

Tipo II 

6 6 

UTI de Queimados 4 0 

TOTAL 39 31 

 Fonte: 5RS. 



 

 

TABELA 18: DISPOSIÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES - INSTITUTO VIRMOND 

Leitos por Especialidades/ 

Cirúrgicos 

Existentes Contratado SUS 

  Buco Maxilo Facial 1 1 

Cardiologia 1 1 

Cirurgia Geral 11 11 

Endocrinologia 1 1 

Gastroenterologia 2 2 

Ginecologia 5 4 

Nefrologia/Urologia 2 2 

Neurocirurgia 2 2 

Oftalmologia 1 1 

Oncologia 2 2 

Ortopedia/Traumatologia 13 13 

Otorrinolaringologia 2 2 

Plástica 1 1 



 

 

Toráxica 2 2 

TOTAL 46 45 

  

Leitos por Especialidades/ 

Clínicos 

Existentes Contratado SUS 

AIDS 2 2 

Cardiologia 3 3 

Clínica Geral 17 16 

Dermatologia 1 1 

Hansenologia 1 1 

Hematologia 1 1 

Nefrologia/Urologia 2 1 

Neonatologia 1 1 

Neurologia 2 2 

Oncologia 1 1 

Pneumologia 2 2 



 

 

TOTAL 42 40 

  

Leitos Outras 

Especialidades 

Existentes Contratado SUS 

Obstetrícia Clínica 20 15 

Obstetricia Cirúrgica 11 6 

Pediatria Cínica 16 10 

Pediatria Cirúrgica 9 9 

TOTAL 56 40 

  

Leitos UTI Existentes Contratado SUS 

UTI Adulto/Tipo II 10 9 

UTI Infantil/Tipo II 4 4 

UTI Neonatal/Tipo II 9 6 

TOTAL 23 19 

Fonte: 5RS. 

 



 

 

TABELA 19: DISPOSIÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES - HOSPITAL SEMMELWEIS 

Leitos  Existentes Contratado SUS 

Unidade Isolamento 2 2 

Cirurgia Geral 1 1 

Clínicos 14 6 

Obstétrico 1 1 

Pediátrico 2 2 

TOTAL 20 12 

Fonte: 5 RS 

TABELA 20: DISPOSIÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES - HOSPITAL REGIONAL 
BERNARDO CARLI 

Leitos  Existentes Contratado SUS 

UTI II ADULTO-SINDROME 

RESP. AGUDA GRAVE 

(SRAG)-COVID-19 

40 40 

Cirurgia Geral 5 5 

Clínica Geral 80 80 

TOTAL 125 125 



 

 

 

5. REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS  
 

Hoje, o Brasil ocupa a quinta posição dos países mais populosos do mundo. 

Segundo dados do IBGE, em 2050, a população brasileira será de 259,8 milhões de 

pessoas. O que se tem observado é que a taxa de crescimento populacional vem 

diminuindo nos últimos anos, as mulheres estão tendo menos filhos, mas não é por ter 

menos nascimentos que a população irá diminuir. Com o avanço de pesquisas e 

tecnologias medicinais, também o cuidado da população com a saúde, está fazendo 

com que a expectativa de vida dos brasileiros aumente. 

Junto com o crescimento populacional, ocorre também o crescimento 

automobilístico. Nosso país possui mais de 65 milhões de veículos, e com esse número 

expressivo de automóveis circulando nas rodovias e ruas das cidades fez com que nos 

últimos oito anos houvesse um aumento de 24% no número de acidentes. 

Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 

(SVS/MS), visualiza-se uma alta morbimortalidade relacionada às doenças do aparelho 

circulatório, como o infarto agudo do miocárdio (IAM) e o acidente vascular cerebral 

(AVC) na população acima dos 40 anos junto com as violências e os acidentes de 

trânsito entre jovens até os 40 anos. 

A SMS em seu organograma tem o Departamento de Urgência e Emergência 

(DUE) que é responsável pela gestão dos serviços de urgência. 

A Rede de Atenção às Urgências (RAU) está definida como um conjunto de 

ações e serviços voltados às necessidades de saúde da população em situações de 

urgência, além de ações integradas e direcionadas à prevenção e a respostas às 

situações emergenciais de natureza coletiva. 



 

 

 

5.1 Componentes da Rede de Atenção às Urgências 

         A RAU em Guarapuava trabalha ligando o atendimento entre a Atenção Primária 

em Saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as Unidades de 

Pronto Atendimento 24 horas e os Componentes Hospitalares, contando com o suporte 

da Central de Regulação de Urgência (CRU) e o Núcleo de Educação Permanente 

(NEP). 

5.1.1 Componente Atenção Primária em Saúde - APS 

         A APS oferece o primeiro atendimento de urgência qualificado e o 

encaminhamento adequado para outros pontos da rede assistencial e padronização de  

materiais e equipamentos para as UBS, com vistas ao atendimento inicial das 

urgências. 

5.1.2  Componente Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 é um Componente 

Pré-Hospitalar Móvel de Urgência e Emergência do SUS, e se caracteriza pelo 

atendimento dos usuários por demanda espontânea, nas emergências clínicas, 

cirúrgicas, traumáticas, gineco-obstétricas, psiquiátricas e pediátricas, por meio das 

ligações recebidas pelo número único nacional para urgências médicas – 192. 

O SAMU 192 disponibiliza atendimento pré-hospitalar Móvel de Urgência e 

Emergência, chegando precocemente à vítima, seja em vias públicas, locais de 

trabalho, residências ou quaisquer outros lugares onde ocorrer a necessidade do 

atendimento imediato, e conta com equipes que reúnem médicos, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e condutores socorristas.  

O SAMU Guarapuava é composto por 03 (três) equipes, sendo 02 (duas) 

equipes de suporte básico de vida (01 técnico de enfermagem + 01 condutor 

socorrista) e 01 (uma) equipe de suporte avançado de vida (01 enfermeiro  + 01 

médico  + 01 condutor socorrista).  

O SAMU 192 é um serviço gratuito, que funciona 24 horas por dia, 7 dias na 

semana, ou seja, atendimento ininterrupto, o qual presta os serviços de informações e 

de orientações à população ou no envio de veículos tripulados por equipe capacitada, 



 

 

acessado pelo telefone 192, e acionado por uma Central de Regulação e Urgência, 

para atendimento imediato o qual necessita de atendimento médico, entre eles: 

 

● Na ocorrência de problemas cardio-respiratórios; 

● Intoxicação exógena e envenenamento; 

● Queimaduras graves; 

● Na ocorrência de maus tratos; 

● Trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto; 

● Em tentativas de suicídio; 

● Crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito; 

● Quando houver acidentes/traumas com vítimas; 

● Afogamentos; 

● Choque elétrico; 

● Acidentes com produtos perigosos; 

● Suspeita de Infarto ou AVC (alteração súbita na fala, perda de força em um lado 

do corpo e desvio da comissura labial são os sintomas mais comuns); 

● Agressão por arma de fogo ou arma branca; 

● Soterramento, Desabamento; 

● Crises Convulsivas; 

● Transferência inter-hospitalar de doentes graves; 

● Outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, 

sequela ou sofrimento intenso. 

 

O atendimento realizado pelo SAMU inicia-se após envio da ocorrência através 

do 192, essas equipes especializadas devem realizar os serviços imediatamente, 

prestando atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde, devidamente 

hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde, com funcionamento ininterrupto 

nas 24 horas, levando sempre em consideração a preservação da vida dos cidadãos.  

Atualmente o SAMU Guarapuava realiza aproximadamente 1.000 atendimentos 

mensais. 

         O SAMU 5ª Regional está em processo de implantação. O Plano de Ação 

Regional está configurado abrangendo as Redes de Atenção, sendo cinco Unidades de 

Suporte Avançado e cinco Unidades de Suporte Básico, distribuídas da seguinte forma: 



 

 

duas no município de Guarapuava, uma em Prudentópolis, Laranjeiras do Sul e 

Pitanga. Os municípios de Rio Bonito do Iguaçu, Nova Laranjeiras, Cantagalo, Palmital, 

Candói, Pinhão e Turvo, terão Unidades de Suporte Básico. Atualmente o serviço de 

assistência e transporte terrestre é realizado pelas equipes municipais. Por vezes é 

disponibilizado o transporte aéreo através da Central de Regulação de Leitos pelas 

equipes do SAMU de Ponta Grossa e Cascavel. 

5.1.3 Componente Unidades de Pronto Atendimento 24 horas 

         De complexidade intermediária entre as UBS e os hospitais, a UPA e as 

urgências Primavera e Trianon oferecem atendimento aos usuários acometidos de 

quadros agudos ou agudizados de natureza clínica e prestam atendimento aos casos 

de natureza cirúrgica ou de trauma. Promovem retaguarda hospitalar às UBS. 

         A Unidade de Pronto Atendimento Batel (UPA),o serviço de Pronto Atendimento 

Primavera e o serviço de Pronto Atendimento Trianon com atendimento ininterrupto, 

funcionam 24 horas e todos os dias da semana. Estas unidades são componentes da 

rede de assistência de urgência e emergência adulta e infantil do município e prestam 

apoio às unidades básicas de saúde, ao SAMU 192, além do atendimento à procura 

espontânea de usuários de Guarapuava. 

