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O presente trabalho tem por finalidade analisar o resultado da Política Municipal de
Desenvolvimento Social, na área de Saúde. Para isso foram utilizadas duas metodologias. A primeira
procura mostrar os resultados obtidos ao longo do tempo - décadas de 70, 80, 90 e dos anos 2000
-, por meio de 27 indicadores escolhidos com o apoio técnico da SMS, por simples comparação. A
segunda, utiliza 16 desses indicadores para construção de índice de Desenvolvimento Social na área
de Saúde, aplicando o Método Genebrino ou Distancial, como Valor Zero (V0) para acompanhamento
permanente do plano setorial.
Os indicadores utilizados estão divididos em cinco grandes áreas. A área Nascidos Vivos
é composta por 3 indicadores; a área Cobertura Vacinal, por um indicador; a área Mortalidade
é composta por 7 indicadores; Morbidade é composta por 2 indicadores e infraestrutura, por 3
indicadores.

Os melhores e piores valores foram obtidos pela comparação dos resultados de

Curitiba com seis capitais brasileiras escolhidas, com apoio técnico da Secretaria Municipal de
Saúde - Porto Alegre, Salvador, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Campo Grande.
Pode-se afirmar, com base nos indicadores escolhidos para esta análise, que o índice de
desenvolvimento social na área da Saúde de Curitiba é 80,7%, ou seja, está a menos de 20% da
situação ideal.
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UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA OUVIDOR PARDINHO - REBOUÇAS

