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1. Apresentação 

O Relatório Anual de Gestão (RAG) apresenta as informações sobre o 

desenvolvimento  de ações e serviços de saúde, incluindo aquelas prestadas 

diretamente à população e as de promoção e prevenção de agravos à saúde da 

população.  

Estão presentes os dados quantitativos de produção de serviços assistenciais 

à população em atenção básica, realizados nos serviços e unidades municipais de 

saúde, serviços de média e alta complexidade. Esses dados são apresentados a 

cada quadrimestre ao Conselho Municipal de Saúde e em Audiência Pública, na 

Câmara Municipal de Vereadores. A base de dados são os sistemas de informação 

do Ministério da Saúde que tabulam dados de informação hospitalar, ambulatorial, 

atenção básica, vigilância em saúde e os sistemas de informação utilizados pela 

Secretaria de Estado da Saúde e pelo Município. 

 Os programas prioritários na rede municipal estão organizados  a partir do 

planejamento estratégico feito pela Secretaria Municipal de Saúde, expressos nas 

diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e estão 

apresentados neste relatório de gestão. 

 Neste relatório estão expressos os Dados Demográficos e de 

Morbimortalidade; Estruturação da Rede de Serviços e Gestão em Saúde. 

Contém dados referentes ao panorama da COVID-19 em nosso município, 

bem como as ações realizadas para o enfrentamento da doença e o panorama da 

vacinação. 

As auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas 

recomendações e determinações, bem como avaliação da execução da 

Programação Anual de Saúde (PAS) 2021, incluindo as ações e compromissos de 

gestão da saúde, os indicadores de saúde pactuados em 2021 através do 

SISPACTO e os resultados alcançados, bem como as áreas de investimentos que 

foram executados no mesmo ano. 
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As ações e programas em Vigilância em Saúde incluindo as Vigilâncias: 

Sanitária, Ambiental, Epidemiológica, e Saúde do Trabalhador, são representadas 

enquanto serviços realizados, e também, através da avaliação de indicadores 

pactuados através do Pacto de Indicadores de Saúde. 

 Este relatório apresenta ainda, informações sobre execução orçamentária e 

financeira em ações e serviços de saúde,  expressos a partir de dados do Sistema 

de Informação sobre Orçamentos Públicos – SIOPS e no Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária – RREO.  
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2. Identificação Municipal 

 

 2.1 Secretaria de Saúde 

Razão Social da Secretaria: CNPJ: 

PREFEITURA GUARAPUAVA 76.178.037/0001-76 

Endereço da Secretaria (Rua e no.): CEP: 

AV. DAS DALIAS, 200 85012-110 

Telefone: Fax: 

(42)36213700 (42)36213702 

E-mail: Site (se houver): 

saude@guarapuava.pr.gov.br http://www.guarapuava.pr.gov.br/ 

 

 2.2 Secretário(a) de Saúde em Exercício 

Nome: Data da Posse:  

JONILSON ANTONIO PIRES 02/06/2020 

O Secretário de Saúde referente ao ano do relatório é o mesmo?  Sim (  X  )  
Não (  ) 

A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere o 
RAG? 
  Sim (   )  Não ( X  ) 

Nome (se for outro/outra): Data da Posse: 

  

 

 2.3 Informações do Fundo Municipal de Saúde 

Instrumento legal de criação do Fundo de Saúde 

Lei nº: 1.889 Data da Lei: 20/05/2010 

CNPJ:  09.121.814/0001-59 

O Gestor do FNS é o Secretário de 
Saúde? 

Sim 

Gestor FMS JONILSON ANTONIO PIRES 

Cargo do Gestor do FMS Secretário de Saúde 

 

mailto:saude@guarapuava.pr.gov.br
http://www.guarapuava.pr.gov.br/
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 2.4 Informações do Conselho de Saúde 

Instrumento Legal de criação do Conselho de Saúde 

Lei nº: 2493 Data da Lei: 15/12/2015 

Nome do Presidente: Segmento: 

JOAREZ CAMARGO USUÁRIOS 

Telefone: (42) 98812-1220 E-mail: cmsguarapuava@gmail.com 

 

2.5  Conferência de Saúde 

Data da última Conferência Municipal de Saúde: 

03/2019 

 

2.6 Plano de Saúde 

O Município possui Plano Municipal 
de Saúde? 

Sim ( x )                  Não (     ) 

Vigência do Plano Municipal de Saúde:                           2018 a 2021 

O Plano Municipal de Saúde está aprovado?                 Sim ( x )                  
Não (     ) 

Resolução de aprovação do PMS pelo CMS -                 Número: 03          
  Data: 02/10/2017 

 

 2.7 Programação Anual de Saúde 

A Secretaria de Saúde possui 
Programação Anual de Saúde 2021? 

             Sim ( X )      Não (   ) 

A Programação Anual de Saúde 2021 está aprovada?    Sim ( X )    Não (   ) 

Resolução de Aprovação da PAS/2021 pelo CMS -    Número: 0014   Data: 
24/11/2020 
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3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade 

Figura 1 - Informações demográficas 

População estimada (2021) 182.644 pessoas 

 População no último Censo 
(2010) 

167.328 pessoas 

Densidade demográfica 
(2010) 

53,68 hab/Km2 

 
FONTE: IBGE 
Consulta: 14/02/2022 
 

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

Paraná e possui população estimada de 182.644 habitantes (IBGE, 2021), 

distribuída em 5 distritos administrativos (Entre Rios, Guairacá, Guará, Palmeirinha e 

Sede). 

 

Figura 2 - Informações demográficas 
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FONTE: IPARDES/2021    FONTE: IPARDES/2021 

Consulta: 14/02/2022    Consulta: 14/02/2022 

 

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. 

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. 

 

Figura 3 - População estimada por sexo e faixa etária – 2021 

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

0 a 4 anos 7.032 6.704 13.736 

5 a 9 anos 6.719 6.439 13.158 

10 a 14 anos 6.443 6.130 12.573 
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15 a 19 anos 7.061 6.810 13.871 

20 a 29 anos 15.843 15.448 31.291 

30 a 39 anos 13.321 13.723 27.044 

40 a 49 anos 11.838 12.788 24.626 

50 a 59 anos 10.138 11.737 21.875 

60 a 69 anos 6.586 7.764 14.350 

70 a 79 anos 3.186 3.974 7.160 

80 anos e mais 1.197 1.763 2.960 

Total 89.364 93.280 182.644 

FONTE: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE 
(DataSUS/Tabnet)  Consulta: 08/02/2022 
 

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 acima. 

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 2021.  

Figura 4-  PIRÂMIDE POPULACIONAL POR FAIXA ETÁRIA E SEXO EM 
GUARAPUAVA 

 

 

Fonte: DATASUS/ TABWIN, 2021 
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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 
 

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

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). 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. 

 

Figura 5 - Número de nascidos vivos no município por ano de nascimento. 

Unidade Federada 2017 2018 2019 2020 2021 

Guarapuava 2.984 3.062 3.014 2.932 2.721 

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
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É possível perceber a diminuição do número de nascidos vivos nos últimos anos 

e nesse mesmo cenário a diminuição da taxa de mortalidade infantil. Também é 

perceptível o impacto do programa Nossa Família Guarapuava, uma vez que o 

mesmo atua para reduzir as gestações de mulheres em fragilidade social, 

geralmente aquelas com maior incidência de óbitos abaixo de 1 ano. 

3.1 Dados de Morbimortalidade Hospitalar 

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. 

Figura 6 - Morbimortalidade Hospitalar do SUS – por quadrimestre de atendimento 
no ano de 2021. 

 

 MORBIDADE MORTALIDADE 

Capítulo CID 10 1 RDQA 2 RDQA 3 RDQA Total 1 RDQA 2 RDQA 3 RDQA Total 

I.   Algumas 
doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

446 733 172 1.351 124 197 43 364 

II.  
Neoplasias(tumor
es) 

303 258 301 862 34 25 37 96 

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

45 43 41 129 01 04 02 07 

IV.  Doenças 
endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas 

25 18 19 61 01 01 00 02 

V. Transtornos 55 86 72 249 00 00 00 00 
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mentais e 
comportamentais 

VI.  Doenças do 
sistema nervoso 

58 47 58 163 01 02 03 07 

VII. Doenças do 
olho e anexos 

08 07 11 26 - 00 00 00 

VIII. Doenças do 
ouvido e da 
apófise mastóide 

05 03 06 14 - 00 00 00 

IX.  Doenças do 
aparelho 
circulatório 

291 295 348 933 34 43 30 107 

X.   Doenças do 
aparelho 
respiratório 

251 278 240 769 50 44 29 123 

XI.  Doenças do 
aparelho digestivo 

308 211 327 846 19 11 21 51 

XII. Doenças da 
pele e do tecido 
subcutâneo 

26 14 14 54 01 00 00 01 

XIII.Doenças sist 
osteomuscular e 
tec conjuntivo 

29 27 28 84 - 00 01 01 

XIV. Doenças do 
aparelho 
geniturinário 

135 94 153 382 09 06 11 26 

XV.  Gravidez, 
parto e puerpério 

946 743 745 2.434 02 01 01 04 

XVI. Algumas 
afecções 
originadas no 
período perinatal 

86 72 74 232 07 01 03 11 

XVII.Malf cong 
deformid e 
anomalias 
cromossômicas 

13 20 21 54 - 00 00 00 

XVIII.Sint sinais e 
achad anorm ex 
clín e laborat 

74 81 60 215 07 18 05 30 

XIX. Lesões 
enven e alg out 
conseq causas 
externas 

373 352 375 1.097 14 08 10 32 

XXI. Contatos 
com serviços de 
saúde 

61 37 48 146 01 00 00 01 

Total 3.538 3.419 3.113 10.101 306 361 196 863 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de informações hospitalares do SUS 
(SIH/SUS)  Consulta: 10/03/2022 
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No ano de 2021 o Capítulo I algumas doenças infecciosas e parasitárias se 

destacaram devido a COVID-19. Se colocarmos uma parênteses nos dados 

referentes ao Capítulo XV Gravidez, parto e puerpério, que historicamente 

sempre está na primeira causa de internamento no município, podemos dizer 

que a principal causa de internamentos no ano de 2021 foi o Capítulo I algumas 

doenças infecciosas e parasitárias, com 1.351 internamentos. Vale destacar que 

o nosso pior cenário foi evidenciado no segundo quadrimestre que compreendeu 

os meses de maio a agosto. 

 

Figura 7 - Morbidade Hospitalar do SUS – por faixa etária no ano de 2021. 

Capítulo CID-
10 
 

< 1 
ano 

1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 > 80 Total 

I.   Algumas 
doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

47 33 13 02 05 59 157 254 300 231 175 75 1.351 

II.  
Neoplasias(tum
ores) 

01 47 01 - 09 26 45 109 189 242 142 51 862 

III. Doenças 
sangue órgãos 
hemat e transt 
imunitár 

01 28 01 - 01 07 06 16 16 22 19 12 129 

IV.  Doenças 
endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas 

02 02 02 01 03 06 05 04 07 12 11 06 61 

V. Transtornos 
mentais e 
comportamenta
is 

- - - - 08 62 51 54 55 19 - - 249 

VI.  Doenças 
do sistema 
nervoso 

08 09 02 06 03 23 14 19 19 33 17 10 163 

VII. Doenças 
do olho e 
anexos 

01 01 03 - - 05 - 03 07 05 01 - 26 

VIII.Doenças 
do ouvido e da 
apófise 
mastóide 

- 02 - 01 - 02 04 - 01 03 01 - 14 

IX.  Doenças 
do aparelho 
circulatório 

- 03 03 01 04 18 31 112 175 289 219 78 933 

X.   Doenças 
do aparelho 

83 53 33 14 11 27 27 49 89 129 148 106 769 



 

 

20 
 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de informações hospitalares do SUS 
(SIH/SUS) – TABWIN  Consulta: 10/03/2022 
 

Consequentemente, a maior causa de mortalidade também se deu pelo 

mesmo Capítulo I do CID-10, com 364 mortes registradas. 

Em segundo lugar ficaram  as causas do Capítulo XIX lesões 

envenenamento e algumas outras consequências e causas externas, com 1.097 

internamentos. 

respiratório 

XI.  Doenças 
do aparelho 
digestivo 

10 21 27 35 37 106 93 105 166 123 87 36 846 

XII. Doenças 
da pele e do 
tecido 
subcutâneo 

06 02 04 - 01 07 09 09 07 03 04 02 54 

XIII.Doenças 
sist 
osteomuscular 
e tec conjuntivo 

01 03 03 04 06 05 08 20 16 14 04 - 84 

XIV. Doenças 
do aparelho 
geniturinário 

02 07 06 08 12 46 44 54 47 65 60 31 382 

XV.  Gravidez 
parto e 
puerpério 

- - - 23 458 1.236 643 74 - - - - 2.434 

XVI. Algumas 
afec originadas 
no período 
perinatal 

231 - - - - - 01 - - - - - 232 

XVII.Malf cong 
deformid e 
anomalias 
cromossômicas 

13 15 08 03 04 05 03 01 - 02 - - 54 

XVIII.Sint sinais 
e achad anorm 
ex clín e 
laborat 

03 03 01 05 07 21 25 29 30 40 35 16 215 

XIX. Lesões 
enven e alg out 
conseq causas 
externas 

07 31 52 50 89 260 168 139 111 84 63 43 1.097 

XXI. Contatos 
com serviços 
de saúde 

- 01 05 03 08 19 44 28 17 14 06 01 146 

Total 416 261 164 156 666 1.940 1.378 1.079 1.252 1.330 992 467 10.101 
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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. A terceira maior causa de 

internamentos em 2021. A mortalidade por DCNT demonstra que o somatório 

dessas doenças representa mais de 25% dos internamentos do município. 

A morbidade hospitalar informa as causas e doenças que motivam as 

internações hospitalares de uma determinada população, relacionando o total das 

internações com o total da população residente e respectiva faixa etária, para cada 

grupo de 10.000 habitantes. A análise dos dados da morbidade por capítulo da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10) no ano de 2021, considerando um 

total de 10.101 internações, apresentam os seguintes comportamentos: 

Em relação às morbidades apresentadas por faixa etária (para fins de análise, 

vamos excluir o Capítulo XV Gravidez, parto e puerpério) o maior número de 

internamentos foi registrado na faixa etária de 50 a 59 anos pelo Capítulo I algumas 

doenças infecciosas e parasitárias, com 300 internamentos. Seguido de 289 

pessoas internadas por doenças do aparelho circulatório na faixa etária de 60 a 69 

anos, e em terceiro lugar os jovens de 20 a 29 anos com 260 internamentos por 

lesões de envenenamento e algumas outras consequências e causas externas. 

 As doenças do Capítulo X aparelho respiratório foram as que mais 

acometeram nossos idosos acima de 80 anos e crianças menores de 1 ano de 

idade. 

 

Figura 8 - Mortalidade Hospitalar do SUS  no município de Guarapuava por faixa 
etária em 2021. 
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Capítulo CID-10 
 

< 1 
ano 

1-4 5-9 
10-
14 

15-
19 

20-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

>80 Total 

I.   Algumas 
doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

- - 01 - - 02 20 49 85 84 82 41 364 

II.  
Neoplasias(tumor
es) 

- 01 - - 01 02 04 06 24 28 19 11 96 

III. Doenças 
sangue órgãos 
hemat e transt 
imunitár 

- - - - - - - 02 - 01 03 01 07 

IV.  Doenças 
endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas 

- - - - - - 01 - - - - 01 02 

V. Transtornos 
mentais e 
comportamentais 

- - - - - - - - - - - - - 

VI.  Doenças do 
sistema nervoso 

- - - - - -  01 01 02 02 01 07 

VII. Doenças do 
olho e anexos 

- - - - - - - - - - - - - 

VIII.Doenças do 
ouvido e da 
apófise mastóide 

- - - - - - - - - - - - - 

IX.  Doenças do 
aparelho 
circulatório 

- 01 01 - - 02 01 06 12 32 33 19 107 

X.   Doenças do 
aparelho 
respiratório 

- - - - 01 01 02 05 15 23 47 29 123 

XI.  Doenças do 
aparelho digestivo 

01 - - - - - 02 06 11 12 13 06 51 

XII. Doenças da 
pele e do tecido 
subcutâneo 

- - - - - - - - - - - 01 01 

XIII.Doenças sist 
osteomuscular e 
tec conjuntivo 

- - - - - - - - - - 01 - 01 

XIV. Doenças do 
aparelho 
geniturinário 

- - - - - 01 03 01 01 07 08 05 26 

XV.  Gravidez 
parto e puerpério 

  - - 01 02 01 - - - - - 04 

XVI. Algumas afec 
originadas no 
período perinatal 

11 - - - - - - - - - - - 11 

XVII.Malf cong 
deformid e 
anomalias 
cromossômicas 

- - - - - - - - - - - - - 

XVIII.Sint sinais e 
achad anorm ex 
clín e laborat 

- - - - - 01 - 03 04 07 09 06 30 

XIX. Lesões 
enven e alg out 
conseq causas 

- - - 01 04 06 04 - 06 02 04 05 32 
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externas 

XXI. Contatos 
com serviços de 
saúde 

- - - - - - - - 01 - - - 01 

Total 12 02 02 01 07 17 38 79 160 198 198 126 863 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de informações hospitalares do SUS 
(SIH/SUS) – TABWIN  Consulta: 10/03/2022 
 

 O Capítulo I algumas doenças infecciosas e parasitárias, a qual inclui a 

COVID-19, foi a que mais tirou a vida dos nossos idosos acima de 60 anos, com 207 

óbitos registrados, ou seja, pouco mais de 56% dos nossos idosos entraram em 

óbito por esse Capítulo CID-10; também acometeram muitas pessoas entre 30 e 59 

anos tendo uma mortalidade de 154 pessoas nessa faixa etária. Esse capítulo CID-

10 foi responsável por mais de 42% entre todas as causas de mortalidade no 

município no ano de 2021.  

 

Figura 9 Morbimortalidade Hospitalar do SUS no município de Guarapuava, por 
sexo, em 2021. 

 

 MORBIDADE MORTALIDADE 

Capítulo CID-10 
MASCULI
NO 

FEMINI
NO 

TOTAL 
MASCU
LINO 

FEMI
NINO 

TOTA
L 

I.   Algumas doenças infecciosas 
e parasitárias 

732 619 1351 202 162 364 

II.  Neoplasias (tumores) 394 468 862 44 52 96 

III. Doenças sangue órgãos 
hemat e transt imunitár 

45 84 129 02 05 07 

IV.  Doenças endócrinas 
nutricionais e metabólicas 

29 32 61 02 00 02 

V.  Transtornos mentais e 
comportamentais 

169 80 249 - - - 

VI.  Doenças do sistema nervoso 83 80 163 04 03 07 

VII. Doenças do olho e anexos 18 08 26 - - - 

VIII. Doenças do ouvido e da 11 03 14 - - - 
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apófise mastóide 

IX.  Doenças do aparelho 
circulatório 

515 418 933 58 49 107 

X.   Doenças do aparelho 
respiratório 

415 354 769 65 58 123 

XI.  Doenças do aparelho 
digestivo 

445 401 846 33 18 51 

XII. Doenças da pele e do tecido 
subcutâneo 

25 29 54 - 01 01 

XIII.Doenças sist osteomuscular 
e tec conjuntivo 

56 28 84 - 01 01 

XIV. Doenças do aparelho 
geniturinário 

174 208 382 13 13 26 

XV.  Gravidez parto e puerpério - 2.434 2.434 - 04 04 

XVI. Algumas afec originadas no 
período perinatal 

132 100 232 06 05 11 

XVII.Malf cong deformid e 
anomalias cromossômicas 

32 22 54 - - - 

XVIII.Sint sinais e achad anorm 
ex clín e laborat 

128 87 215 17 13 30 

XIX. Lesões enven e alg out 
conseq causas externas 

756 341 1.097 23 09 32 

XXI. Contatos com serviços de 
saúde 

114 32 146 01 - 01 

Total 4.273 5.828 10.101 470 393 863 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de informações hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
- TABWIN 

Consulta: 10/03/2022 
 

 

A maior causa de internamentos no sexo masculino se deu pelo Capítulo XIX 

Lesões envenenamento e algumas outras consequencias e causas externas, com 

756 internamentos, já no sexo feminino foi o Capítulo I algumas doenças infecciosas  

e parasitárias, o mesmo capítulo  que mais causou óbitos nos guarapuavanos em 

2021. 