5.1.4 Componente de Atenção Hospitalar 

O componente de atenção hospitalar é constituído pelas portas hospitalares de 

urgência, pelos leitos de retaguarda e de cuidados intensivos e pelos serviços de 

diagnóstico por imagem e laboratórios, os quais acolhem a demanda referenciada de 

urgência e funcionam de maneira articulada para os outros componentes da rede. Os 

serviços hospitalares de referência habilitados pelo MS que compõem a RAU são 02 

hospitais – Hospital São Vicente de Paula e Instituto Virmond. Oferecem a retaguarda 

no atendimento de média e de alta complexidade, procedimentos de maior 

complexidade, leitos de cuidados prolongados e de terapia intensiva. Além de incentivo 

do MS, a RAU conta com o incentivo financeiro do tesouro do estado aos hospitais 

para a melhoria da qualidade assistencial, com investimentos na manutenção e na 

ampliação da capacidade instalada, equipamentos, aumento da oferta de serviços e 

custeio de ações e serviços e melhoria da gestão. 



 

 

5.1.5 Componente Central de Regulação de Urgência 

         A Central de Regulação de Urgência em Guarapuava é municipal. É o principal 

instrumento de gestão da rede de urgência e atua como estrutura ordenadora do fluxo 

de usuários. Com a regionalização do SAMU, a partir de 2022 a Central de Regulação 

de Urgência terá abrangência regional. 

5.1.6 Componente Núcleo de Educação Permanente (NEP) 

         O Núcleo de Educação Permanente - NEP tem a finalidade de construir 

propostas de desenvolvimento e formação dos funcionários do SAMU, partindo das 

necessidades identificadas pelos diferentes atores visando à melhoria da qualidade dos 

serviços no atendimento pré-hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

A Vigilância em Saúde tem por objetivo a observação e análise permanente da 

situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a 

controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em 

determinados territórios, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a 

abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. São as ações de 

vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, devendo-se 

constituir em espaço de articulação de conhecimento das técnicas. O conceito de 

vigilância em saúde inclui: 

●  Vigilância Epidemiológica; 

●  Vigilância Sanitária; 

●  Vigilância em Saúde do Trabalhador; 

●  Vigilância em Saúde Ambiental; 

6.1 Vigilância Epidemiológica 

A Divisão de Vigilância Epidemiológica está vinculada ao Departamento de 

Vigilância em Saúde da SMS e é responsável pelo acompanhamento e monitoramento 

dos agravos inusitados e dos agravos de notificação compulsória, que são as doenças 

de comunicação obrigatória; por desencadear medidas de controle para evitar a 

propagação de doenças; pelo Programa Nacional de Imunização, de acordo com o 

Calendário Nacional de Vacinas; pela gestão das Declarações de Nascimento e de 

Óbito – D.N.V. e D.O.; pela Codificação da Causa Básica de Óbito; pela elaboração de 

Boletins Epidemiológicos do município; pelo Núcleo de Prevenção à Violência e Cultura 

da Paz e pelo Comitê de Prevenção de Óbito. 

O registro dos dados epidemiológicos é feito nos seguintes Sistemas de 

Informações: 

 

● Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC; 



 

 

● Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM e SIM-Web; 

● Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN (net, online e 

Influenza); 

● Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações -SI-PNI; 

● Sistema de Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarréicas Agudas - SIVEP 

DDA; 

6.2 Vigilância Sanitária 

A atuação da vigilância sanitária, far-se-á integradamente com a vigilância 

epidemiológica, vigilância em saúde ambiental e vigilância em saúde do trabalhador e 

abrangem um conjunto de ações capazes de: 

 

 I - eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde do indivíduo e da 

coletividade; 

II - intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, 

distribuição, comercialização e uso de bens de capital de consumo, e da prestação de 

serviços de interesse da saúde individual e coletiva;  

III - Inspeções em Serviços de Saúde e interesse a Saúde; 

 

 Entende-se por serviços de interesse à saúde ou estabelecimentos de interesse 

à saúde, o local, a empresa, a instituição pública ou privada, e/ou a atividade exercida 

por pessoa física ou jurídica, que pelas características dos produtos e/ou serviços 

ofertados, possam implicar em risco à saúde da população e à preservação do meio 

ambiente.  É uma área abrangente que inclui, entre outros serviços, hospitais, clínicas, 

serviços odontológicos, salões de beleza, hemoterapia, hemodiálise e atenção primária 

à saúde. As inspeções realizadas em serviços de saúde e interesse à saúde avaliam os 

requisitos mínimos necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com a atividade, 

grau de risco e atendendo a legislação vigente. 

 

IV - Inspeções na área de Alimentos; 

 

Todos os estabelecimentos que extraiam, produzam, transformam, manipulam, 

preparam, industrializam, fracionam, importam, embalam, reembalam, armazenam, 



 

 

distribuam e comercializam alimentos, e, veículos que transportam alimentos, estão 

sujeitos a inspeção sanitária. 

 

V - Atividades de Monitoramento (coleta) de produtos e serviços; 

Consiste em realizar coletas de amostras de produtos de interesse à saúde para 

investigação de desvio de qualidade ou evento adverso relacionado a produtos e 

serviços, e atendimento de demandas de Programas de monitoramento da qualidade 

próprios estabelecidos pelo Estado ou pela ANVISA. A análise laboratorial é uma fonte 

de informação que poderá gerar uma ação de Vigilância Sanitária em consequência do 

resultado analítico. Para que se possa realizar uma análise e liberar um resultado 

confiável, são necessários que os procedimentos pré-analíticos, ou seja, coleta, 

conservação e transporte das amostras, sejam realizados de acordo com as normas 

que visam garantir a qualidade e integridade das amostras. 

 

VI. Reclamações/ Denúncias; 

 

Consiste em receber, atender e documentar notificações de eventos adversos e 

queixas técnicas, bem como atender pedidos de informações e reclamações referentes 

a temas de Vigilância oriundos do usuário ou de órgãos externos. 

 

VII. Atividades Educativas; 

 

Consiste em desenvolver ações que promovam a produção e disseminação da 

informação em Vigilância Sanitária, bem como atividades educativas para a população 

e setor regulado. 

 

VIII. Atividade de Cadastro; 

 

Consiste no cadastro dos estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária 

através do levantamento mediante busca ativa de todos os estabelecimentos sob ação 

da vigilância sanitária no município. 

 

IX. Atividade de Licenciamento Sanitário; 



 

 

 

É o documento emitido pelo órgão de Vigilância Sanitária do Sistema Único de 

Saúde que habilita o estabelecimento classificado como Médio e Alto Risco à 

operacionalização de atividade específica sujeita ao licenciamento sanitário. 

X. Instauração de Processo administrativo Sanitário; 

 

O Processo Administrativo Sanitário deve ser instaurado em função de lavratura 

de Auto de Infração, para fins de apurar e julgar a infração constatada. Deverá conter 

instrução, julgamento e conclusão dos processos de acordo com o rito processual 

estabelecido no Código Sanitário do Estado ou do Município. 

 

XI. Atividade de análise e monitoramento de sistema; 

 

Consistem no acesso, análise e alimentação regular das ações de Vigilância 

Sanitária nos sistemas informatizados ao qual a Vigilância Sanitária Municipal esteja 

integrada. 

 

XII. Análises de Projetos Arquitetônicos; 

 

Consiste em realizar análise de projetos ônicos, verificando se o projeto de 

instalações físicas e arquitetônicas fluxos de estabelecimentos sujeitos à vigilância 

sanitária atendem à legislação sanitária vigente. A aprovação é feita quando o projeto 

atende aos requisitos legais. 

6.3 Vigilância em Saúde do Trabalhador 

A Saúde do Trabalhador é o conjunto de atividades que se destina, através das 

ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da 

saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. 

A Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) faz parte da 

Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Guarapuava (SMS). A VISAT trabalha de forma integrada com as demais vigilâncias, 

seguindo o princípio da descentralização, no qual os municípios assumem as ações 



 

 

das unidades e serviços de saúde, de forma intersetorial, no sentido da promoção da 

integralidade e resolutividade das ações. 

    Com relação à sua organização interna, a VISAT está organizada nos núcleos de 

"Gestão da Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador"  e "Vigilância dos Agravos e 

Ambientes de Trabalho". 

Considerando, a Vigilância em Saúde do Trabalhador pauta-se nos princípios do 

Sistema Único de Saúde, em consonância com os Sistemas Nacionais de Vigilância de 

Vigilância Sanitária e de Vigilância Epidemiológica, articulada com a área assistencial: 

 Conhecer a realidade de saúde da população trabalhadora, independente da 

forma de inserção no mercado de trabalho e do vínculo trabalhista estabelecido; 

 Intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde da população 

trabalhadora, visando eliminá-los ou, na sua impossibilidade, atenuá-los; 

 Avaliar o impacto das medidas adotadas para a eliminação, atenuação e 

controle dos fatores determinantes e agravos à saúde; 

 Subsidiar a tomada de decisões dos órgãos competentes; 

 Estabelecer sistemas de informação em saúde do trabalhador. 

6.4 Vigilância em Saúde Ambiental 

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

conhecimento e detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

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

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

relacionados às doenças ou outros agravos à saúde. 

Assim, essa vigilância acompanha a interação do indivíduo com o meio 

ambiente, enfocando o espaço urbano e coletivo e as diversas formas de intervenção 

sobre este meio, entendendo que essa relação possa se dar de maneira harmônica e 

resultados positivos ou de maneira nociva, resultando em doenças e agravos à saúde. 

 

●  Realização da vigilância e controle da Leishmaniose Visceral Humana (LVH) a 

partir da detecção precoce dos casos suspeitos. 