Histórico
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Até o final da década de 80, a União, o Estado e o Município prestavam serviços de saúde
à população de Curitiba. A esfera federal fazia o atendimento nos postos de saúde do INAMPS
aos trabalhadores com registro em carteira de trabalho. O Estado e o Município agiam de forma
suplementar, por meio de Unidades Básicas de Saúde. Em 1983 a Secretaria Estadual de Saúde e
Bem Estar Social mantinha 14 unidades que atendia a população acima de 15 anos. O Município
possuía 13 unidades que concentravam o atendimento principalmente a lactentes e a crianças na
idade pré-escolar. O atendimento já era feito de forma programada e eventual. A distribuição dos
serviços de saúde não era homogênea do ponto de vista geográfico. A maioria dos serviços de
saúde estava concentrada no centro da cidade.
A 1ª Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada pela Organização
Mundial da Saúde - OMS e Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, em Alma-Ata,
Cazaquistão, em 1978, confirmou a saúde como direito humano fundamental e uma das mais
importantes metas sociais mundiais, e, anunciava como perspectiva garantir a saúde para todos
até o ano 2000, considerando a saúde como “um estado completo de bem-estar físico, mental e
social”, não somente a ausência de enfermidades.
Em 1979, Curitiba adotou um modelo de Atenção Primária à Saúde, organizado de forma
regionalizada e hierarquizada com delimitação de área de atuação para cada Unidade de Saúde. A
hierarquização pressupunha a integração e o escalonamento dos serviços em três níveis em forma
de pirâmide:
Primário: consistia na atenção primária à saúde implementada pelas unidades de saúde e
porta de entrada no sistema;
Secundário: as ações e atividades realizadas em ambulatórios gerais e hospitais equipados
com recursos especializados;
Terciário: serviços de maior complexidade prestados por hospitais/serviços especializados.
Coube ao município o atendimento primário. Desde então, Curitiba vem construindo um modelo
particular de atenção à saúde com a participação da comunidade. Esse processo possibilitou, em
1984, a implantação do Plano Setorial de Saúde que prevê a passagem gradativa das unidades
de saúde estaduais para a supervisão municipal e a integração das unidades municipais com os
serviços estaduais e ambulatórios de maior complexidade.
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Ao final da década de 80, o Município contava com uma rede de 57 unidades, oferecendo
atendimento básico na área de saúde e atendimento odontológico. Em 1986, na reestruturação
administrativa da Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC, Lei 6817, cria a Secretaria Municipal da
Saúde - SMS e amplia o numero de unidades de saúde.
O marco da Reforma Sanitária foi a VIII Conferência Nacional da Saúde ocorrida em março
de 1986, que lançou as bases do Sistema Único de Saúde - SUS, definido na Constituição de 1988
e cristalizado na Lei Orgânica de Saúde de setembro de 1990. A Lei estabelece “que a saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício”.
A municipalização do SUS em Curitiba foi efetivada em 1992, quando mais 9 Unidades de
Saúde, algumas do Estado e outras do INAMPS passaram a ser gerenciadas pela SMS. Visando
o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde buscou-se oferecer à população um serviço público,
integrado, hierarquizado, descentralizado e territorializado. Importante passo foi dado com a criação
das Regionais da Saúde, depois denominadas Distritos Sanitários, que correspondem em número e
em área de abrangência às Administrações Regionais de Curitiba. Eles são responsáveis, no âmbito
de seu território, pelas ações de vigilância à saúde, planejamento, epidemiologia, vigilância sanitária
e saúde ambiental. Em 1996, o município se habilita para a gestão semiplena do SUS exercendo
as funções de regulação, controle, avaliação, auditoria e pagamento dos serviços contratados pelo
sistema do município. A partir de 1998, Curitiba exerce a gestão plena do sistema.
O Plano Municipal de Saúde, discutido e aprovado a cada quatro anos nas Conferências
Municipais de Saúde, orienta a política global do sistema e desdobra-se em Planos Operativos
Anuais/POA, dos níveis central, distritais e locais, ferramentas fundamentais para o planejamento e
a avaliação da totalidade das ações de saúde desenvolvidas em todas as instâncias da Secretaria
Municipal da Saúde.
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LEI 11.266/2004
A Lei 11.266/2004 que dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da
Cidade, no Título IV trata da Política Social e Econômica e, no Capítulo I trata do Desenvolvimento
Social. O Art. 28. do capítulo I diz que: “A política municipal de desenvolvimento social tem como
objetivo geral a promoção social e econômica, de forma a gerar melhoria na qualidade de vida da
população, preservando e incentivando as potencialidades regionais e locais, através da articulação
das políticas públicas em suas várias dimensões.”
Na Seção VIII, trata especificamente da saúde, e diz no Art. 42:
“A política municipal de saúde visa a promoção da saúde da população pela gestão e regulação
dos serviços próprios e conveniados, pelo monitoramento de doenças e agravos e pela vigilância
sanitária,integrada as políticas de controle da qualidade ambiental, do ar e das águas, dos
resíduos orgânicos e inorgânicos.”

Tem como objetivos:
I - promover a saúde, reduzir a mortalidade e aumentar a expectativa de vida da população;
II - implementar o Sistema Único de Saúde - SUS;
III - consolidar a gestão plena do Sistema de Saúde;
IV - consolidar o controle social.
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Art. 43. São diretrizes gerais da política municipal de saúde:
I - promover a melhoria constante da infra-estrutura pública dos serviços de saúde;
II - implementar os sistemas de gestão e regulação dos serviços próprios e conveniados ao
SUS;
III - promover a melhoria do quadro epidemiológico, reduzindo os principais agravos, anos e
riscos à saúde da população curitibana;
IV - promover ações estratégicas de atenção à mulher, à criança, ao adolescente, ao adulto,
ao idoso e ao portador de deficiência;
V - consolidar a distritalização das ações, tendo como modelo um Sistema Integrado de
Serviços de Saúde - SISS;
VI - promover a ampliação da participação de representantes de entidades organizadas e das
comunidades nos Conselhos e Conferências;
VII - promover a educação na área de saúde, visando o auto-cuidado, a prevenção e a coresponsabilidade da população por sua saúde;
VIII - consolidar as Unidades Básicas de Saúde como porta de entrada do Sistema de Saúde
Municipal;
IX - viabilizar ações de prevenção, promoção, proteção e atenção à saúde, no âmbito
municipal;
X - promover a melhoria dos índices de morbidade e mortalidade no município, especialmente
das patologias de enfrentamento contínuo.
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CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Desempenho por década