Em Guarapuava, as doenças do aparelho circulatório apresentaram os 

maiores índices de mortalidade no sexo masculino. O Infarto Agudo do Miocárdio 
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(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, a maior incidência de 

óbitos ocorreu no sexo masculino. Enquanto a mortalidade por causas externas 

incidiu predominante no sexo masculino. 

4. Dados da produção de Ações e Serviços da Saúde 

4.1 Demonstrativos da oferta e produção dos serviços de saúde 

  

Figura 10 - Número de Ações e Procedimentos Realizados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) em 2021 

Ações e Procedimentos 1º Quad 2º Quad 3º  Quad Total Anual 

Consultas Médicas 35.529 41.763 42.758 120.050 

Consultas de Enfermagem 9.579 15.056 14.938 39.573 

Consulta de outros profissionais(Todos 

profissionais de nível superior, exceto 

médicos e enfermeiros) 

31.325 12.971 15.011 59.307 

Procedimentos Enfermagem – nível 

superior 

24.423 36.501 36.021 96.945 

Procedimentos Enfermagem – nível médio 129.645 196.827 190.170 516.642 

Visitas ACS 32.772 39.059 33.914 105.745 

Consultas Odontológicas – Pacientes 

atendidos - Atenção Básica 

5.690 10.032 7.922 23.644 
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Consultas Odontológicas – Pacientes 

atendidos - CEO 

316 1.632 742 2.690 

Atendimentos Multiespecialidades 2.319 2.427 2.265 7.011 

Total Geral 271.598 356.268 343.741 971.607 

Fonte: FAST MEDIC  

 

Figura 11 - Número de atendimentos realizados pela Rede de Atenção em Saúde 
em 2021 

Atendimentos realizados 1º Quad 2º Quad 3º  Quad Total Anual 

AMPDS 911 770 927 2.608 

SAE 15.175 20.689 19.426 55.290 

Centro Saúde da Mulher 16.879 20.147 28.988 66.014 

Melhor em Casa 5.014 4.287 3.398 12.699 

Total Geral 37.979 45.893 52.739 136.611 

Fonte: FAST MEDIC  

 

Figura 12 - Número de atendimentos realizados pela Atenção Psicossocial no 
município em 2021. 

Atendimentos realizados 1º Quad 2º Quad 3º  Quad Total Anual 

CAPS II 14.619 14.619 18.694 47.932 

CAPS AD 5.930 7.944 7.081 20.955 

Total Geral 20.549 22.563 25.775 68.887 

Fonte: FAST MEDIC 

 

Figura 13 - Medicamentos entregues pela Assistência Farmacêutica no município em 
2021 

 

Medicamentos entregues 1º Quad 2º Quad 3º  Quad Total Anual 

FÍSICO 9.563.921 10.331.627 9.686.459 
29.582.007 
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FINANCEIRO(R$) 3.081.910,78 1.641.592,09 1.449.191,20 
R$   6.172.694,07  

Fonte: FAST MEDIC 

 

 

Figura 14 - Número de atendimentos realizados pelo SAMU no município em 2021. 

Atendimentos Total Anual 

Chamadas realizadas 
11.749 

Atendimentos  realizados ALFA 
773 

Atendimentos realizados BRAVO 
5018 

Atendimentos realizados DELTA 
85 

Total Atendimentos realizados 
5.876 

Fonte: FAST MEDIC 

 

Figura 15 - Número de atendimentos realizados pelas Unidades de Pronto 
Atendimento, por classificação de risco   em 2021 

 

Classificação de Risco 

Número de atendimentos realizados 

1º Quad 2º Quad 3º  Quad Total Anual 

Muito Urgente  16 36 29 81 

 Urgente 926 837 1.008 2.771 

Pouco Urgente 11.068 9.343 12.509 32.920 

Não Urgente 39.618 34.003 43.680 117.301 

Não Classificado 347 595 389 1.331 

Total Geral 51.975 44.814 57.615 154.404 

Fonte: FAST MEDIC 

 

 

Figura 16 - Distribuição de Bolsas de Colostomia, Urostomia, Óculos, Dietas 
Especiais e Fraldas. 

Materiais de Distribuição 1º Quad 2º Quad 3º  Quad Total Anual 

Bolsas Colostomia 2.820 2.870 3.090 8.780 
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Bolsas Urostomia 350 420 470 1.240 

Entrega de óculos 50 201 265 516 

Dietas Especiais 1.029 1.363 2.469 4.861 

Distribuição fraldas 850 944 513 2.307 

Total Geral 5.099 5.798 6.807 17.704 

Fonte: FAST MEDIC 

  

Figura 17 - Número de  Ações da Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do 
Trabalhador 

 Inspeções/Ações do Plano de Ação Total 

A Serviços de Saúde e interesse à Saúde  997 

B Área de Alimentos  563 

C Atividades inspeção em Vigilância Ambiental em Saúde 114 

D Atividades de Inspeção Sanitária em Saúde do Trabalhador 118 

E Atividades de Monitoramento (coleta) de produtos e serviços 168 

F Notificação e investigação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho 22 

G Reclamações/ Denúncias 473 

H Atividades Educativas 17 

I Análise de Projetos 12 

J Atividade de Cadastro, alimentação e monitoramento de sistemas 6515 

K Atividade de Licenciamento Sanitário 2.247 

L Processo administrativo Sanitário 03 

M Atividades de Saúde do trabalhador a serem transmitidas 25 

N Atividades de Campanhas, e outra atividades não relacionadas acima 04 

O Atividades de Assessoria , Supervisão, Orientação ao Município e Outras Regionais de 
Saúde 

15 

P Demandas de Órgãos Externos 09 

Q Análise de protocolo on-line 4.190 

TOTAL GERAL 15.492 

 

Figura 18 - Número de atividades realizadas pelo Programa Nacional de Combate a 
Dengue (PNCD)  

 

Atividade 1º quadrimestre 2º quadrimestre 3º 
quadrimestre 

Tratamento 

7.226 9.910 7.119 

Levantamento de índice amostral (LIA) 

1.239 2.113 1.372 
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Levantamento Rápido de Índices para Aedes 
Aegypti (LIRAa) 

5.081 5.099 3.016 

Monitoramento dos Pontos Estratégicos 

390 393 391 

PVE - Pesquisa Vetorial Especial 

433 - 223 

Total 

14.369 17.515 12.121 

 

Figura 19 - Número de Consultas Especializadas, MACC e Exames realizados pelo 
CISGAP em 2021. 
 1º Quad 2º Quad 3º  Quad Total Anual 

Consultas especializadas + MACC 13.665 17.809 13.788 45.262 

Exames especializados 28.371 27.969 59.515 115.855 

Total Geral 42.036 45.778 73.303 161.117 

Fonte: FAST MEDIC 

Guarapuava faz parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava-

Pinhão-Turvo (CISGAP) e realiza procedimentos de exames e consultas por meio da 

contratação de empresas credenciadas. Considerando a importância do atendimento 

às condições crônicas prioritárias, o CISGAP também realiza os atendimentos da 

equipe MACC (Modelo de Atenção às Condições Crônicas) com a Linha de Cuidado 

da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus e a Linha de Cuidado Materno Infantil. 

 

Figura 20 - Número de exames de imagem realizados em 2021. 

Procedimentos 1º Quad 2º Quad 3º  Quad Total Anual 

Prestadores* 694 863 1.812 3.369 

Serviço de radiologia municipal  4.304 13.649 18.023 35.976 

Total Geral 4.998 14.512 19.835 39.345 

Fonte: FAST MEDIC 

 

 

Figura 21 - Número de exames de imagem realizados em 2021. 
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Procedimentos 1º Quad 2º Quad 3º  Quad Total Anual 

Prestadores* 31.226 49.004 84.466 164.696 

Laboratório Municipal de 

Guarapuava 

26.357 56.446 91.040 173.843 

Total Geral 57.583 105.450 177.506 340.539 

Fonte: FAST MEDIC 

 

 

*Os prestadores de serviço de exames de imagem são pactualizados com a 

5ª Regional de Saúde. 

 

 

 

 

Figura 22 Número de viagens realizadas pelo Tratamento Fora de Domicílio em 
2021. 

 1º Quad 2º Quad 3º  Quad Total Anual 

Viagens 519 556 669 1.744 

Passageiros 3.372 3.321 4.356 11.049 

Fonte: Sistema FAST MEDIC/FROTA 

 

 

O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) foi instituído pela Portaria nº 55 da 

Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que 

visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças 

não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas. 

 

 

Figura 23 Número de internações de residentes no Município de Guarapuava em 
2021 

Instituição 1º Quad 2º Quad 3º  Quad Total Anual 

Hospital de Caridade São 984 1.276 1.727 3.987 
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Vicente de Paulo 1.645.419,42 2.506.908,57 3.456.423,66 7.608.751,65 

Instituto Virmond 1.035 1.123 1.513 3.671 

981.013,20 1.250.629,54 1.535.555,70 3.767.198,44 

Hospital Semmelweis 65 56 120 241 

24.239,35 23.884,25 41.689,97 89.813,57 

Fonte: TABWIN/DATASUS 

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 houveram 

atendimentos no Hospital Regional de Guarapuava em 2021, 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. 

 

Figura 24 - Quadro de Produção do Sistema de Informação Ambulatorial - SIA/SUS, 
por grupo de procedimentos em 2021 

3 

1ª Quadrimestre 2ª Quadrimestre 3ª Quadrimestre 
T

ota
l 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez  

01 Ações de 
promoção e 
prevenção em 
saúde 10 02 01 01 05 07 138 48 03 72 38 02 327 
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02 
Procedimento
s com 
finalidade 
diagnóstica 

4.221 4.178 4.115 4.135 4.408 4.093 4.583 5.188 5.576 5.599 6.147 6.335 58.578 

03 
Procedimento
s clínicos 
 8.028 9.499 9.376 8.832 9.635 10.182 12.173 11.662 11.136 12.460 12.757 10.253 125.993 

04 
Procedimento
s cirúrgicos 
 

389 395 264 170 259 824 323 418 577 456 452 388 4.915 

05 
Transplante 
órgãos, 
tecidos e 
células 

72 51 56 79 89 60 64 71 54 88 56 64 804 

 06 
Medicamentos 
 

141.59
0 

142.93
4 

172.23
4 

157.98
9 

133.48
4 

129.10
4 

130.99
2 

130.91
4 

129.77
2 

132.88
6 

130.69
5 

122.77
9 

1.655.37
3 

07 Órteses, 
próteses e 
materiais 
especiais 
 

1.486 1.587 1.388 105 1.528 1.456 1.623 1.468 1.555 1.375 811 206 14.588 

08 Ações 
complementar
es de Atenção 
à Saúde 

- 224 8.088 - 8.201 6.673 8.539 8.805 10.17
8 

8.278 08 02 58.996 

TOTAL 
GERAL 

155.796 158.870 195.522 171.311 157.609 152.399 158.435 158.574 158.851 161.214 150.964 140.029 1.919.574 

Figura 25 Quadro de Produção do Sistema de Informação Hospitalar - SIH/SUS, por 
grupo de procedimentos em 2021 

Fonte: TabWin 

 

 

 

 

Grupo de Procedimentos 

1ª Quadrimestre 2ª Quadrimestre 3ª Quadrimestre Total 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez  

02 Procedimentos com 
finalidade diagnóstica 01 02 01 03 01 00 01 03 03 01 03 02 21 

03 Procedimentos 
clínicos 
 560 556 528 613 523 593 566 564 450 445 463 399 6.260 

04 Procedimentos 
cirúrgicos 
 268 389 345 279 251 300 290 314 316 329 307 365 3.753 

05 Transplantes de 
orgãos, tecidos e células 07 10 06 04 02 03 02 06 11 05 03 11 67 

TOTAL GERAL 
833 957 880 899 777 896 859 887 780 780 776 777 10.101 
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5. Rede Física de Prestadoras de Serviço ao SUS (SUMÁRIO) 

 

Rede Física de Serviços de Saúde (Fonte dos Dados: SCNES) 

TIPO DE GESTÃO 

TIPO DE ESTABELECIMENTO DUPLA 
ESTADU
AL 

MUNICIP
AL 

TOTAL 

POSTO DE SAÚDE 0 0 1 1 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 4 0 34 38 

FARMÁCIA 1 0 0 1 

POLICLÍNICA 2 10 0 12 

HOSPITAL GERAL 0 4 0 4 

HOSPITAL DIA 0 1 0 1 

CONSULTORIO ISOLADO 0 0 1 1 

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 2 4 0 6 

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT 
ISOLADO) 

2 14 0 16 

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSP NA ÁREA DE 
URGÊNCIA 

0 0 3 3 

CENTRO DE GESTÃO EM SAÚDE 0 1 1 2 

CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU 0 1 0 1 
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HEMATOLÓGICA - HEMOCENTRO 

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 0 0 4 4 

UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA 0 0 1 1 

PRONTO ATENDIMENTO 1 0 0 1 

PRONTO SOCORRO GERAL 1 0 0 1 

CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS 0 0 1 1 

TELESAÚDE  0 0 1 1 

TOTAL GERAL 13 35 47 95 

Fonte: Tabwin/Datasus 

 

Caracterizam-se como gestão dupla os estabelecimentos de saúde que 

realizam procedimentos de média e alta complexidade, e que estão sob gestão do 

município de Guarapuava e da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.  Entre 

elas destacamos o CISGAP, CIS Centro-Oeste, Central de Regulação Médica das 

Urgências (SAMU) e os Hospitais (São Vicente, Instituto Virmond e Semmelweis). 

A base de dados do CNES/DATASUS registrou 545 estabelecimentos de 

saúde, sendo 95 estabelecimentos de saúde pública ou privada prestadora de 

serviços ao SUS. Sobre gestão municipal temos 47 estabelecimentos de saúde.  

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é um 

documento público e sistema de informação oficial de cadastramento de informações 

acerca de todos os estabelecimentos de saúde do país, independentemente de sua 

natureza jurídica ou integração com o Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se do 

cadastro oficial do Ministério da Saúde (MS) no tocante à realidade da capacidade 

instalada e mão-de-obra assistencial de saúde no Brasil em estabelecimentos de 

saúde públicos ou privados, com convênio SUS ou não.  

O CNES é a base cadastral para operacionalização de diversos sistemas, tais 

como: Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), Sistema de Informação Hospitalar 

(SIH), e- SUS Atenção Básica (e-SUS AB), entre outros.  

Atualmente, o CNES é a ferramenta auxiliadora para uma gestão eficaz e 

eficiente, proporcionando ao gestor o conhecimento da realidade da rede 
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assistencial existente e suas potencialidades e, auxiliando no planejamento em 

saúde em todas as esferas administrativas do Governo. 
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6. Estruturação da Rede de Serviços 

Para a garantia de um SUS ainda melhor aos milhares de guarapuavanos é 

essencial a integração de recursos dos governos federal, estadual e municipal. No 

período 2021, Guarapuava foi contemplada com emendas parlamentares federais 

conforme o quadro a seguir. 

 

Figura 26 - PROPOSTAS DE EMENDAS FEDERAIS 

 

PROPOSTAS DE EMENDAS FEDERAIS 

EMENDA OBJETO VALOR STATUS 

 
09121.8140001/2
0-003 
 

Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente 

R$ 
149.961,00 

Pregão 
44/2021 

 
09121.8140001/2
0-002 
 

Equipamento (ônibus) 

 
R$ 
450.000,00 
 

Em 
andamento 

 
36000.3854102/0
2-100 
 

INCREMENTO PAB 

R$ 
500.006,00 

Proposta 
Paga 

36000.3907902/0
2-100 
 

INCREMENTO PAB 
R$ 
300.000,00 

Proposta 
Paga 

36000.3924172/0
2-100 
 

INCREMENTO PAB R$290.000,0
0 

Proposta 
Paga 

36000.3961262/0
2-100 
 

INCREMENTO PAB R$ 
300.000,00 

Proposta 
Paga 

36000.4092242/0
2-100 
 

INCREMENTO PAB R$ 
500.000,00 

Proposta 
Paga 
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Guarapuava foi contemplada com Emendas Parlamentares Federais, em 

2021, que propiciaram recursos de custeio com o Incremento Temporário do Piso de 

Atenção Básica (PAB), a saber: EP 36000.3854102/02-100, EP 36000.3907902/02-

100, EP 36000.3924172/02-100, EP 36000.3961262/02-100 e EP 

36000.4092242/02-100, totalizando o valor de R$ 1.890.006,00. Esses recursos 

foram utilizados para o custeio de ações desenvolvidas pelas equipes de Atenção 

Primária do município. 

No âmbito de Investimento para a Rede de Serviços o município durante o ano de 

2021 realizou licitação para aquisição de equipamentos e materiais permanentes 

referentes à EP 09121.8140001/20-003.  

Quanto à EP 09121.8140001/20.002 que tem como objeto a aquisição de um 

micro-ônibus destinado ao transporte sanitário da população que precisa realizar 

Tratamento Fora do Domicílio, tal proposta foi paga, e aguarda trâmites do processo 

licitatório. 

  

Figura 27 - No âmbito Estadual, em 2021 foram repassados recursos conforme a 
tabela: 

 

RESOLUÇÃO/CONVÊNIOS OBJETO VALOR STATUS 

497/2017 
Aquisição de Equipamentos 
para a Rede Paraná 
Urgência 

R$ 
400.000,00 

Em 
andamento 

536/2018 
Investimento para 
Transporte Sanitário do 
APSUS 

R$ 
120.000,00 

Em 
andamento 

465/2018 
Aquisição de Equipamentos 
à Rede Mãe Paranaense 

R$ 
400.000,00 

Em 
andamento 

870/2020 
Investimento em Transporte 
Sanitário 

R$ 35.000,00 
(carro) 
R$ 
170.000,00 

Em 
andamento 
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(ambulância) 

585/2021 

Doação de veículos às 
equipes da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) e 
da Atenção Primária (eAP) 

17 Veículos 
Gol (doação) 

Concluída 

932/2021 e 1008/2021 

Incentivo financeiro de 
Investimento para obras de 
Reformas/Ampliação e/ou 
Construção 

R$2.000.000 
Realizada a 
adesão* 

 

Em relação à Resolução 497/2017/SESA temos a informar que aguarda 

processo licitatório. 

As Resoluções 536/2018/SESA referente ao Investimento para Transporte 

Sanitário do APSUS, onde o município optou pela aquisição de 02 (dois) veículos 

para o município, e a 465/2018/SESA para Aquisição de Equipamentos à Rede Mãe 

Paranaense, encontram-se em processo interno de encaminhamento. Já a 

Resolução 870/2020, obteve resposta favorável do Estado e está em andamento, 

aguardando trâmites do processo de licitação. 

