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FICHA DE SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO

1 DADOS DO MUNICÍPIO / COMARCA

Município Rio Negro

Comarca Rio Negro

Promotor (a) Gisele Silvério da Silva

2 BASES DE DADOS CONSULTADAS

Instituição/órgão Base de dados

Ministério da Saúde

- Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde / SIOPS;

- Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE);

- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES;

- Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS;

- SIACS – Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde

Departamento de atenção básica

Secretaria de Estado da Saúde
- Plano Estadual de Saúde – 2016/2019;

- Plano Diretor de Regionalização;

Secretaria Municipal de Saúde

- Plano Municipal de Saúde (SargSUS/MS)

- Programação anual de saúde (SargSUS/MS)

-  Lei  Orçamentária  em  vigor  (página  do  município  na  internet  ou
solicitação à PJ);

- Relatório da última Conferência Municipal de Saúde;

Ministério Público do Paraná - procedimentos da Promotoria de Justiça;

Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social (IPARDES)

- caderno estatístico do município;

Judicialização
- identificação das ações judiciais em saúde contra o município (número
/ objeto );

Contencioso administrativo
- Ouvidoria SUS

- identificação do objeto e fase em que se encontra;

Conselho Municipal de Saúde - indicação de pontos críticos na assistência;

Profissionais de saúde - percepção sobre a situação sanitária do município.
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3 DADOS GERAIS RELEVANTES

3.1 Índices de Desenvolvimento Municipal e Humano

IPARDES – Cadernos Municipais – outubro de 2017

Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) – 2010

Informação1 Rio Negro Paraná* Observações

Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) 0,760 0,749 Alto

IDHM – Longevidade 0,863 0,830 Acima da média estadual

   – Esperança de vida ao nascer 76,75 anos - -

IDHM – Renda 0,721 0,757 Pouco abaixo da média estadual

 – Renda per capita R$ 709,13  R$ 870,59 Abaixo da média estadual

Classificação na unidade da federação 19 - -

Classificação nacional 366 - O Brasil possui 5.561 municípios.
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD, IPEA, FJP
Nota: Os dados utilizados foram extraídos dos Censos Demográficos do IBGE.
(1) O índice varia de 0 (zero) a 1 (um) e apresenta as seguintes faixas de desenvolvimento humano municipal: 0,000 a 0,499 - muito
baixo; 0,500 a 0,599 - baixo; 0,600 a 0,699 - médio; 0,700 a 0,799 - alto e 0,800 e mais - muito alto.
Nota: *fonte: Ipardes. http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83880&btOk=ok

3.2 Dados populacionais e de renda

IPARDES – Cadernos Municipais – novembro 2017

População censitária segundo tipo de domicílio e sexo – 2010

Tipo de domicílio Masculina Feminina Total

Urbano 12.627 13.083 25.710 

Rural 2.943 2.621 5.564 

Total 15.570 15.704 31.274
Fonte: IBGE - censo demográfico

População censitária segundo tipo de deficiência – 2010

Tipo de deficiência População

Pelo menos uma das deficiências investigadas (1) 5.598 

Visual 3.793 

Auditiva 1.600 

Física e/ou motora 1.937 

Mental e/ou intelectual 362 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra
NOTA: Posição dos dados, no site da fonte, 14 de maio e 28 de julho de 2014.
(1) A mesma pessoa pode apresentar mais de um tipo de deficiência
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Índice de desenvolvimento municipal, por área - 2014

Informação Índice

Emprego, renda e produção agropecuária 0,6358 

Educação 0,8710 

Saúde 0,8517 
Nota: O desempenho municipal é expresso por um índice cujo valor varia entre 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, maior o 
nível de desempenho do município com relação ao referido indicador ou o índice final. Com base no valor do índice os municípios 
foram classificados em quatro grupos: baixo desempenho (0,000 a < 0,400); médio baixo desempenho (0,400 a < 0,600); médio 
desempenho (0,600 a < 0,800); e, alto desempenho (0,800 a 1,000). 
Fonte: IPARDES 
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83880

DATASUS - Ministério da Saúde

Indicador Rio Negro Paraná

Proporção de pessoas com baixa renda (<1/2 SM) 20101: 23.47% 21,29%2

3.3 Despesas municipais

SIOPS

Quadro B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde 

Despesas
Dotação Atualizada

2017
Despesa Empenhada

Até 5º Bim/2017
Despesa Liquidada

Até 5º Bim/2017
Despesa Paga Até 5º

Bim/2017

Despesa Total com Ações
e Serviços Publicos de

Saúde (XI=VII-VIII-IX-X) 
23.855.249,94 18.243.030,60 16.322.312,74 16.207.630,95 

Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012 

(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XVII - XVIII - XIX - XX) 12.502.656,36 

% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXII = XXI / IV) 27,31

Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIII = IV x 15% LC 141) 6.867.018,90

Limite não cumprido (XXVI) 0,00 

Fonte: Siops/Datasus 
http://siops.datasus.gov.br/rel_perc_LC141.php?S=1&UF=41;&Municipio=410010;&Ano=2016&Periodo=18&g=0&e=2
Obs. Os dados do 6º bimestre/2017 ainda não foram informados ao SIOPS.
______________________________________________________________________________
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2018

Ato: Lei Municipal nº 2825/2017

Receita estimada para o exercício financeiro 2018 R$ 106.199.912,52 

Orçamento para a saúde pública – 2017 R$    21.288.104,00 
Fonte: página interativa da Prefeitura de Rio Negro, disponível no link 
http://rionegro.pr.gov.br/sistemas/arquivos/atos_oficiais/files/leis/2825_2017_loa_2018.pdf

1 http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/censo/cnv/pobrezapr.def
2 http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?idb2012/b0501a.def
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4. ACHADOS SANITÁRIOS - AGRUPAMENTO POR ASSUNTOS

I) PARTICIPAÇÃO SOCIAL

a) Cadastro do Conselho no SIACS

Conselho tem cadastro no SIACS Sim

b) Paridade na representação do Conselho

SIACS – Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde

Total de Conselheiros Titulares e Suplentes 

Seguimentos Titulares Somatórios (%)

Usuários 6 50,000

Trabalhadores de Saúde 3 25,000

Prestador de Serviço 1 16,667

Gestores 2 8,333

Total 12 100,00
Fonte: página interativa do Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde
http://aplicacao.saude.gov.br/siacs/login.jsf

c) Metas municipais

Programação Anual de Saúde – 2017

Diretriz Ações

Garantia  do  acesso  da
população  às  ações  e
serviços  de  saúde,  mediante
efetivação do Controle Social.

-  manter  as  atividades  do  Conselho  Municipal  de  Saúde,  garantindo  infraestrutura  física  e
tecnológica adequada ao seu funcionamento;
- cumprir a periodicidade mínima das reuniões do Conselho de acordo com a legislação municipal,
acrescidas de reuniões extraordinárias sempre que necessário.
- garantir a paridade dos segmentos representativos no CMS;
- subsidiar a participação dos Conselheiros nas reuniões do POA – Plano Operacional Anual do
Hospital  Bom Jesus de Rio Negro e do HOSP-SUS – Programa de Apoio e Qualificação de
Hospitais Públicos e Filantrópicos do SUS – Paraná ,bem como de outras reuniões e eventos fora
do município, em que a representação do Conselho seja de relevância

d) 11ª Conferência Municipal de Saúde

Realizada em 17.6.2015
(fonte: relatório da 11ª Conferência de Saúde, integrante do PA nº0046.17.124957-9)

e) Informações do CMS sobre problemas identificados, atuação e condições materiais

Em consulta escrita, o Conselho Municipal de Saúde indicou os seguintes dados:

1. “Falta de profissionais na área de saúde, sendo que já foi realizado concurso público, porém, devido a
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falta  de  recurso  financeiro  e  do  “índice  de  pessoal”  [da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal],  não  houve
contratação.
2 - “Registro ponto dos profissionais médicos, o que foi solucionado com a implantação do relógio

ponto”.
3 – “Exames de média complexidade (endoscopia, colonoscopia, ecodoppler, ecocardiograma etc), os

quais tem grande demanda reprimida e não há recursos suficientes para atendimento da mesma”.
4 - “Falta de exames para atendimento odontológico (raio X, etc)”.
5 - “Melhorar a logística do transporte de usuários a Curitiba, com dois veículos, um com saída de

madrugada (para consultas no período da manhã) e um com saída no final da manhã (para consultas no
período da tarde)”.