 

Tornar os serviços de saúde do município sensíveis à detecção precoce de 

casos, por meio das Unidades de Saúde, com vistas a conduzir o diagnóstico 

laboratorial e o tratamento oportuno e adequado. Trata-se de notificar - pela esfera 



 

 

municipal - e submeter precocemente ao diagnóstico laboratorial 100% dos casos 

suspeitos de LV em até 15 dias de início dos sintomas 

Considera-se ação realizada quando 100% de casos suspeitos de LVH 

notificados são submetidos ao diagnóstico laboratorial num prazo entre 16 e 30 dias do 

início dos sintomas. 

No município de Guarapuava no período de 2012 até 2021 não houve casos 

registrados de Leishmaniose Visceral Humana (LVH). 

 

●        Encerrar os casos de Leishmaniose Tegumentar (LTA) por critério 

Laboratorial. 

 

Ampliar o encerramento dos casos de LTA por critério laboratorial é de grande 

importância, pois se trata de doença que possui diagnóstico diferencial com outras 

numerosas dermatoses e o medicamento disponível para seu tratamento pode causar 

sérios efeitos colaterais.  

A Leishmaniose Tegumentar (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa, 

causada por protozoários do gênero Leishmania, que acomete pele e mucosas; é 

primariamente, uma infecção zoonótica, que afeta outros animais que não o homem, o 

qual pode ser envolvido secundariamente. O modo de transmissão habitual é por meio 

da picada de insetos que pode pertencer a várias espécies de flebotomíneos 

(Psychodopygus, Lutzomya). O Município de Guarapuava apresentou 05 casos 

compreendendo o período de 2012 até 2018. 

 

●    Realização de investigação entomológica das unidades domiciliares notificadas 

quanto à presença de triatomíneos. 

 

Realização de investigação entomológica nas unidades domiciliares notificadas 

quanto à presença de triatomíneos, comunicação feita por vigilância passiva ou ativa, 

conforme Nota Técnica MS nº 36 ou outra que a substituir. 

A vigilância passiva é realizada pela população mediante a notificação da 

presença dos triatomíneos na unidade domiciliar. Nesse caso, as pessoas identificam 

os triatomíneos geralmente durante a limpeza e organização diária da casa e anexos 

existentes em seu entorno.  As notificações são realizadas no Posto de Informação de 



 

 

Triatomíneos (PIT) mediante o registro de dados como município, endereço do imóvel, 

nome do morador, local da captura do inseto, etc. Da mesma forma, no PIT são 

levados os insetos encontrados na unidade domiciliar. A vigilância ativa é realizada 

pelas equipes de entomologia e consistem na busca da presença do vetor ou de seus 

vestígios como fezes, exúvias e ovos nas unidades domiciliares (intra e peridomicílio). 

Em Guarapuava não houve registros da presença do vetor, no entanto, há a 

presença do barbeiro no Estado e por isso a necessidade de ações de vigilância para o 

monitoramento do agravo e controle dos vetores, evitando infestação e colonização do 

vetor. Em relação à doença de Chagas o Paraná não apresenta casos agudos da 

doença de Chagas desde 2018. 

 

● Realização exame para pesquisa de malária; 

 

Realizar exame laboratorial para pesquisa de malária nos casos suspeitos da doença. 

Realização em 100% dos casos suspeitos de malária. 

 

●      Investigação de óbitos suspeitos de dengue; 

 

A investigação adequada dos óbitos suspeitos de dengue pela vigilância 

epidemiológica municipal subsidia a reorganização da rede assistencial. Recomenda-

se o preenchimento de 100% das variáveis da ficha de investigação de dengue do 

SINAN (campos de 56 a 68) para todos os casos que evoluíram para óbito. 

Em relação ao manejo da dengue foi disponibilizado em 2021 o fluxo de manejo 

ao paciente com dengue a fim de capacitar a assistência para implantação de 

classificação de risco no manejo do paciente de dengue atendendo a Nota Técnica à 

Vigilância Epidemiológica e Atenção à Saúde para atendimento aos pacientes com 

dengue e os manuais do Ministério da Saúde sobre manejo clínico da dengue e cartão 

do paciente suspeito de dengue. 

O município de Guarapuava não registrou óbitos por Dengue; 

 

●        Realizar no mínimo 4 (quatro) ciclos de visitas domiciliares para controle da 

dengue nos municípios infestados. 

 



 

 

Dos ciclos de visita domiciliares/ano realizar pelo menos 04 ciclos com 80% de 

cobertura em cada ciclo Realizar visitas domiciliares para eliminação de criadouros de 

Aedes aegypti, conforme estabelecido nas Diretrizes Nacionais de Controle da Dengue. 

As atividades do ciclo de visita são diferenciadas de acordo com as atividades 

preconizadas pelo MS. No período de 2012 a 2016 o município de Guarapuava era 

caracterizado como não infestado, ou seja, no qual não foi detectada a presença 

disseminada do vetor nos domicílios e que permaneceram 12 meses consecutivos sem 

a presença do vetor.  A Pesquisa entomológica era realizada por larvitrampas, em 

ciclos semanais. As 10 armadilhas para coleta de larvas, “larvitrampas” eram depósitos 

geralmente feitos de seções de pneus usados localizados em locais estratégicos.  Nas 

larvitrampas, as flutuações de água da chuva induzem a eclosão dos ovos. No final de 

2016 o equipamento deixou de ser utilizado visto que o município passou a ser 

caracterizado como infestado. 

Atividades preconizadas conforme o manual de diretrizes no período de 2013 a 

2016 eram que os ciclos de levantamento de índice ocorressem de 04 em 04 meses, a 

partir de 2017 as atividades dos ciclos passaram a ocorrer de 02 em 02 meses, além 

das outras atividades descritas abaixo, conforme manual MS. 

 

● Atividade 1 (LI) - Levantamento de Índice: Levantamento de índice amostral em 

ciclos quadrimestrais. 

● Atividade 2 (LI + T) - Levantamento de Índice + tratamento: Levantamento de 

índice amostral e tratamento focal em ciclos bimensais. 

● Atividade 4 (T) – Tratamento: Tratamento como medida complementar ao 

controle mecânico, aplicando larvicidas autorizados conforme orientação técnica. 

● Atividade 5 (DF) - Delimitação de Foco: Delimitação de focos, quando for 

detectada esporadicamente a presença do vetor em PE, armadilhas ou em 

função do resultado de pesquisa vetorial especial (PVE). Na persistência de 

focos, com a comprovação dedomiciliação do vetor, o município passa a ser 

considerado como infestado. 

● Atividade 6 (PVE) - Pesquisa Vetorial Especial: É a procura eventual de Aedes 

aegypti em função de notificação de caso suspeito de dengue em áreas não 

infestadas pelo vetor, independente do município ser infestado ou não. 



 

 

● Atividade 8 (PE) - Ponto Estratégico: São locais onde há concentração de 

depósitos do tipo preferencial para a desova da fêmea do Aedes aegypti ou 

especialmente vulneráveis à introdução do vetor. As atividades de vigilância 

nesses locais deve ser realizada com periodicidade quinzenal. A aplicação 

residual e/ou focal deve ser realizada mensalmente ou quando detectada a 

presença de focos. 

1.7.        Realizar Levantamento de Índice de Infestação 

 Realização do levantamento de Índice de Infestação a fim de monitorar a introdução 

vetorial e infestação, conforme as Diretrizes do MS. 

1.8.        Envio de amostras para a Pesquisa de Arbovírus (tipificação da Dengue) 

Coleta e encaminhamento de amostras em tempo oportuno para Pesquisa de 

Arbovírus, de acordo com o Manual de Coleta e Envio de Amostras Biológicas ao 

LACEN/PR e NOTA TÉCNICA - NT 01/2016 CEVA/DVDTV - LACEN/PR. 

 

●  Realização da vigilância das taxas de colinesterase. 

 

Realização de exames de sangue para pesquisa de inibidores de 

acetilcolinesterase em 100% de trabalhadores que manipulam inseticidas no combate a 

dengue. Deve ser realizado exame admissional para parâmetro basal do profissional. 

plasmática em trabalhadores expostos a inseticidas. 

 

●      Realização do monitoramento do vírus rábico em cães; 

 

Encaminhar amostras de cães, com suspeita de doença neurológica para 

diagnóstico laboratorial, de acordo com o Manual de Coleta e Envio de Amostras 

Biológicas ao LACEN/PR. 

 

● Monitorar a circulação do vírus da raiva na população de morcegos e outras 

espécies de mamíferos enviando amostra do animal, com suspeita de doença 

neurológica para diagnóstico laboratorial. 

 

O monitoramento de circulação viral em morcegos, gatos e mamíferos silvestres 

é importante para realizar as ações de controle e prevenção. 



 

 

 

● Realizar ações de vigilância epidemiológica e ambiental Hantavirose e/ou 

Leptospirose; 

 

Todas as notificações de Hantavirose e/ou Leptospirose deverão ser 

investigadas quanto à qualidade da notificação em relação à completitude e 

inconsistência. 

 

● Realização de ações de vigilância epidemiológica e ambiental dos acidentes 

causados por animais peçonhentos. 

 

Toda notificação de acidentes por animais peçonhentos deverá ser investigada 

quanto à qualidade da notificação em relação à completitude e inconsistência. 

 

● Realizar monitoramento de animais peçonhentos de importância médica; 

 

Encaminhar sistematicamente amostras para identificação de animais 

peçonhentos, causadores ou não de acidentes. 