O Município foi habilitado através da Resolução 585/2021/SESA ao 

recebimento, por meio de doação, de 17 veículos pequenos do tipo Gol para  as 

equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e da Atenção Primária (AP) aos 

municípios integrantes do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à 

Saúde. 

 Com relação à Resolução 932/2021 – SESA foi realizada a adesão aos 

Programas estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde, na Qualificação da 

Atenção Primária, visando Incentivo Financeiro de Investimento para obras de 

Reformas, Ampliação e/ou Construção de UBS das seguintes UBS: UBS Guairacá 

(Reforma R$100.000,00), UBS Xarquinho I (Reforma R$100.000,00), UBS Colibri 

(Reforma R$ 100.000,00), UBS Residencial 2000 (Reforma R$ 150.000,00), UBS 

Recanto Feliz (Reforma R$ 150.000,00), UBS Palmeirinha (Ampliação R$ 

250.000,00) e UBS Residencial 2000 II (Construção R$ 750.000,00). Quanto à 
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Resolução 1008/2021 – SESA foi realizada a adesão da UBS Vila Carli (Ampliação 

R$ 250.000,00) e UBS Campo Velho (Reforma R$ 150.000,00). Todos estes valores 

dependem da avaliação da SESA e liberação mediante Resolução própria. O valor 

será repassado em 03 parcelas de acordo com as etapas previstas na resolução 

765/2019/SESA, que dispõe sobre repasses de incentivo financeiro para 

investimento em reforma, construção e ampliação de UBS do Programa de 

Qualificação da Atenção Primária em Saúde na modalidade Fundo a Fundo. 

Além dessas ações foram realizadas obras em imóveis da Secretaria 

Municipal de Saúde, no ano de 2021 foi encerrada a reforma da UBS Gramados, 

realização de reparos e melhorias nas dependências da Unidade de Urgência 24 Hrs 

– Trianon, realizada reforma (com substituição da cobertura) na UBS Jardim 

Araucária. 

Por meio da Resolução 585/2021, o município recebeu uma doação de 17 

veículos por parte da Secretaria de Estado da Saúde, destinados à Atenção 

Primária. Tais veículos estão em posse do município aguardando os trâmites 

burocráticos, como o seguro dos veículos. 

Visando a estruturação da rede de prestação de serviços no município de 

Guarapuava, em dezembro foi firmado termo de fomento entre o Município e o 

Instituto Virmond, com o objetivo de realizar manutenção e reforma de equipamentos 

e edificação da ala de pediatria da referida instituição, com repasse previsto no valor 

de R$500.000,00, cujo plano de trabalho foi aprovado por meio da Resolução nº11 

de 30 de Novembro de 2021, do Conselho Municipal de Saúde. 
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7. Gestão em Saúde 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava elabora a cada quatro anos 

o Plano Municipal de Saúde PMS com o objetivo de nortear os processos para 

planejamento das ações e serviços de saúde no âmbito municipal. O presente 

Relatório Anual de Gestão (RAG) considera o contido no plano  Municipal de Saúde 

2018-2021, aprovado pela resolução N°003, de 02 de outubro de 2017, do Conselho 

Municipal de Saúde, com o tema: “A saúde que queremos”. 

Elabora-se também anualmente a PAS Programação Anual de Saúde, onde 

são estabelecidas as metas e ações a serem desenvolvidas. A PAS 2021 foi 

aprovada por meio da Resolução N° 0014, do Conselho Municipal de Saúde, de 24 

de Novembro de 2020. 

O Município monitora através de indicadores previstos no SISPACTO, as 

ações realizadas, que são apresentadas por meio dos relatórios quadrimestrais, 

conforme a lei complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.  

No ano de 2021, foram realizadas auditorias operativas e analíticas no 

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e Instituto Virmond, e auditoria analítica 

no Hospital Semmelweis. A auditoria operativa é aquela realizada através de visitas 

diárias e de entrevistas com os pacientes internados, identificando sua porta de 

entrada SUS e o motivo do internamento.  A auditoria analítica é aquela realizada 

através da análise dos laudos de solicitação de autorização de internação hospitalar 

– AIH, do prontuário do paciente e sua autorização via Sistema de Regulação 

Estadual. 

Os médicos auditores do Departamento de Regulação, Auditoria, Controle e 

Avaliação também realizaram diariamente a análise e liberação de AIHs para 

Cirurgias Eletivas nos Hospitais contratualizados no Município, através do Sistema 

de Regulação Estadual, conferindo os procedimentos solicitados e a porta de 

entrada SUS dos pacientes. Realizaram a autorização de solicitações de 
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Tratamentos Fora do Domicílio (TFD), para pacientes que necessitam de consultas 

em especialidades fora do município de Guarapuava e a auditoria diária dos pedidos 

de consultas em especialidades e solicitação de exames pelas Unidades Básicas de 

Saúde do município. 

No mesmo período foram realizadas auditorias ambulatoriais dos hospitais: 

São Vicente e Instituto Virmond, mediante revisão administrativa pelos médicos 

auditores, com o objetivo de verificar a compatibilidade dos procedimentos 

solicitados e os realizados nas consultas de especialidades. Coube ainda ao 

Departamento o monitoramento das metas físicas e qualitativas de responsabilidade 

do município através da Reunião de Contratualização que ocorre mensalmente na 5ª 

Regional de Saúde.  

A Secretaria Municipal de Saúde tem 1.003 servidores lotados. O 

departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, é responsável pela 

recepção e alocação de todos os servidores (efetivos, celetistas, comissionados e 

estagiários), com o objetivo de administrar comportamentos internos e potencializar 

o capital humano. Tem por finalidade gerir e nortear todos os servidores na direção 

dos objetivos e metas da Secretaria Municipal de Saúde, aliando assim as políticas 

de Recursos Humanos com as estratégias da secretaria, através das Divisões de 

Recursos Humanos, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, Educação em Saúde e 

de Integração Ensino-Serviço. 
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8. Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 

O município começou o ano de 2021 com a prorrogação do período de alerta 

epidemiológico o qual impôs restrições mais duras no combate à proliferação da 

COVID-19. No dia 07/01/2021 o prefeito assinou novo Decreto nº 8.425/2021 dando 

nova redação ao inciso I do art. 3º do Decreto nº 8348/2020,  proibindo a realização 

de confraternizações e eventos presenciais que causem aglomeração com grupos 

de mais de 25 (vinte e cinco) pessoas.  

Entre as ações restritivas previstas constavam a proibição da circulação de 

pessoas no período das 23h às 05h; proibição de venda ou consumo de bebidas 

alcoólicas neste mesmo período em locais públicos; obrigatoriedade do uso de 

máscara em ambientes abertos e fechados; redobramento das medidas sanitárias 

em estabelecimentos comerciais essenciais e não essenciais. O Boletim 

Epidemiológico, da primeira semana do ano de 2021, registrou 571 casos ativos da 

COVID-19. 

As equipes de fiscalização da Prefeitura de Guarapuava realizaram o 

monitoramento do cumprimento das medidas restritivas de enfrentamento previstas 

neste decreto. A fiscalização ocorreu de forma educativa, orientando os donos de 

bares, restaurantes, comércio no geral, a fechar o estabelecimento dentro do horário 

estabelecido e evitar aglomerações. 

O Decreto nº 8425/2021 foi estendido com ajustes, na capacidade de público, 

com 50% em relação à capacidade do local. De acordo com o Decreto, todos 

deveriam permanecer sentados, com número reduzido de mesas a fim de manter o 

distanciamento mínimo de dois metros entre cada mesa. E, a liberação do 

funcionamento de espaços para crianças, existentes em shoppings, galerias e 

salões de eventos. As medidas restritivas foram mantidas, como o uso obrigatório de 

máscaras; toque de recolher das 23h às 5h;  proibição de consumo e venda de 

bebidas alcoólicas das 23h às 5h em espaços  de uso público e coletivo, bem como 
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a punição dos infratores com aplicação de multas, interdição do estabelecimento e 

cassação do alvará. 

O Município seguiu as determinações do Governo do Estado que prorrogou 

as medidas de distanciamento social, e reduziu, em 12 de fevereiro, o horário diário 

de proibição provisória de circulação de pessoas em espaços e vias públicas da 0h 

às 5h. 

A fiscalização foi reforçada com a equipe contando com o apoio da Polícia 

Militar que realizou uma AIFU (Ação Integrada de Fiscalização Urbana) com o apoio 

dos demais órgãos fiscalizadores, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Bombeiros, 

Choque, Força Verde, Procon. O objetivo da ação foi coibir e conter as 

irregularidades e descumprimentos dos decretos de prevenção ao novo coronavírus. 

A prefeitura de Guarapuava acatou o decreto estadual  nº 4230/2020 e suas 

alterações, e se preparou para conter a disseminação do novo coronavírus no 

Paraná. A alta nos  índices relacionados à doença, com a possibilidade de um 

colapso no  sistema público de saúde determinou, entre outras ações, a suspensão 

do funcionamento dos serviços e atividades não essenciais em todo o Estado. 

Em 17/02/2021 através do DECRETO Nº 8507/2021 foram suspensos o 

funcionamento dos serviços e atividades não essenciais. Também foi proibida a 

circulação em espaços e vias públicas das 20 horas às 5 da manhã. Ficou proibido a 

comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou 

coletivo no período das 20 horas às 5 h. Também foram suspensas as aulas 

presenciais em escolas do município, incluindo entidades conveniadas, cursos 

técnicos  e em universidades públicas e privadas. Atividades religiosas serão 

permitidas somente com atendimento individual  ou culto  on-line. 

O transporte coletivo somente pôde circular de segunda  a sábado nos 

horários das 7h  às 21h, proibindo a circulação do transporte coletivo aos domingos, 

assim como a suspensão da gratuidade de idosos com idade entre 60 até 65 anos.  
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Órgãos públicos devem dar expediente  em regime de teletrabalho. Foram 

permitidos Delivery, Drive-thrue e Take away. E todas as cirurgias  eletivas foram 

suspensas por 30 dias  para as unidades públicas e privadas. 

Em março a prefeitura abriu processo seletivo para a contratação de médicos 

Generalistas e de Pronto Atendimento para o combate à COVID-19. 

Guarapuava seguiu fazendo a sua parte e apareceu entre as cidades que 

mais testaram contra a Covid-19. Proporcionalmente ao número de habitantes, 

testou mais que  cidades com maior número de habitantes. Dos 14 municípios com 

equipes especiais,  montadas para testagem, Guarapuava ficou entre as três que 

mais testaram. 

O município manteve um ritmo de contágio menor do que o de outras cidades 

do mesmo porte, mesmo assim, vivemos o pior momento da pandemia com a 

lotação dos leitos de tratamento exclusivos. 

O comércio foi autorizado a funcionar das 10h às 17h, conforme Decreto 

8602/2021 de 02/09/2021 

 O Call Center chegou a casa dos  70 mil atendimentos no primeiro ano de 

funcionamento. Aliás, o segundo serviço do Gênero  a funcionar na América Latina, 

que desde então, oferece orientação aos pacientes com suspeitas de contaminação,  

como também monitora os casos confirmados. 

O Call Center se tornou a primeira porta de entrada,  procura de informações 

sobre suspeitas e dúvidas com relação à pandemia.  Neste primeiro contato, estão 

medos, dúvidas de como agir para combater um inimigo invisível. É através deste 

serviço que as pessoas tiram suas dúvidas sobre o Coronavírus e são orientadas 

para os primeiros procedimentos. 

O serviço foi estendido e, em alguns momentos, houve congestionamento de 

chamadas. A  espera pelo atendimento demorou um pouco, tamanha foi a procura.  
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Em 23/03/2021 abrimos novo processo seletivo para reforçar o quadro de 

profissionais da área da saúde para suprir uma necessidade temporária de combate 

à COVID-19. 

Guarapuava recebeu três aparelhos com tecnologia desenvolvida por uma 

empresa paranaense e atestada pelo Laboratório de Virologia da UNICAMP. Os 

resultados mostram inativação de 99,99% das impurezas do ambiente, incluindo 

moléculas contaminadas pelo novo coronavírus e outros vírus e bactérias. 

Um dos aparelhos foi instalado na recepção da UPA Batel, outro na sala de 

emergência e um modelo móvel está em uma das ambulâncias ALPHA do SAMU. 

Os aparelhos foram cedidos sem custo ao Departamento de Tecnologia da 

Informação da Secretaria de Saúde, onde: “criou-se um fluxo de ar a partir da 

exaustão de todo o ar do ambiente pela entrada inferior (pouco abaixo da cabeça) 

que captura perdigotos, gotículas de partículas sólidas potencialmente 

contaminadas, levando-as para seu interior através de filtros e retornando ao 

ambiente por sua saída superior acima da cabeça dos ocupantes do recinto”. 

Os filtros foram mais uma arma na diminuição das possibilidades de contágio, 

especialmente em ambientes críticos como a Unidade de Pronto Atendimento e 

ambulância do SAMU. 

Em abril passou a valer o Decreto 8635/2021, seguindo determinações do 

governo estadual, impondo algumas restrições de horários e restringindo o número 

de pessoas nos estabelecimentos. 

Todos os protocolos científicos no combate à pandemia foram mantidos mas, 

mesmo assim, a pandemia avançou e suas consequências puderam ser vistas em 

UTIs de UPAs e Hospitais da cidade – todos trabalhando acima da capacidade de 

atendimento. 
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Desde o início da pandemia, Guarapuava trabalhou e continua trabalhando 

duro no combate ao vírus. Foram centenas de enfermeiros envolvidos. Desde 

servidores estatutários aos contratados temporários. Do atendimento nas UTIs, 

Hospitais e tenda de vacinação, a sobrecarga de trabalho ainda é um grande 

problema.  

Guarapuava se destacou com a criação do Comitê de Crise. Foi quando se 

tornou o primeiro município do Brasil a instituir a obrigatoriedade do uso de 

máscaras, pensando nos mais pobres, os que vivem em situação de vulnerabilidade, 

em que o projeto Máscaras pela Vida,  fez a entrega de milhares de máscaras a 

famílias carentes. 

Um investimento amplo em prol da saúde dos guarapuavanos, com anúncio 

da vinda de mais respiradores, reforma do Pronto Atendimento do Trianon, tudo para 

organizar o fluxo das UPAs, com o único objetivo de amenizar a situação. 

Desde 2020 Guarapuava está perto de alcançar 30 mil testagens realizadas 

no ginásio de Esportes Joaquim Prestes e mesmo em meio a tanta estrutura, o 

número de infectados não parou de aumentar. 

Foram mais de 1.600 casos ativos, circulando pela cidade. A disputa pelos 

poucos leitos que ainda restavam, ficou cada vez maior. Esta demanda exigiu novas 

remessas de oxigênio, contratação de mais enfermeiros, de médicos, de mais 

insumos para empurrar para frente a condição de colapso, mas há meses 

trabalhando com a capacidade de atendimento dentro do limite máximo – de pessoal 

da saúde e de espaço para atendimento. 

Se em maio de 2020, início da pandemia, foram distribuídos  721 cilindros de 

oxigênio para Hospitais e UPAS, no mês de maio de 2021, o município alcançou o 

número de 1440 cilindros de oxigênio distribuídos para atender a demanda de 

Hospitais e UPAS, o que representou um aumento de 200%. Desde o início da 

pandemia, foram mais de 16 mil cilindros distribuídos em rede hospitalar. Destes, o 
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programa Melhor em Casa fez uso de 603 atendimentos de oxigênio em 

residências. 

Com esta tendência de crescimento na média móvel de mortes, passou um 

ano e  Guarapuava ainda  foi apresentada todos os dias a uma nova situação, cada 

vez mais grave a um inimigo quase invisível. 

A taxa de ocupação das UTIs públicas quando não esteve em 100%, ficou 

próximo disso. As mortes divulgadas nos boletins diários, incorporaram uma rotina 

que não pode ser aceita. Enquanto o pano de fundo da pandemia permaneceu 

inalterado, com o vírus circulando livremente, o sofrimento se prolongou até que a 

vacinação fosse massificada. 

As limitações impostas por medidas restritivas, com decretos ou concessões 

feitas à circulação das pessoas, foi a melhor forma de conseguir uma trégua para 

diminuir esta grave crise sanitária que vivemos. 

A pandemia atingiu proporções assustadoras e isso causou um colapso e 

sobrecarga no sistema de saúde. Em virtude da situação epidemiológica da cidade, 

que apontou uma aceleração expressiva do aumento no número casos ativos de 

COVID-19, taxa de mortalidade e lotação de leitos de UTI, o município adotou novas 

medidas restritivas com o novo Decreto 8725/2021. 

O Laboratório Municipal atendeu por 24 horas, o que garantiu um diagnóstico 

mais rápido para Covid e também para outras situações, como o exame de enzimas 

cardíacas, com 13 pessoas na equipe, entre bioquímicos, técnicos e motoristas. 

Outra determinação importante foi aumentar a capacidade de atendimento do 

Call Center que está sendo ampliada em mais 50%. Em função do grande fluxo de 

ligações, as linhas andavam congestionadas, na intenção de melhorar o fluxo de 

atendimentos, que começa com a orientação já nos primeiros sintomas, marcação 
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de exames, monitoramento de pacientes positivos e encaminhamento para 

atendimento especializado, sempre que necessário. 

Com o aumento de casos e buscando melhores medidas para o 

enfrentamento à covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde reabriu a Unidade de 

Urgência do Bairro Trianon, que passou a funcionar 24h. A unidade centralizou o 

atendimento de casos emergenciais, e as unidades UPA’s Batel e Primavera 

passaram a ser exclusivas para atendimento a casos suspeitos e confirmados da 

COVID-19, os quais receberam novos equipamentos, 3 respiradores, 3 monitores 

paramétricos e 3 ventiladores pulmonares para fortalecer o combate à doença. 

Guarapuava adquiriu 30 novos concentradores de oxigênio móvel que foram 

utilizados principalmente na recuperação de pacientes da Covid-19 em seus 

domicílios, através do Programa Melhor em Casa. A aquisição desses 

concentradores veio para suprir a demanda de pessoas que necessitam do uso de 

oxigênio para conseguirem respirar. 

Em junho do ano de 2021, foi adotado o sistema de bandeiramento. A Matriz 

de Risco é o que define qual a bandeira a ser adotada. Os parâmetros são 

compostos por dados de ocupação de UTIs, ocupação leitos clínicos (enfermaria), 

estimativa de esgotamento capacidade de leitos, variação do número de óbitos (14 

dias), variação do número de casos (14 dias) e a taxa de positividade para covid-19. 

Cada critério avaliado recebe uma pontuação que vai de 0 a 42, quanto maior a 

pontuação, maiores são as restrições aplicadas. 
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Figura 28 - Matriz de risco 

 

Fonte: Site Prefeitura Municipal de Guarapuava 

 

Com a adoção do sistema de bandeiramento, cinco cores vão indicar a 

gravidade da situação epidemiológica do município, indo da verde, onde não há 

restrições, até roxa, quando tudo deve ser fechado e não há circulação de pessoas 

(lockdown). A troca de bandeiras ocorrerá sempre de forma gradual das medidas 

mais graves para as mais brandas, passando obrigatoriamente por cada cor na 

ordem decrescente, ou seja, da roxa para a vermelha, da vermelha para a laranja e 

assim por diante. 
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Figura 29 - sistema de bandeiramento 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site Prefeitura Municipal de Guarapuava 

 

A partir do dia 24/06/2021  a UPA Primavera deixou de ser referência para 

Covid e passou a atender casos gerais, assim como a UPA do Trianon que atendeu 

casos não Covid. Apenas a UPA Batel continuou a atender os casos de Covid-19. 