Fonte: Ofício do Conselho Municipal de Saúde de Rio Negro datado de 24.10.2017, constante do PA nº 0046.17.124957-9.

f) Principais problemas de saúde da população e a respectiva atuação do Conselho:
 

Em consulta escrita, o Conselho Municipal de Saúde indicou os seguintes dados:

1 – “Falta de consultas e exames especializados de média complexidade”.
2 – “Falta de segurança para a população ocasionando aumento do consumo de drogas e da violência.
A atuação dos conselheiros tem por base as pautas apresentadas nas reuniões”.

Fonte: Ofício do Conselho Municipal de Saúde de Rio Negro datado de 24.10.2017, constante do PA nº 0046.17.124957-9.

g) As três principais questões que afetam a atuação do Conselho

Em consulta escrita, o Conselho Municipal de Saúde indicou os seguintes dados:

1  -  “Dificuldade  em  reconhecer  as  prioridades  da  população,  pelo  não  contato  imediato  com  as
comunidades.”
2 - “Falta de Conselhos locais”.
3 - “Baixa representatividade dos usuários nas reuniões do Conselho”.

Fonte: Ofício do Conselho Municipal de Saúde de Rio Negro datado de 24.10.2017, constante do PA nº 0046.17.124957-9.

h) Sobre os instrumentos de planejamento, execução, fiscalização e controle do SUS 

Conselho tem conhecimento adequado? Sim,  porém  “os  conselheiros  não  exercem  uma
fiscalização e controle do SUS”

h.1) Sobre o Plano de Saúde – atuação do CMS

Em consulta escrita, o Conselho Municipal de Saúde indicou os seguintes dados:

1 - “Pouco espaço de tempo para análise do conteúdo. O Plano passou por apresentação em três reuniões
da Comissão da qual conselheiros eram representantes e uma reunião para apresentação do documento
pelo técnico da Secretaria de Saúde”. 
2 - “Questionamento em relação ao funcionamento da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, bem como
das Unidades de Saúde da Vila Paraíso e do Bairro Alto  cujas obras já foram concluídas,  porém não
iniciadas as atividades até a presente data”.

h.2) Sobre o Relatório Anual de Gestão e os últimos Relatórios Quadrimestrais – atuação do CMS

Em consulta escrita, o Conselho Municipal de Saúde indicou os seguintes dados:

“Principalmente  em  relação  às  metas  não  atingidas,  as  quais  foram  devidamente  justificadas  pelos
técnicos”.

Fonte: Ofício do Conselho Municipal de Saúde de Rio Negro datado de 24.10.2017, constante do PA nº 0046.17.124957-9.

i) Condições materiais e/ou operacionais de funcionamento do Conselhos
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 Em consulta escrita, o Conselho Municipal de Saúde indicou os seguintes dados:

“O Conselho  apresenta  condições  materiais  e  operacionais  e  funcionamento adequado,  especialmente
após a adesão ao PQCMS – Programa de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde, por meio do
qual foram adquiridos equipamentos e materiais de expediente. No entanto, no momento, não tem sala
própria, pois a existente foi cedida para atividades da Secretaria de Saúde”.

Fonte: Ofício do Conselho Municipal de Saúde de Rio Negro datado de 24.10.2017, constante do PA nº 0046.17.124957-9.

II) REDE LOCAL DE SAÚDE E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS

a) Estabelecimentos de saúde

CNES

Nome Natureza Jurídica Gestão
Atendimento

SUS

ESF Alziro Alves Administração Pública M Sim 

Uniade Básica Francisco Telmann Administração Pública M Sim 

ESF Antonio Abdala José Administração Pública M Sim 

Academia da Saúde Prefeito Ary Siqueira Administração Pública M Sim 

ESF Jorge Ricardo Hirt Administração Pública M Sim 

Casa de Assistência à Saúde da Mulher Administração Pública M Sim 

ESF Rubens Zageski Administração Pública M Sim 

Clínica Odontológica Colégio Ovande do Amaral Administração Pública M Sim 

ESF Doutor Synesio José de Almeida Becker Administração Pública M Sim 

Unidade Básica de Saúde Antonio Bossi Administração Pública M Sim 

SMS de Rio Negro Administração Pública M Sim 

SAMU 192 – Rio Negro Administração Pública M Sim 

ESF Vereador Luiz Milcheski Administração Pública M Sim 

ESF Centro Social Rural Fazendinha Administração Pública M Sim 

Clínica Odontológica Sindicato Rural de Rio Negro Administração Pública M Sim 

Clínica Odontológica Col. Caetano Munhoz da Rocha Administração Pública M Sim 

CAPS I Rio Negro Administração Pública M Sim 

Freitas – Serviços de Saúde Entidades Empresariais M Não

Vitaciin Entidades Empresariais M Não 

Gaia Centro Multiprofissional Entidades Empresariais M Não 

Centro de Exames Oftalmológicos Rio Negro Entidades Empresariais M Não 

J.M. Gomes Serviços Médicos LTDA Entidades Empresariais M Não

Clinaudio Entidades Empresariais M Não 

Labor Consultoria e Serviços na Área da Medicina Entidades Empresariais M Não 
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Clínica Santanna Espaço e Vida Entidades Empresariais M Não 

EMGE Clínica Odontológica Entidades Empresariais M Não 

VB Serviços Médicos Entidades Empresariais M Não 

UNIMED Mafra e Rio Negro Entidades Empresariais M Não

Orto Brasil Entidades Empresariais M Não

Michelli Cristine Kalil Pediatria Entidades Empresariais M Não 

Endoscopia Digestiva Kanegusuku Entidades Empresariais M Não

Clínica Tellus Entidades Empresariais M Não 

Clínica Pfeffer Entidades Empresariais M Não 

Centro de Psicologia Chronos Entidades Empresariais M Não 

Fisioclínica Entidades Empresariais M Não

SESI – Serviço Social da Indústria Entidade sem fins lucrativos M Sim 
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - DATASUS
http://cnes.datasus.gov.br/pages/consultas.jsp

b) Número de estabelecimentos de saúde, segundo o tipo - 2016 

Tipo de estabelecimento Número

Total de estabelecimentos 65

Centro de atenção psicossocial (CAPS) 1

Centro de saúde / Unidade básica de saúde 10

Clínica especializada / Ambulatório especializado 2

Consultórios 36

Hospital geral 1

Posto de saúde 1

Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 7

Unidade móvel de nível pré-hospitalar – urgência / emergência 1

Policlínica 4

Academia de saúde 1

Outros tipos 1

Fonte: IPARDES – Cadernos Municipais e CNES – Ministério da Saúde 
Nota:  Posição em dezembro. Situação da base de dados nacional com defasagem de 45 dias.
Posição dos dados, no site do Datasus, 1 de junho de 2017. 

c) Número de leitos hospitalares

Número de leitos hospitalares existentes (total, SUS e não SUS) segundo a especialidade - 2016

Especialidade Total SUS Não SUS

Cirúrgicos
(Hospital Bom Jesus)

10 9 1

Clínicos 12 10 2
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(Hospital Bom Jesus)

Pediátricos
(Hospital Bom Jesus)

5 5 -

Psiquiatria
(Hospital Bom Jesus)

3 3 -

Total 30 27 3

Fonte: FONTE: MS/Datasus/CNES disponível em:
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintpr.def     
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83880
Consulta de estabelecimento e leitos no CNES.
http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/hospitalar/4122300018694

Plano Municipal de Saúde – 2014/2017

1ª Diretriz – Garantia do acesso da população a serviços de saúde de qualidade, mediante estruturação e
investimentos na Rede de Serviços da Saúde – Atenção Primária  à  Saúde e Urgência  e  Emergência,
podendo ainda proporcionar a estruturação e investimentos na Rede de Atenção Especializada.

Objetivo Específico: Expansão e efetivação da Rede de Serviços de Saúde

Estratégia Meta 2014 Meta
2015

Meta
2016

Meta
2017

Indicador

Manutenção  e  Conservação  das  instalações  da
Secretaria Municipal de Saúde e da Rede Pública de
Saúde (Unidades).

100% 100% 100% 100% Unidades
mantidas

Ampliação das instalações dos Postos de Saúde 197,65 m2 - - - Unidades
ampliadas

Construção de Unidade Básica de Saúde 297,72 m2 - - - Unidades
construídas

Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de
Saúde

09 - - - Veículos
adquiridos

Acompanhar  todas  as  emendas  parlamentares  e
Portarias  do  Ministério  da  Saúde  que  possam
viabilizar  recursos  para  construção,  ampliação,
reformas,  veículos  e  equipamentos  para  a  área  de
saúde, respeitando o planejamento da
expansão da rede de atenção primária em saúde e o
plano  de  governo  atual,  pleiteando-as,  desde  que
analisadas  as  possibilidades  orçamentárias  do
município. 

