
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REALEZA 

CNPJ: 09.158.413/0001-73 

RUA SOARES RAPOSO, 3807 CENTRO CÍVICO 

TELEFONE: 46 3543-2031 

E-MAIL: sauderealeza@gmail.com 

RELATÓRIO DE GESTÃO - PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

1.1 SECRETÁRIO (A) DE SAÚDE EM EXERCÍCIO 

• SECRETÁRIO DE SAÚDE EM EXERCÍCIO: Eliete Aparecida Cortes Pimenta    

• DATA DA POSSE: 02/01/2017 

• SECRETÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO ANO DO RELATÓRIO DE GESTÃO: Eliete Aparecida Cortes 

Pimenta 

• A SECRETARIA DE SAÚDE TEVE MAIS DE UM GESTOR NO PERÍODO A QUE SE REFERE O RAG? 

Não 

 

1.2 INFORMAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 

• INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO DO FMS: Lei n°58591 de 11/10/1991 

• CNPJ: 09.158.413/0001-73 

• O GESTOR DO FUNDO É O SECRETÁRIO DE SAÚDE? Sim 

• GESTOR DO FMS: Eliete Aparecida Cortes Pimenta 

• CARGO DO GESTOR DO FMS: Secretário de Saúde 

 

1.3 INFORMAÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE: 

•  INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO DO CMS: Lei n°25391 de 20/05/1991 

• NOME DO PRESIDENTE DO CMS: Ivone de Fátima Vieira Dall Agnol 

• SEGMENTO: Prestadores de Serviço 

• DATA DA ÚLTIMA ELEIÇÃO DO CMS: 28/03/2019 

• E-MAIL: conselhorealeza@gmail.com 

 

1.4 CONFERÊNCIA DE SAÚDE: 

• DATA DA ÚLTIMA CONFERÊNCIA DE SAÚDE: Março/2019 

 

1.5 PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS 

• O município possui plano de carreira, cargos e salários (PCCS): Sim 



 

• O município possui comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários (PCCS): Sim  

 

1.6 INFORMAÇÕES SOBRE REGIONALIZAÇÃO 

• O município pertence à Região de Saúde: 8ª RS Francisco Beltrão  

• O município participa de algum consórcio: Sim  

• O município está organizado em regiões intramunicipal? Não  

 

1.7 INTRODUÇÃO 

 A Secretaria de Saúde de Realeza disponibiliza, através deste Relatório Anual de Gestão (RAG), as informações 

das ações do sistema de saúde do município de Realeza, sendo este um instrumento para avaliar todas as 

atividades desenvolvidas no ano de 2019 através dos indicadores epidemiológicos e financeiros. 

 Estes dados também são demonstrados durante o ano nas reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde e 

nas Audiências Públicas de prestação de contas quadrimestrais da Secretaria de Saúde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 DEMOGRAFIA E DADOS DE MORBIDADE 

POPULAÇÃO 

População estimada [2019] 16.922 pessoas    

População no último censo [2010] 16.338 pessoas   

Densidade demográfica [2010] 46,23 hab/km²   

 

2.1 INTERNAÇÕES – INSTITUDO DE SAÚDE DE AMPÉRE  

MÊS QUANTIDADE 

Janeiro 23 

Fevereiro 26 

Março 35 

Abril 38 

Maio 35 

Junho 28 

Julho 29 

Agosto 31 

Setembro 25 

Outubro 31 

Novembro 24 

Dezembro 38 

TOTAL 2019: 363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 REDE FÍSICA DE SAÚDE, PRESTADORA DE SERVIÇO AO SUS 

TIPO DE ESTABELECIMENTO TOTAL MUNICIPAL ESTADUAL DUPLA 

POSTO DE SAUDE 2 2 0 0 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 5 5 0 0 

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE- 

HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 
2 2 0 0 

SECRETARIA DE SAUDE 1 1 0 0 

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 1 1 0 0 

PRONTO ATENDIMENTO 1 1 0 0 

Total 15 15 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 PACTUAÇÃO DA SAÚDE 

RELAÇÃO DE INDICADORES 

N° INDICADOR META 2019 RESULTADO UNIDADE 

1 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). 