A ligeira diminuição no número de casos de contágio por Covid-19, começou a 

aliviar o sistema de saúde da cidade. Foi o reflexo do sistema de bandeiramento 

adotado. 

O número de pessoas idosas que morreram em decorrência da Covid-19 em 

Guarapuava reduziu gradativamente a cada mês em relação às vítimas com menos 

de 60 anos. Para se ter uma ideia, em janeiro, 79% das mortes por Covid-19 eram 

de pessoas com 60 anos ou mais. A vacinação iniciou no final daquele mês. Agora 

em junho, a quantidade de vítimas fatais nessa faixa etária representa 23% do total, 

ou 16 das 71 vítimas. 



 

 

51 
 

No mês de julho o município entrou na bandeira amarela. Entre as justificativas 

para a mudança no bandeiramento estava a queda na ocupação dos leitos de 

enfermaria nas últimas semanas, mas principalmente a diminuição da quantidade de 

óbitos e novos casos de infecção pelo coronavírus. A Matriz de Risco foi quem 

avaliou o avanço da contaminação e a sobrecarga no sistema de saúde do 

município. 

Guarapuava foi para o ranking entre as cidades do Paraná, do mesmo porte, 

que mais avançaram com a vacinação. Chegamos ao final do mês de agosto com a 

marca de 125.520 guarapuavanos imunizados com, ao menos, a primeira dose.  

Do dia 31/08 a 02/09/2021 teve início o projeto piloto de descentralização da 

aplicação de segunda dose da vacina contra COVID-19 em cinco Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), visando facilitar o acesso dos cidadãos à vacina. 

No dia 18/10/2021 as tendas de vacinação foram desativadas e as vacinas 

descentralizadas para as Unidades Básicas de Saúde. A Central de Vacinação 

cumpriu o seu papel durante os meses em que esteve em funcionamento, 

conseguindo evitar perdas de vacina, fura-fila e várias coisas que vimos acontecer 

em outros municípios. 

Com o progresso da vacinação tivemos a diminuição expressiva tanto do 

número de casos quanto no número de mortes por COVID-19, em novembro, a 

cidade apresentou o menor índice de transmissão do novo coronavírus, a RT ficou 

em 0,29%. 

Encerramos o ano de 2021 com 619 óbitos e 26.244 casos confirmados, o 

estouro de casos e óbitos foram entre os meses de maio e junho, como podemos 

observar nos gráficos abaixo. 
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Figura 30 - INCIDÊNCIA DE CASOS E MEDIA MOVEL DE COVID-19 

 

 

Figura 31 - INCIDÊNCIA DE OBITOS E MÉDIA MÓVEL COVID-19 
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Foi um ano muito difícil para a população e sobretudo para os profissionais da 

saúde que atuaram incansavelmente na luta contra a COVID-19, como podemos 

comparar nos Boletins Epidemiológicos do dia 01/01/2021 e 31/12/2021. 

 

 

Figura 32 - Boletim 

 

 

Fonte: Site Prefeitura Municipal de Guarapuava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 
 

9. Vacinação 

 

9.1  Importância das Vacinas 

 

A conquista da prevenção e imunização através da vacina,  conta uma história 

de alguns séculos.  Nos países desenvolvidos, a mortalidade para as doenças que 

matavam, foi reduzida em quase 100%, graças à vacina. 

Apesar disso, a desinformação sobre as vacinas ainda continua matando. E 

isso não é de agora.  Na década de 1830, a incidência de varíola caiu graças à 

vacinação. Mas a geração seguinte, por não ter tido contato com a doença, ignorou 

a necessidade de vacinação, desprezando a imunização, deixando que a doença 

voltasse a ser causa de novas mortes. Até hoje ainda ocorrem surtos de doenças 

que podem ser evitadas com a vacinação. 

A função de uma vacina é ensinar o organismo a se defender de um vírus ou 

bactéria através de uma própria versão “enfraquecida” ou inativa. Quando a pessoa 

vacinada entra em contato com o microrganismo, a resposta  com a imunização é 

bastante considerável. A Coronavac, a primeira a ser  aplicada no Brasil contra a 

Covid-19, garante uma boa proteção contra o vírus. 

Edward Jenner foi o grande pioneiro da vacinação no Ocidente em 1796, ao 

criar a vacina contra o vírus da varíola. Os experimentos de Louis Pasteur foram 

responsáveis pelo desenvolvimento da vacina contra cólera entre o século XIX e XX. 

Na primeira metade do século XX, novos experimentos criaram vacinas bacterianas  

contra BCG,  em uso até hoje. 

Em 1923, Alexander Glenny criou um método para neutralizar a toxina do 

tétano. O mesmo aconteceu com a criação da vacina contra a difteria, como também 



 

 

55 
 

a vacina contra coqueluche criada em 1926, nos Estados Unidos. Na segunda 

metade do século XX, o  mundo comemorou a chegada da vacina contra a 

poliomielite, vírus causador da paralisia infantil. 

Logo, Guarapuava foi preparada  com estrutura, seringas, luvas, algodão, 

armazenamento, equipe e espaço para a vacinação dos seus mais de 180.000 mil 

habitantes. 

Com o início da vacinação, mesmo que ainda atendendo a pequenos grupos, 

seguindo o calendário do Ministério da Saúde,  os efeitos foram sentidos mesmo que 

sutilmente, mas alcançando  a população. Foi possível perceber uma ligeira queda 

no número de pessoas infectadas, foi o começo da luta contra a pandemia. 

 

9.2  Plano de Imunização de Guarapuava contra a COVID-19 

 

O Plano de Imunização é um documento que foi elaborado com o intuito de 

organizar e desenvolver estratégias para a operacionalização da vacinação, 

alcançando as atribuições estabelecidas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), 

em anexo neste relatório.  

As atribuições dos municípios, segundo o Governo Federal – Ministério da 

Saúde: 

● coordenação e a execução das ações de vacinação elencadas pelo PNI, incluindo a 

vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de 

bloqueio) e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente 

associados à vacinação; 

● A gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o 

armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de acordo com as normas 

vigentes; 
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● O descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme 

as normas técnicas vigentes; 

● A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o processamento, a 

consolidação e a avaliação da qualidade dos dados provenientes das unidades 

notificantes, bem como a transferência dos dados em conformidade com os prazos e 

fluxos estabelecidos nos âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das 

informações às unidades notificadoras. 

Os grupos prioritários foram vacinados com as estimativas de doses 

necessárias. 

Figura 33 - Vacinação 
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  Em apoio às ações da Secretaria Municipal de Saúde referente à 

vacinação, foi convocado um grupo de debate, dentre os quais fizeram parte o 

Ministério Público, 26º GAC, Polícia Militar, Representantes da  

Câmara de Vereadores, Secretaria de Comunicação, Diretores da SMS, e Conselho 

Municipal de Saúde, contendo as mais diversas entidades, a fim de compreender e 

unificar as ações com a colaboração dos mais diversos. 

A aplicação das vacinas foi baseada no programa nacional de imunização, bem 

como nas recomendações gerais do ministério da saúde no tangente a vacinações e 

as boas práticas de aplicação de vacinas, já utilizadas corriqueiramente nas 

aplicações de outras vacinas no município de Guarapuava.  

Antes da vacinação, foram realizados procedimentos de conferência para 

garantir a aplicação de vacina apenas nos pacientes passíveis de vacinação naquela 

fase.  

A realização da campanha de vacinação teve início na praça Cândido Xavier. 

Localizada em frente ao paço municipal, foram distribuídas tendas na região 

abrigando os vacinadores e os registradores da vacina, distribuídos em pares por 

cada tenda. 

 

Figura 34 - tenda 
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9.3 Panorama da Campanha de Vacinação COVID-19 em 2021”Guarapuava 

Imunizada” 

 

No dia 19/01/2021 foi realizado um evento para lançamento da Campanha 

Municipal de Vacinação, onde foram vacinados 03 funcionários da Secretaria 

Municipal de Saúde.  

Com a chegada de 1.533 doses do primeiro lote de vacinas, no dia 20/01/2021, 

primeira etapa da vacinação, foram imunizados os profissionais de saúde que 

trabalharam intensivamente na linha de frente do combate ao novo coronavírus e os 

idosos e atendentes do Asilo SOS Airton Haenisch, neste primeiro dia de vacinação 

foram aplicadas 857 doses de vacina. 

O Centro de Vacinação, na Praça Cândido Xavier, contou com um espaço 

exclusivo para cadastramento e atendimento à população. 

Após um mês de vacinação, a imunização alcançou grande parte dos grupos 

de risco, totalizando 3.800 guarapuavanos vacinados. 

No dia 07/02/2021 foi recebida a primeira remessa de vacinas destinadas para 

idosos de 90 anos, iniciando a aplicação da imunização no dia 08/02/2021. 

A estrutura montada na Praça Cândido Xavier foi uma estratégia eficiente para 

vacinar um grande número de pessoas em um único dia, a maior busca foi no início 

dos dias, gerando um pouco de demora nas filas, mas com a logística preparada, 

entre a conferência dos dados e a aplicação são em média menos de 3 minutos.  

No Centro de Vacinação as doses foram utilizadas em sua totalidade, sem 

desperdícios, além da estratégia adotada dar um maior controle sobre a aplicação, 

os riscos de furtos e desvios e impedindo os “fura-filas”. Foram diversas equipes de 

aplicadores fazendo o trabalho diário em um ambiente arejado, com menos riscos de 

contaminação. 
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 A facilidade de acesso por ser em uma região central e o sistema drive-thru, 

escolhido pela maioria das pessoas, permitiu o atendimento simultâneo de 2 a 3 

idosos por minuto, diminuindo as filas de espera. Além de ser um espaço ventilado, 

com espaço, higiene e conforto. 

Em março as doses foram enviadas para UBS do interior, Distrito de Entre Rios 

e Palmeirinha, para facilitar o acesso dos idosos ao imunizante. No mesmo mês, o 

quadro de vacinadores e cadastradores foi reforçado para atender a demanda das 

novas faixas etárias. São professores e acadêmicos de cursos da área de saúde da 

Uni Guairacá, Campo Real, UNICENTRO, Escola Futura e Colégio Ana Vanda 

Bassara. Eles assinaram um termo de compromisso e responsabilidade para 

participar da vacinação.  

Abrimos o segundo quadrimestre de 2021 com a vacinação para idosos com 60 

anos e mais, até o momento foram mais de 25 mil pessoas imunizadas, dessas mais 

de 20 mil idosos acima dos 60 anos. No dia 07 do mesmo mês iniciou-se uma nova 

fase da Campanha Guarapuava Imunizada, contemplando as pessoas com 

comorbidades (descritivo das comorbidades em anexo), conforme estabelecido no 

Plano Estadual de Vacinação. Para a primeira fase das comorbidades foram 

vacinadas: 

- Pessoas com Síndrome de Down, acima de 18 anos; 

- Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal como diálise, 

acima de 18 anos; 

- Gestantes e puérperas com comorbidades, acima de 18 anos; 

– Pessoas com deficiência permanente atendidas pela Assistência Social, com   

idade entre 59 e 55 anos; 

No Plano Nacional de Imunização apenas as capitais seriam contempladas 

com o recebimento das vacinas da Pfizer/BioNTech, por terem uma estrutura 

adequada. Para receber essas doses fez-se necessário toda uma logística, 

considerando as condições de armazenamento que esse imunizante requer. As 
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vacinas ficam armazenadas a uma temperatura de -90ºC a -60ºC. Guarapuava 

conseguiu, através do Ipec (Instituto para Pesquisa do Câncer), freezers com essa 

capacidade e, além disso, outras empresas já sinalizaram que irão disponibilizar 

refrigeradores de ultrabaixa temperatura para o município. O ofício solicitando a 

vacina já foi enviado à Secretaria Estadual de Saúde, o Município foi atendido e 

começamos a realizar doses da Pfizer. 

O trabalho feito pela administração municipal de Guarapuava, na vacinação 

contra a Covid- 19, é considerado 100% transparente, segundo pesquisa feita pelo 

Tribunal de Contas do Paraná.  

Em 13/05/2021 iniciou a vacinação para os professores. 

O maior público vacinado no primeiro semestre foi o dos idosos (acima de 60 

anos), com 23.043 pessoas; em segundo está o de pessoas com comorbidades 

(diabetes, hipertensão, obesidade, etc..), com 15.399. No dia 05 de junho a 

campanha atingiu a marca de 25,96% da população vacinada com ao menos a 

primeira dose, ou seja, 47.416 guarapuavanos. Desse total, 15.627 pessoas 

receberam as duas doses. 

No dia 20 de junho a cidade alcançou a marca de 36,99% da população 

vacinada com pelo menos a primeira dose, totalizando 67.554 pessoas. 

O número de pessoas idosas que morreram em decorrência da Covid-19 em 

Guarapuava tem reduzido gradativamente a cada mês em relação às vítimas com 

menos de 60 anos. Para se ter uma ideia, em janeiro, 79% das mortes por Covid-19 

eram de pessoas com 60 anos ou mais. A vacinação iniciou no final daquele mês. 

Agora em junho, a quantidade de vítimas fatais nessa faixa etária representa 23% do 

total, ou 16 das 71 vítimas. 
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Figura 35 - Redução no percentual de óbitos 

 

Abrimos o mês de julho vacinando pessoas em situação de rua, e pessoas com 

41 anos e mais, batendo recordes no número de vacinas aplicadas por dia. No dia 

30 de julho, Guarapuava superou mais uma etapa importante na luta contra a covid-

19. O município agora conta com 54,78% da população guarapuavana imunizada. 

No total, 100.052 pessoas já receberam ao menos uma dose. 

Mês de agosto começou vacinando abaixo dos 30 anos de idade, no dia 17 a 

cidade atingiu 114.603 pessoas imunizadas com, pelo menos, uma dose. O número 

corresponde a 62,75% da população estimada. 

Guarapuava foi para o ranking entre as cidades do Paraná, do mesmo porte, 

que mais avançaram com a vacinação. Chegamos ao final do mês de agosto com a 

marca de 125.520 guarapuavanos imunizados com, ao menos, a primeira dose. 
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Do dia 31/08 a 02/09/2021 teve início o projeto piloto de descentralização da 

aplicação de segunda dose da vacina contra COVID-19 em cinco Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), visando facilitar o acesso dos cidadãos à vacina. 

Na primeira quinzena do mês de setembro a cidade atingiu a marca de 95,5% 

da população com mais de 18 anos vacinada. Esse índice repercutiu positivamente 

na redução significativa dos casos e, principalmente, da ocupação de leitos de UTI 

no município. Já na segunda quinzena do mês, as UBS do interior aderiram ao 

processo  de descentralização da vacina, facilitando o acesso à vacina aos 

moradores das áreas rurais. 

No final do mês de setembro 30 Unidades Básicas de Saúde passaram a 

aplicar as vacinas de maneira descentralizada, com isso, todos os bairros e distritos 

do município passaram a ser atendidos, e os adolescentes com comorbidades 

começaram a ser imunizados. 

Em outubro, primeira quinzena, foram registradas 135.066 vacinas realizadas 

de primeira dose, e mais de 85.000 com a segunda dose. Com isso, e também as 

medidas de proteção, tivemos uma queda acentuada em todos os indicativos da 

doença. 

No dia 18/10/2021 as tendas de vacinação foram desativadas e as vacinas 

descentralizadas para as Unidades Básicas de Saúde. A Central de Vacinação 

cumpriu o seu papel durante os meses em que esteve em funcionamento, 

conseguindo evitar perdas de vacina, fura-fila e várias coisas que vimos acontecer 

em outros municípios. 

Com o progresso da vacinação tivemos a diminuição expressiva tanto do 

número de casos quanto no número de mortes por COVID-19, em novembro, a 

cidade apresentou o menor índice de transmissão do novo coronavírus, a RT ficou 

em 0,29%. 
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Ainda na primeira quinzena do mês, Guarapuava alcançou um novo patamar 

na campanha de imunização da população contra a COVID-19 com mais de 100 mil 

moradores vacinados com as duas doses de proteção. 

Em dezembro, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a 

vacinação contra a COVID-19 em crianças de 5 a 12 anos, a dosagem foi diferente 

da aplicada na população adulta e demorou um pouco para chegar na cidade. 

A Campanha Guarapuava Imunizada não parou no recesso de final de ano e 

vacinou nossos adolescentes de 12 a 17 anos. 

O balanço geral da Campanha Guarapuava Imunizada, atualizada em 

30/12/2021 de 150.941 1ª doses aplicadas, num total de 82,64% da população 

imunizada com a primeira dose da vacina. Demonstrado abaixo: 

 

Figura 36 - Campanha de vacinação 
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10. Financeiro COVID-19 

Figura 37 - Quadro demonstrativo de recursos 

 

 

 

Referente aos repasses para o enfrentamento da COVID-19, o total de 

despesas empenhadas foram de R $6.668.341,09, as despesas liquidadas 

6.444.612,74, já as despesas pagas somaram 6.335.297,85. Lembrando que os 

repasses no ano de 2021 foram inferiores ao ano anterior, como demonstrado no 

primeiro quadro deste capítulo. 
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11. Avaliação da Programação Anual de Saúde - 2021 

 

Este importante instrumento de gestão do SUS, a PAS 2021, é um mecanismo de 

planejamento do SUS e, tem por objetivo definir o conjunto de ações que permitam 

concretizar os objetivos definidos no Plano de Saúde, assim sendo, este documento visa 

demonstrar as ações programadas desta Secretaria Municipal de Saúde para o exercício 

de 2021 com suas respectivas metas pactuadas, metas alcançadas, bem como a análise 

das mesmas e devidas considerações, em consonância com o previsto na Lei 

Complementar nº 141/2012. 

 

11.1 Quadro de metas da Programação Anual de Saúde – 2021 

 

Diretriz 1:  Atenção Primária à Saúde 

Objetivo: Garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 

tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento 

da política de atenção básica, bem como ampliar e qualificar a Rede de Atenção à 

Saúde, articulando os diferentes níveis de atenção, incentivando a integração das ações 

e dos serviços de saúde, fortalecendo a prevenção e a promoção a partir da atenção 

primária. 

 

 

AÇÕES 
META 
PACTUADA 

META 
ALCANÇADA 

ANÁLISE RECOMENDAÇÕES 

Manter protocolo unificado de 
atendimento em todas as UBS, 
visando um atendimento e promoção 
da equidade em saúde. 

100% 100% 

O atendimento passou por 
adequações devido ao 
enfrentamento da pandemia, 
mantendo a qualidade e 

Manter ações 
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equidade. 

Estratificação de risco dos idosos 
nas UBS 

80% 17,25% 

Devido à impossibilidade de 
reuniões, palestras presenciais e 
atividades em grupo, não foi 
possível alcançar a meta. 

Retomar as ações. 
 

Estratificação de risco em Saúde 
Mental nas UBS 

80% 44,2% 

Todos os pacientes em 
acompanhamento foram 
estratificados, porém devido à 
impossibilidade de atividades 
coletivas não foi possível alcançar 
a meta. 

Retomar as ações. 

Fortalecer as equipes 
multidisciplinares dentro dos 
territórios. 100% - 

Os profissionais atuaram no ano 
de 2021 auxiliando as demandas 
da Secretaria Municipal de Saúde 
apresentadas devido à pandemia 
COVID-19  

Retomar as ações. 