100% 100% 100% 100% Acompanhame
nto realizado

Programação Anual de Saúde - PAS 2016

Objetivo Específico: Efetivar a Rede de Serviços de Saúde

Estratégia
Programação

Indicador
2016

Manutenção  e  Conservação  das  instalações  da
Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  da  Rede  Pública  de
Saúde (Unidades).

100% Unidades
mantidas

Manter  o  pagamento  referente  a  aquisição
/desapropriação de imóvel do IRBEM divididas em 120
parcelas corrigidas anualmente para o uso da Unidade de

         37,74 m²
Imóvel

adquirido/desapropr
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Saúde Jorge Ricardo Hirt. iado

Acompanhar  todas  as  emendas  parlamentares  e
Portarias do Ministério da Saúde que possam viabilizar
recursos para construção, ampliação, reformas, veículos
e  equipamentos  para  a  área  de  saúde,  respeitando  o
planejamento da expansão da rede de atenção primária
em  saúde  e  o  plano  de  governo  atual,  pleiteando-as,
desde que analisadas as possibilidades orçamentárias do
município.

100%

Acompanhamento
realizado

d) Tabela de referências, segundo o Plano Diretor da Regionalização - 2015

Redes de Atenção à Saúde - 2ª RS, Paraná 

Rede Mãe Paranaense – pré-natal e partos

Serviço Entidade

Pré Natal – risco intermediário Hospital Angelina Caron e Hospital Nossa Senhora do Rocio

Pré Natal – alto risco Hospital Angelina Caron e Hospital Nossa Senhora do Rocio

Parto de risco habitual Hospital e Maternidade de Mafra

Parto de risco intermediário Hospital Nossa Senhora do Rocio

Parto de alto risco Hospital Nossa Senhora do Rocio

Rede Mãe Paranaense - Unidades de Terapia intensiva 

Serviço Entidade Características

Unidades de Terapia Intensiva
Neonatal

Hospital Nossa Senhora do Rocio 32 leitos

Rede de Saúde Mental 

Município
Atendimento
ambulatorial

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS
Residência
terapêutica

I

Residência
terapêutica 

II

Unidad
e de

acolhi
mento
infantil

Infantil
CAPS

I
CAPS II

CAPS
III

CAPS
AD

CAPS
ADIII

Rio Negro 2 M 
Centro Municipal

de Especialidades
Enfº José Krjewski

e Serviço
descentralizado do
Centro Municipal

de Especialidades.

Nada
consta

 
M

Nada
consta

Nada
consta

Nada
const

a

Nada
consta

Nada
consta

Nada
consta

Nada
consta

Consórcio de Saúde 

Consórcio Metropolitano de

Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Araucária, Bocaiúva do Sul, Campo do
Tenente,  Campo  Magro,  Cerro  Azul,  Colombo,  Contenda,  Fazenda  Rio
Grande, Lapa, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha
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Saúde do Paraná 
COMESP

Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas
do Paraná, Campina e Itaperuçu.

Através  do  consórcio,  Rio  Negro  efetua  exames  de  colonoscopia,
densitometria  óssea,  eco-doppler,  ecocardiograma,  endoscopia  digestiva
alta, ressonância nuclear magnética de crânio e joelho, exames laboratoriais
de análises clínicas

Pactuação entre SESA do Paraná e SESA de Santa Catarina 
 

Pactuação

Intergestores Estaduais –
PR e SC

Rio Negro pode enviar pacientes SUS para atendimento na Fundação Pró-
Rim  de  Mafra,  Pró-Rim  Joinville  (hemodiálise)  e  Pró-Rim  Florianópolis
(eventualmente,  caso  de  transplante  renal);  Maternidade  Dona  Catarina
Kuss,  em  Mafra  (30  partos  de  baixo  risco/mês,  dentro  da  Rede  Mãe
Paranaense)

Serviços de referência para alta complexidade

Referência – Hospitais de referência para todo Estado

Serviço Referência / Município Observação

Pediatria Hospital Infantil Pequeno Príncipe – Curitiba
Referência para toda a

população do PR

Adulto

Hospital Angelina Caron – Campina Grande do Sul Referência para toda a
população do PR

Hospital Nossa Senhora do Rocio – Campo Largo

Hospital Regional João de Freitas – Arapongas

Metropolitana de Sarandi – Sarandi

Serviços  de  saúde  de  alta
complexidade  em  obesidade
grave

Hospital Angelina Caron

Região Metropolitana de
Curitiba, menos Curitiba e

05ª RS.

Alta  complexidade  em  cirurgia
cardiovascular  e  procedimentos
de cardiologia intervencionista

Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Su

Hospital Nossa Senhora do Rocio – Campo Largo
Parte da 2ª RS, menos

Curitiba

Alta  complexidade  em  cirurgia
cardiológica  e  procedimentos
endovasculares extracardíacos

Hospital Infantil Pequeno Príncipe Curitiba Todo o PR

Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul
Hospital Nossa Senhora do Rocio

Parte da 2ª RS, menos
Curitiba

Alta complexidade em laboratório
de eletrofisiologia

Hospital Infantil Pequeno Príncipe - Curitiba Todo o PR em pediatria

Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul Parte da 2ª RS, menos
Curitiba

Alta complexidade em 
Cirurgia cardiovascular pediátrica

Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul Parte da 2ª RS, menos
Curitiba

Alta  complexidade  em  cirurgia
vascular

Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul Parte da 2ª RS, menos
Curitiba

Hospital Nossa Senhora do Rocio – Campo Largo Parte da 2ª RS, menos
Curitiba
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Serviço Referência / Município Observação

Alta complexidade em nefrologia

Hospital Infantil Pequeno Príncipe – Curitiba Todo o PR em pediatria

Clínica de Doenças Renais de São José dos Pinhais

SJP, Agudos do Sul,
Campo do

Tenente, Fazenda Rio 
Grande, Mandirituba, 
Quitandinha, Rio Negro e 
Tijucas do Sul.

Alta complexidade em 
neurologia / neurocirurgia  
neurocirurgia vascular

Hospital Evangélico de Curitiba
Hospital de Clínicas – UFPR
Hospital São Vicente
Hospital Universitário Cajuru
Hospital do Trabalhador
Hospital Pequeno Príncipe 

Curitiba, São José dos
Pinhais, Agudos do Sul,

Campo do
Tenente, Fazenda Rio 
Grande, Piên, Mandirituba,

Quitandinha, Rio Negro,
Tijucas do Sul, 1ªRS e 6ª

RS.

Alta  complexidade  em
neurologia/neurocirurgia  –  trauma
e anomalias do desenvolvimento,
coluna  e  nervos  periféricos  e
tumores do sistema nervoso

HEC Hospital Evangélico de Curitiba 
Hospital de Clínicas 
Hospital São Vicente 
Hospital Universitário Cajuru 
Hospital do Trabalhador 
Hospital Infantil Pequeno Príncipe 

Curitiba, São José dos
Pinhais, Agudos do Sul,

Campo do
Tenente, Fazenda Rio 
Grande, Piên, Mandirituba,

Quitandinha, Rio Negro,
Tijucas do Sul, 1ªRS e 6ª

RS.

Alta  complexidade  em
neurologia/neurocirurgia  –
tratamento endovascular

HEC Hospital Evangélico de Curitiba 
Hospital de Clínicas - UFPR
Hospital São Vicente 
Hospital Universitário Cajuru 
Hospital Infantil Pequeno Príncipe

Curitiba, São José dos
Pinhais, Agudos do Sul,

Campo do Tenente,
Fazenda Rio Grande, Piên,
Mandirituba, Quitandinha,

Rio Negro,
Tijucas do Sul, 
1ªRS e 6ª RS

Alta  complexidade  em
neurologia/neurocirurgia  –
neurocirurgia  funcional
estereotáxica

Hospital Angelina Caron 
Hospital Nossa Senhora do Rocio 

Parte da 2ª RS, 7ª RS, 8ª
RS e 12ª RS

Alta  complexidade  em
neurologia/Neurocirurgia  –
tratamento  neurocirúrgico  da  dor
funcional 

HEC Hospital Evangélico de Curitiba
Hospital de Clínicas
Hospital São Vicente
Hospital do Trabalhador
Hospital Infantil Pequeno Príncipe
Hospital Nossa Senhora do Rocio

Curitiba, 1ª RS, parte da 2ª
RS, 3ª RS, 4ª RS, 5ª RS,

6ª RS, 8ª RS,
9ª RS, 10ª RS e 20ª RS.