1970 a 2009
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ATENDIMENTO MÉDICO INFANTIL
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Para análise do desempenho da área de Saúde em Curitiba ao longo das últimas décadas,
foram utilizados 28 indicadores escolhidos em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, por
sua importância e pela existência de dados.
Para essa análise adotou-se sempre o dado mais atual referente a cada década.
Foi avaliado o desempenho de cada área pela comparação simples de melhoria do indicador
ao longo do tempo utilizando um sistema simples de cores onde:

O eixo Saúde foi dividido em cinco grandes áreas: Nascidos Vivos, Cobertura Vacinal,
Mortalidade, Mobidade e Infraestrutura. Dos 27 indicadores analisados desde 1970, apenas um
apresentou resultado negativo: taxa de homicídios para 100 mil habitantes, na área de mortalidade.
Na área de infraestrutura, dois indicadores apresentaram redução: o número de hospitais que
atendem SUS e número de leitos do SUS, mas esta redução não é indicativa de piora, pois aponta
para a reorganização da atenção à saúde no município.
O indicador nº de leitos em UTI - SUS não possuI dados para as décadas anteriores a 2000
- mas, por ser considerado relevante foi mantido como V0 - ou seja, o primeiro valor do medidor.
Os demais indicadores apresentaram resultados positivos.
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ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR - PLANO MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SAÚDE - 1970/2009

NOTA: CMUMs - Centros Municipais de Urgências Médicas;
*Esta redução não é indicativa de piora de desempenho, mas aponta a reorganização da atenção à saúde no Município.
FONTE: IPPUC - Banco de Dados - Curitiba em Números - 1999, SMS - SIM, SINASC, SISVAN, SINAM, MS - CNES, Planilhas de leitos
disponíveis no SUS fornecidas pelo centro de controle, avaliação e auditoria (CCAA) para os anos 1998 e 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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AMAMENTAÇÃO
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US MÃE CUTRITIBANA - SÃO FRANCISCO

Nascidos vivos
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NASCIDOS VIVOS
NÚMERO TOTAL DE NASCIDOS VIVOS E PROPORÇÃO DE
NASCIDOS VIVOS POR IDADE E ESCOLARIDADE MATERNA,
E POR NÚMERO DE CONSULTAS PRÉ-NATAL

FONTE: SMS - SIM, SINASC, SISVAN
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

A área Nascidos Vivos na avaliação por série histórica, conta com dados a partir da década
de 90. Todos os indicadores avaliados apresentaram desempenho positivo. Os indicadores
Proporção de Nascidos Vivos segundo idade materna inferior a 20 anos , Proporção de Nascidos
Vivos segundo mães analfabetas e com escolaridade até 1º grau incompleto e Proporção de
Nascidos Vivos segundo número de consultas de pré-natal > e = 7 atingiram, nos anos 2000,
índices muito melhores que os da década anterior.
Número total de nascidos vivos - foram utilizados números referentes à década de
1990 em diante por não haver números confiáveis de décadas anteriores. Apesar de o número
absoluto de nascidos vivos haver diminuído, este dado não implica em fato negativo. Além de
confirmar a mudança no perfil da cidade, indica mudanças no padrão sociodemográfico da
população. Observa-se ainda, a melhora de diversos indicadores entre a população de nascidos
vivos como a redução do percentual de mães jovens/adolescentes e de mães com baixa
escolaridade, e o aumento das mães que realizam acompanhamento adequado de pré- natal.
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NÚMERO TOTAL DE NASCIDOS VIVOS - 1990 A 2009

FONTE: SMS - SIM, SINASC, SISVAN
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Proporção de nascidos vivos por distrito sanitário - houve queda no número de nascimentos
em metade dos distritos sanitários, conforme gráfico abaixo. Isto explica-se, além da redução da
natalidade, pela criação do Distrito Sanitário CIC (DS CIC), que recebeu áreas pertencentes aos DS
Portão, Pinheirinho e Santa Felicidade.