 

● Realização de ações de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

Humano - VIGIAGUA, com atividades de amostragem e envio para o laboratório 

de referência e análise de campo para os parâmetros de coliformes totais, cloro 

residual livre e turbídez. 

 

Realização de forma continua a vigilância da qualidade da água para consumo 

humano, para identificar os potenciais riscos à saúde relacionados ao consumo de 

água fora dos padrões de potabilidade, exigidos pela Portaria MS nº 2914/2011 ou a 

que a vier substituí-la. Trata-se do percentual de amostragem de análises realizadas 

para o parâmetro “coliformes totais”, e medição/análise em campo para os parâmetros 

de “cloro residual livre” e “turbidez” objetivando alcançar o preconizado na Diretriz 

Nacional do Plano de Amostragem.  

 



 

 

● Alimentar os dados referentes ao controle da qualidade da água para consumo 

humano no SISAGUA; 

 

Alimentar os dados de Controle da qualidade da água para consumo humano, 

fornecidos pelos responsáveis pelo Sistema de Abastecimento de Água - SAA e 

Solução Alternativa Coletiva – SAC, no SISÁGUA. 

 

● Cadastro de áreas suspeitas de solo contaminado, com alimentação das 

informações no SISSOLO; 

 

Disponibilizar de profissional capacitado para realizar ações de Vigilância em 

Saúde de Populações Expostas a áreas Contaminadas – VIGISOLO com 

cadastramento de áreas suspeitas com solos contaminados e alimentação das 

informações no Sistema SISSOLO. 

 

● Realização de ações de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

Humano - VIGIAGUA, com Inspeção em Sistemas de Abastecimento de Água – 

SAA. 

 

Efetuar a inspeção/vistoria com o intuito de verificar nos Sistemas de 

Abastecimento de Água, a existência ou não de fatores de risco sanitário, que poderão 

produzir agravo à saúde individual ou coletiva e/ao meio ambiente, devendo o Setor de 

Vigilância utilizar de roteiro específico e os instrumentos legais pertinentes a cada 

situação, estabelecendo medidas corretivas e de prevenção junto aos responsáveis. 

 

● Realizar ações de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a áreas 

Contaminadas – VIGISOLO, com atividades de qualificação das áreas 

cadastradas com propostas de intervenção; 

 

Planejar, desenvolver e definir ações estratégicas e prioritárias objetivando 

propor ações para intervenção do setor saúde nas áreas a serem selecionadas como 

crítica, com confirmação da suspeita da população exposta ao contaminante. 

 



 

 

● Realização de ações de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

Humano - VIGIAGUA, com suporte próprio para análise de água através de 

laboratório municipal, intermunicipal ou contratado 

Realizar a vigilância da qualidade da água para consumo humano, para 

identificar os potenciais riscos à saúde relacionados ao consumo de água fora dos 

padrões de potabilidade, exigidos pela Portaria MS nº 2914/2011, através de análises 

laboratoriais de forma suplementar ao que é disponibilizado pela rede estadual de 

laboratórios. 

 

● Realizar Plano de Contingência em Saúde para atendimento a situação de risco 

decorrente de desastres naturais e relacionados a produtos perigosos. 

 

Realizar o Plano de Contingência em Saúde para atendimento a situação de 

risco decorrente de desastres naturais e relacionados a produtos perigosos, que 

aborda todas as situações de competência da Vigilância em Saúde. 



 

 

 

7.  REGULAÇÃO EM SAÚDE 
  

A Regulação em Saúde é compreendida como instrumento de gestão essencial 

para garantia da assistência qualificada e resolutiva e abrange ações de 

regulamentação, contratualização, regulação do acesso, controle, auditoria e avaliação 

sobre a produção de serviços em saúde (Paraná, 2020). 

A Política Nacional de Regulação, instituída pela Portaria GM/MS nº 1.559/2008, 

está organizada em três dimensões integradas entre si: Regulação de Sistemas de 

Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação do Acesso à Assistência, que 

devem ser desenvolvidas de forma dinâmica e integrada, com o objetivo de apoiar a 

organização do sistema de saúde brasileiro, otimizar os recursos disponíveis, qualificar 

a atenção e o acesso da população às ações e aos serviços de saúde. 

Constatada a necessidade de complementação da rede pública de saúde deverá 

ser observada a preferência que as entidades privadas sem fins lucrativos têm em 

participar do sistema de saúde (Lei 8080/1990, art. 24 e 25) e conforme previsto na 

Portaria 2.567/2016, com estas entidades deverá ser celebrado o instrumento de 

contrato quando houver a prestação de serviços de saúde. 

A regulação no Setor Saúde é compreendida como ação social e abrange ações 

de regulamentação, fiscalização, controle, auditoria e avaliação de determinado sujeito 

social sobre a produção de bens e serviços em saúde, sendo o Estado um desses 

sujeitos e os outros sujeitos não estatais, corporações profissionais, usuários 

organizados (conselhos de saúde, por exemplo), dentre outros (Mendonça, 2006). 

A Regulação do Acesso à Assistência, em especial, consiste na ordenação e 

qualificação dos fluxos de acesso às ações e serviços de saúde, de modo a otimizar a 

utilização dos recursos assistenciais disponíveis e promover a transparência, a 

integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços, em tempo oportuno, 

dispondo, para tal, entre outros instrumentos, de diretrizes operacionais e protocolos de 

regulação.  

Os principais papéis regulatórios do SUS, de acordo com Mendes (2002), são: a 

condução política e o planejamento estratégico, a contratualização dos serviços, a 

avaliação tecnológica em saúde, a avaliação econômica dos serviços de saúde, o 



 

 

sistema de acesso regulado à atenção, o desenvolvimento de recursos humanos, a 

normalização dos processos de trabalho, o controle e a avaliação dos serviços de 

saúde e a auditoria em saúde.  

A portaria GM/MS nº 1.559, de 1º de agosto de 2008, instituiu a Política Nacional 

de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS, compreendendo 3 dimensões: 

 

1) Regulação de Sistemas de Saúde: 

● Objeto: os sistemas de saúde municipais, estaduais e nacional; 

● Sujeitos: respectivos gestores públicos; 

● Objetivo: definir, a partir dos princípios e diretrizes do SUS, macrodiretrizes para 

a Regulação da Atenção à Saúde e executar ações de monitoramento, controle, 

avaliação, auditoria e vigilância desses sistemas; 

 

2) Regulação da Atenção à Saúde: 

● Objeto: a adequada prestação de serviços à saúde; 

● Sujeitos: Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde; 

● Objetivo: garantir, conforme pactuação estabelecida no Termo de 

Compromisso de Gestão do Pacto pela Saúde, a prestação de ações e 

serviços de saúde; 

 

3) Regulação do Acesso à Assistência (regulação do acesso ou regulação 

assistencial): 

● Objeto: acesso aos serviços de saúde; 

● Sujeitos: seus respectivos gestores públicos; 

● Objetivo: Organizar os fluxos assistenciais no âmbito do SUS; 

 

Embora Guarapuava não detenha a gestão hospitalar, o Departamento de 

Regulação, Auditoria, Controle e Avaliação (DRACA) da SMS tem como principal papel 

implementar as ações previstas na Política Nacional de Regulação do SUS, 

observadas as respectivas competências e pactuações estabelecidas, nas suas três 

dimensões de atuação: (I) Regulação de Sistemas de Saúde; (II) Regulação da 

Atenção à Saúde do SUS; e (III) - Regulação do Acesso à Assistência.  



 

 

O setor é responsável pela revisão, perícia, intervenção ou exame de contas de 

serviços ou procedimentos prestados por profissionais de saúde ao SUS. Faz a 

regulação médica da atenção ambulatorial e hospitalar; acompanhamento dos leitos 

disponíveis e das agendas de consultas e procedimentos especializados, e de 

Tratamento Fora de Domicílio (TFD); e promove o estabelecimento de referências entre 

unidades de diferentes níveis de complexidade, de abrangência local segundo fluxos e 

protocolos pactuados. Realiza também o monitoramento de processos de saúde, com o 

objetivo de verificar a conformidade dos padrões estabelecidos e de detectar situações 

de alarme que requeiram uma ação avaliativa detalhada. Promove ainda a análise de 

estrutura, processos e resultados das ações, serviços no âmbito municipal, com o 

objetivo de verificar sua adequação aos critérios e parâmetros de eficácia, eficiência e 

efetividade estabelecidos para o sistema de saúde.



 

 

 

8. FINANCIAMENTO DO SUS  
 

A Constituição Federal de 1988 determina que as três esferas de governo - 

federal estadual e municipal – financiem o Sistema Único de Saúde (SUS), gerando, 

em conjunto, a receita necessária para custear as despesas com ações e serviços 

públicos de saúde, cujo financiamento ocorre por meio de recursos do orçamento da 

Seguridade Social, da União, dos estados e dos municípios, além de outras fontes 

(Brasil, 1988). Em cumprimento ao que rege a Constituição Federal, foi editada a Lei 

Complementar n. 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da 

Constituição, estabelecendo o valor mínimo de aplicação em ações e serviços públicos 

de saúde, cabendo aos municípios 15% do produto da arrecadação dos impostos; os 

estados deverão aplicar 12%; (BRASIL, 2012a). Com efetivação da Emenda 

Constitucional n. 95, as despesas do governo federal ficam vinculadas à inflação do 

período para fins de crescimento do respectivo orçamento (Paraná, 2019). 