Alta  complexidade  em
neurologia/neurocirurgia  –
Investigação  e  cirurgia  de
epilepsia

Hospital Universitário Cajuru Curitiba
Hospital de Clínicas Curitba
Hospital Infantil Pequeno Príncipe Curitiba
Hospital Angelina Caron Campina Grande do Sul

2ª RS
(sendo 50% somente no

Angelina Caron)

Alta  complexidade  em
traumatologia e ortopedia

Hospital Angelina Caron 

Hospital Nossa Senhora do Rocio 
Hospital São Lucas

2ª RS, menos Curitiba, São
José dos Pinhais e
Araucária, 3ª RS, 4ª

RS e 21ª RS

Alta  complexidade  em
traumatologia  e  ortopedia  de
urgência

Hospital Angelina Caron 
Hospital Nossa Senhora do Rocio 
Hospital São Lucas

2ª RS, menos Curitiba, São
José dos Pinhais e
Araucária, 3ª RS, 4ª

RS e 21ª RS.

Alta  complexidade  em Hospital Angelina Caron 2ª RS, menos Curitiba, São
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Serviço Referência / Município Observação

traumatologia  e  ortopedia
pediátrica

Hospital Nossa Senhora do Rocio 
Hospital São Lucas

José dos Pinhais e
Araucária, 3ª RS, 4ª

RS e 21ª RS.

Alta complexidade em oncologia –
cirurgia  oncológica  e  oncologia
clínica

HEC Hospital Evangélico de Curitiba 
Hospital Erasto Gaertner 
Hospital Santa Casa de Curitiba 
Hospital São Vicente 
Hospital de Clínicas - UFPR

2ª RS

Alta complexidade em oncologia –
radioterapia

Hospital Erasto Gaertner 2ª RS

Alta complexidade em oncologia –
hematologia

Hospital Angelina Caron 1ª RS, 2ª RS, 4ª RS, 5ª
RS, 6ª RS, 21ª RS

Alta  complexidade  em  oncologia
pediátrica

Hospital Infantil Pequeno Príncipe - Curitiba PR em Oncologia
Pediátrica

Hospital Angelina Caron 1ª RS, 2ª RS, 4ª RS, 5ª
RS, 6ª RS, 21ª RS

Alta complexidade em transplante
de fígado

Hospital de Clínicas
Hospital São Vicente
Hospital Nossa Senhora das Graças

Toda a população do PR

Hospital Infantil Pequeno Príncipe PR em pediatria

Hospital Angelina Caron – Campina Grande do Sul Toda população do PR

Hospital Nossa Senhora do Rocio – Campo Largo Toda população do PR

Alta complexidade em transplante
de coração

Hospital Infantil Pequeno Príncipe – Curitiba PR em pediatria

Hospital Santa Casa de Curitiba
Hospital Angelina Caron

2ª RS e outras

Alta complexidade em transplante
de rim e pâncreas

HEC Hospital Evangélico de Curitiba 
Hospital Angelina Caron  
Hospital Nossa Senhora do Rocio 

Toda população do PR

Alta complexidade em transplante
de rim

Hospital Infantil Pequeno Príncipe Toda população do PR

Hospital Santa Casa de Curitiba 
HEC Hospital Evangélico de Curitiba 
Hospital Universitário Cajuru 
Hospital São Vicente
Hospital Angelina Caron 
Hospital Nossa Senhora do Rocio

Atendem a 2ª RS

Alta complexidade em transplante
de tecido músculo – esquelético

Clinica de Fraturas Nova Mundo - Curitiba
Cruz Vermelha Filial Estado do Paraná - Curitiba
HEC Hospital Evangélico de Curitiba 
Hospital de Clínicas - UFPR
Hospital do Trabalhador - Curitiba
Hospital Erasto Gaertner 
Hospital Marcelino Champagnat - Curitiba
Hospital Pilar - Curitiba 
Hospital Universitário Cajuru 
Hospital Vita Curitiba 
Hospital XV - Curitiba
INC Instituto de Neurologia Curitiba
Hospital Infantil Pequeno Príncipe

2ª RS 
e outras

Alta complexidade em transplante
de válvula cardíaca humana

Hospital Santa Casa de Curitiba
Hospital Marcelino Champagnat 
INC Instituto de neurologia 
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Serviço Referência / Município Observação

Hospital Infantil Peque no Príncipe
Hospital Nossa Senhora das Graças
Hospital Angelina Caron
Hospital Nossa Senhora do Rocio - 

Toda população do PR

Alta complexidade em transplante
de pele

HEC Hospital Evangélico de Curitiba - Curitiba 2ª RS
e outras

Alta complexidade em transplante
de córnea

Hospital de Olhos do Paraná - Curitiba
Hospital de Clínicas - UFPR
HEC Hospital Evangélico de Curitiba 
Hospital Santa Casa de Curitiba 
Oftalmoclínica Curitiba 
Hospital Barigui - Curitiba
IOC Instituto de Oftalmologia Curitiba
Instituto da Visão Clínica e Cirurgia de Olhos

2ª RS
e outras

Alta  complexidade  em  saúde
mental

Hospital Espírita Bom Retiro
Clínica dr. Hélio Rotemberg
Hospital Colônia Adauto Botelho 
Associação San Julian 
Associação de Pesquisa e Tratamento de Alcoolismo -
APTA

2ª RS
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III) ATENÇÃO BÁSICA

a) Número de UBS x Cobertura da Atenção Básica

SAGE – MS

Em funcionamento 11

Em construção 3

Indicador Valor absoluto / percentual

População Coberta pela Atenção Básica (hab) 18.000

População Coberta pela Atenção Básica (%) 53,90%

Tipo de estabelecimento Quantidade

Posto de Saúde 1

Unidade Básica 10

Total 11
Dados de ago/2016

b) Equipes e cobertura estratégia saúde da família

SAGE / MS

Ano Número de Equipes População coberta Percentual de cobertura

2015 7 24.150 72,84%

2016 7 24.150 72,32%

2017 7 24.150 71,82%

Agentes e cobertura estratégia saúde da família

SAGE / MS

Ano Número de Agentes População coberta Percentual de cobertura

2015 44 25.300 75,23

2016 47 27.025 80,93

2017 44 25.300 75,23
Obs: Em 2017, informações referentes até o mês de março.

c) Equipes e cobertura – Núcleo de Apoio à saúde da família - NASF

DAB/SAS/Ministério da Saúde e SAGE / MS

Equipes - Núcleo de apoio à saúde da família – NASF

Ano NASF 1 NASF 2 NASF 3 Total

 2015  0 0 0 0 
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Ano NASF 1 NASF 2 NASF 3 Total

2016 0 0 0 0

2017 0 0 0 0

d) Proporção de internação por condições sensíveis à atenção básica 

DATASUS

Indicadores de Saúde e Pactuações – Proporção de internação por condições sensíveis à atenção 
básica

Ente Federativo 2015

Rio Negro  28,33%

Estado do Paraná  29,07 %
Fonte: MS – Datasus/Tabnet.
 http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pacto/2015/cnv/coapmunpr.def

e) Propostas   aprovadas na     11ª   Conferência Municipal de Saúde   

As propostas aprovadas foram abaixo transcritas, conforme consta no relatório da Conferência:
Aumentar o número de exames laboratoriais.
Reabrir a maternidade de Rio Negro.
Regularizar/rever o agendamento de consultas nas Unidades de Saúde, com distribuição de senhas.
Manter atendimento prioritário para idosos.
Aumentar recursos para exames de imagem.
Aumentar os tipos de exames fornecidos pelo SUS.
Contrato com o hospital de Mafra
Dispor de funcionário para, especificamente, agendar consultas e retorno em Curitiba.
Pactuação mais abrangente entre Estados.
Aumentar o elenco de medicamentos.
Controle de animais de rua, principalmente cachorros.
Liberação de recursos federais para entidades filantrópicas.