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS POR DISTRITO SANITÁRIO - 2000 E 2009

FONTE: SMS - SIM, SINASC, SISVAN
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Proporção de nascidos vivos segundo idade materna inferior a 20 anos - houve queda
importante, passando de 18,9% para 14,3% a proporção de nascidos vivos de mães com idade
inferior a 20 anos. Esse fato pode ter relação com o maior acesso ao planejamento familiar pelas
jovens, mas também deve-se à mudança de perfil sociodemográfico das mulheres. Quando se
avalia o indicador por Distrito Sanitário têm-se o da Matriz e o de Santa Felicidade com as maiores
reduções.
PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS SEGUNDO IDADE MATERNA < DE 20 ANOS - 1990 A 2009

FONTE: SMS - SIM, SINASC, SISVAN
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS COM IDADE MATERNA
INFERIOR A 20 ANOS POR DISTRITO SANITÁRIO - 2000 E 2009

FONTE: SMS - SIM, SINASC, SISVAN
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Proporção de nascidos vivos segundo mães analfabetas e com escolaridade até 1º grau
incompleto -

esse indicador que era de 38,5% na década de 90 passou para 19,1% nos anos

2000. A redução para metade ocorreu em todos os distritos sanitários da cidade, com exceção do
DS CIC criado em 2005.

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS SEGUNDO MÃES ANALFABETAS
E COM ESCOLARIDADE ATÉ 1º GRAU INCOMPLETO - 1990 A 2009

FONTE: SMS - SIM, SINASC, SISVAN
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS SEGUNDO MÃES ANALFABETAS E COM ESCOLARIDADE
ATÉ 1º GRAU INCOMPLETO POR DISTRITO SANITÁRIO - 2000 E 2009

FONTE: SMS - SIM, SINASC, SISVAN
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Proporção de nascidos vivos segundo número de consultas de pré-natal - o aumento na
proporção de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal, indica avanços na qualidade da
assistência ao pré-natal no município. Quando se analisa o indicador por Distrito Sanitário tem-se
um aumento importante em todos eles.

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS SEGUNDO NÚMERO
DE CONSULTAS DE PRÉ-NATAL > E = 7 - 1990 A 2009

FONTE: SMS - SIM, SINASC, SISVAN
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS SEGUNDO NÚMERO DE CONSULTAS
DE PRÉ-NATAL > E = 07 POR DISTRITO SANITÁRIO - 2000 E 2009

FONTE: SMS - SIM, SINASC, SISVAN
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

CONSULTA PRÉ-NATAL
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CAMPANHA DA VACINAÇÃO

Cobertura vacinal
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COBERTURA VACINAL
COBERTURA VACINAL PARA MENORES DE 1 ANO

FONTE: SMS
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

A área Cobertura Vacinal apresenta dados históricos a partir da década de 90 para o indicador
cobertura vacinal para menores de um ano, obtendo um desempenho positivo, alcançando para os
dois períodos a meta estabelecida pelo Governo Federal.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO

COBERTURA VACINAL PARA MENORES DE 1 ANO - TETRAVALENTE - 1990 A 2009

FONTE: SMS
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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SISVAN - SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Situação Nutricional
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SITUAÇÃO NUTRICIONAL
PREVALÊNCIA DE DÉFICIT PONDERAL (PESO ABAIXO DO 3º PERCENTIL)
EM CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS NAS CHAMADAS NUTRICIONAIS

FONTE: SMS, SISVAN
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Para avaliar a área situação nutricional, foi utilizado o indicador Prevalência de Déficit Ponderal
(peso abaixo do 3º percentil) em crianças menores de cinco anos nas chamadas nutricionais,
havendo uma melhora de aproximadamente 35% no desempenho desde a última década.