Criar Centro de Reabilitação 
Multiprofissional 

1 - 

Os profissionais atuaram no ano 
de 2021 auxiliando as demandas 
da Secretaria Municipal de Saúde 
apresentadas devido à pandemia 
COVID-19. Já o CEDETEG 
ofertou o serviço de atendimento 
pós COVID-19. 

Retomar as ações. 

Equipar ACS (agentes comunitários 
de saúde) com dispositivos 
eletrônicos para registro e 
monitoramento na atenção primária 

100% 50% Ação em andamento Intensificar as ações. 
 

Fornecer uniformes padronizados 
para os ACS e ACE 

100% 50% 
Em processo de confecção dos 
uniformes Intensificar as ações. 

Ampliação da cobertura estimada de 
Atenção Básica 

80% 70,21% Ações realizadas. 
Intensificar as ações. 

Ampliar o percentual de cobertura de 
acompanhamento das 
condicionalidades de saúde do 
Programa Bolsa Família acima de 
80%  

80% 43,44% 
Ações prejudicadas com o 
enfrentamento da pandemia da 
COVID-19 

Intensificar as ações. 
 

Análise e implantação do protocolo 
clínico de enfermagem 

100% 66.66% 

Foi implantado protocolo de 
gestantes e planejamento familiar, 
falta implantar o de HiperDia. As 
ações foram prejudicadas pela 
pandemia da COVID-19.  

Implantar Hiperdia 

Manutenção dos protocolos clínicos 
da REMUME – Relação Municipal de 
Medicamentos Essenciais, mediante 
atualizações, com capacitação de 
educação permanente com as 
equipes 

100% 50% 

Os protocolos foram mantidos, 
porém, a capacitação foi 
interrompida durante o 
enfrentamento da pandemia. 

Intensificar as ações 
para conclusão de 
meta. 

Fortalecimento do Programa Saúde 
na Escola, através de educação 
permanente. 100% - 

Com o retorno das aulas, no final 
do mês de novembro de 2021 
foram realizadas palestras em 
uma escola do município para 50 
alunos . Ressaltamos que devido 

Retomar as ações. 
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a pandemia fez-se necessário 
replanejamento da execução das 
ações. 

Manter o protocolo de suplementos 
alimentares para nortear a liberação 
dos mesmos; com aquisição de 
suplementos alimentares em 
quantidade suficiente para atender 
as necessidades. 

100% 100% 
Ações programadas realizadas 
com êxito. 
 

Manter as ações. 

Apoiar os profissionais através da 
capacitação técnica para estruturar o 
processo de trabalho e fluxo de 
informações, como conjunto de 
dados produzidos nas ações de 
vigilância alimentar e nutricional. 

100% - 
Ações interrompidas devido ao 
enfrentamento da pandemia 
COVID-19. 

Retomar as ações. 

Reduzir as internações por causas 
sensíveis à Atenção Primária. 

85% 12,25% 

Em virtude da grande 
transmissão/internações do 
COVID-19 em 2021 não 
obtivemos sucesso na redução do 
índice 

Intensificar as ações. 

Manter atualizada a assistência 
farmacêutica no que diz respeito a 
medicamentos, prescrição, fluxos, e 
distribuição com a finalidade de 
melhorar a qualidade da assistência 
e otimização dos recursos. 

1 1 
Ações programadas realizadas 
com êxito  
 

Intensificar as ações. 

Aquisição e manutenção de 
equipamentos para armazenamento 
de insumos termolábeis nas UBS 

100% 100% 
Ações programadas realizadas 
com êxito  
 

Manter as ações. 

Fortalecimento da Assistência 
Farmacêutica do município e 
Programa da Farmácia Popular. 

50% 40% 
Ações reduzidas devido ao 
enfrentamento da pandemia 
COVID-19 

Intensificar as ações. 
 

Realizar ações para conscientização 
para o uso racional de 
medicamentos e devolução destes 
medicamentos para o descarte 
adequado. 

12 - 
Ações não foram realizadas 
devido ao enfrentamento da 
pandemia COVID-19 

Retomar as ações 
com o objetivo de 
abranger todas as 
UBS. 

Ampliar a razão do indicador de 
exames citopatológicos do colo do 
útero em mulheres de 25 a 64 anos e 
a população da mesma faixa etária 
de 0,47 para 0,66. 

 
0,66 

 
0,24 

O agendamento de coletas 
retornou em 10/05/2021 
juntamente com os demais 
atendimentos, porém mantendo 
restrições sanitárias, com 
espaçamento nos horários de  
agendamento. 

Intensificar as ações 
durante todo o ano 

Discutir com os níveis competentes 
(esfera estadual) para a ampliação 
das cotas de mamografias mediante 
a demanda. 

 
0,40 

- 

Em 2021 foi disponibilizada 
durante o mês de outubro a 
ampliação de cotas de 
mamografias, por meio do 
Consórcio, a fim de suprir a 
demanda municipal. 

Intensificar as ações 
durante todo o ano 

Ampliação do número de solicitações 
de mamografia entre 50 a 69 anos. 

 
0,40 

0,14 
Ações reduzidas devido ao 
enfrentamento da pandemia 

Intensificar as ações 
durante todo o ano 
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 COVID-19 

Reativação da Comissão de 
Farmácia terapêutica 

100% 50% 
Ações reduzidas devido ao 
enfrentamento da pandemia 
COVID-19 

Concluir protocolo 
clínico da REMUME/ 
relação Municipal de 
Medicamentos 
essenciais para 
reativação de 
comissão. 

Manter cobertura municipal de 
Saúde Bucal dentro dos parâmetros 
assistenciais preconizados 70% 64,05% 

Profissionais retornando de 
afastamento / chamamento de 
concurso público. Houve restrição 
nos atendimentos pela Portaria 
006/2020. 

Intensificar as ações. 

Aumentar a média da ação coletiva 
de escovação dental supervisionada 
em 2021 de acordo com o parâmetro 
nacional estabelecido 

60% - 

Ações interrompidas devido ao 
enfrentamento da pandemia 
COVID-19. Houve restrição nos 
atendimentos pela Portaria 
006/2020. 

Em processo de 
retomada das ações. 

Manter o número de Próteses 
entregues 

100% - 

Devido à redução dos 
atendimentos eletivos não foi 
possível atingir o índice pactuado. 
Houve restrição nos atendimentos 
pela Portaria 006/2020. 

Retomar as ações. 

Reestruturação do novo Centro de 
especialidades Odontológicas 

100% 50% Em processo de mudança. Intensificar as ações 

Retomar os atendimentos no 
consultório odontológico móvel para 
atendimento em localidades de difícil 
acesso. 

100% - 

Com a suspensão dos 
atendimentos eletivos não foi 
possível aquisição, devido a 
priorização de outras áreas. 
Houve restrição nos atendimentos 
pela Portaria 006/2020. 

Retomar as ações. 

Manutenção e fortalecimento do 
comitê de Saúde Mental, sendo um 
espaço de articulação, discussão e 
reflexão sobre a área da Saúde 
Mental a partir da realidade local. 

100% 40% 

Durante o ano foram realizadas 
reuniões intersetoriais / encontros 
para discutir sobre o tema, 
visando o fortalecimento das 
ações. Cabe ressaltar que devido 
ao enfrentamento da pandemia 
não foi possível atingir a meta de 
100% 

Intensificar as ações 

Fortalecimento da rede de saúde 
mental no município, através da 
promoção de ações que propiciem a 
atenção adequada aos usuários do 
sistema acometidos por transtornos 
mentais e ao uso de álcool e outras 
drogas. 

100% 50% 

CAPS AD realizou durante todo o 
ano o matriciamento juntamente 
as unidades de saúde do 
município atingindo o percentual 
de 50% do indicador. 
(priorizando no CAPS II suprir a 
demanda da população no 
atendimento individual) 

Intensificar as ações 

Regular o encaminhamento e fazer 
acompanhamento de pacientes 
usuários de álcool ou outras drogas, 
encaminhados ao serviço do SIM-
PR. 

100% 100% 
Ações programadas realizadas 
com êxito  
 

Manter as ações. 
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Apoiar os profissionais de Saúde 
Mental através de capacitação 
técnica para estruturar o processo de 
trabalho e fluxo de informações. 

100% 50% 

Durante o ano de 2021 foram 
realizadas diversas reuniões 
técnicas para melhor organização 
do fluxo de trabalho, a fim de 
identificar as fragilidades da rede 
para as capacitações futuras. 

Intensificar as ações. 

Manter fluxo de atendimentos dos 
pacientes psiquiátricos que 
aguardam internamentos através da 
central de leitos. 

100% 100% 
Ações programadas realizadas 
com êxito  
 

Manter as ações. 

Ampliar a oferta de consultas 
multiprofissionais na rede própria ou 
credenciada 

50% - 
Ações interrompidas devido ao 
enfrentamento da pandemia 
COVID-19 

Retomar as ações. 

Reorganizar os atendimentos e fluxo 
do SAE 100% - 

Ações interrompidas devido ao 
enfrentamento da pandemia 
COVID-19 

Retomar as ações. 

Implantar o serviço de residência 
terapêutica em saúde mental 

100% 100% 

Ação executada com êxito. Foi 
implantado o serviço em 01 
residência terapêutica no 
Município. 

Manter as ações. 

Traçar linhas de cuidados voltados 
aos portadores de doenças crônicas, 
que contribuam para o 
monitoramento da mortalidade por 
doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT). 

70% - 

Ações interrompidas devido ao 
enfrentamento da pandemia 
COVID-19 
No ano de 2021 foi realizado 
apenas monitoramento dos 
pacientes crônicos. 

Retomar as ações. 

Manter ações do Programa de 
Controle ao Tabagismo 

4 4 
(4 ciclos realizados) Ação 
executada com êxito 

Ao todo durante 2021 
foram realizadas 14 
turmas do Programa 
de Controle ao 
Tabagismo 

Manter as ações do Programa de 
Oxigenoterapia 

100% 100% Ação executada com êxito Manter as ações 

Promoção de ações que propiciem a 
manutenção permanente da queda 
do indicador de mortalidade materna, 
com execução da linha guia de 
atenção ao pré-natal e 
monitoramento do pós-parto. 

0 óbitos 10 

Foram realizadas as ações com 
relação à linha-guia de atenção 
ao pré-natal e monitoramento do 
pós-parto. 
 

- Intensificar as ações 
educativas na área 
materna e infantil 
para os profissionais 
envolvidos; 
-Intensificar 
monitoramentos  
através das busca 
Ativas dos ACS frente 
às gestantes e 
puérperas; 
Intensificar e realizar 
o monitoramento e 
busca ativas de 
gestantes e 
puérperas, referentes: 
Realização adequada 
do pré natal, exames, 
exames alterados, 
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vacinas de rotina e 
Covid; 

Manutenção de ações que propiciem 
a redução de óbitos infantis/ fetais 
em relação ao ano anterior  
 
 

5% - 

- Ação do Programa Nossa 
Família Guarapuava que tem 
como público alvo mulheres de 
alta vulnerabilidade social, 
evitando a gravidez não planejada 
neste público de alto risco que 
contribuem diretamente neste 
indicador. 
E Realização da estratificação de 
risco dos RNs, as principais 
orientações ao RN e Puérperas, 
foram mantidas mesmo durante a 
Pandemia via contato telefônico, 
assim como a realização de 
encaminhamentos, primeiro 
atendimento e consultas quando 
necessário. 

- Intensificar e realizar  
os atendimentos de 
puericultura nas 
UBSs; 
- Monitorar as 
crianças de alto 
Risco; 
- Realizar busca ativa 
de faltosos em: 
Atendimento médico/ 
enfermagem, 
multiprofissional, e 
vacinas atrasadas; 

Captação precoce de gestante para 
início do pré-natal, propiciando o 
monitoramento dos casos de sífilis 
em gestantes. 

0 
0 
 

O programa é monitorado 
diariamente pela equipe do CSM, 
através da parceria com 
Laboratório E UBS, que monitora 
tratamento precoce e completo 
assim como o registro em 
prontuários. 

- Fortalecer a busca 
Ativa e a captação 
precoce das 
gestantes no pré natal 
pelos ACS; 
- Fortalecer o vínculo 
entre o CSM, o 
laboratório e as UBS 
para que o fluxo dos 
exames e o 
tratamento de sífilis 
ocorra de modo ágil. 

Manutenção de ações que 
fortaleçam a atuação do Comitê 
Municipal de Investigação da 
Mortalidade Materna/Infantil. 

100% 100% 

- Foram investigados e analisados 
todos os óbitos maternos, fetais  e 
infantil  ocorridos no município no 
período. 

- Traçar estratégias  
com os setores 
envolvidos, com as 
UBSs e SMS, para 
melhorar a 
assistência materna e 
infantil , analisando e 
verificando os  pontos 
de falhas que 
ocorreram durante a 
assistência prestada 
à mãe/RN/criança. 

Estratificação das gestantes com 
relação ao grau de risco de Saúde 
Bucal 

100% 61,1% 

Durante o ano de 2021 houve 
afastamento de funcionários por 
comorbidades e também 
desligamentos por aposentadoria/ 
demissões, os quais foram 
repostos no último quadrimestre 
de 2021 afetando o desempenho 
do indicador 

Intensificar as ações. 

Fortalecer o Programa Nossa 100% 100% Programa novo, implantado no - Fortalecimento do 
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Família Guarapuava  período da Pandemia o que 
impossibilitou a divulgação para 
as entidades parceiras conforme 
o planejado. Foram atendidas 
1048 mulheres de alta 
vulnerabilidade social. 

Programa , através da 
divulgação para as 
entidades parceiras; 
- Continuar com a 
capacitação técnica  
para os profissionais 
de saúde; 
- Verificar a 
possibilidade de 
expandir para as 
mulheres usuárias do 
SUS em idade fértil, 
visto que é mais 
econômico e seguro 
em relação aos 
métodos de curta 
duração. 

 

 

 

Diretriz 2: Rede de Urgência e Emergência 

Objetivo: Aprimorar e fortalecer a Rede de Atenção às Urgências, com as adequações 

pertinentes às Unidades de Pronto Atendimento, de Serviços de Atendimento Móvel de 

Urgência – SAMU e Programa de Atenção Domiciliar (Programa Melhor em Casa). 

AÇÕES 
META 
PACTUADA 

META 
ALCANÇADA 

ANÁLISE RECOMENDAÇÕES 

Realizar capacitações previamente 
definidas e continuadas para 100% dos 
servidores atuantes nas Unidades de 
Urgência/Emergência. 

100% 50% 
 As capacitações foram 
direcionadas para o 
enfrentamento da 
pandemia de COVID-19 

Retomar ações. 

Fortalecimento do Núcleo de Segurança 
do Paciente nas Unidades de Urgência e 
Emergência a nível municipal. 

100% 100% 
Ações realizadas com 
êxito  

Manter ações. 

Atualização/análise e fortalecimento de 
Protocolo de Atendimento nas Unidades 
de Urgência e Emergência. 

100% 
 

100% 
Ações realizadas com 
êxito  

Manter ações. 

Manter o funcionamento regular do 
SAMU- 192. 

 
100% 

100% 
Ações realizadas com 
êxito. 

Manter as ações. 
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Fortalecer as equipes do Programa 
Melhor em Casa, bem como manter as 
ações de matriciamento para toda a rede 
de atenção. 

100% - 

As ações de 
matriciamento foram 
interrompidas devido ao 
enfrentamento da 
pandemia de COVID-19 

Retomar ações. 

Implementação da equipe multi e 
interdisciplinar para atuação na rede de 
Urgência e Emergência. 

100% - 

Houve redirecionamento 
dos atendimentos 
multiprofissionais, foram 
realizados apenas 
atendimentos de 
fisioterapia nas unidades 
de pronto atendimento. 

Retomar ações. 

Reduzir o número de pacientes 
classificados como verdes e azuis nos 
serviços de urgência/emergência 
municipal, durante o horário de 
funcionamento das UBS. 65% - 

Devido ao aumento de 
atendimentos 
ocasionados pela 
pandemia (covid-19),* e 
a readequação dos 
serviços de urgência 
para atendimento da 
demanda, não foi 
possível atingir a meta. 

Reavaliar ações. 

 

 

Diretriz 3: Vigilância em Saúde  

Objetivo: Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, bem como em casos 

de epidemias e pandemias,  por meio das ações de promoção e vigilância em saúde 

através da reorganização dos processos de trabalho da Vigilância em Saúde em 

conformidade com os Protocolos e Linhas de Cuidado do município, objetivando a 

descentralização dos serviços e integração gradativa desses, articuladas aos Distritos 

sanitários. 

 

 

 

AÇÕES 
META 
PACTUADA 

META 
ALCANÇADA 

ANÁLISE RECOMENDAÇÕES 

Realizar ações de controle do vetor 
Aedes aegypti para manter a infestação 

<1% 
<1% Aumento considerável Reforçar ações de 
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menor que 1%. de focos e alados em 
relação ao ano anterior. 

controle vetorial que 
visem a redução da 
infestação do vetor, 
monitoramento dos 
níveis de infestação e 
eliminação de alados. 

Inserir as Declarações de Nascidos 
Vivos (DNV) e as Declarações de Óbito 
(DO) e em seus respectivos bancos de 
informação nacionais (SINASC e SIM). 

100% 
100% 

Ações realizadas com 
êxito. 

Manter as ações. 

Monitorar os registros dos sintomáticos 
respiratórios dos Postos de Saúde. 

25% 
100% 

Ações realizadas com 
êxito. 

Manter as ações. 

Realizar o monitoramento da qualidade 
da água para consumo humano 
conforme a Diretriz Nacional do 
Programa de Vigilância da Água de 
Consumo Humano - VIGIAGUA. 

90% 
100% 

Análise de indicadores: 
turbidez, coliformes 
totais/E.coli, fluoreto e 
residual desinfetante. 

Manter as ações. 

Realizar inspeções sanitárias anuais nas 
Estações de Tratamento de Água (ETA) 

100% 100% 
Ações realizadas com 
êxito. 

Manter as ações. 

Investigar os agravos notificados 
referentes à saúde do trabalhador 

100% 100% 
Ações realizadas com 
êxito. 

Manter ações 

Realizar a busca ativa e vigilância dos 
contatos intradomiciliares dos casos 
novos de hanseníase. 

100% 100% 
Ações realizadas com 
êxito. 

Manter as ações. 

Manter coberturas vacinais do calendário 
básico de vacinação de crianças 
menores de 1 ano 

100% 0% 

Nenhuma das vacinas 
para crianças menores 
de 1 ano alcançou a 
cobertura preconizada. 
Essa situação se repete 
nacionalmente desde o 
ano de 2016 e foi 
agravada pela pandemia 
do COVID-19, que 
diminuiu a 
disponibilidade de 
atendimento em alguns 
meses do ano. 

A busca pelo alcance 
da cobertura total de 
todas as vacinas 
preconizadas se 
torna uma prioridade 
para o PNI no ano de 
2022. Para isso, será 
utilizado todo o 
aparato da rede 
pública, de forma a 
garantir que estas 
doenças que já estão 
erradicadas assim 
permaneçam. 

Realizar manutenção preventiva e 
corretiva em todas as 
geladeiras/câmaras de armazenamento 
imunobiológicos das Salas de Vacina do 

100% 100% 
Ações realizadas com 
êxito. 

Manter as ações. 
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município, conforme protocolo do 
ministério da saúde. 

Realizar vacinação de rotina e em 
campanhas de vacinação conforme 
preconiza o Ministério da Saúde 

100% 100% 
Ações realizadas com 
êxito. 

Manter as ações. 