(fonte: relatório da 11ª Conferência de Saúde, integrante do PA nº0046.17.124957-9)

g) Metas municipais

Programação Anual de Saúde 2016

Ações: 
-  ampliar  a  contratação  de  profissionais  médicos  da  atenção  primária  em saúde (clínicos  gerais  e/ou
Ginecologistas/Obstetras e/ou Pediatras);
-  ampliar  a  cobertura  de  ESF-  Estratégia  Saúde  da  Família,  através  da  transformação  de  equipes
tradicionais,  bem como a implantação de novas equipes nas áreas onde não possuem essa forma de
atenção à saúde. 
- ampliar o número de Agentes Comunitários de Saúde;
- intensificar a atenção das equipes de atenção básica e da saúde da família, em especial dos Agentes
Comunitários  de  Saúde  para  as  populações  que  apresentam maior  vulnerabilidade  social  e  risco  de
adoecimento e morte;
- contratar profissional Nutricionista para dar maior acompanhamento às crianças de com baixo peso e
também as obesas, além de acompanhamento a grupos específicos, entre eles, diabéticos e hipertensos;
- organizar mutirões de atendimento com horários diferenciados nas Unidades de Saúde para a realização
da coleta de material para exame citopatológico com o objetivo de atender o maior número de mulheres;
incluir as mulheres em sistema prisional ;
- organizar mutirão de realização de coleta de material para exame citopatológico nas empresas locais,
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visando cobrir a população de mulheres que não tem dificuldade de acesso às Unidades de Saúde, com
base nas Políticas Públicas à Saúde da Mulher.
-  manter  veículo  específico  semanal  para  transporte  de  mulheres  para  realização  de  exames  de
Mamografia e Ecografia Mamária, facilitando a adesão e o acesso dessas usuárias;
-  organizar/Realizar  em conjunto  com a Rede Feminina de Combate ao Câncer,  evento relacionado à
Saúde do Homem- Novembro Azul  e a Prevenção do Câncer de Mama - Outubro Rosa;
- ampliar e dar garantia da oferta de métodos contraceptivos a 100% da população que acessa o serviço do
SUS .Intensificar o monitoramento trimestral do recebimento ,distribuição e a realização dos procedimentos
de todos os métodos contraceptivos;

 - promover a prevenção e controle da AIDS e outras doenças sexualmente transmitidas;
- intensificar o Planejamento Familiar com foco em adolescentes e jovem de forma articulada com outras
políticas intersetoriais,  com visão na Saúde sexual e reprodutiva e Prevenção da Gravidez Precoce e
Indesejada.;
- intensificar as atividades de orientação e conscientização das gestantes sobre os benefícios do parto
normal, bem como, qualificar o atendimento do pré-natal a fim de reduzir o número de cesariana;
- promover educação em saúde com as gestantes e familiares através da realização de grupos ou salas de
espera, com objetivo de esclarecer mitos e verdades em relação à gestação, bem como a importância da
realização do pré-natal
- intensificar a busca ativa de gestantes faltosas no pré-natal, garantindo no mínimo sete consultas durante
a gestação;
- garantir todos os exames previstos no protocolo do pré-natal para a atenção de baixo risco, promover a
descentralização da entrega de resultados dos exames de pré –natal  para as Unidades de Saúde em
tempo eficaz de 7 dias úteis;
- intensificar a atenção voltada às necessidades dos idosos, procurando ampliar o acesso aos serviços
públicos  de  saúde,  compreendidos  em  consultas  médicas;  medicamentos;  exames  e  demais
procedimentos (fisioterapias; pequenas cirurgias ambulatoriais etc.);
-incluir as pessoas idosas em atividades diversas desenvolvidas na Academia de Saúde com o objetivo de
haver interação e troca de experiências com todas as idades;

- organizar/realizar as oficinas do APS-SUS – Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde,
em conformidade com o cronograma da SESA – Secretaria de Estado da Saúde do Paraná;
- realizar ações de educação em saúde, através de palestras, reuniões, ações intersetorias que visem a
integração do idoso na sua comunidade melhorando a sua autoestima, proporcionando assim qualidade de
vida e mais saúde para essa população;
- capacitar às equipes através de educação permanente na realização de todos os programas preconizados
pelo Ministério da Saúde;
- realizar outras ações oportunas que possam contribuir para obtenção de resultados favoráveis para a
saúde  da  população  e  por  consequência  para  o  aumento  ou  diminuição  dos  indicadores  de  saúde
pactuados.

IV) ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

a) REMUME 

“A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) de Rio Negro está atualizada e contempla
medicamentos do Componente Básico da Assistência  Farmacêutica,  bem como insumos para insulino-
dependentes. A última atualização aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde foi em 28.11.2016”.

(fonte: of. nº 009/2017/2017, integrante do PA nº0046.17.124957-9)

b) 11ª Conferência Municipal de Saúde - proposta

“Aumentar o elenco de medicamentos – mais opções”
(fonte: relatório da 11ª Conferência de Saúde, integrante do PA nº0046.17.124957-9)
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V) VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO

a) Cobertura vacinal – população geral

SAGE / MS

Cobertura populacional - total

Ano
Percentual de Cobertura Vacinal (%)

BCG
Hepatite

B*
Pólio Rotavírus Tetravalente* Tríplice Viral

Meningo
cocica C

Pneumoco
cica

Pentavalente*

2014 57 0 98 101 0 134 103 107 99

2015 17 0 103 99 0 86 107 109 112

Fonte: SI-PNI/SVS/MS
Observações:  
a.  Ministério da Saúde preconiza os percentuais de cobertura vacinal de 95% para o esquema básico de vacinação para população
geral; 
b) *As vacinas tetravalente e hepatite B foram substituídas pela vacina Pentavalente, a partir do ano de 2013. 

b) Cobertura vacinal – vacinação infantil

SAGE / MS

Imunização – vacinas do calendário da criança -  doses aplicadas e população menor de 1 ano

Ano

População
menor de

1 ano BCG Pólio
Hepatite

B
Rotavíru

s
Tetraval

ente Tríplice
Meningoc

ocica
Pneum
ococica

Pentaval
ente

2016 278 57 231 0 246 0 101 261 263 249

Fonte: SAGE http://sage.saude.gov.br/# 
Observações: 
a) o Ministério da Saúde preconiza os percentuais de cobertura vacinal de 95% para o esquema básico de vacinação para menores de
um ano de idade.
b) 2. As vacinas tetravalente e hepatite B foram substituídas pela vacina Pentavalente, a partir do ano de 2013. 
____________________________________________________________________________________________

VI) SAÚDE BUCAL

SAGE / MS

a) Saúde bucal - número de equipes implantadas e cobertura populacional

Ano Número de equipes População coberta
Percentual de

cobertura

2015 4 13.800 100%

2016 4 13.800 100%

2017 4 13.800 100%
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b) Metas municipais

Programação Anual de Saúde 

- Ampliar o atendimento odontológico nas Unidades de Saúde, garantindo maior acesso e assistência
continuada  (completa)  aos  usuários  da  rede  pública  municipal,  garantindo  a  primeira  consulta,  o
tratamento e a profilaxia; 
-  intensificar  as  ações realizadas nas  escolas  municipais,  aumentando a  adesão à  ação  coletiva  de
escovação dental supervisionada e a bochechos fluoretados até a faixa etária de 15 anos;
- realizar palestras educativas nas escolas e na comunidade, não apenas para crianças, mas para outros
grupos prioritários como: hipertensos, diabéticos, gestantes e terceira idade;
- iniciar estudo sobre a viabilidade de disponibilizar exames radiológicos para diagnóstico intra – oral;
- realizar outras ações oportunas que possam contribuir para obtenção de resultados favoráveis para a
saúde  da  população  e  por  consequência,  para  o  aumento  ou  diminuição  dos  indicadores  de  saúde
pactuados.
- implementar ações para diagnóstico de câncer bucal por meio de uso da câmera intra –oral ;
- viabilizar a participação em cursos de capacitação e /ou atualização para os profissionais de odontologia
do município visando à educação permanente em saúde;
-  ampliar  a  saúde  bucal  dentro  do  ESF  –Estratégia  da  Saúde  da  Família,  visando  ao  aumento  da
cobertura populacional de cerca de 90%;
- promover atendimento odontológico para gestantes e puerperais, incluindo o primeiro atendimento ao
bebê;
- implementar ações no município visando a instalação de um Centro de Especialidades Odontológico
para garantir o acesso à atenção secundária e odontologia, como endodontia, periodontia, cirurgia;
- implementar ações através do Programa da Saúde na escola e encaminhar os alunos ao atendimento
odontológico, diminuindo gradativamente o índice de crianças com exames alterados.

VII) SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER

a) Número de nascidos vivos

Indicador 2014 2015 2016

Número de nascidos vivos
(população total do município aprox. 31.274 hab.)