As transferências dos recursos federais para ações e serviços públicos em 

saúde são divididos em dois blocos de financiamento: investimento e custeio. Para 

receber os recursos, os Municípios precisam cumprir as regras estabelecidas pela LC 

nº 141/2012: 

 

I. Alimentação e atualização regular dos sistemas de informações que compõem a 

base nacional de informações do SUS; 

II. Conselho de Saúde instituído e em funcionamento; 

III. Fundo de Saúde instituído por lei, categorizado como fundo público em 

funcionamento; 

IV. Plano de Saúde, programação anual de saúde e relatório de gestão, submetidos 

ao respectivo Conselho de Saúde. 

 

         Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser aplicados 

em ações relacionadas ao próprio bloco, observando também: 

 



 

 

I. Que as ações devem constar no Plano Municipal de Saúde e na Programação 

Anual de Saúde do Município submetidos ao respectivo Conselho de Saúde; 

e 

II. O cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou estabelecidos em 

atos normativos específicos, tais como as portarias e resoluções da CIT e 

das CIBs, expedidos pela direção do SUS. 

III. Vinculação com os programas de trabalho previstos no Orçamento geral da 

União, ao final do exercício financeiro. 

 

  Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Custeio são destinados à 

manutenção da prestação das ações e serviços públicos de saúde e ao funcionamento 

dos órgãos e estabelecimentos responsáveis pela implementação das ações e serviços 

públicos de saúde. 

          Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Investimentos na Rede de 

Serviços de Saúde também serão transferidos em conta corrente única, aplicados 

conforme definido no ato normativo pactuado e publicado em portaria específica, e 

destinar-se-ão, exclusivamente, à aquisição de equipamentos, obras de construções 

novas e obras de reforma e/ou adequações de imóveis já existentes utilizados para a 

realização de ações e serviços públicos de saúde. 

         A comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 

Saúde aos fundos de saúde é feita por meio do Relatório de Gestão, que deverá ser 

elaborado e submetido ao conselho de saúde e apresentado ao Ministério da Saúde 

por meio do registro e inserção no sistema informatizado DigiSUS. 

A série histórica a seguir demonstra que nos últimos anos, Guarapuava vem  

superando o índice constitucional de aplicação obrigatória de recursos em ações e 

serviços públicos de saúde, que prevê a aplicação de no mínimo 15% das receitas de 

impostos e transferências. Conforme demonstrado, o município aportou nos últimos 5 

anos uma média de 25,48% das receitas correntes líquidas em saúde: 



 

 

 
 
FIGURA 23: SÉRIE HISTÓRICA DE APLICAÇÃO DE RCL 

 
Fonte: SMS, 2021  
Nota: Relatórios Anuais de Gestão 2016 a 2020. 

  

8.1 Previne Brasil 

Para garantir a oferta de todas as ações e serviços essenciais para um impacto 

efetivo na situação de saúde da população, o Ministério da Saúde tem o compromisso 

de destinar mensalmente recursos federais para compor o financiamento 

         Diante da relevância de superar desafios organizacionais e garantir recursos 

para a APS, aponta-se para a necessidade de definir um método de financiamento que 

busque consolidar esse modo de atenção como um potente motivador do sistema de 

saúde, concretizando os princípios da universalidade, da integralidade e da equidade 

do SUS. 

         No ano de 2019, foi publicada a Portaria Nº 2979 no qual ficou instituído o 

Programa Previne Brasil. O foco é estruturar o modelo de financiamento da APS para 

induzir o acesso aos serviços, a cobertura efetiva da APS e o aumento da qualidade da 

assistência com foco no resultado dos indicadores de saúde e no atendimento às 

necessidades de saúde das pessoas. 



 

 

         No âmbito da gestão municipal, esse modelo de financiamento oportunizou a 

flexibilidade na gestão de recursos da APS, possibilitando adequar a capacidade 

instalada e a abrangência das ofertas de serviços da APS às necessidades de saúde 

da população. 

         A organização do modelo de financiamento da APS se constitui em três 

componentes, a capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para 

ações estratégicas. 

         A capitação, pagamento por pessoa cadastrada (adstrita) vinculada à Equipe da 

Saúde da Família e Equipe de Atenção Primária. Ponderada, para definir o critério da 

transparência financeira, são aplicados pesos sobre a população cadastrada, 

considerando necessidades de saúde e custos assistenciais, com vistas à garantia da 

equidade. Já o pagamento por desempenho se dá pelos resultados dos indicadores 

alcançados pelas ESF e EAP, equipes de saúde bucal e equipes multidisciplinares. 

         O incentivo para ações estratégicas tem pagamento por equipes, serviços ou 

programas na APS. Cada um deles tem seu regramento específico. Sendo assim, a 

definição dos indicadores para o componente Pagamento por Desempenho considera 

relevância clínica e epidemiológica das condições de saúde ainda prevalentes no 

Brasil, com centralidade na pessoa e na situação de saúde, abrangendo a saúde da 

mulher, da criança, doenças crônicas, doenças transmissíveis e não transmissíveis, 

saúde bucal, saúde mental e imunização. As listas dos indicadores constituem um 

processo incremental e contínuo, que prevê a cobrança de novos indicadores ao longo 

dos anos. 

         O município de Guarapuava tem trabalhado desde 2018, com capacitações das 

equipes da gestão e das ESF, bem como com todos os colaboradores da Rede de 

Atenção à Saúde. Monitoramento dos indicadores alcançados por cada equipe de ESF 

em cada quadrimestre, sempre propondo estratégias de educação permanente no 

intuito de atingir uma melhor nota em cada indicador. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  TABELA 21 - NUMERO DE CADASTROS DA POPULAÇÃO EM GUARAPUAVA 

ANO 2018 2019 2020 2021 

CADASTROS 104.445 130.369 146.208 168.024 

CADASTROS COM 
PONDERAÇÃO 

41.053 47.258 50.783 57.271 

  Fonte: MS/SIASUS/EGESTOR, 2021. 3º Quadrimestre. 
   
 
  QUADRO 27 – INDICADORES DE GUARAPUAVA NO PREVINE BRASIL 

 INDICADORES DE DESEMPENHO 2018 2019 2020 2021 

1 - Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) 
consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª 
semana de gestação 

68% 54% 70% 77% 

2 - Proporção de gestantes com realização de exames 
para sífilis e HIV 

1% 4% 20% 25% 

3 - Proporção de gestantes com atendimento 
odontológico realizado 

62% 58% 40% 41% 

4 - Cobertura de exame citopatológico 26% 26% 21% 18% 

5 - Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de 
Pentavalente 

30% 12% 37% 23% 

6 - Percentual de pessoas hipertensas com Pressão 
Arterial aferida em cada semestre 

0% 0% 14% 17% 

7 - Percentual de diabéticos com solicitação de 
hemoglobina glicada 

6% 0% 25% 33% 

  Fonte: MS/SIASUS/EGESTOR, 2021. 3º Quadrimestre. 
          

Após as avaliações dos resultados dos indicadores sempre procuram-se 

alternativas para melhorar os índices. Já em relação ao número de cadastros, observa-

se uma excelente evolução, demonstrando assim a necessidade da ampliação das 

equipes da Estratégia da Saúde da Família para que seja possível melhorar as 

coberturas da Atenção Primária. Com isso, o município vem estudando a viabilidade de 

adesão ao Programa Saúde na Hora, com equipes de horário estendido. 



 

 



 

 

 

9. GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
 

Por meio do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) 

são promovidos processos participativos de construção da formação e 

desenvolvimento profissional no SUS e para o SUS. O COAPES é proposto para 

facilitar os processos de negociação e tomada de decisão que envolva ações de 

integração ensino-serviço-comunidade. A contratualização do COAPES pretende 

garantir o acesso do ensino superior aos estabelecimentos de saúde como cenário de 

prática e direcionar esforços para que os programas de formação contemplem 

compromissos da educação superior com a melhoria dos indicadores de saúde e do 

desenvolvimento dos trabalhadores de saúde do território. 

Para o desenvolvimento do COAPES é necessário corresponsabilidade entre 

gestores do SUS, gestores das instituições de ensino, equipes multiprofissionais de 

saúde e docentes envolvidos no processo. 

Motivado pela abertura de dois cursos de medicina na cidade, o município de 

Guarapuava instituiu objetivos, princípios e diretrizes de um contrato local, assinado 

com as instituições de ensino que ofertam cursos na área da saúde. Sua finalidade é o 

fortalecimento da integração ensino-serviço no âmbito local do SUS. O processo de 

contratualização do COAPES-Guarapuava envolveu as instituições de ensino 

ofertantes de cursos na área da saúde no município. 

O principal resultado de sua implantação foi a facilitação e a transparência na 

normativa que permite o acesso aos cenários de prática da SMS, bem como o registro 

dos objetivos, das metas, obrigações e responsabilidades dos atores envolvidos no 

processo de integração ensino-serviço. O fortalecimento do Comitê Gestor Municipal 

durante o processo de implantação do COAPES-Guarapuava foi evidente durante o 

período da pandemia COVID-19.  

Muitos são os desafios a serem transpostos, como a regulamentação das 

preceptorias, elaboração e execução de contrapartidas disparadoras de Educação 

Permanente em Saúde, sensibilização de todos os níveis hierárquicos envolvidos, 

lacunas legislativas e apoio dos demais entes federados, além do aumento na 

demanda por cenários de prática. Despontam como estratégia: fortalecer o processo de 



 

 

implantação e implementação do contrato; necessidade de fortalecimento das 

preceptorias; sensibilização e pactuação com todos os níveis hierárquicos envolvidos; 

elaboração conjunta de contrapartidas disparadoras de Educação Permanente em 

Saúde e a regionalização do COAPES local. 