SISVAN - SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
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PREVALÊNCIA DE DÉFICIT PONDERAL (PESO ABAIXO DO 3º PERCENTIL) EM
CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NAS CHAMADAS NUTRICIONAIS - 1990 A 2009

FONTE: SMS, SISVAN
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Situação nutricional - houve redução no indicador prevalência de déficit ponderal em
crianças menores de cinco anos, o que significa, em princípio, uma melhoria do quadro de
nutrição das crianças com redução de desnutrição.

MERCADÃO POPULAR
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SAMU - PARQUE TANGUÁ

Mortalidade
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MORTALIDADE

MORTALIDADE, COEFICIENTES E TAXAS POR TIPO

FONTE: SMS - SIM, SINASC
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

A área Mortalidade, na série histórica, conta com dados desde a década de 70, com exceção
do indicador taxa de mortalidade por AIDS para 100 mil habitantes, que passa a ser medido a partir
da década de 90. O desempenho desses indicadores é positivo. A exceção está no indicador taxa de
mortalidade de homicídios para 100 mil habitantes, que piorou sensivelmente na última década.
Coeﬁciente de mortalidade infantil < 1 ano e taxa de mortalidade infantil até 5 anos
– há uma redução importante desses indicadores a partir da década de 70. Curitiba atingiu,
no final desta década índices próximos aos países mais desenvolvidos. A implantação de
programas de atenção permanente às gestantes, de acompanhamento às crianças e melhora
nas condições socioeconômicas da população contribuíram fortemente para estes resultados.
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COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL < 1 ano POR 1.000 NASCIDOS VIVOS - 1970 A 2009

FONTE: SMS - SIM, SINASC
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL ATÉ 5 ANOS POR 1.000 NASCIDOS VIVOS - 1970 A 2009

FONTE: SMS - SIM
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito - este indicador, que chegou a uma taxa
elevada na década de 1980, encontra-se num processo descendente. Fatores como o novo Código
Nacional de Trânsito, e posteriormente as campanhas de conscientização e a fiscalização mais
rigorosa implementadas na última década foram fundamentais para reduzir o número de óbitos
neste indicador. Ressalta-se contudo que a mortalidade por acidentes de motociclistas vem
aumentando.

TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO
PARA 100.000 HABITANTES - 1970 A 2009

FONTE: SMS - SIM
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Taxa de mortalidade de homicídios - vem crescendo sistematicamente ao longo das décadas
as mortes causadas por armas de fogo, que dobraram na última década. As vítimas mais frequentes
dessas mortes são os jovens entre 14 e 25 anos. Esses dados acompanham tendência nacional e
são detectados em todas as regiões brasileiras.
TAXA DE MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS PARA 100.000 HABITANTES - 1970 A 2009

FONTE: SMS - SIM
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Coeﬁciente de mortalidade geral padronizado por idade - apresentou redução de
aproximadamente 33% nas quatro últimas décadas.
COEFICIENTE DE MORTALIDADE GERAL PADRONIZADO
POR IDADE POR 1.000 HABITANTES - 1970 A 2009

FONTE: SMS - SIM
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Taxa de mortalidade por AIDS - o indicador vem diminuindo na última década, apresentando
uma redução de aproximadamente 31%.
TAXA DE MORTALIDADE POR AIDS PARA 100.000 HABITANTES - 1990 A 2009

FONTE: SMS - SIM
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Taxa de mortalidade por neoplasias de câncer de útero ajustado por idade esse indicador manteve-se sem grandes alterações nas décadas de 70, 80 e 90. Nos anos
2000 houve uma redução significativa nesta taxa, passou de 8,38 para 4,36 em 2008.
TAXA DE MORTALIDADE POR NEOPLASIA DE CÂNCER
DE ÚTERO POR 100.000 MULHERES - 1970 A 2009

FONTE: SMS - SIM
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Taxa de mortalidade por doenças transmissíveis para 100.000 habitantes - esse
indicador apresentou uma queda acentuada entre as décadas de 70 e 80. Manteve-se no
mesmo patamar entre as décadas de 80 e 90 e apresentou redução significativa nos anos 2000.