333 404 não informado

Fonte http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinasc/cnv/nvPR.def

b) Taxa bruta de natalidade – 2016 

IPARDES – Perfil avançado do Município de Rio Negro

Taxa bruta de natalidade (mil habitantes)
2016

Rio Negro Paraná

10,88 13,78

FONTE: IBGE, SESA-PR, IPARDES - Tabulações especiais 
NOTA: Dados de nascidos vivos sujeitos a revisão pela fonte. Para o ano de 2016, os dados são preliminares. Posição no site
(MS / Datasus e SESA-PR), 01 de novembro de 2017.
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83880
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c) Taxa de mortalidade infantil e fetal

TABNET / DATASUS - Painel de Monitoramento da mortalidade infantil e fetal

Óbitos infantis e fetais - 2016 10

Fonte: MS/DATASUS. Dado atualizado em 2.10.2017, de acordo com MS/DATASUS - SIM - Sistema de Informações sobre 
Mortalidade. 

d) Mortalidade infantil e fetal – óbitos por causas evitáveis3 

Óbitos infantil e fetal por causas evitáveis

5

- 60 % por não adequada atenção à gestação (3)
- 20 % por não adequada atenção ao recém-nascido (1) 
- 20 % por demais causas - não claramente evitáveis (1)

e) Taxa de mortalidade materna

Não foram registrados óbitos maternos nos últimos dois anos, segundo o Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM). 

Fonte: SIM – Sistema de Infomação sobre Mortalidade – Ministério da Saúde 
http://svs.aids.gov.br/dashboard/mortalidade/materna.show.mtw

f) Taxa de mortalidade (coeficiente de mortalidade) – 2016 

IPARDES – Perfil avançado do Município de Rio Negro

Taxa (coeficiente) de
mortalidade

Taxa Rio Negro Taxa Paraná Unidade

Infantil 5,46 10,44 mil nascidos vivos

Em menores de 5 anos 8,20 12,36 mil nascidos vivos

Materna - 40,02 100 mil nascidos vivos

Geral 6,42 6,72 mil habitantes
FONTE: MS/Datasus, SESA-PR
NOTA: Não incluído os casos de local ignorado. Dados sujeitos a revisão pela fonte. Para o ano de 2016, os dados são
preliminares. Posição no site (MS/Datasus e SESA-PR), 01 de novembro de 2017.

g) Metas municipais

Programação Anual de Saúde - 2017

“Objetivo 2.2 – Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do
câncer de mama e do colo de útero.

Estratégia

3 “Consideram-se óbitos infantis evitáveis aqueles que por ações efetivas dos serviços de saúde poderiam ter sido
redutíveis. Esses óbitos também são considerados como eventos sentinelas da qualidade da assistência à saúde e o
seu acontecimento indica falha na atenção à saúde. A classificação dos óbitos como evitáveis tem como objetivo o
monitoramento e avaliação dos serviços de saúde, bem como a realização de análises de tendências temporais e a
comparação de indicadores entre as regiões(5);  além disso,  auxilia a  planejar  medidas para sua redução.” Fonte:
NASCIMENTO, Suelayne Gonçalves do et al. Mortalidade infantil por causas evitáveis em uma cidade do Nordeste do
Brasil. Rev. bras. enferm.,  Brasília ,  v. 67, n. 2, p. 208-212,  Apr.  2014. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v67n2/0034-7167-reben-67-02-0208.pdf
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Programação
(2017)

Indicador

Manter a razão de mulheres na faixa etária de 24
a 64 anos realizando os exames citopatológicos

do colo do útero.

0,42

Razão de exames citopatológicos
do colo do útero em mulheres de
25 a 64 anos e a população da

mesma faixa etária.

Manter a razão de exames de mamografia em
mulheres de 50 a 69 anos de idade.

0,40

Razão de exames de mamografia
de rastreamento realizados em

mulheres de 50 a
69 anos e população da mesma

faixa etária.

Objetivo 2.3 – Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, 
acolhimento e resolutividade. 

Estratégia
Programação

(2017)
Indicador

Aumentar o percentual de parto normal
45,00

Proporção de parto normal.

Reduzir a mortalidade infantil 4 Número absoluto de óbitos infantis

Investigar todos os óbitos maternos
100%

Proporção de óbitos maternos
investigados.

Investigar os óbitos em mulheres em idade fértil
(MIF)

100% Proporção de óbitos de mulheres
em idade fértil (MIF) investigados.

Reduzir a incidência de sífilis congênita 0 Número de casos novos de sífilis
congênita em menores de 1 ano

de idade.

h) 11ª Conferência Municipal de Saúde - proposta

 Reabrir a maternidade de Rio Negro 

Página 23 de 31
\\smb.mppr\Saude_Publica\0.CAOP\4. SUSCOM+\12. RIO NEGRO\2. FIS\Ficha de Situação - Rio Negro.odt

v.1



VIII) SAÚDE MENTAL

a) Estrutura física disponível na rede local – saúde mental

SAGE / MS

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

CAPS 2017

I 1

Observação CAOP

Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28.9.2017, p. no DOU, Seção 1, em 03.10.2017

Art. 7º Os Centros de Atenção Psicossocial nas suas diferentes modalidades, são serviços de saúde de caráter 
aberto e comunitário que compõe a Rede de Atenção Psicossocial. (Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 7º)

§  1º O  Centro  de  Atenção  Psicossocial  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  é  constituído  por  equipe
multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com
transtornos  mentais  graves  e  persistentes  e  às  pessoas  com  sofrimento  ou  transtorno  mental  em  geral,
incluindo  aquelas  com  necessidades  decorrentes  do  uso  de  crack,  álcool  e  outras  drogas,  em  sua  área
territorial,  seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.  (Origem: PRT MS/GM
3088/2011, Art. 7º, § 1º)

§ 2º As atividades no Centro de Atenção Psicossocial  são realizadas prioritariamente em espaços coletivos
(grupos, assembleias de usuários, reunião diária  de equipe),  de forma articulada com os outros pontos de
atenção da rede de saúde e das demais redes. (Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 7º, § 2º)

§  3º O  cuidado,  no  âmbito  do  Centro  de  Atenção  Psicossocial,  é  desenvolvido  por  intermédio  de  Projeto
Terapêutico Singular, envolvendo em sua construção a equipe, o usuário e sua família. (Origem: PRT MS/GM
3088/2011, Art. 7º, § 3º)

§ 4º Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes modalidades: (Origem: PRT MS/GM
3088/2011, Art. 7º, § 4º)

I  - CAPS I: atende  pessoas de todas as  faixas  etárias  que apresentam prioritariamente  intenso sofrimento
psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de
substâncias psicoativas,  e  outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar
projetos de vida. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil habitantes;
(Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 7º, § 4º, I)” (…) 

Informações da Secretaria Municipal de Saúde, em 26.10.2017:

Leitos psiquiátricos Captação pela central de leitos do Estado
(usuários são encaminhados para serviços

especializados em Piraquara, Pinhais, Maringá,
Cascavel, União da Vitória ou Ponta Grossa)

Leitos psiquiátricos em hospital geral Sim. 
Hospital Geral de Rio Negro 

(apenas casos de menor gravidade).

Serviço descentralizado do Centro Municipal de
Especialidades Enfermeiro José Krajewiski

Dispõe de ambulatório de saúde mental, com
funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e

das 13h30 às 17h.
(fonte: of. nº 9/2017, integrante do PA Nº0046.17.124957-9)
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b) Profissionais e sua qualificação

Profissional Quantidade

Psicólogo 3

Assistente Social 1

Enfermeiro 1

Técnico de enfermagem 1

Instrutora de Artesanato 1

Estagiário 1

Motorista 1

Cozinheira 1

Auxiliar de serviços gerais 1

Médico psiquiatra No momento não há
(“em transição a contratação de médico, pois o mesmo

solicitou exoneração do cargo”) 
(fonte: of. nº 9/2017, integrante do PA Nº0046.17.124957-9)

c) Modalidade de atendimentos realizados

“O serviço atende toda demanda de alto risco, com diagnóstico de transtorno mental grave e persistente 
especificada para CAPS I, sendo: dependência química (crianças, adolescentes e adultos), transtornos 
mentais (crianças, adolescentes e adultos)”.  

(fonte: of. nº 9/2017, integrante do PA Nº0046.17.124957-9)

d) Quantitativo de atendimentos realizados 

“São registrados em livros de ações e repassados ao sistema informatizado para controle do Ministério da 
Saúde (RAAS). Segundo os registros desse ano de 2017 até o mês de setembro foram realizados 6.095 
atendimentos, com uma média de 678 atendimentos mensais”.