O COAPES-Guarapuava deve ser um espaço de negociação permanente entre 

os entes contratualizados em defesa da qualificação do cuidado e da formação no e 

para o SUS, articulando os processos de aprendizado com os pressupostos da 

Educação Permanente em Saúde, co responsabilidade sanitária nos campos de prática 

e da formação de profissionais aptos a atender as reais necessidade de saúde da 

população. 

De acordo com a consulta de profissionais no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), até novembro de 2021, o município de 

Guarapuava contava com 2.502 trabalhadores de saúde. Destes, 1.356 de nível 

superior, sendo 28,5 % médicos, 16% enfermeiros, 10,8% odontólogos e 44,7% outros 

profissionais; e 1.146 de nível técnico/auxiliar e qualificação elementar (agentes de 

saúde), sendo 42% auxiliares e técnicos de enfermagem, 16,6% agentes comunitários 

de saúde e 41,4% de outras categorias. 

A SMS conta atualmente com o quantitativo de 1.120 trabalhadores sendo: 06 

celetistas; 15 comissionados; 897 estatutários; 70 temporários, além disso conta com 

01 médico residente; 16 profissionais do Programa Médicos Pelo Brasil; 57 estagiários; 

15 residentes multiprofissionais; e 43 serventes terceirizadas. 

Conforme Lei Municipal Nº 2515/2016 que dispõe sobre o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos Servidores Profissionais da Área da Saúde do Município 

de Guarapuava, que é constituída por 35 cargos sendo: 

 

I - Cargos de Nível Superior: 

a) Cirurgião Dentista 

b) Cirurgião Dentista - Cirurgia e Traumatismo Buco-Maxilo Facial 

c) Cirurgião Dentista - Endodontia 

d) Cirurgião Dentista - Odontologia para pacientes com necessidades especiais 

e) Cirurgião Dentista - Periodontia 

f) Cirurgião Dentista - Prótese Dentária 

g) Enfermeiro 



 

 

h) Farmacêutico-Bioquímico 

i) Fisioterapeuta 

j) Fonoaudiólogo 

k) Médico 

l) Médico Especialista 

m) Médico Generalista de Pronto Atendimento 40h 

n) Médico Generalista de Pronto Atendimento 20h 

o) Médio Generalista de ESF   

p) Nutricionista 

q) Psicólogo 

r) Terapeuta Ocupacional 

s) Veterinário 

 

II - Cargos de Nível Técnico: 

a) Técnico Educacional 

b) Técnico em Enfermagem 

c) Técnico em Laboratório 

d) Técnico em Prótese Dentária 

e) Técnico em Radiologia 

f) Técnico em Saúde Bucal 

g) Técnico em Manutenção de Equipamento 

 

III - Cargos de Nível Médio: 

a) Auxiliar de Laboratório 

b) Fiscal Vigilância Sanitária 

 

IV - Cargos de Nível Fundamental: 

a) Agente Comunitário de Saúde 

b) Agente de Combate às Endemias 

c) Auxiliar de Enfermagem 

d) Auxiliar de Saúde Bucal 

e) Maqueiro 

f) Motorista de Ambulância 



 

 

g) Motorista de Ambulância de Distrito 

TABELA 22: QUANTIDADE DE VAGAS POR CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, NA 
ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CARGO VAGAS 
VAGAS 

OCUPADAS 

Cirurgião Dentista 73 48 

Cirurgião Dentista - Cirurgia e Traumatismo 
Buco-Maxilo Facial 

02 00 

Cirurgião Dentista – Endodontia 04 02 

Cirurgião Dentista - Odontologia para 
pacientes com necessidades especiais 

02 00 

Cirurgião Dentista – Periodontia 02 01 

Cirurgião Dentista - Prótese Dentária 02 00 

Enfermeiro 70 70 

Farmacêutico-Bioquímico 18 15 

Fisioterapeuta 20 14 

 Fonoaudiólogo 10 08 

 Médico 50 02 

 Médico Especialista 86 05 

Médico Generalista de Pronto Atendimento 
40h 

10 08 

Médico Generalista de Pronto Atendimento 
20h 

49 24 

Médio Generalista de ESF   47 34 

 Nutricionista 15 12 

Psicólogo 27 27 

 Terapeuta Ocupacional 01 00 

 Veterinário 10 05 

Fonte: Lei Municipal 2515/2016. Organizado pelos autores. 

 

 



 

 

 

TABELA 23: QUANTIDADE DE VAGAS POR CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO, NA 
ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CARGO VAGAS 
VAGAS 

OCUPADAS 

Técnico Educacional 02 01 

Técnico em Enfermagem (60)  100 97 

Técnico em Laboratório 10 00 

Técnico em Prótese Dentária 10 02 

Técnico em Radiologia 12 09 

Técnico em Saúde Bucal 15 01 

Técnico em Manutenção de Equipamento 05 00 

Fonte: Lei Municipal 2515/2016. Organizado pelos autores.  
 
TABELA 24: QUANTIDADE DE VAGAS POR CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, NA 
ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CARGO VAGAS 
VAGAS 

OCUPADAS 

 Auxiliar de Laboratório 10 00 

Fiscal Vigilância Sanitária 10 07 

Fonte: Lei Municipal 2515/2016. Organizado pelos autores.  
 
TABELA 25: QUANTIDADE DE VAGAS POR CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, 
NA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CARGO VAGAS 
VAGAS 

OCUPADAS 

Agente Comunitário de Saúde 322 187 

Agente de Combate às Endemias 35 31 

 Auxiliar de Enfermagem 100 58 

Auxiliar de Saúde Bucal 68 54 

 Maqueiro 10 00 

 Motorista de Ambulância 30 28 

Motorista de Ambulância de Distrito 08 03 

Fonte: Lei Municipal 2515/2016. Organizado pelos autores. 



 

 

O Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da SMS tem 

como papel apoiar os demais departamentos na realização de capacitações e 

atividades de educação permanente em saúde; Promover parceria com Instituições de 

Ensino Superior voltadas a estágios curriculares, cursos técnicos, graduação e pós-

graduação. Promover diagnóstico do Processo de Trabalho e dimensionamento de 

pessoal em conjunto com os departamentos da SMS; Realizar as atividades referentes 

a admissão de servidores e empregados públicos da SMS; apoiar a realização de 

atividades de educação em saúde ofertadas aos servidores da SMS. Realizar ações 

administrativas voltadas a gestão do trabalho. 



 

 

 

10. CONTROLE SOCIAL 
 

A saúde constitui um direito básico de maneira equitativa para os cidadãos, 

garantindo uma vida digna, saudável e de boa qualidade, no Art. 196 nos termos da 

Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.”  

A Constituição Federal assegura a participação popular na organização do 

Sistema Único de Saúde (art. 198, III), reconhecendo, assim, a importância do 

envolvimento da comunidade na tomada de decisões na área da saúde. 

 O controle social baseia-se no princípio de que quanto mais a sociedade estiver 

envolvida na construção e fiscalização do SUS, maior será a probabilidade de que a 

implementação das respectivas políticas públicas obtenha êxito e traga resultados 

importantes para a população. 

É um legítimo exercício da democracia a participação do povo na formulação e 

controle da política pública de saúde. Nesse sentido, a atuação dos conselhos de 

saúde ganha uma especial relevância, e consiste no elo entre o cidadão/usuário e os 

responsáveis pela elaboração e execução das ações de saúde pública, contribuindo 

com a implementação de políticas públicas que tragam benefícios importantes para a 

sociedade. Portanto o Conselho de Saúde desempenha um importante papel no 

controle social na área da saúde. 

A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.142/1990, de 28/12/1990) determinou que o 

Governo Federal, os Estados e os Municípios deveriam criar os conselhos de saúde.  

Por isso os conselhos existem em todas as esferas: federal, estadual e 

municipal. Contudo, a existência do conselho de saúde é muito mais que o simples 

cumprimento de uma exigência da lei, são a garantia de melhoria contínua do nosso 

sistema de saúde. 

Por meio do conselho de saúde que a comunidade ali representada fiscaliza a 

aplicação dos recursos públicos na saúde, verifica se a assistência à saúde atende às 



 

 

necessidades da população, bem como verifica se as políticas de saúde orientam o 

governo a agir de acordo com o que a população precisa. 

A Lei 8.142/1990 estabelece que é através dos conselhos de saúde que os 

cidadãos podem influenciar as decisões do governo e participar do planejamento, 

formulação de estratégias e da execução de políticas públicas de saúde. 

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Guarapuava é regulamentado pela 

Lei 2493/2015, e tem por competência formular estratégias e controlar a execução da 

política de saúde do município, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Atua 

com função deliberativa, consultiva e normativa na área de saúde do município. 

É representado por 50% de entidades e movimentos representativos de 

usuários, 25% de entidades representativas de trabalhadores na área de saúde, e 25% 

de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem 

fins lucrativos, atendendo ao disposto na Atendendo a Resolução nº 453 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) de 10 de maio de 2012. Atualmente é composto por 16 

membros que compõem a gestão 2019/2023, segundo a Resolução do CMS Nº 04 de 

27 de abril de 2021. 