TAXA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
PARA 100.000 HABITANTES - 1970 A 2009

FONTE: SMS - SIM
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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ANÁLISE CLÍNICA - HIV

Morbidade

36

MORBIDADE
TAXA DE INCIDÊNCIA DE LEPSTOPIROSE, TUBERCULOSE,
HEPATITE A E AIDS PARA 100.000 HABITANTES

FONTE: SMS, SINAN
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Para a avaliação dos indicadores referentes às taxas de incidência de leptospirose, hepatite
A e AIDS, foram utilizados os dados a partir da década de 90, exceto para a taxa de incidência de
tuberculose, cujos primeiros dados datam da década de 80. Todos esses indicadores apresentaram
um bom desempenho.
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Leptospirose - caiu em mais de 50% no período analisado, Este dado deve ser analisado
com cautela visto a inﬂuência direta das condições climáticas neste indicador.
Tuberculose - desde a década de 80 encontra-se em processo descendente, resultado dos
investimentos públicos nas áreas de saúde e sociais.
Hepatite A - na década de 2000/2009, teve uma redução de 88% em relação à década
anterior.
AIDS - as ações de prevenção tais como: distribuição de preservativos e campanhas educativas
contribuíram para a redução deste indicador.
TAXA DE INCIDÊNCIA DE LEPTOSPIROSE, TUBERCULOSE,
HEPATITE A E AIDS PARA 100.000 HABITANTES - 1980 A 2009

FONTE: SMS, SINAN
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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CENTRO MUNICIPAL DE URGÊNCIAS MÉDICAS - CIC

Infraestrutura
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INFRAESTRUTURA
EQUIPAMENTOS PARA A ÁREA DA SAÚDE

NOTA: CMUMs - Centros Municipais de Urgências Médicas;
*Esta redução não é indicativa de piora de desempenho, mas aponta a reorganização da atenção à saúde no Município.
FONTE: IPPUC - Banco de Dados - Curitiba em Números - 1999, SMS, MS - CNES, Planilhas de leitos disponíveis no SUS fornecidas pelo
centro de controle, avaliação e auditoria (CCAA) para os anos 1998 e 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

O eixo Infraestrutura utilizou 9 indicadores sendo que sete apresentaram resultados positivos.
Os serviços de saúde no município se ampliaram. Cresceu, melhorou e se especializou a rede
municipal de saúde. Aumentaram as unidades de saúde básicas e as com atendimento diferenciado
- especializadas, 24h e CMUMs. Dois indicadores apresentam redução nos números apresentados
quando é feita a comparação da década 1990/1999 com a década 2000/2009: o número de hospitais
que atendem SUS e número de leitos do SUS. Ressalta-se que esta redução não é indicativa de
piora no desempenho, ao contrário, aponta a reorganização da atenção à saúde no município.
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O indicador número total de equipamentos de saúde - rede municipal - apresenta um
crescimento significativo ao longo das décadas. O número de unidades de saúde não apenas
cresceu, mas especializou-se com atendimento à saúde da família, unidades especializadas e
urgências, entre outros.

NÚMERO TOTAL DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE - REDE MUNICIPAL - 1970 A 2009

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMS - relatório CCAA
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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O indicador número de unidades 24H + CMUMs - apresenta um crescimento ao longo das
décadas. Parte das Unidades de Atendimento 24h foi transformada em Centros Municipais de
Urgências Médicas, outros CMUMs foram criados garantindo a existência atualmente de unidades
de pronto atendimento em oito dos nove Distritos Sanitários da Cidade.