Desenvolver ações de promoção e 
prevenção em vigilância epidemiológica, 
sanitária, ambiental e saúde do 
trabalhador, para redução dos riscos e 
agravos à saúde da população, 
intervindo nos problemas decorrentes do 
meio ambiente, da produção e circulação 
de bens e serviços de interesse da 
saúde. 

100% 
100% 

 

Ações realizadas com 
êxito. Manter as ações. 

Notificar e monitorar os casos suspeitos 
de pessoas contaminadas pela COVID-
19 

100% 100% 
Ações realizadas com 
êxito. 

Manter as ações. 

Monitorar os casos positivos de COVID-
19 pelo call center. 

100% 71% 
Ações realizadas com 
êxito. 

Manter as ações. 

Desenvolver ações de enfrentamento a 
possíveis surtos 
Epidemiológicos/pandemia, com objetivo 
de redução dos riscos de agravos à 
saúde da população, intervindo nos 
surtos epidemiológicos/pandemias que 
vierem a ocorrer 

100% 100% 
Ações realizadas com 
êxito. 

Manter as ações. 

Coleta de RT-PCR em todos os 
pacientes sintomáticos respiratórios 
notificados e monitorados que estejam 
entre os 3 e 7 dias de sintomas. 

100% 15,46% 

Após a pactuação da 
meta, foi introduzido um 
novo teste para 
diagnóstico do covid-19: 
o teste de antígeno. 
Esse passou a ser 
utilizado mais 
frequentemente pela 
sua praticidade entregar 
um resultado até 6 
horas após a coleta do 
exame. 

Manter a coleta de 
exame RT-PCR para 
casos hospitalares e 
para outros que 
sejam preconizados 
pela Secretaria de 
saúde do estado 
SESA-PR 

Monitorar todos os pacientes 
sintomáticos respiratórios e seus 
contactantes que estejam notificados na 
plataforma Notifica Covid-19/SESA PR 

100% 37,48% 
Devido à alta demanda e 
limitação  

 

 

 

Diretriz 4: Perspectiva da Gestão  
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Objetivo: Garantir e aprimorar a Gestão do funcionamento do sistema de saúde, 

segundo as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, provendo os recursos 

necessários para a execução de ações de serviços de saúde, em harmonia com a 

missão, visão e valores da Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava, cumprindo 

com as responsabilidades do Gestor do SUS, no âmbito municipal, conforme Lei 

Complementar 141/2012; Aprimorar o sistema municipal de informações em saúde com 

a implementação da regulação, controle, avaliação e auditoria; Implementar a Política de 

Humanização e de Educação Permanente; Aprimorar a Gestão do Trabalho e aprimorar 

a Educação em Saúde, para valorizar e qualificar os profissionais; Articular e integrar os 

processos de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos à Política de 

Educação Permanente, no âmbito da gestão municipal; Fortalecer a participação da 

comunidade e do controle social através do fortalecimento dos vínculos do Conselho 

Municipal de Saúde com a gestão/ SUS e aperfeiçoamento do sistema de Ouvidoria no 

SUS como instrumento estratégico de gestão municipal. 

 

AÇÕES 
META 
PACTUADA 

META 
ALCANÇADA 

ANÁLISE RECOMENDAÇÕES 

Planejar e monitorar a execução 
financeira do Fundo Municipal de Saúde, 
em conformidade com a Lei 
Complementar nº 141/2012 

≥15% 28,04 
O município cumpriu 
com o percentual 
mínimo de 15% de 
aplicação em saúde 

Manter ação e 
otimizar o uso dos 
recursos. 

Realizar estratégias de captação de 
recursos, junto a outras esferas 
governamentais e não governamentais; 

100% 100% 

Apesar do ano atípico, foi 
mantido o processo de 
captação de recursos de 
investimento e custeio. 

Manter ações e 
articulações para 
buscar novos 
investimentos 

Alimentar periodicamente e/ou fornecer 
subsídios para alimentação das 
informações, conforme cronograma 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, 
sistemas de informações de auxílio à 
gestão (DIGISUS/ SISPACTO/ SIOPS) 

100% 100% 

O município vem 
cumprindo com as 
exigências do MS e 
mantendo as 
informações atualizadas 
nos sistemas de 
informação. 

Manter as ações. 

Elaborar em conjunto com os 
departamentos, relatório anual descritivo 

1 - 
Cada 

Manter as ações. 
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de insumos e equipamentos 
adquiridos/utilizados, visando apoiar 
novas aquisições para o exercício 
subsequente 

Departamento/Divisão 
da Secretaria de Saúde 
realiza seus descritivos 
individualizados de 
caráter técnico e 
específico que compete 
a cada setor. (***) 

Planejar e acompanhar a execução 
orçamentária 

3 3 

Relatórios 
quadrimestrais 
apresentados no prazo 
e com a devida 
aprovação do CMS. 

Manter as ações. 

Garantir e apoiar a participação dos 
Conselheiros de Saúde em atividades 
que estejam relacionadas ao Controle 
Social promovidas por Conselhos de 
Saúde (Local, Distrital, Municipal, 
Estadual e Nacional) e outras entidades 
que contribuam para formação e 
exercício das funções de conselheiro. 

100% 100% 

Considerando as 
restrições impostas pela 
Pandemia de Covid-19, 
na medida do possível, 
buscou-se apoiar a 
participação dos 
Conselheiros de Saúde 
em atividades que 
estejam relacionadas ao 
Controle Social. O apoio 
é realizado de acordo 
com a disponibilidade 
financeira do município. 

Manter e intensificar 
as ações. 

Realizar Fórum Interinstitucional de 
Metodologias Ativas 

100% - 
Ações interrompidas 
devido ao 
enfrentamento da 
pandemia COVID-19 

Retomar as ações. 

Realizar Encontro de Fortalecimento da 
Atenção Primária e Rede de Urgência e 
Emergência nas suas diversas 
categorias 

100% - 

Os Encontros não foram 
realizados devido ao 
enfrentamento da 
pandemia COVID-19 

Retomar as ações. 

Realizar Encontro/ Capacitação para os 
demais setores da Secretaria de Saúde 
de acordo com o público alvo. 

100% 100% 

Os Encontros não 
ocorreram, mas, as 
Capacitações foram 
realizadas. Além da AB e 
Urgência a Vigilância 
também foi envolvida nos 
processos de 
capacitações 

Manter as ações 

Realizar Encontro de Saúde do 
Trabalhador 100% - Ações interrompidas 

devido ao 

Retomar as ações. 
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enfrentamento da 
pandemia COVID-19 

Planejar e acompanhar os períodos de 
férias, licenças e atestados dos 
servidores 100% 100% 

Ações realizadas com 

êxito. 
Manter as ações 

Diagnosticar as principais causas de 
absenteísmo e baixa produtividade. 70% 30% 

Ações interrompidas 
devido a pandemia 
COVID-19. 

Retomar ações 

Promover ações de apoio em relação a 
diminuição do absenteísmo e 
intervenção dentro das possibilidades da 
SMS 

80% 40% 

Parceria com a Real Clin 
– Campo Real para 
Atendimentos psicológico 
dos servidores, 
buscando diminuir o 
absenteísmo. 

Fortalecer e 
intensificar as ações 

Promover capacitação sobre direção 
defensiva em transportes sanitários 

100% - 
Ações interrompidas 
devido ao 
enfrentamento da 
pandemia COVID-19 

Retomar as ações. 

Promover capacitação/oficina para 
servidores novos de forma sistematizada 
e eficaz 

100% 80% 

Os novos servidores 
recebem capacitação 
sobre Indicadores e 
Rede de Atenção 

Manter e intensificar 
as ações 

Apoiar e incentivar processos de 
educação continuada aos servidores da 
Secretaria de Saúde 

30% 30% Ações realizadas.      Manter as ações 

Incentivar a pesquisa e projetos que 
possam agregar valor ao processo de 
trabalho, bem como incentivo de campo 
de prática de saberes em práticas 
relevantes 

100% 100% 
Autorização Projetos de 
Pesquisas e ou Projetos 
de extensão  

Manter as ações 
 

Fortalecer a parceria já existente através 
do COAPES. 

100% 100% 

No ano tivemos adesão 
ao contrato  de mais 
duas Instituições:   
Hospital São Vicente de 
Paulo e SENAC 

Manter as ações 

Fortalecer a Ouvidoria para o 
desempenho do seu papel, por meio de 
capacitação profissional para 
entendimento do seu real papel. 

100% - 
Ações interrompidas 
devido ao 
enfrentamento da 
pandemia COVID-19 

Retomar as ações. 

Elaborar relatórios quadrimestrais  da 
Ouvidoria da SMS com disponibilização 
de informações para gestão, CMS e 

3 3 Relatórios elaborados e 
apresentados 

Manter as ações 
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audiências públicas. juntamente aos 
relatórios 
quadrimestrais previstos 
na Lei 141/2012 

Acolher as manifestações demandadas 
na Ouvidoria e encaminhar aos 
departamentos responsáveis conforme 
demanda apresentada, garantindo o 
retorno da resposta dentro do prazo 
estabelecido. 

95% 82% 

Todas as demandas 
foram enviadas aos 
Departamentos, 
obtendo 82% das 
respostas dentro do 
prazo definido. 

Intensificar as ações 

Implantar serviço de pesquisa de 
satisfação ao  usuário SUS, por meio de 
cartilhas. 

12 0 
Ações não realizadas 
devido ao enfrentamento 
da COVID-19 

Retomar a ação no 
ano de 2022 

Implantar Protocolo de Consultas 
Especializadas 

1 1 

Protocolo elaborado 
pelo DRACA e enviado 
ao Departamento de 
Atenção à Saúde, 
visando sua 
implantação 

Manter e fortalecer as 
ações. 

Implementar a rotina de 
auditoria/regulação aos serviços sob 
gestão municipal 3 3 

Auditorias realizadas e 
apresentadas nos 
relatórios 
quadrimestrais. 

Manter as ações. 

Elaborar relatório de monitoramento da 
Produção ambulatorial/hospitalar dos 
estabelecimentos de saúde Contratados 
e/ou Conveniados. 

3 3 
Relatórios realizados e 
apresentados no 
quadrimestre 

Manter as ações. 

Reterritorialização da Saúde (Atenção 
Básica e Urgência e Emergência); 
Monitorar a estratificação das consultas 
dos serviços de urgência; 
Reavaliar a capacidade de atendimento 
do ESF pelo total de usuários 
cadastrados.  

100% - 

Ações interrompidas 
devido ao 
enfrentamento da 
pandemia COVID-19 

Reavaliar as ações. 

Criar estratégias para socializar 
informações ao cidadão sobre seus 
direitos utilizando os espaços por onde o 
trabalhador transita (ônibus, escolas, 
mídias, locais de trabalho, templos 
religiosos) 

4 4 

A comunicação da 
Secretaria de Saúde foi 
remodelada e muito 
atuante, principalmente 
em relação à pandemia 
da COVID e a 
Vacinação. 

Manter as ações. 
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Manter canais de comunicação com a 
comunidade para divulgação, 
atendimento e orientação da população. 

100% 100% 
Fortalecer os 
atendimentos pelo Call 
Center 

Manter e fortalecer as 
ações 

Prover recursos necessários para 
execução das ações de respostas à 
situação de pandemia pelo coronavírus 
e outros vírus respiratórios 

100% 100% 
No ano de 2021 os 
recursos foram voltados 
para a vacinação em 
massa da população. 

Manter e intensificar 
as ações. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Indicadores de Pactuação Interfederativa 

A Pactuação Interfederativa é o processo de negociação entre os entes federados 

(Municípios, Estados e Distrito Federal), que envolvem um rol de indicadores 

relacionados a prioridades nacionais em saúde, cabendo aos entes federados discutir e 

pactuar tais indicadores que compreendem os interesses regionais. 

 

PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA DE INDICADORES 2021 (SISPACTO) 

Nº Tipo Indicador Meta 2021 
Unidade de 
medida  

Resultado 
2021 

1 U 

NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (de 30 a 69 anos) PELO 
CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO 
APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E 
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS) 

448 Taxa 323 
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2 E 
PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL 
(MIF) INVESTIGADOS 

100 % 100 

3 U 
PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA 
BÁSICA DEFINIDA 

98,40 % 99,05 

4 U 

PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA 
CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), 
PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E 
TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL 
PRECONIZADA 

95 % 0 

5 U 
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO 
COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 
DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO 

80 % 95 

6 U 
PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE 
HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES 

100 % 100 

7 E NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA N/A N.Absoluto N/A 

8 U 
NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM 
MENORES DE UM ANO DE IDADE 

4 N.Absoluto 0 

9 U 
NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 
ANOS 

0 N.Absoluto 0 

10 U 

PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS 
DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS 
PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL 
LIVRE E TURBIDEZ 

79 % 121% 

11 U 

RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO 
ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO 
RESIDENTE DE DETEMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA 
MESMA FAIXA ETÁRIA 

0,60 RAZÃO 0,24 

12 U 

RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO 
REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA 
POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETEMINADO LOCAL E 
POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA 

0,40 RAZÃO 0,14 

13 U 
PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE 
SUPLEMENTAR 

49 % 44,98 

14 U 
PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS 
FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS 

18 % 15,98 
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15 U TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL. 9,9 N.Absoluto 7,35 

16 U 
NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO 
PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA 

0 N.Absoluto 10 

17 U 
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES 
DE ATENÇÃO BÁSICA. 

72 % 70,21 

18 U 
COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS 
CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA 

79 % 43,44 

19 U 
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL 
NA ATENÇÃO BÁSICA 

72 % 64,05 

20 U 
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO 
SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS. 

100 % 100 

21 E 
AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM 
EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA 

50 % 50 

22 U 
NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE 
COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE 
VETORIAL DA DENGUE 

04 N.Absoluto 04 

23 U 
PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO 
"OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS 
RELACIONADOS AO TRABALHO 

100 % 100 

 

Análise e Considerações dos Indicadores de Saúde 

 

● Indicador 4 

Nenhuma das vacinas para crianças menores de 1 ano alcançou a cobertura 

preconizada. Essa situação se repete nacionalmente desde o ano de 2016 e foi 

agravada pela pandemia do COVID-19, que diminuiu a disponibilidade de atendimento 

em alguns meses do ano. A busca pelo alcance da cobertura total de todas as vacinas 

preconizadas se torna extremamente necessária, uma prioridade para o PNI no ano de 
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2022. Para isso, será utilizado todo o aparato da rede pública, de forma a garantir que 

estas doenças que já estão erradicadas assim permaneçam.  

● Indicadores 11 e 12 

Os resultados alcançados demonstram que não foi atingida a meta, em função das 

dificuldades assistenciais de acesso devido às medidas restritivas impostas para o 

enfrentamento da pandemia da COVID-19. 

 

12.1 Indicadores específicos Vigilância Epidemiológica 

TIPO INDICADOR UD TOTAL 

UNIVERSAL NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DE 
NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E OUTRAS 
VIOLÊNCIAS IMPLANTADO 

N. 
ABSOLUTO 41 

UNIVERSAL NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E 
LOCAL DE RESIDÊNCIA. 

N. 
ABSOLUTO 10 

UNIVERSAL TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL. /1000 

7,35 

UNIVERSAL PROPORÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS % 

100 

UNIVERSAL PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS % 

100 

UNIVERSAL PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) 
INVESTIGADOS 

% 

100 

UNIVERSAL NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE N. 
ABSOLUTO 0 

UNIVERSAL NÚMERO DE CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA N. 
ABSOLUTO 0 

UNIVERSAL PROPORÇÃO DE PARTOS DE MÃES COM 7 OU MAIS 
CONSULTAS DE PRÉ NATAL 

% 79,74 
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13. Execução Orçamentária e Financeira 

 

13.1 Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa 

  Fonte: SIOPS 

 

 13.2 Informações Sobre Participação da Receita Própria Aplicada em Saúde 

Indicadores do Ente Federado 
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Indicador 
Transmissão 

Única 

1.1 Participação da receita de impostos na receita total do Município 17,02 % 

1.2 Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município 63,39 % 

1.3 
Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos 
transferidos para o Município 

7,25 % 

1.4 
Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos 
transferidos para a saúde no Município   

86,02 % 

1.5 
Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de 
Transferências da União para o Município 

16,39 % 

1.6 
Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na 
Receita Total do Município 

56,66 % 

2.1 
Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por 
habitante 

R$876,73 

2.2 Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 53,45 % 

2.3 Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 3,18 % 

2.4 
Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com 
Saúde 

10,08 % 

2.5 Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 0,77 % 

2.6 Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos 4,96 % 

3.1 
Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município 
com saúde 

18,98 % 

3.2 Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012 28,04 % 

Fonte: SIOPS 

Observação: 

a) Os indicadores 2.1 a 3.1 ao serem demonstrados na Situação de Entrega estão sendo 

calculados pela segunda fase da despesa, ou seja, empenhada. Esta fase é considerada 

visando atender às disposições da Lei nº. 4320, de 17 de março de 1964 e as normas 

editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sobre os demonstrativos que deverão 

compor o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (PT/STN: 560/01, 517/02, 

441/03, 471/04, 587/05 e 663/06). 

b) O indicador 3.2 (Participação da receita própria aplicada em Saúde) é calculado em 

conformidade com a Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000 e a 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 322, de 08 de maio de 2003. Pela 
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metodologia adotada pela equipe responsável pelo SIOPS, o cálculo tradicional do 

indicador 3.2 tem sido realizado baseado nas seguintes fases da despesa. 

 13.3 Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) 
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 A dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 

2021, foi de R$108.708.091,00. Foi empenhado R$145.959.703,47, liquidado 

R$135.817.797,82 e pago no referido exercício o montante de R$ R$133.958.283,26. A 

subfunção com despesa paga de maior relevância foi: a Atenção Básica com R 

$92.987.335,30. 

 A participação das despesas com ações e serviços públicos de saúde na receita 

líquida de impostos e transferências constitucionais e legais foi de 28,04%, acima do 

limite preconizado na Lei Complementar nº 141/2012, que é de 15%. 

 

 

 

14. Auditorias 

 

Informações de auditoria 

Existem Auditorias realizadas ou 
em fase de execução na Secretaria 
Municipal de Saúde no período? 
(Em andamento, Encerrada, 
Programada, Reprogramada ou 
Cancelada) 

Sim ( x  )    Não (      ) 
Em caso positivo, para cada Auditoria existente 
devem ser respondidos todos os itens apontados 
a seguir. 

Demandante: Órgão responsável pela auditoria: 

SESA/PR SMS-DRACA 

Nº da auditoria: Finalidade da auditoria: 

01 – HOSPITALAR – 
INTERNAMENTOS  

Comprovação de compatibilidade dos 
procedimentos solicitados e realizados através de 
auditoria analítica e operativa. Nos três 
quadrimestres de 2021 a equipe de auditores 
realizou visitas diárias na referida instituição, 
entrevistando paciente, identificando a porta de 
entrada SUS e o motivo do internamento, 
configurando auditoria operativa, juntamente se 
realiza a auditoria analítica com análise dos 
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laudos de solicitação de autorização de 
internação hospitalar – AIH, do prontuário e de 
sua autorização via Sistema de Regulação 
Estadual – MV. E sempre que necessário é 
recomendado ao hospital e/ou instituição e 5ª RS 
que reavalie o que se demonstra como 
fragilidade.  Todo o processo relatado de auditoria 
leva ao monitoramento das metas físicas e 
qualitativas que serão discutidas nas reuniões 
mensais de contratualização entre Município, 5ª 
RS e Hospital.   