 
26 

 
28 

 
 

Número 
absoluto 

10 Proporção de análises realizadas em amostras de água para 
consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, 
cloro residual livre e turbidez. 

 
100 

 
85,4 

 
 

% 

11  Razão de exames citopatológicos do colo do útero em 
mulheres de 25 a 64 anos na população residente de 
determinado local e a população da mesma faixa etária. 

 
1,0 

 
0,81 

 
 

Razão 

12 Razão de exames de mamografia de rastreamento 
realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população 
residente de determinado local e população da mesma faixa 
etária. 

 
 

0,70 
 

 
 

0,45 

 
 
 

Razão 

13  Proporção de parto normal no SUS e na saúde 

suplementar. 

38,83   24,53  
% 

14  Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas 
etárias 10 a 19 anos. 

12 8,96 % 

15 Taxa de mortalidade infantil 0 0 Número 
absoluto 

16 Número de óbitos maternos em determinado período e 
local de residência 

0 0 Número 
absoluto 

17 Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção 
básica 

100 98,18 % 

18 Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de 
saúde do programa bolsa família 

 
85 

 
73,53 

 
% 

19 Cobertura populacional estimada de saúde bucal na 
atenção básica 

100 98,18 % 

2 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) 
investigados 

100 100 % 

21 Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes 
de atenção básica. 

100 100 % 

22 Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de 
cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da 
dengue. 

4 2 Número 
absoluto 

23 Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas 
notificações de agravos relacionados ao trabalho. 

100 100  
% 

3 Proporção de registro de óbitos com causa básica definida. 98,50 93,33 % 

4 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. 

 
100 

25  
 

% 

5 Proporção de casos de doenças de notificação compulsória 
imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias após 
notificação. 

 
100 

0 
Não houve 
notificações 

 
% 

6 Proporção de cura de casos novos de hanseníase 
diagnosticados nos anos das coortes. 

 
100 

0 
Não houve 
notificações 

 

7 Número de casos autóctones de malária Não se aplica Não se aplica Número 



 

absoluto 

8 Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 
um ano de idade 

0 1 Número 
absoluto 

9 Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos 0 0 Número 
absoluto 

 

5 ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS INDICADORES DE SAÚDE 

Considerando os indicadores de saúde no ano de 2019, constatou-se: 

INDICADOR 01: A meta não foi alcançada, pois seria de 26 óbitos e ocorreram 28 no total do ano de 

2019, porém observa-se que esses pacientes dos grupos de DCNT são acompanhados pela atenção 

primária.  

INDICADOR 10: A meta não foi alcançada pelo fato que houve problemas com reagentes, visto que os 

mesmos venceram e devido o fato de precisar licitação houve demora na chegada dos mesmos. Também 

houve atrasos na alimentação das análises das sentinelas no sistema, devido o fato de falta de 

funcionários no setor de vigilância sanitária.  

INDICADOR 11: A razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres não atingiu a meta, 

visto que devido a demora nos laudos do SUS, muitos exames são realizados no particular. Para o ano de 

2020 estão sendo programadas campanhas de coleta de exames citopatológico para ampliar a demanda.  

INDICADOR 12: A razão de exames de mamografia de rastreamento não atingiu a meta devido muitos 

exames estarem sendo realizados no particular por falta de vagas para realizar os exames no SUS e pela 

demora na emissão dos laudos. Para o ano de 2020 será averiguada a possibilidade de realizar campanha 

de realização de exame de mamografia para a faixa etária preconizada.  

INDICADOR 13: A meta não foi alcançada, pois seriam na proporção 38,83% e ocorreram 24,53% de 

parto normal no SUS e na saúde suplementar. Sendo que a escolha por parto normal ou cesária é da 

gestante, mas as orientações são realizadas pelos profissionais de saúde. Além do fato que não temos no 

momento hospital no município, portanto não são realizados partos nesta localidade.  