(fonte: of. nº 9/2017, integrante do PA Nº0046.17.124957-9)

e) Natureza dos agravos e cobertura do atendimento

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a maior prevalência é de “F31 – transtorno afetivo bipolar, F10.0
ao F19 – transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, F32 – episódios depressivos e F20 –
esquizofrenia”.

(fonte: of. nº 9/2017, integrante do PA Nº0046.17.124957-9)

f) Cobertura do atendimento

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, “o serviço apresenta 100% de cobertura do território em casos
de alta complexidade em saúde mental”. 

(fonte: of. nº 9/2017, integrante do PA Nº0046.17.124957-9)

g) Atendimento de urgência

É disponibilizado pelo SAMU e pronto atendimento do Hospital Bom Jesus. 

(fonte: of. nº 9/2017, integrante do PA Nº0046.17.124957-9)
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h) Metas municipais

Programação Anual de Saúde 

-  Manter  contrato/convênio  com  Unidades  de  Acolhimento  Transitório  de  Caráter  Residencial
(Comunidades Terapêuticas), desde que integradas à Rede de Atenção Psicossocial do município;
-  acompanhar  as  atividades  desenvolvidas  pelas  Unidades  de  Acolhimento  Transitório  de  caráter
residencial (Comunidades Terapêuticas), visando a cumprir com a RDC-29/2011 e a Portaria 3.088/2011
visando garantir a qualidade das ações desenvolvidas com os residentes;
- pleitear junto a SESA – Secretaria de Estado de Saúde do Paraná a ampliação da oferta de vagas para
internação em hospitais psiquiátricos de pessoas com transtornos mentais decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas, especialmente para adolescentes (ambos os gêneros) e mulheres, caso essa
ampliação não tenha ocorrido em 2015 conforme solicitado;
- organizar /Realizar a IX Capacitação Multidisciplinar da Rede de Atenção à Saúde Mental de Rio Negro;
- manter em funcionamento o COMUD – Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas;
- apoiar as Equipes de Atenção Primária em Saúde, na manutenção da Classificação de Risco em Saúde
Mental, de acordo com os preceitos do APSUS - Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde;
- organizar ações de saúde mental à serem desenvolvidas no PSE – Programa de Saúde na Escola; 
- realizar outras ações oportunas que possam contribuir para obtenção de resultados favoráveis para a
saúde da  população  e por  consequência,  para  o  aumento  ou  diminuição  dos  indicadores  de  saúde
pactuados.

IX) MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

a) Como ocorre o primeiro atendimento de urgência e emergência no município?

Segundo  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  “Rio  Negro  conta  com  os  seguintes  serviços  de
atendimento pré-hospitalar: 
a) Resgate Auto Pista:  responsável  pelo resgate e primeiro atendimento a casos traumáticos,  produtos
perigosos e controle de situações que colocam em risco os usuários da estrada, ocorridos no trecho sob
responsabilidade da concessionária da rodovia.
b) 6º Grupamento de Bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná: incêndios, desastres naturais,
acidentes de trânsito com vítima encarcerada; 
c) SAMU (suporte básico de vida): atendimento a todas as situações de urgência, obstétricas, pediátricas,
psiquiátricas, clínicas ou traumáticas,  atendimento primário (em domicílio) ou secundário (transferências
inter-hospitalares de pacientes em risco de morte, estáveis ou não), aplicação das linhas de cuidado através
de  protocolos  para  infarto  agudo  do  miocárdio,  acidente  vascular  encefálico  e  trauma,  transporte
aeromédico para os casos mais graves e transporte em suporte avançado de vida (UTI) caso necessário.
Acionamento via Central de Regulação Médica de Urgências (CRMU) de Curitiba pelo número 192”.
(fonte: of. nº 9/2017, integrante do PA Nº0046.17.124957-9)

b) Serviço Móvel de Atendimento de Urgência – SAMU

SAMU 2017

Central de Regulação de Urgência SAMU Rio Negro

Ambulâncias básicas 1

Ambulâncias avançadas 0

Motolâncias 0

Embarcações 0

Aeromédicos 0
Fontes: SAGE e CNES 
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http://saudenopais.com/estabelecimento.xhtml?cod=103832

Plano Municipal de Saúde – 2014/2017

“5ª Diretriz - Aprimoramento da Rede de Atenção as Urgências, com expansão e adequação de Unidades

de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192), de prontos-

socorros e centrais de regulação, articulada as outras redes de atenção.

Ações:  Manter e/ou ampliar as ações e serviços de atenção às urgências e emergências,
em especial,  aquelas destinadas ao atendimento médico ambulatorial  de emergência  24horas/dia  e ao
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192.”

c) Unidade de Pronto Atendimento – UPA

UPA 2017 2016

Porte I 0 0

Porte II 0 0

Porte III 0 0
Fonte: CNES/DATASUS/MS

d) Metas municipais

Programação Anual de Saúde

“Garantia  do  acesso  da  população  a  serviços  de  saúde  de  qualidade,  mediante  estruturação  e
investimentos na Rede de Serviços da Saúde – Atenção Primária à Saúde e  Urgência e Emergência,
podendo ainda proporcionar a estruturação e investimentos na Rede de Atenção Especializada.”
Ações: 
- Manter contrato de prestação de serviços ambulatoriais de urgência/emergência 24 horas /dia no âmbito
municipal;
-  manter  contrato  de  prestação  de  serviços  ambulatoriais  de  urgência/emergência  de  média  e  alta
complexidade, 24 horas/dia ,com retaguarda para internações de maior complexidade;
(…) 

X) MORTALIDADE

a) Mortalidade, segundo tipos de doenças

Mortalidade, segundo tipos de doenças (capítulos do CID10 [1])– Geral – 2016
Tipos de doenças Capítulo Nº de óbitos

Infecciosas e parasitárias I 9

Neoplasias (Tumores) II 47

Do sangue, órgãos hematopoéticos e transtornos imunitários III 1

Endócrinas, nutricionais e metabólicas IV 7

Transtornos mentais e comportamentais V -

Do sistema nervoso VI 8

Do olho e anexos VII -

Do ouvido e da apófise mastóide VIII -

Do aparelho circulatório IX 59

Do aparelho respiratório X 24

Página 27 de 31
\\smb.mppr\Saude_Publica\0.CAOP\4. SUSCOM+\12. RIO NEGRO\2. FIS\Ficha de Situação - Rio Negro.odt

v.1



Do aparelho digestivo XI 17

Da pele e do tecido celular subcutâneo XII 2

Do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo XIII 3

Do aparelho geniturinário XIV 13

Gravidez, parto e puerpério XV -

Algumas afecções originadas no período perinatal XVI 4

Mal formação congênita, deformidades, anomalias cromossômicas XVII 2

Sintomas,  sinais  e  achados  anormais  de  exames  clínicos  e  de
laboratório, não classificados em outra parte

XVIII 2

Causas externas de morbidade e mortalidade XX 18

TOTAL DE ÓBITOS 216
Fonte: Ipardes – Cadernos Municipais
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=83880

b) Metas municipais

Plano de Saúde  2014- 2017

Estratégia Meta
2014

Meta
2015

Meta
2016

Meta
2017

Indicador

Reduzir o número de óbitos
maternos

0 0 0 0 Número de óbitos maternos em
determinado período e local de

residência.

Reduzir a mortalidade infantil 15,74 17,74 13,12 10,49 Taxa de mortalidade
infantil

(/mil nascidos vivos)

Investigar os óbitos infantis e
fetais

100% 100% 100% 100% Proporção de óbitos infantis e
fetais investigados.

Investigar os óbitos maternos 100% 100% 100% 100% Proporção de óbitos maternos
investigados

Investigar os obitos em mulheres
em idade fértil (MIF)

100% 100% 100% 100% Proporção de óbitos de
mulheres em idade fértil

(MIF) investigados.

Reduzir a taxa de mortalidade
prematura de idosos (<70

anos) por Doenças Crônicas
Não Transmissíveis

– DCNTS (doenças do aparelho
circulatório,

câncer, diabetes e doenças
respiratórias

crônicas).

38 36 36 34 Número de óbitos prematuros
(<70 anos) pelo conjunto das quatro

principais DCNTs (doenças do
aparelho circulatório,

câncer, diabetes e doenças respiratórias
crônicas). Para

município/região com 100 mil ou mais
habitantes, estados e

DF: Taxa de mortalidade
prematura (<70 anos) pelo conjunto

das quatro principais DCNTs
(doenças do aparelho circulatório, câncer,

diabetes e doenças respiratórias
crônicas).