NÚMERO DE UNIDADES 24H + CMUMs - 1990 A 2009

FONTE: IPPUC - Banco de Dados - Curitiba em Números - 1999
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

O indicador número de unidades de saúde básicas com especialização + especializadas
- cresceu 45% entre as décadas de 90 e 2000. Existem hoje, na cidade, 11 unidades de saúde com
especialização e especializadas.
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NÚMERO DE US BÁSICAS COM ESPECIALIZAÇÃO + ESPECIALIZADAS - 1990 A 2009

FONTE: IPPUC - Banco de Dados - Curitiba em Números - 1999, SMS - relatório CCAA
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

número total de hospitais - cresceu 20% desde a década de 90, passando de 65 para 78 no
ano de 2009.
NÚMERO TOTAL DE HOSPITAIS - 1990 A 2009

FONTE: IPPUC - Banco de Dados - Curitiba em Números - 1999, SMS - relatório CCAA
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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número de hospitais que prestam atendimento ao SUS - a reorganização da atenção
no Sistema Único de Saúde de Curitiba com ampliação na oferta de serviços ambulatoriais, em
especial na atenção primária, levou à necessidade de reorientação do perfil de leitos e serviços
hospitalares necessários para o SUS no município. Destaca-se nesta mudança de perfil a redução
de internamentos evitáveis por condições sensíveis à atenção ambulatorial como, por exemplo, os
internamentos por diabetes, hipertensão e diversas patologias pediátricas (diarréias e pneumonias
entre outros). Também, a reforma psiquiátrica com grande ampliação da atenção ambulatorial mudou
o perfil de atenção à saúde mental no município. Ainda, a necessidade dos serviços hospitalares de
operar com economia de escala e o trabalho de avaliação da qualidade dos serviços ofertados aos
SUS pela Vigilância Sanitária e pelos serviços de Auditoria do SUS, levaram ao descredenciamento
e fechamento de alguns serviços hospitalares que não atendiam às necessidades do Sistema Único
de Saúde em Curitiba.

NÚMERO DE HOSPITAIS QUE PRESTAM ATENDIMENTO AO SUS - 1990 A 2009

NOTA: a redução observada no gráfico, não é indicativa de piora de desempenho, mas aponta a
reorganização da atenção à saúde no Município.
FONTE: IPPUC - Banco de Dados - Curitiba em Números - 1999, SMS - relatório CCAA
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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número total de leitos e número de leitos SUS - como no número de hospitais do SUS a
redução de número de leitos SUS é decorrente das mudanças do perfil de atenção no SUS Curitiba.
Exemplo desta situação é a redução do número de leitos pediátricos que por questões de diminuição
da demanda reduziram de 664 na década de 1990/1999 para 261 leitos no período 2000/2009. A
mudança no perfil de atenção à saúde mental também é importante na redução de leitos SUS no
município. Os 1386 leitos de psiquiatria existentes na década de 1990/1999 foram reduzidos para 449
leitos e 450 leitos/dia de psiquiatria no período 2000/2009, com ampliação da atenção ambulatorial,
além do fato de que pacientes asilares que estavam internados em hospitais psiquiátricos há muitos
anos foram reinseridos nas famílias ou em uma das cinco residências terapêuticas estruturadas
pelo município. Por outro lado leitos especializados como os de UTI (inclusive pediátrica e neonatal)
apresentaram elevação no período indicando a busca da adequação da atenção hospitalar às
necessidades da população.

NÚMERO TOTAL DE LEITOS E NÚMERO DE LEITOS SUS - 1990 A 2009

NOTA: a redução do nº de leitos SUS observada no gráfico, não é indicativa de piora de
desempenho, mas aponta a reorganização da atenção à saúde no Município.
FONTE: IPPUC - Banco de Dados - Curitiba em Números - 1999, SMS - relatório CCAA
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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ATENDIMENTO EM UNIDADE DE SAÚDE