O órgão tem o papel de acompanhamento, fiscalização e deliberação referentes 

às questões de saúde pública do município e, para isso, promove reuniões mensais, 

que nos anos de 2020 e 2021 foram feitas também de forma remota, em virtude das 

medidas de enfrentamento à pandemia. O CMS faz o acompanhamento das ações da 

gestão municipal, através da análise dos instrumentos de planejamento e prestação de 

contas: o PMS, a Programação Anual de Saúde (PAS), os Relatórios Detalhados do 

Quadrimestre Anterior (RDQA) e Relatório Anual de Gestão (RAG), emitindo pareceres 

através da publicação de atas e resoluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. OUVIDORIA 
 

A Ouvidoria do SUS é o setor responsável por receber reclamações, denúncias, 

sugestões, elogios e demais manifestações dos cidadãos quanto aos serviços e 

atendimentos prestados pelo SUS; tem como objetivo principal garantir e ampliar o 

acesso do cidadão na busca efetiva de seus direitos, atuando enquanto ferramenta de 

gestão e instrumento de fortalecimento do controle social no âmbito do SUS. 

Sua função é intermediar as relações entre os cidadãos e os gestores do SUS, 

promovendo a qualidade da comunicação entre eles e a mediação administrativa com 

as unidades administrativas dos órgãos e entidades do SUS com vistas à correta, 

objetiva e ágil instrução das demandas apresentadas, bem como a sua conclusão 

dentro do prazo estabelecido para resposta ao demandante, com fortalecimento da 

cidadania de acordo com seus direitos constitucionais legais, promovendo a cidadania 

em saúde e produzindo informações que subsidiam o gestor nas tomadas de decisão. 

A atuação da Ouvidoria do SUS atende, fundamentalmente, ao comando 

constitucional do art. 37, parágrafo 3º da Constituição Federal que determina ao Poder 

Executivo, observadas as disposições legais, a instituir e manter serviços de 

atendimento às reclamações e às sugestões dos  cidadãos, especialmente os usuários 

dos serviços públicos, e garantir espaços, mecanismos e instrumentos de participação 

e controle social sobre sua atuação e serviços ofertados à população. 

As Ouvidorias do SUS são instrumentos de viabilização dos princípios 

estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e na Lei 

nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do SUS, especialmente os que se referem: 

 

a) À preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 

moral; 

b)  Ao direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

c) À divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário; 

d) À participação da comunidade. 

  

 O conceito ampliado de gestão participativa está estreitamente relacionado ao 

uso de métodos e mecanismos de escuta permanente das opiniões e das 



 

 

manifestações da população, valorizadas nas decisões e nos encaminhamentos da 

gestão cotidiana dos serviços e do sistema representados pelas Ouvidorias do SUS; os 

mecanismos participativos de monitoramento e avaliação da gestão, das ações e dos 

serviços de saúde; e as ações de auditoria que desencadeiam medidas para o 

aprimoramento da gestão do SUS, de forma eficaz e efetiva. 

A promoção e a estruturação de canais abertos e acessíveis de comunicação 

com a população são fundamentais. Por essa razão, é compromisso dos gestores do 

SUS a implementação de ouvidorias estruturadas e articuladas entre si. O processo de 

organização sistêmica das Ouvidorias do SUS, instituídas pelos entes federados, teve 

início em 2007, com a utilização do Sistema Informatizado OuvidorSUS, regulamentado 

pela Portaria nº 8, de 25 de maio de 2007, que atendeu à necessidade de comunicação 

eficaz entre as Ouvidorias do SUS. 

É imprescindível que o cidadão tenha um espaço para solicitar informações 

sobre as ações e os serviços de saúde ou registrar sua manifestação, com resposta 

ágil e resolutiva, visando sempre a melhoria do atendimento prestado. As Ouvidorias 

do SUS constituem uma rede interligada de ouvidorias, implantadas na União, nos 

estados e nos municípios, que funcionam de forma descentralizada, respeitada a 

autonomia de cada ente da Federação, sob orientação estratégica central da 

Ouvidoria-Geral do SUS (OUVSUS), subordinada à Diretoria de Integridade (DINTEG) 

do Ministério da Saúde.  

A Ouvidoria da Saúde do Município de Guarapuava desempenha suas 

atividades da seguinte maneira: as manifestações quando são registradas, são 

tipificadas e classificadas de acordo com seu teor, para que possam ser definidos o 

melhor encaminhamento e prazo de resposta. Abaixo segue o conceito pré-definido 

para as classificações: 

 

● DENÚNCIAS: é mais grave do que uma simples queixa, reclamação. Significa 

dar a conhecer, delatar, pode ser um fato de caráter sigiloso. Denuncia uma 

irregularidade. 

● RECLAMAÇÕES: declaram insatisfação, queixas, manifestações de desagrado, 

protestos. Sem conteúdo de requerimento. 

● SOLICITAÇÃO: declara insatisfação, mas requer algum atendimento. Contém 

requerimento. 



 

 

● SUGESTÕES: ideias, propostas de mudanças submetidas à apreciação da 

instituição. 

● ELOGIOS: reconhecimento, demonstração de satisfação para com o serviço 

recebido. 

● INFORMAÇÕES: solicitação de alguma referência (endereço, atendimento, 

horário de funcionamento da unidade, nome do responsável). 

 

Tais demandas propiciam à gestão avaliar, corrigir, ampliar, capacitar, punir, 

prevenir sobre assuntos referentes aos profissionais e as unidades, e ao próprio perfil 

dos usuários da saúde pública do município. 

O prazo para o atendimento, ou seja, a resposta ao cidadão, conforme a 

classificação da manifestação foi definida nesta Ouvidoria de acordo com as Diretrizes 

do Departamento de Ouvidoria Geral - DOGES/MS, que leva em consideração a 

necessidade de urgência em atender a manifestação, bem como o fato do tempo 

necessário para que se dê uma resposta satisfatória ao cidadão.  

Conforme o disposto na Resolução SESA/PR Nº 040/18 em seu Art. 10: Os 

prazos de resposta ao cidadão serão: I. Até 05 dias: manifestações contendo 

solicitações e informações, orientações e solicitação de medicamentos; II.  Até 20 dias: 

demais manifestações, podendo ser prorrogável por mais 10 dias com justificativa ao 

demandante. 



 

 

 

12. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é um termo que se refere ao 

papel da Comunicação na Era da Transformação Digital. TICs são todos os meios 

técnicos utilizados para tratar a informação e auxiliar na comunicação.  

Aliado ao uso efetivo de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e 

inovação, o município de Guarapuava pretende, na área de saúde digital, promover 

ações e serviços voltados à gestão, profissionais e organizações de saúde, usuários e 

a comunidade, alinhado com as melhores práticas de Gestão Pública. 

Com isso, busca-se enfrentar o desafio de tornar os serviços de saúde mais ágil 

e eficiente de forma a proporcionar melhores resultados no atendimento à população. 

 Os eixos estratégicos que a SMS está trabalhando na área de saúde digital são: 

informatização dos fluxos internos da SMS, comunicação, educação continuada, 

telemedicina e informação ao usuário. 

 



 

 

 

13. DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 
 

O PMS 2022-2025, conforme apresentado, observou o perfil epidemiológico, a 

rede de assistência, as ações e serviços, bem como as referências do mapa 

estratégico, do plano de governo e as propostas da 13ª Conferência Municipal de 

Saúde, realizada em março de 2019. 

Seguindo as normativas do MS DigiSUS, (DigiSUS gestor, 2021)  e 

considerando a análise situacional e epidemiológica, apresenta-se a seguir as 

diretrizes, objetivos, metas e indicadores (DOMI) para 2022 a 2025: 

Diretrizes: 

● Fortalecer a Gestão do Sistema Municipal de Saúde; 

● Fortalecer a Atenção Primária à Saúde; 

● Implementar Tecnologia e Inovação em Saúde; 

● Fortalecer os pontos de Atenção das Redes de Atenção à Saúde; 

● Fortalecer a rede de Urgência e Emergência; 

● Implementar a Vigilância em Saúde no Município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

QUADRO 28: DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA SMS DE GUARAPUAVA 

1.    FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Objetivos 2022 - 2025  Indicador  Meta 2022 - 2025 

Apoiar a participação 
dos Conselheiros de 
Saúde em atividades 

que estejam 
relacionadas ao 
Controle Social 
promovidas por 

Conselhos de Saúde 
(Local, Municipal, 

Estadual e Nacional) e 
outras entidades que 

contribuam para 
formação e exercício 

das funções de 
conselheiro. 

100% de execução das 
atividades previstas para 

este objetivo 

100% de execução das 
atividades previstas para este 

objetivo 

Apoiar a realização da 
Conferência Municipal 

de Saúde  

Realizar Conferência 
Municipal de Saúde em 

2023 

01 Conferência Municipal de 
Saúde realizada em 2023 

Fomentar e apoiar os 
processos de educação 

permanente para os 
profissionais da SMS 

Realizar Programação 
anual de educação 
permanente para as 
equipes de saúde 

Cumprimento de 100% da 
Programação 



 

 

Melhorar a infraestrutura 
da SMS 

Desenvolver projeto para 
melhoria da infraestrutura 

da SMS 

Projeto desenvolvido 

2. FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Objetivos 2022 - 2025  Indicador  Meta 2022 - 2025 

Ampliar e Melhorar o 
acesso à atenção primária 

de saúde por meio da 
construção, ampliação e 

reforma de Unidades 
Básicas de Saúde 

Número de edificações 
concluídas 

Construir 4  Unidades de 
Saúde

 

Ampliar 3 Unidades de Saúde

 

Reformar 4 unidades de 
Saúde  

Ampliar a cobertura da 
Atenção Primária à Saúde 

Cobertura populacional 
estimada pelas equipes de 

Atenção Primária 

80% de Cobertura populacional 
estimada pelas equipes de 

Atenção Primária 

Implementar as políticas 
de saúde para as pessoas 

idosas com vistas a 
contribuir para a melhoria 

da autonomia e 
funcionalidade das 
pessoas idosas no 

município. 