(/mil nascidos vivos)

Página 28 de 31
\\smb.mppr\Saude_Publica\0.CAOP\4. SUSCOM+\12. RIO NEGRO\2. FIS\Ficha de Situação - Rio Negro.odt

v.1



XI) CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL

a) Contencioso administrativo

a.1) A ouvidoria do SUS em Rio Negro

a.1.1) O que diz o Município de Rio Negro 

Dispõe do “Serviço de Informações ao Cidadão – SIC” e do e-mail  rionegro.saude.simone@gmail.com.
“Todas  as  manifestações  tem  atendimento  imediato  ou  justificadas  quando  da  impossibilidade  de
atendimento segundo a expectativa do cidadão, sendo que, nos casos mais complexos ou que mereçam
registro da ouvidoria, estes são encaminhados para o serviço com abertura de processo e trâmites legais
estabelecidos pelo mesmo. Em relação à Ouvidoria, apesar de ainda não ter sido nomeado o Ouvidor
SUS, manifestamos que esta Secretaria de Saúde não deixou de atender as demandas da população,
sendo este serviço prestado pelo Departamento de Municipalização (...)”. 
Principais assuntos abordados nas manifestações dos usuários: atendimento dos profissionais de saúde,
emissão de atestados médicos e condições do transporte de usuários a outros municípios.

Fonte: Ofício nº 078/2017, da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, integrante do PA nº 0046.17.124957-9

a.1.2) Segundo o Plano de Saúde 2014-2017 
“O Setor de Ouvidoria em Saúde está em funcionamento desde 1997 e faz parte do Departamento de
Municipalização da Secretaria de Saúde. Ainda não há uma legislação que oficialize a criação do serviço,
porém esse fato não é impedimento para que a população seja ouvida e tenha seus direitos garantidos.
Todo usuário que procura o serviço é devidamente orientado e quando necessário, aberto sindicância para
apuração dos fatos”.

a.1.3) O que diz a Secretaria de Estado da Saúde 
Segundo  diagnóstico  levantado  pela  SESA/PR  em  3.8.2017,  o  município  de  Rio  Negro  não  possui
resolução de criação da ouvidoria, mas dispõe de telefone exclusivo para o serviço bem como ouvidor
indicado  e  produz  relatórios  periódicos.  Considerou,  portanto,  o  ente  estadual,  que  encontra-se
“parcialmente” adequada. 

a.2) Ministério Público do Paraná – Promotoria de Justiça de Rio Negro

Procedimentos Administrativos que versam sobre saúde pública (todos):

Tipo / número Descrição Andamento

Notícia de Fato     nº
MPPR
0124.17.001717-0

Notícia  de  fato instaurada para  esclarecer  a  denúncia relatando
que  o  profissional  optometrista  *********** CROO  ***-PR  exerce
atividade  restrita  ao  médico  oftalmologista,  tendo  em vista  que,
consoante Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná,
este realizava consultas receitando óculos, em desacordo com os
Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934.

Instauração de documento

Inquérito
Civil                      nº
MPPR
0124.17.001704-8

Procedimento instaurado para instruir Ação Civil Pública em favor
de usuário residente em Quitandinha,  que sofreu amputação de
membro  inferior  e  necessita  de  uma  unidade  de  SILICONE
ICEROSS, para adaptação em prótese ortipédica. 

Instauração de documento

Procedimento
Administrativo  nº
MPPR
0124.17.001526-5

Procedimento instaurado com vistas a acompanhar a implantação
e  execução  do  Programa  SUSCOM  e  a  Participação  da
Comunidade na Construção do SUS, no Município de Rio Negro

Em andamento 

Procedimento Trata-se  de  procedimento  administrativo  instaurado  com  a Manifestação de arquivamento-
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Administrativo  nº
MPPR
0124.17.000865-8

finalidade de acompanhar a situação individual de paciente SUS
que necessita de prótese odontológica. 

aguardando retorno de A.R

Procedimento
Administrativo  nº
MPPR
0124.17.000804-7

Trata-se  de  Procedimento  Administrativo  instaurado  para
acompanhar junto ao SIOPS os indicadores dos quatro municípios
da comarca em relação à despesa total com saúde, R$/habitantes
(item 2.1 SIOPS) e aplicação da receita própria (item 3.2 SIOPS)
em saúde no ano de 2017.

Aguardando  resposta  de  ofício
do Município de Quitandinha.

Procedimento
Administrativo  nº
MPPR
0124.17.000099-4

Procedimento  administrativo  instaurado  para  verificar  se  os
Conselhos Municipais de Saúde dos Municípios estão exercendo
sua função de deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento
de prioridades  no  Projeto  de  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  –
LDO – 2018, na forma do art. 30, § 4º, da Lei n. 141/2012.  

Procedimento  aguardando
manifestação ministerial

Procedimento
Administrativo  nº
MPPR
0124.16.000330-5

Trata-se  de  Procedimento  Administrativo  instaurado  para
acompanhar  denúncia  de  ********** acerca  da  inexistência  de
atendimento psiquiátrico no Município de Campo do Tenente.

Aguardando  resposta  do  ofício
do  Município  de  Campo  do
Tenente

Procedimento
Administrativo  nº
MPPR
0124.15.000317-4

Trata-se  de  Procedimento  Administrativo  instaurado  para
acompanhar se os Municípios de Rio Negro, Campo do Tenente,
Piên e Quitandinha, bem como os Conselhos Municipais de Saúde
de Rio Negro, Campo do Tenente, Piên e Quitandinha inseriram-se
na  rede  estadual  de  urgências  e  emergências,  para  sua
manutenção no SAMU Regional.

Aguardando  resposta  dos
ofícios  expedidos  aos
secretários da saúde. 

Contencioso Judicial 

Contencioso judicial em face do Município, cujo autor é o Ministério Público

Número da ação Descrição Andamento

0002674-84.2017.8.16.0146 Objeto:  realização  de  endoscopia  digestiva  alta
com  biópsia  do  intestino  delgado  em  favor  de
usuário do SUS 

Indeferido
(ao final, a família custeou o
procedimento)

0001158-97.2015.8.16.0146 Objeto: fornecimento de curativos de espuma com
prata, em favor de usuário do SUS 

Julgada  procedente  em  1ª
instância

0002669-67.2014.8.16.0146 Objeto: fornecimento do fármaco Utrogestam
(60 comprimidos/mês, pelo período de três meses).

Julgada  procedente  em  1ª
instância

0000037-34.2015.8.16.0146 Objeto:  fornecimento do fármaco Rasilex 300mg e
cinco anéis de silicone Iceross em favor de usuária
do SUS. 

Concedida a tutela.
Arquivado definitivamente

Processos ajuizados em face do Município cujo autor não é o Ministério Público

Número da ação Descrição Andamento

0002834-
46.2016.8.16.0146

Ação  de  obrigação  de  fazer-  medicamentos
Escitalopran, Esomeprazol, Sulfasalazina, Memantina,
e Ácido Valproico/Valproato de Sódio, com pedido de
liminar, em trâmite no Juizado Especial Cível, em face
do Município de Rio Negro, com valor de causa de R$
6.918,96.

Remetidos  os  autos  para
área recursal

0001988-
63.2015.8.16.0146

Ação  cominatória  de  fornecimento  de  medicamento
(Lucentis) e exame  (tomografia de coerência óptica),
com pedido de liminar ou tutela antecipada, interposta
no  Juizado  Especial  em  face  do  Estado  do  PR  e
Município  de Rio  Negro,  com valor  de causa de R$
20.535,00.

Parte  foi  intimada  para  que
junte  aos  autos,  guia  do
comprovante  de  pagamento
para posterior  confecção de
alvará
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XII) AVALIAÇÃO DO SUS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A pesquisa foi efetuada com 30 profissionais de saúde atuantes em UMSs, que se manifestaram
anonimamente através de questionário escrito. 
Os  três  problemas  mais  mencionados  foram  eleitos  como  questões  prioritárias  a  serem
sanadas/melhoradas, visando ao aperfeiçoamento da atenção básica: 

1. Falta de profissionais, especialmente agentes comunitários de saúde, médicos e profissionais de
enfermagem (19 menções);

2. falta de valorização dos profissionais de saúde - melhoria das condições de trabalho, salários,
cuidado com a saúde e cursos de capacitação (16 menções);

3. maior agilidade ou disponibilidade para realização de consultas com especialistas (10 menções).

Obs: Os questionários integram o PA nº 0046.17.124957-9. 
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