Unidade Auditada: Status da auditoria: 

INSTITUTO VIRMOND  Finalizada ( x  ) Em andamento (   ) 

Recomendações: Encaminhamentos: 

Nada Consta  Nada Consta 

 

Existem Auditorias realizadas ou 
em fase de execução na Secretaria 
Municipal de Saúde no período? 
(Em andamento, Encerrada, 
Programada, Reprogramada ou 
Cancelada) 

Sim (   x  )    Não (      ) 
Em caso positivo, para cada Auditoria existente 
devem ser respondidos todos os itens apontados 
a seguir. 

Demandante: Órgão responsável pela auditoria: 

SESA/PR SMS-DRACA 

Nº da auditoria: Finalidade da auditoria: 

02 – HOSPITALAR – 
INTERNAMENTOS 

Comprovação de compatibilidade dos 
procedimentos solicitados e realizados através de 
auditoria analítica e operativa. Nos três 
quadrimestres de 2021 a equipe de auditores 
realizou visitas diárias na referida instituição, 
entrevistando paciente, identificando a porta de 
entrada SUS e o motivo do internamento, 
configurando auditoria operativa, juntamente se 
realiza a auditoria analítica com análise dos 
laudos de solicitação de autorização de 
internação hospitalar – AIH, do prontuário e de 
sua autorização via Sistema de Regulação 
Estadual – MV. E sempre que necessário é 
recomendado ao hospital e/ou instituição e 5ªRS 
que reavalie o que se demonstra como 
fragilidade.  Todo o processo relatado de auditoria 
leva ao monitoramento das metas físicas e 
qualitativas que serão discutidas nas reuniões 
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mensais de contratualização entre Município, 5ª 
RS e Hospital.   

Unidade Auditada: Status da auditoria: 

Hospital de Caridade São Vicente 
de Paulo 

Finalizada ( x  ) Em andamento (   ) 

Recomendações: Encaminhamentos: 

Nada Consta  Nada Consta 

Existem Auditorias realizadas ou 
em fase de execução na Secretaria 
Municipal de Saúde no período? 
(Em andamento, Encerrada, 
Programada, Reprogramada ou 
Cancelada) 

Sim (  x  )    Não (     ) 
Em caso positivo, para cada Auditoria existente 
devem ser respondidos todos os itens apontados 
a seguir. 

Demandante: Órgão responsável pela auditoria: 

SESA/PR SMS-DRACA 

Nº da auditoria: Finalidade da auditoria: 

03 – HOSPITALAR – 
INTERNMENTO  

Comprovação de compatibilidade dos 
procedimentos solicitados e realizados através de 
auditoria analítica. Nos três quadrimestres de 
2021 a equipe de auditores realizou a auditoria 
analítica, com análise dos laudos de solicitação 
de autorização de internação hospitalar – AIH, do 
prontuário e de sua autorização via Sistema de 
Regulação Estadual – MV. E sempre que 
necessário é recomendado ao hospital e/ou 
instituição e 5ªRS que reavalie o que se 
demonstra como fragilidade.    

Unidade Auditada: Status da auditoria: 

Hospital Semmelweis  Finalizada ( x  ) Em andamento (   ) 

Recomendações: Encaminhamentos: 

Nada Consta Nada Consta 

Existem Auditorias realizadas ou 
em fase de execução na Secretaria 
Municipal de Saúde no período? 
(Em andamento, Encerrada, 
Programada, Reprogramada ou 
Cancelada) 

Sim (   x  )    Não (      ) 
Em caso positivo, para cada Auditoria existente 
devem ser respondidos todos os itens apontados a 
seguir. 

Demandante: Órgão responsável pela auditoria: 

SESA/PR SMS-DRACA 

Nº da auditoria: Finalidade da auditoria: 

04 – ENCAMINHAMENTOS À 
ESPECIALIDADES 

Análise, nos três quadrimestres de 2021 das 
solicitações e liberação de acordo com as 
normativas e diretrizes norteadoras do SUS, 
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avaliando as prioridades. Trabalho diário realizado 
pelos médicos auditores/reguladores e equipe.  
Quando necessários maiores informações quanto 
ao encaminhamento se contra referência a UBS 
para correções necessárias e retorno à regulação 
para inserção na fila de espera. 

Unidade Auditada: Status da auditoria: 

Solicitações de Consultas 
Especializadas e Procedimentos 
pelas UBS 

Finalizada ( x  ) Em andamento (   ) 

Recomendações: Encaminhamentos: 

Nada Consta Nada Consta 

 

 

Existem Auditorias realizadas 
ou em fase de execução na 
Secretaria Municipal de Saúde 
no período? (Em andamento, 
Encerrada, Programada, 
Reprogramada ou Cancelada) 

Sim ( x  )    Não (      ) 
Em caso positivo, para cada Auditoria existente devem 
ser respondidos todos os itens apontados a seguir. 

Demandante: Órgão responsável pela auditoria: 

SESA/PR SMS-DRACA 

Nº da auditoria: Finalidade da auditoria: 

05 – TFD    Realizado nos três quadrimestres de 2021 a 
comprovação de conformidades através da auditoria 
analítica das solicitações de TFD (consultas e 
exames). Avaliação da necessidade de acompanhante 
respeitando-se o Protocolo TFD –SESA/PR 

Unidade Auditada: Status da auditoria: 

Solicitações de Consultas 
Especializadas e 
Procedimentos pelas UBS/TFD 

Finalizada ( x  ) Em andamento (   ) 

Recomendações: Encaminhamentos: 

Quando necessário  Quando necessário 

 

A auditoria é uma atividade da área de regulação da Secretaria Municipal de 

Saúde de Guarapuava, no caso da auditoria hospitalar realiza-se o acompanhamento de 

100% das autorizações de internamento hospitalar (AIH). Quanto aos procedimentos 

especializados da área ambulatorial, as solicitações e a liberação são realizadas  de 
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acordo com as normativas e diretrizes norteadoras do SUS. No caso das solicitações de 

Tratamento  Fora do Domicílio (TFD) é feito o acompanhamento de acordo com a 

Portaria 55/1999 do Ministério da Saúde. 

15. Considerações Finais 

 

O Sistema Único de Saúde – SUS é sem dúvida a maior política de inclusão social 

do Brasil e um dos maiores sistemas universais de saúde do mundo. Grande parcela da 

população brasileira depende do atendimento do setor público em saúde, por isso é 

fundamental a eficiência desse setor na provisão adequada de ações e serviços de 

saúde. Torna-se um significativo desafio ao gestor público equacionar 

oferta/demanda/necessidade x recursos orçamentários disponíveis.. 

A oferta de bens e serviços de saúde é uma das mais complexas e árduas tarefas 

no mundo moderno. Por outro lado, há evidentes limitações da capacidade de produzir 

tais bens e serviços na proporção da demanda, em virtude de diversos fatores. 

O subfinanciamento do SUS e a redução progressiva da participação federal tem 

levado a gestão municipal a ampliar a sua participação com recursos próprios para 

ações e serviços públicos de saúde. Apesar da Lei 141/2012 definir como recurso 

mínimo para a esfera municipal 15% de sua receita corrente líquida, o que se observa é 

que o município tem a cada ano, comprometido valores acima do percentual mínimo de 

suas receitas em ações e serviços públicos de saúde. 

Em síntese, as dificuldades elencadas até este ponto são expressão da realidade 

compartilhada por muitos gestores municipais, contudo, apenas o reconhecimento 

destes fatores não é suficiente para transpor essas barreiras, neste quesito, o 

planejamento das ações é o mecanismo mais assertivo para o apoio, direcionamento e 

eficiência na condução das ações. 
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Considerando o cumprimento da Programação Anual de Saúde e diante das 

adversidades enfrentadas em 2021, o município de Guarapuava conseguiu implementar 

políticas públicas importantes que elevaram o nível de saúde da população, o maior 

exemplo foi o baixo índice de mortalidade infantil, e a resposta  ao enfrentamento da 

pandemia da COVID-19. 

Guarapuava se manteve entre as principais cidades do Paraná com menor índice 

de infecção e de mortes provocadas pelo Coronavírus. A coordenação da Campanha 

Guarapuava Imunizada destaca que a gestão de diversas equipes de vacinadores em 

um só local possibilitou um controle rigoroso sobre as vacinas aplicadas, a facilidade de 

distribuição e reposição das doses, evitando o desperdício de vacinas.  

A estrutura da Central de Vacinação permitiu vacinar simultaneamente no sistema 

de drive-thru (dentro dos carros), em média, 5 pessoas a cada 3 minutos, contando o 

tempo do atendimento inicial, checagem de documentação, registro da vacinação e 

aplicação da dose. Essa agilidade e eficiência no trabalho dos profissionais envolvidos 

foram reconhecidas pelo público atendido.  

Ainda assim, mesmo com todos os avanços registrados, sabemos que ainda há um 

longo caminho até atingirmos o estágio ideal, focados na excelência da prestação de 

serviços à população. É necessário incorporar novas tecnologias na área de saúde 

digital, que demandam a adoção de novas posturas e que estejam abertas a mudanças 

necessárias e aos novos e inevitáveis desafios que se apresentam para os próximos 

anos. 

A integração de responsabilidades no planejamento, gestão e financiamento do 

SUS possibilitará melhor organização do sistema, qualificação do gasto da saúde e 

avanço na garantia de serviços de qualidade para a população.  

O SUS é uma conquista e uma responsabilidade de todos nós e imprescindível 

para possibilitar à população um acesso mais democrático e igualitário à saúde. 
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É nesse sentido que ganha especial importância a atuação dos Conselhos de 

Saúde, como poderosos instrumentos de controle social, que consistem no elo entre o 

cidadão-usuário e os responsáveis pela elaboração e execução das ações de saúde, 

possibilitando que a coletividade participe da formulação dos planos e das diretrizes 

dessa importante área. 

 Em 2022 inicia-se a vigência de um novo Plano Municipal de Saúde (2022-2025), 

feito a partir do Planejamento Estratégico realizado no ano de 2021, que elaborou o 

mapa estratégico apresentado neste relatório de gestão. Para o período 2022-2025 será 

definida a nova formatação da Programação Anual de Saúde com ênfase no capítulo 

que trata de diretrizes, objetivos, metas e indicadores (DOMI).  

Para o próximo exercício espera-se que o esforço constante na tentativa de 

qualificar as informações em saúde seja a melhor estratégia para a execução de projetos 

a partir de planos de ação que definam claramente os resultados a serem alcançados. 

Com isso, espera-se fortalecer as políticas públicas para que possam impactar na 

melhoria efetiva da situação de saúde e na qualidade de vida da população 

guarapuavana. 
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Anexo 01 – Resolução Mesa Diretora do CMS 

 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPUAVA 

 

RESOLUÇÃO CMS Nº. 004 DE 27 DE ABRIL DE 2021. 

 

Aprova a composição da nova Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, 
Exercício 2021/2023 – Guarapuava PR. 
 

Considerando o Conselho Municipal de Saúde de Guarapuava Estado do Paraná, 

órgão colegiado, do sistema descentralizado e participativo da Política de Saúde, com 

caráter deliberativo, normativo, fiscalizador e consultivo, de composição paritária entre 

o Governo e a Sociedade Civil 

Considerando o Art. 1º - O Conselho Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal nº 

207, de 15 de julho de 1991, é órgão colegiado que possui caráter permanente e 

deliberativo do Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito municipal. 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Guarapuava Estado do Paraná, em 

Reunião Ordinária (de maneira remota), realizada no dia 27 de abril de 2021, através 

do Aplicativo Google Meet - Login: meet.google.com/eqn-yxzn-dwy, em face da 

pandemia do Covid-19 - no uso de suas competências regimentais e atribuições 

conferidas pela Lei Nº 2.493/2015. 

Resolve: 

 Art. 1º Aprovar a nova Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde para exercer 

mandato 27 de abril de 2021 a 27 de abril de 2023, com a seguinte composição: 
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I – Presidente: Joarez Camargo, segmento / Usuários do SUS; 

II – Vice-Presidenta: Selma Assumpção Dias, segmento / Usuários do SUS; 

 

 

 

 

III – 1ª Secretária: Samantha Oliveira Lana, segmento / Trabalhadores do SUS; 

IV – 2ª Secretária: Cintia Raquel Bini Quartieiro, segmento / Prestadores de Serviços 
do SUS. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Joarez Camargo  
Presidente Eleito 
 Conselho Municipal de Saúde 
 
 
 
Homologo a Resolução CMS Nº. 004, de 27 de Abril de 2021, nos 

termos Lei Federal nº. 8.142/1990 e Lei Municipal Nº. 2.493/2015. 

 

Dr. Jonilson Antonio Pires 
Secretário Municipal de Saúde 
Resolução Nº 8.418/2021 
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Anexo 02 – Resolução Aprovação PAS - 2021 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPUAVA 

 

 

RESOLUÇÃO Nº. 0014, de 24 de Novembro de 2020–Conselho Municipal de Saúde 

– Município de Guarapuava, Estado do Paraná. 

 

Dispõe sobre a PAS – Programação Anual de Saúde, 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Guarapuava – 
2021 e prescreve as providências que enumera. 

 

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Guarapuava, em sua 11ª Reunião 

Ordinária realizada em 24 de Novembro de 2021, no uso das prerrogativas 

conferidas pela Lei Federal n.º 8.080, de 19/09/90, Lei Federal n.º 8.142, de 

28/12/90, e pela Lei Municipal n.º 2.493/2015. 

 

 
RESOLVE:  

 
Art. 1.º Aprovar a Programação Anual de Saúde – PAS 2021 – Secretaria Municipal 

de Saúde de Guarapuava, Estado do Paraná. 

Art. 2º Esta resolução entra vigor na data de sua publicação. 

 
 
Guarapuava, 24 de Novembro de 2020. 
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Altair Angelo dos Santos 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
Resolução 006/2019 
 
 

 

 

 

Homologo a Resolução CMS Nº 0014, de 24 de Novembro de 2020, nos termos Lei 

Municipal nº 2.493/2015. 

 

JonilsonAntonio Pires 
Secretário Municipal de Saúde 
Decreto 7988/2020 
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Anexo 03 – Plano de Imunização de Guarapuava contra a COVID-19 

 

 

PLANO DE IMUNIZAÇÃO DE GUARAPUAVA CONTRA A COVID-19 

 

PREFEITO DE GUARAPUAVA 

Celso Góes 

SECRETÁRIO DA SAÚDE 

Jonilson Antonio Pires 

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO 

Leonardo Rauen 

Chefe Da Departamento De Vigilância Em Saúde - DVS 

Coordenadora do plano 

Chayane Andrade 

Chefe Do Divisão De Vigilância Epidemiológica - DIVE 

Coordenador do Plano 

Hiagor Silva 

Chefe Do Departamento De Atenção A Saúde - DAS 

Solange Rossetin 
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APRESENTAÇÃO 

Conforme apresentado no plano de imunização contra o covid-19 publicado 

pelo governo federal no dia 10/12/2021, estabelece como atribuições dos 

municípios: 

§ A coordenação e a execução das ações de vacinação elencadas 

pelo PNI, incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais 

(como campanhas e vacinações de bloqueio) e a notificação e 

investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à 

vacinação; 

§ A gerência do estoque municipal de vacinas e outros insumos, 

incluindo o armazenamento e o transporte para seus locais de uso, de 

acordo com as normas vigentes; 

§ O descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas 

utilizados, conforme as normas técnicas vigentes; 

§ A gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o 

processamento, a consolidação e a avaliação da qualidade dos dados 

provenientes das unidades notificantes, bem como a transferência dos 

dados em conformidade com os prazos e fluxos estabelecidos nos 

âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das informações às 

unidades notificadoras. 

Este plano visa a organização e desenvolvimento de estratégias para a 

operacionalização da vacinação, alcançando as atribuições estabelecidas pelo 

plano nacional. 

 

 

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

No Brasil, até 09 de dezembro de 2020 foram confirmados mais de 6,7 

milhões de casos da covid-19, 178 mil óbitos e 5,9 milhões de recuperados. Até 

o final do mês de outubro de 2020, foram notificados cerca de 860 mil casos de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados, com mais de 50% 

dos casos confirmados para covid-19 (n=465.092). A nível municipal, foram 

confirmados em Guarapuava até o dia 10 de janeiro de 2021, 5407 casos, sendo 

estes 4645 recuperados e 68 óbitos. 
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CARACTERIZAÇÃO DE GRUPOS DE RISCO 

A caracterização dos grupos de risco já está definida pelo ministério, e 

consta no plano nacional de operacionalização. A saber: 

“Estudos identificaram que determinadas condições e/ou comorbidades 

elevam o risco para o desenvolvimento de formas graves da doença como: idade 

superior a 60 anos; diabetes mellitus; doença pulmonar obstrutiva crônica; 

doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; hipertensão; 

indivíduos transplantados de órgãos sólidos; anemia falciforme; câncer; 

obesidade grave (IMC≥40); e populações indígenas.” 

Plano nacional de operacionalização da vacinação contra o 

covid-19. 

 

 

Uma vez que o programa de imunização já contempla os grupos de risco 

e já propõe uma estratégia de vacinação prioritária para as fases, fica 

impossibilitada a esfera municipal da mudança nos grupos propostos. 

 

 

GRUPOS PRIORITÁRIOS A SEREM VACINADOS E ESTIMATIVA DE 

VACINAS NECESSÁRIAS. 

 

Fa
se
s 

População-alvo 
Po

p. 

Esti

mada

1 

 
Trabalhadores de Saúde 3395 * 

 
Pessoas de 80 anos e mais 2625 
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Pessoas de 75 a 79 anos 2685 

1ª Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas 29 

 
Indígenas2 0 

 
Número de doses estimada (esq. 2 doses) + 5% de 
perda 

18342 

 
Pessoas de 70 a 74 anos 3539 

2ª 
Pessoas de 65 a 69 anos 5066 

 
Pessoas de 60 a 64 anos 5884 

Forças de Segurança e Salvamento** 
563 

Número de doses estimada (esq. 2 doses) + 5% de perda 30990 

Subtotal doses fase 1 e 2 

(considerando doses e 5% de 

perda 

48769 

3ª Portadores de comorbidades 8046 

Número de doses estimada (esq. 2 doses) + 5% de perda 16867 

Subtotal doses fase 1, 2 e 3 

(considerando doses e 5% de 

perda 

65666 
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Professores, nível básico ao superior 2730 

4ª 
Funcionários do sistema prisional 

212 

 Profissionais da Assistência Social Municipal 
139 

Número de doses estimada (esq. 2 doses) + 5% de perda 7076 

Total de doses grupos prioritários 

(considerando doses e 5% de 

perda) 

73305 

“Vale ressaltar que os grupos previstos são preliminares, passíveis de 

alteração a depender das indicações da vacina após aprovação da Anvisa, 

assim como as possíveis contraindicações. Destaca-se ainda que há outros 

grupos populacionais considerados prioritários, a serem incluídos dentre as 

fases apresentadas, discutidos no âmbito da câmara técnica, a exemplo das 

populações Ribeirinhas e Quilombolas, cuja estimativa populacional está em 

atualização pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para 

avaliação de qual fase esses grupos estarão inseridos, de acordo com o cenário 

de disponibilidade de vacinas e estratégia de vacinação” 

Plano nacional de operacionalização da vacinação contra o 

covid-19 

 

 

*Anexo I após atualização Plano Estadual de Vacinação em 26/01/2021. 

** Anexo II após comunicado da SESA-PR no dia 02/04/2021. 

***Anexo III com atualização de comorbidades com início da fase 3. 

PORTADORES DE COMORBIDADES. 