Estratificar o risco dos 
idosos do município 

Construir o Centro Dia 
Para os Idosos 

 

80% dos idosos cadastrados 
nas UBS estratificados 

 

Construir 1 Centro Dia Para os 
Idosos 

Implementar o cuidado e 
intensificar o 

monitoramento para as 
condições crônicas 

Percentual de pessoas 
hipertensas com Pressão 
Arterial aferida que fazem 

parte do programa 
Hiperdia

90% dos hipertensos 

cadastrados nas UBS com a 

pressão arterial aferida 



 

 

 

Percentual de diabéticos 
com solicitação de 

hemoglobina glicada que 
fazem parte do programa 

Hiperdia 

 

90% dos diabéticos 

cadastrados nas UBS com 

solicitação de hemoglobina 

glicada 

Implementar a linha de 
cuidado Materno Infantil 
com Ênfase na Primeira 

Infância (0 a 5 anos) 

Taxa de mortalidade 
infantil (evitável)  

 

Mortalidade Materna 
(evitável) 

7,16

 

0 óbitos maternos 

Manter ações de 
fortalecimento do Grupo 
Técnico de Agilização e 

Revisão de Óbito - 
GTARO 

Percentual de óbitos 
maternos e infantis 

investigados no município 
de Guarapuava no 
período pactuado  

100% de óbitos 
maternos/infantis investigados 

3.    IMPLEMENTAR TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 

Objetivos 2022 - 2025  Indicador  Meta 2022 - 2025 

Desenvolver e 
disponibilizar inovações 
tecnológicas para o 
aprimoramento dos 
serviços de saúde para o 
Município de 
Guarapuava, nos eixos 
estratégicos: 
informatização dos 
fluxos internos da SMS, 
comunicação, educação 

Desenvolver projeto de 
saúde digital nos eixos 
propostos 

Executar 100% das ações 
previstas no projeto  



 

 

continuada, telemedicina 
e informação ao usuário. 

4. FORTALECER OS PONTOS DE ATENÇÃO DAS REDES 

Objetivos 2022 - 2025  Indicador  Meta 2022 - 2025 

Ampliar a rede de saúde 
mental 

Implantar o CAPS i CAPS i implantado 

Ampliar e manter o 
serviço de residência 
terapêutica em saúde 
mental no município 

Implantar a segunda 
residência terapêutica  

Segunda residência terapêutica 
implantada  

Reestruturar Centro de 
especialidades 
Odontológicas 

Readequar infraestrutura 
do CEO 

Reestruturação Concluída 

Articular a Implantação 
do Ambulatório Médico 
de Especialidades pelo 

CIS5RS 

Formalizar contrato de 
programa junto ao 
CIS05RS para a 

participação no AME 

Contrato de Programa anual 
formalizado 

5. FORTALECER A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 Objetivos 2022 - 2025 Indicador Meta 2022 - 2025 



 

 

Articular a implantação 
do SAMU Regional 

SAMU Regional 
implantado 

Serviço estruturado e 
funcionamento regular em 

âmbito regional 

Articular a Construção 
de uma nova base de 
atendimento do SAMU 

192 

Construir base de 
atendimento 

Base construída 

Readequar serviço de  
Urgência e Emergência 
na unidade de saúde 

Primavera 

Readequar infraestrutura Infraestrutura readequada 

6. IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO 

 Objetivos 2022 - 2025  Indicador Meta 2022 – 2025 

Realizar ações de 
controle do vetor Aedes 
aegypti para manter a 
infestação menor que 

1%. 

Percentual de infestação 
do Aedes aegypti no 

município 

Infestação menor que 1%. 

Implementar o 
monitoramento dos 

registros dos 
sintomáticos 

respiratórios das 
Unidades de 
Atendimento 

Percentual dos livros de 
registros das unidades de 

atendimento 
monitorados/ano 

100% dos de registros das 
unidades de atendimento 

monitorados 

Investigar os agravos 
notificados referentes à 
saúde do trabalhador 

Percentual de agravos 
notificados e 
investigados. 

100% dos acidentes graves 
investigados 



 

 

Realizar a busca ativa e 
vigilância dos contatos 
intradomiciliares dos 

casos novos de 
hanseníase. 

Percentual de contatos 
intradomiciliares dos 

casos novos de 
hanseníase investigados. 

100% de contatos 
intradomiciliares dos casos 

novos de hanseníase 
investigados. 

Manter coberturas 
vacinais do calendário 

básico de vacinação de 
crianças menores de 1 

ano 

Percentual de cobertura 
vacinal alcançada, de 
acordo com a meta 
estabelecida pelo 

Ministério da Saúde. 

100% da meta estabelecida 
pelo MS. 

Realizar vacinação de 
rotina e em campanhas 
de vacinação conforme 

preconiza o Ministério da 
Saúde 

Cobertura vacinal de 
100% da meta 

estabelecida pelo MS. 

100% da meta estabelecida 
pelo MS. 

Implantar o projeto Casa 
da Vacina 

Implantar o projeto Casa 
da Vacina 

Projeto Implantado 

Desenvolver Plano de 
Contingência em Saúde 
para enfrentamento de 
situações de catástrofe 

quando necessário. 

Desenvolver o plano Plano desenvolvido 

 Fonte: SMS, 2021. Organizado pelos autores. 
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ANEXO I 

PROPOSTAS APROVADAS NA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 



 

 

 

PROPOSTAS APROVADAS NA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
GUARAPUAVA - PR 

  

Eixo I –  Saúde como  Direito: 

  

1 - Garantir e ampliar o Programa Saúde na Escola, promovendo o trabalho 
multiprofissional e intersetorial. 

2 - Ampliar e capacitar as equipes multiprofissionais para promover o atendimento dos 
casos relacionados a saúde mental, bem como intensificar a busca ativa, 
identificação e notificação destes casos. 

3 - Desenvolver campanhas educativas para divulgar os direitos e deveres dos 
usuários sobre o funcionamento dos serviços de saúde. 

4 - Implantar programas de educação permanente em todos os níveis e valorização dos 
profissionais de saúde. 

5 - Estadual 
Implementar um número maior de unidades básicas de saúde/estratégias de saúde 
da família/NASF. 

6 - Estadual 
Ampliar o saneamento básico com outros entes federados para a prevenção de 
doenças e promoção de saúde. 

7 - Estadual / Nacional 
Garantir o direito a saúde de qualidade, fortalecendo os princípios norteadores do 
SUS, com ênfase na humanização do atendimento. 

  

Coordenador Selma de Assumpção 



 

 

Facilitador Millane Scarpari e Erika Mayumi Yassue 

 

  

  

Eixo II – CONSOLIDAÇÃO DO SUS 

  

1 - Melhorar a efetividade pelos profissionais de saúde das UBS/ESF, no acolhimento 
junto aos usuários, por meio de formação permanente. 

2 - Ampliar a cobertura de NASF, objetivando 100% das equipes ESF/UBS, conforme o 
preconizado pelo Ministério da Saúde. 

3 - Atingir 100% de cobertura de ESF/UBS, com equipe de Profissionais de Saúde 
conforme o preconizado pelo Ministério da Saúde. 

4 - Atingir 100% de Conselhos Locais de Saúde por UBS/ESF, capacitados e 
monitorados por Conselho Municipal de Saúde. 

5 - Estadual 
Capacitação permanente dos Conselhos Municipais de Saúde. 

6 - Estadual 
Ampliação do número de consultas, exames e procedimentos da atenção 
especializada. 

7 - Estadual / Nacional 
Implantação CAPS i 

  

  



 

 

Coordenador Solange Rossetin 

Facilitador Carlos A. Farinha e Lisiana M. V. Savaris 

  

  

  

  

  

Eixo III – Financiamento do SUS: 

  

1 - Garantir financiamento estável e sustentável para criação de materiais 
educativos visando educação permanente no atendimento da atenção 
primária. 

2 - Ampliar o investimento na Atenção Primária, possibilitando o aumento do 
número de ESF, NASF e equipes de residentes multiprofissionais no 
município. 

3 - Destinar um recurso próprio para a implantação de um canal de 
comunicação com vistas a divulgação, educação, sensibilização das ações, 
projetos e programas e executados pela Secretaria Municipal de Saúde. 

4 - Implantação 30 horas para todos os trabalhadores da saúde 

5 - Estadual 
Ampliar recursos para o financiamento de cirurgias eletivas, bem como 
garantir a readequação ou ampliação da capacidade instalada. 

6 - Estadual 
Cumprimento de aplicação do índice mínimo com aplicação na saúde (12%). 



 

 

7 - Estadual / Nacional 
Criação de alíquota/imposto sobre lucros e dividendos de acionistas, sendo 
os recursos destinados ao SUS, o que irá contribuir financeiramente para o 
reajuste da tabela SUS, a revogando da PEC 241. 

  

Coordenador Joarez Camargo 

Facilitador Maria Roseli Pereira e Altair Angelo dos Santos 

 