INDICADOR 17: A meta para cobertura da atenção básica era de 100%, porém foi alcançado 98,18%, 

entretanto está sendo avaliada para ampliar a cobertura.   

INDICADOR 18: A meta no ano de 2019 era de 85%, porém foi alcançado 73,53%. Isto ocorre devido o 

trânsito dos beneficiários que fazem mudança de cidade, mas não atualizam o cadastro, além daqueles 

que não procuram o atendimento de saúde para realizar o acompanhamento nutricional. 

INDICADOR 19: A meta para cobertura da saúde bucal era de 100% e atingiu 98,18%, bem como a 

cobertura da atenção básica, não alcançou a meta.  

INDICADOR 22: Devido a grande quantidade de notificações e por isso a necessidade de realizar o raio 

de bloqueio nas regiões de notificações não cumprindo todos os ciclos de tratamento, houve ainda muitos 

dias chuvosos durante o ano de 2019. Ocorreu a redução do número de agentes de combate a endemias, 

especialmente por pedidos de exoneração, deixando o quadro desfalcado, prejudicando a produção.  

INDICADOR 03: Não foi alcançada a meta apenas por apenas 5,17%, visto que a meta era 98,5% e foi 

alcançado 93,33%. Sendo que das 121 declarações de óbitos ocorridos, apenas 2 foram considerados mal 

definidos, em especial pelo fato de que não temos órgão de verificação de óbitos, nesse caso alguns 

destes DOs vem por causa indefinida.  

INDICADOR 04: A meta não foi alcançada nas vacinas do calendário básico para crianças, isto se justifica 

pelo fato de existir um transito intenso das famílias residentes e por isso nem sempre se consegue 



 

completar o esquema no município e os mesmos se mudam para outras localidades e acabam terminando 

o esquema de vacina em outra cidade.  

INDICADOR 08: A meta para o ano de 2019 era de 0 casos de sífilis congênita, porém houve 01 caso não 
atingindo a meta. O caso foi de uma paciente que realizou corretamente o pré natal, realizou sete 
consultas mensais, foi realizada notificação de sifilis na gestação e tratamento com benzetacil, entrou em 
trabalho de parto no Pronto Atendimento Muncipal de Realeza, em seguida sendo encaminahada ao 
Hospital Regional de Francisco Beltrão, RN internado na UTI neonatal por 12 dias para tratamento de 
sifilis congênita, em acompanhamento com pediatra do MACC e com pediatra do nosso municipio. 
Apresentando VDRL negativo no dia 09/09/2019.  

6 INDICADORES FINANCEIROS 

1.1 Participação % da receita de impostos na receita total do Município 9,46% 5.345.132,57 

1.2 Participação % das transferências intergovernamentais na receita total do 
Município 

78,06% 44.098.265,74 

1.3 Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos 
transferidos para o município 

10,97% 4.837.912,47 

1.4 Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos 

transferidos para a saúde no município 

80,64% 3.901.512,68 

1.5 Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de 

Transferências da União para o município 

19,36% 895.437,00 

1.6 Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais 
na Receita total do município 

68,54% 38.719.550,34 

2.1Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob responsabilidade do município, por 
habitante 

R$ 920,56 17.068 Hab 

2.2Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 32,82% 5.157.159,16 

2.3 Participação % da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 6,53% 1.026.739,25 

2.4 Participação % da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa 
total com saúde 

34,64% 5.443.871,47 

2.5 Participação % da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 5,52% 867.007,88 

3.1 Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do 
município com saúde 

30,79% 4.837.912,47 

3.2 Participaçãoda receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012 28,47% 11.159.481,69 

 

Total da despesa com saúde 2019: R$ 15.712.073,12 

Total da despesa para fins de índice:R$ 11.159.481,69 

Receita total do município:R$ 56.490.443,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS COM SAÚDE 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