A terceira fase de vacinação contra a COVID-19 inclui os portadores de 

comorbidades com idade menor a 60 anos, não contemplados nas fases 

anteriores da vacinação. 
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As comorbidades elegíveis a vacinação contra a covid-19 em Guarapuava 

segue o preconizado pelo ministério da saúde e Plano estatual de vacinação 

contra a covid-19 no estado de paraná, publicado no dia 30 de abril de 2021, e 

estão no Anexo III deste plano. 

Inicialmente, a vacinação contemplará gestantes com comorbidades, 

portadores de deficiência do Benefício de Prestação Continuada, portadores de 

síndrome de Down e portadores de doença renal crônica dialíticos. A seguir, 

todos os portadores das outras comorbidades serão contemplados. A 

comprovação da comorbidade se dará através de acesso ao prontuário de 

atendimento do paciente no Sistema Único de Saúde do município, e em casos 

de usuários da saúde complementar, através de comprovante de comorbidades 

a ser emito pelo médico prescritor no portal de serviços do CRM-PR. 

 

 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Dado o cenário epidemiológico, considerando o fato que ambientes 

fechados e seguindo o fato que escolas são considerados serviços essenciais, 

ficou definido a nível estadual após reunião no dia 06 de maio envolvendo 

COSEMS/PR, CRESEMS, e a SESA, a antecipação e iniciação da vacinação 

para o público de Trabalhadores de Educação. 

 

A vacinação para trabalhadores da educação ocorrerá de maneira 

escalonada, priorizando público de 55 a 59 anos, escalonando gradativamente, 

conforme a disponibilidade de doses. 

 

 

 

 

MECANISMO DE GESTÃO 

 

Em apoio as ações da secretaria municipal de saúde no que tange a 

vacinação, foi convocado um grupo de debate sobre vacinação, contendo as 
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mais diversas entidades, a fim de se compreender e unificar as ações com a 

colaboração dos mais diversos setores da sociedade. 

 

Convida-se para compor o comitê: 

 

·Ministério Público; 

·26 GAC; 

·Polícia Militar; 

·Polícia Civil; 

·Representante da Câmara de Vereadores; 

·Secretaria de Comunicação; 

·SMS (Diretores); 

·Conselho Municipal de Saúde. 

 

LOGÍSTICA E REDE DE FRIO 

 

A Rede de Frio municipal é composta por câmaras de conservação de 

imunobiológicos dentro dos padrões estipulados pelo Ministério da Saúde. 

 

Possuímos 01 Centro Municipal de Vacinação e 33 unidades de saúde 

com salas equipadas e passando por manutenção preventiva constante evitando 

assim perdas vacinais. 

 

Está prevista para logística a centralização das doses na rede de frio 

pertencente a vigilância epidemiológica. Nos dias definidos para campanha, a 

equipe de logística acompanhará o transporte para o local de coleta, 

acompanhados da segurança pública, e a mesma equipe será a responsável 

pelo retorno dessas doses para as câmaras de armazenamento. 
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Em relação a vacinação dos acamados, espera-se contar com 15 carros, 

para que possam atender as 33 unidades de saúde, de forma a vacinação dos 

acamados ocorrer de forma simultânea a estratégia de vacinação Praça Candido 

Xavier. Cada responsável pela equipe volante será responsável pelas doses de 

vacina a ele direcionadas, e pelo seu retorno para a unidade de armazenamento. 

 

 

APLICAÇÃO DA VACINA 

 

A aplicação das vacinas está em sua totalidade baseada no programa 

nacional de imunização, bem como nas recomendações gerais do ministério da 

saúde no tangente a vacinações e as boas práticas de aplicação de vacinas já 

utilizadas corriqueiramente nas aplicações de outras vacinas no município de 

Guarapuava. 

 

Antes da vacinação, devem ser realizados procedimentos de conferencia 

para garantir a aplicação de vacina apenas nos pacientes passiveis de vacinação 

naquela fase. Também deverão ser observados aspectos contra indicadores da 

vacina, como alergia ou reação anafilática previa a algum componente da vacina, 

gestação, uso de medicamentos e a existência de sintomas que possam 

prorrogar a aplicação da vacina. 

 

As vacinas serão armazenadas de caixas térmicas próprias para o 

transporte de vacinas, e transportadas até o local de vacinação toda a manhã, e 

seu excedente de volta ao local de armazenamento definitivo, onde está 

localizada a rede de frio. 

 

 

 

ESTRATÉGIA PRAÇA CÂNDIDO XAVIER 
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Planeja-se a realização de campanha de vacinação na praça Candido 

Xavier. Localizada em frente ao paço municipal, serão distribuídas tendas na 

região que abrigarão os vacinadores e os registradores da vacina, distribuídos 

em pares por cada tenda. 

 

Serão realizados turnos de trabalho de 8 horas, com a presença de 10 a 

12 vacinadores distribuídos em suas respectivas tendas. Os pacientes serão 

abordados na entrada da estrutura, e avaliados quando a sua elegibilidade para 

a vacinação, na tenda de triagem. Após encaminhados para as tendas de 

espera, de onde serão encaminhados para a tendas de vacinação. 

 

Figura 1 – Modelo de distribuição da estratégia Praça Cândido Xavier 

 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

O sistema de informação será fornecido pelo ministério e é chamado de SI-

PNI, a ser acessado pelo linkhttp://www.si-pni-tr.saude.gov.br. 

 

O sistema foi apresentado durante videoconferência pela 5 regional de 

saúde no dia 08/01/2021. Contém ponto para cadastramento para novos 

pacientes e para habilitação de vacina. O sistema é capaz de distinguir se o 

paciente está apto para a aplicação da vacina e em qual fase. Pode ser usado in 

loco, e deve haver o cadastramento do vacinado anteriormente a vacinação do 

paciente. 

O sistema não contempla ainda, por estar em fase de testes, um método 

de exportação dos dados que serão necessários para a comunicações das 

ações da secretaria em relação a campanha de vacinação. Dessa forma, 

planeja-se a construção de uma tabela de dados de Guarapuava, com criação 

de formulário único, a ser preenchido pelo vacinador. 

 

Também fora confeccionado um sistema de informação próprio através do 

google drive para maior controle e possibilidade de acompanhamento dos dados 

dos vacinados. 

 

http://www.si-pni-tr.saude.gov.br/
http://www.si-pni-tr.saude.gov.br/
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DOSES SOBRESSALENTES 

Uma vez que o inicio de recebimento de doses inclui frascos de 10 doses, 

em alguns dias podem ser detectados residuais de doses nos frascos ao final do 

expediente da tenda. Nestes casos, serão chamados para vacinação 

profissionais contemplados na fase vigente do plano, a fim de evitar o descarte 

de doses. 

 

 

FARMACOVIGILÂNCIA 

O monitoramento dos eventos pós vacinação seguiram as recomendações 

dispostas no Protocolo De Vigilância Epidemiológica E Sanitária De Eventos 

Adversos Pós-Vacinação. Serão capacitados todos os níveis de atendimento a 

fim de identificar um evento pós-vacinação e preenchimento de ficha de 

monitoramento de evento adverso (fornecida em anexo). Estes deverão ser 

notificados ao DVS, onde serão tomadas as devidas medidas como notificação 

da regional de saúde e notificação no e-SUS. 

 

COMUNICAÇÃO 

Desde os primeiros avanços nos estudos das vacinas contra a Covid-19, 

Guarapuava se prepara para esse momento tão importante e esperado que é a 

vacinação. Por isso, a prefeitura agiu estrategicamente para adquirir insumos 

para a vacinação, como seringas, agulhas, algodão, luvas, todos os 

equipamentos necessários. Além disso, também foram estruturadas estratégias 

para proteger a população guarapuavana de forma organizada. 

Essa campanha de vacinação será extensa e diferente de todas as outras 

que a história já viu, e a comunicação será fundamental para informar de forma 

transparente a população sobre o andamento da imunização contra o coronavírus 

na cidade e o retorno normalizado das atividades. 

A comunicação seguirá tendo como norte as ações já desenvolvidas 

durante a pandemia, como os boletins diários da situação da pandemia na cidade; 

criação de canais de comunicação exclusivos para a covid-19, como os perfis no 
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Instagram e Facebook (Guarapuava_covid); gráficos sobre a atual situação no 

site; entrevistas frequentes para os veículos de comunicação da cidade; matérias 

e releases constantes sobre dados da pandemia, atendimentos, sanitização de 

espaços públicos, medidas de controle e prevenção; etc. 

Para dar início as informações sobre a Campanha de Vacinação contra a 

Covid- 19 em Guarapuava faremos um material jornalístico completo para disparo 

aos veículos de comunicação da cidade, com release explicativo de cada ponto 

do plano e um vídeo com a chefe da Vigilância Sanitária apresentando o plano, 

destrinchando detalhes sobre a estrutura, logística, armazenamento, insumos, 

profissionais, segurança, etc. 

Nesse primeiro momento, focaremos a comunicação em mostrar que a 

cidade está preparada para receber e aplicar as vacinas. Para questão de 

organização, agilidade e também para tranquilizar a população faremos um 

cadastro prévio para todas as pessoas que vão se vacinar. Ou seja, nossa 

segunda estratégia de comunicação é fazer com que todos acessem a nossa 

plataforma e realizem o cadastro, para que elas possam futuramente ser 

chamadas para a vacinação. Reforçaremos a comunicação das fases da vacina, 

para que a população acompanhe em tempo real em qual fase está a vacinação. 

Nosso objetivo é ser o mais transparente possível. Por isso, criaremos 

boletins de vacinados que serão atualizados conforme as aplicações forem 

acontecendo. Também ao longo de toda a campanha reforçaremos todas as 

medidas de prevenção de contaminação que devem ser mantidas inclusive pelos 

vacinados. 

Para a campanha utilizaremos as redes sociais da prefeitura (orgânica e 

paga), as notícias do site oficial do munícipio, spots nas rádios, entrevistas e 

envios de materiais para a imprensa da cidade. A produção de conteúdo será 

priorizada para os materiais focados na vacinação. 
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Além do jornalista responsável pelo contato com a imprensa, também 

teremos 2 porta-vozes para entrevistas e repasse de informações, que serão o 

Secretário de Comunicação, e a Coordenadora da Campanha de Vacinação. 

A própria estrutura do Centro de Vacinação é uma estratégia de 

comunicação, pois está localizado na praça em frente à prefeitura. Além disso, o 

espaço conta com uma sala exclusiva para a secretaria de comunicação e outra 

sala com cadeiras e backdrop para atender a imprensa. Toda a estrutura do 

centro de vacinação será plotada e terá banners com a identidade visual da 

campanha municipal de vacinação. Por todo o espaço terá adesivos de 

distanciamento social e informativos incentivando a higienização das mãos, e uso 

obrigatório de máscaras. Os vacinados receberão um material com todas as 

recomendações pós vacina. 

Essas são algumas das ações de comunicação que desenvolveremos para 

esse momento da pandemia, seguindo sempre as orientações do Governo do 

Estado e Federal. 

 

 

Escalonamento da vacinação em Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços 

de Saúde, visando execução do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19 

do Paraná conforme atualização do Plano Estadual em 26/01/2021. 

I-             INTRODUÇÃO Considerando a população a ser vacinada e 

o quantitativo de vacinas disponíveis, os conceitos e 

escalonamento, abaixo apresentados, visam a subsidiar a 

execução do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19. 

Este conteúdo será atualizado sempre que houver modificações 

nas variáveis ora consideradas e de acordo com mudanças no 

Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a 

COVID-19, do Programa Nacional de Imunizações – PNI, do 

Ministério da Saúde. 

II-            TRABALHADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE Pessoa que 

exerce as atividades laborais em serviço de saúde (instituições 
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públicas e privadas prestadoras de serviços de internação 

hospitalar e instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de 

saúde). Os locais de trabalho são de natureza diversa, desde 

onde se realiza a assistência direta ao usuário acamado, até 

ambientes cujas atividades desenvolvidas são, exclusivamente, 

administrativas. Deste modo, ainda que se enquadre como 

trabalhador de serviço de saúde, a exposição ao risco é diversa 

nos diferentes ambientes de trabalho. A priorização da vacinação 

contra a COVID- 19 no grupo prioritário de Trabalhadores de 

Saúde que atuam em Serviços de Saúde será em conformidade 

com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 

Contra a COVID-19 (PNI/MS, 2021, 2ª Edição), e escalonada por 

local de atividade. Todos os trabalhadores de saúde serão 

vacinados, porém, a ordem de prioridade temporal para a 

vacinação está escalonada em subgrupos, conforme 

apresentado abaixo. 

III-           ESCALONAMENTO DA VACINAÇÃO EM TRABALHADORES 

DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

PÚBLICOS E PRIVADOS A execução do Plano Estadual de Vacinação 

Contra a 

COVID-19 no Paraná se dará em etapas (1 a 10) correspondentes aos 

subgrupos de trabalhadores de saúde (ordem operacional e 

cronológica). Exemplificando, ao término da vacinação dos 

trabalhadores do subgrupo 1, inicia-se a vacinação para os 

trabalhadores pertencentes ao subgrupo 2 e assim, sucessivamente. 

 

SUBGRUPOS DE TRABALHADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

1. Trabalhadores vacinadores/aplicadores da vacina contra a COVID-19. 

2. Trabalhadores de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 

3. Trabalhadores de hospitais e serviços de urgência e emergência (UPA, SAMU, 

SIATE), de referência* COVID-19, Clínicas de Diálise, Serviços de Oncologia: 3.1 

Trabalhadores que atuam na assistência direta a paciente COVID-19; 

      Trabalhadores de apoio/suporte ao paciente e à equipe que atende COVID-

19 (motorista, laboratório, imagem, limpeza, nutrição, entre outros); 
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      Trabalhadores que atuam em Clínicas de Diálise e Serviços de Oncologia, 

devido ao risco de transmissão do vírus aos pacientes; 

     Trabalhadores em geral, exceto de áreas administrativas. 

* Serviço de saúde que presta atendimento à paciente COVID-19. 

 

4. Trabalhadores de Centros de Atendimento à COVID-19. 

5. Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) e de Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS). 

6. Trabalhadores de laboratórios que coletam ambulatorialmente e processam 

testes/exames laboratoriais para a COVID-19. 

7. Trabalhadores dos demais serviços de Urgência e Emergência, 

como os Pronto Atendimento (PA) que não são referência para COVID-

19 e de hemocentros. 

8. Trabalhadores que atuam na Vigilância em Saúde que desenvolvem 

atividades de campo relacionadas à COVID-19. 

9. Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais e hospitalares, trabalhadores 

atuantes em farmácias, em sistema funerário que tenham contato com cadáveres 

potencialmente contaminados (COVID-19), cuidadores domiciliares, doulas, e 

trabalhadores atuantes em áreas administrativas, inclusive da gerência e gestão 

da saúde. 

10. Trabalhadores de serviços ambulatoriais e hospitalares, públicos e 

privados, que se encontram em teletrabalho devido pandemia, e demais 

não listados anteriormente. 

Atualizado em 26.01.2021. 

 

 

 

DESCRIÇÃO DAS COMORBIDADES INCLUÍDAS COMO 

PRIORITÁRIAS PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 
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Grupo de comorbidades 
Descriç

ão 

Diabetes mellitus Qualquer indivíduo com diabetes 

Pneumopatias crônicas graves Indivíduos com pneumopatias graves 
incluindo doença pulmonar obstrutiva 
crônica, fibrose cística, fibroses 
pulmonares, pneumoconioses, 
displasia broncopulmonar e asma 
grave (uso recorrente de corticoides 
sistêmicos, internação prévia por 
crise 

asmática). 

Hipertensão Arterial Sistêmica Qualquer indivíduo com Hipertensão 

Arterial 

Sistêmica. 
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Doenças cardiovasculares Insuficiência cardíaca (IC) IC com 
fração de ejeção reduzida, 
intermediária ou preservada; em 
estágios B, C ou D, independente de 
classe funcional da New York Heart 
Association. Cor-pulmonale e 
Hipertensão pulmonar: Cor-pulmonale 
crônico, hipertensão pulmonar 
primária ou secundária. Cardiopatia 
hipertensiva (hipertrofia ventricular 
esquerda ou dilatação, sobrecarga 
atrial e ventricular, disfunção 
diastólica e/ou sistólica, lesões em 
outros órgãos-alvo). Síndromes 
coronarianas Síndromes coronarianas 
crônicas (Angina Pectoris estável, 
cardiopatia isquêmica, pós Infarto 
Agudo do Miocárdio, outras). 

Valvopatias: Lesões valvares com 
repercussão hemodinâmica ou 
sintomática ou com 
comprometimento miocárdico 
(estenose ou insuficiência aórtica; 
estenose ou insuficiência mitral; 
estenose ou insuficiência pulmonar; 
estenose ou insuficiência tricúspide, 
e outras). 

Miocardiopatias e Pericardiopatias 
Miocardiopatias de quaisquer 
etiologias ou fenótipos; pericardite 
crônica; cardiopatia reumática. 
Doenças da Aorta, dos Grandes 
Vasos e Fístulas arteriovenosas 
Aneurismas, dissecções, hematomas 
da aorta e demais 

grandes vasos. Arritmias cardíacas 

com 
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 importância clínica e/ou cardiopatia 
associada (fibrilação e flutter atriais; 
e outras). Cardiopatias congênita no 
adulto: Cardiopatias congênitas com 
repercussão hemodinâmica, crises 
hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; 
arritmias; comprometimento 28 
miocárdico. Próteses valvares e 
Dispositivos cardíacos implantados: 
Portadores de próteses valvares 
biológicas ou mecânicas; e 
dispositivos cardíacos implantados 
(marca- passos, cardio 
desfibriladores, ressincronizadores, 
assistência circulatória 

de média e longa permanência) 

Doença cerebrovascular Acidente vascular cerebral 
isquêmico ou hemorrágico; ataque 
isquêmico transitório; 

demência vascular 

Doença renal crônica Doença renal crônica estágio 3 ou 

mais (taxa 

de filtração glomerular < 60 

ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome 

nefrótica. 
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Imunossuprimidos Indivíduos transplantados de órgão 
sólido ou de medula óssea; pessoas 
vivendo com HIV e CD4 10 mg/dia ou 
recebendo pulsoterapia com 
corticoide e/ou ciclofosfamida; 
demais indivíduos em uso de 
imunossupressores ou com 
imunodeficiências primárias; 
pacientes oncológicos que realizaram 
tratamento quimioterápico ou 
radioterápico nos últimos 

6 meses; neoplasias hematológicas 

Anemia falciforme Anemia falciforme 

Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 

Síndrome de Down Trissomia do cromossomo 21 

Cirrose hepática Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C 

Gestantes e Puérperas Mulheres em idade fértil em 
acompanhamento por gravidez 
ou com diagnóstico de gravidez 
recente. 

Puérperas: Mulheres que 

passaram por trabalho de parto 

a 45 dias ou menos 
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Pessoas com deficiência permanente Considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de 
longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, o 
qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 
Este grupo inclui pessoas com: 1. 

Limitação motora que cause grande 

 

 

 dificuldade ou incapacidade para 
andar ou subir escadas. 2. Indivíduos 
com grande dificuldade ou 
incapacidade de ouvir mesmo com 
uso de aparelho auditivo. 3. 
Indivíduos com grande dificuldade ou 
incapacidade de enxergar mesmo 
com uso de óculos. 4. 

Indivíduos com alguma deficiência 
intelectual permanente que limite 
as suas atividades habituais, como 
trabalhar, ir à 

escola, brincar, etc. 
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