Índice de saúde do município 46
Método Genebrino 2009

UNIDADE DE SAÚDE SANTA QUITÉRIA - SANTA QUITÉRIA
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A metodologia utilizada é a Genebrino ou Distancial. Os trabalhos iniciaram com a
identificação dos indicadores que poderiam medir o desenvolvimento da cidade a partir de
diretrizes gerais apresentadas pelo Plano Diretor. Os grupos de discussões montados dentro
do IPPUC – Supervisão de Informações e Supervisão de Planejamento – com a participação
de especialistas de outras secretarias apontaram três grandes conjuntos de indicadores: de
resultados, de infraestrutura e de processo. Neste primeiro momento, por dificuldades na
obtenção de informações dos indicadores de processo, optou-se por avaliar os indicadores de
resultado e de infraestrutura. A implantação de um Sistema de Informações – em elaboração
pelo IPPUC, ICI e Sala de Situação do Gabinete do Prefeito - permitirá ampliar essa avaliação
também para os indicadores de processo.

MÉTODO GENEBRINO OU DISTANCIAL
Os Planos Setoriais contam com um determinado número de indicadores, que podem
ser arranjados dentro de outros grupos e assim sucessivamente. Seja qual for este indicador,
neste texto ele será denotado por Y, e ainda admite-se que um determinado grupo conte com
i = 1, 2, ..., n indicadores.
Após definir os indicadores, a aplicação do Método Distancial é direta usando a
seguinte fórmula básica para cada indicador.
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onde:

Índice Parcial

representa o indicador
observado

o limiar mínimo

o limiar máximo

Observa-se que o índice calculado varia entre 0 (zero) e 100(cem), obtendo-se o primeiro
valor quando o nível observado coincide com o limiar mínimo estabelecido, e o segundo, quando o
valor observado coincide com o limiar máximo.
Uma questão chave para a aplicação do Método é a definição destes limiares, Sliwiany, (1997),
propõe algumas alternativas:
1. Critério estatístico - média dos melhores e piores valores encontrados com um corte de
20% dos bairros com melhor desempenho e 20% com pior desempenho, quando os
indicadores estão desagregados por bairro.
2. Critério de planejamento – alguns limiares principalmente os ótimos (máximos), são
determinados através de metas de variados programas.
3. Critério comparativo – os limiares são definidos com base na prática de outros países ou
regiões mais desenvolvidas.
4. Método Delfick – os limiares são firmados segundo consenso e validação de especialistas.
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Estabelecidos os limiares, e aplicando a fórmula (1) tem-se o valor padronizado para aquele
indicador. O próximo passo é agrupar todos os indicadores de um determinado grupo, para formar
um índice grupal que é obtido através da média aritmética simples dos índices parciais do grupo:

(2)

onde:

índice grupal

número de medidores representantes
aceitos para a caracterização estatística
do nível de satisfação do grupo de
necessidades sociais

A fórmula (2) será aplicada para cada um dos grupos de indicadores propostos.
Para obtenção do índice sintético, ou seja o alcance do índice de satisfação de todos os
grupos de necessidades sociais, calcula-se a média aritmética dos índices grupais, conforme a
fórmula (3) a seguir:

(3)

onde:

índice sintético

número de grupos de necessidades sociais
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Para aplicação do Método Genebrino ou Distancial foram utilizados 19 indicadores escolhidos
com o auxílio de técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. Os indicadores procuraram avaliar as
áreas mais importantes da saúde pública e foram escolhidos por sua representatividade e por haver
informações e/ou referências nacionais ou internacionais utilizadas para elaboração dos limiares pior e melhor valor.
Como o método classifica o desempenho - valor empírico - conforme a distância que o dado
real está da melhor situação possível, os resultados foram divididos em cinco faixas de satisfação,
a saber:

A avaliação geral, ou seja, o Índice Sintético da Saúde de Curitiba chegou a 80,7% de satisfação,
classificado na tabela de desempenho como “excelente”.
O método permitiu, também, encontrar índices grupais, ou seja, qualificar o desempenho por
grupos. Tem-se, então, que no grupo:
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Nascidos Vivos - EXCELENTE - o índice é de 91,0% de satisfação.
Cobertura Vacinal - EXCELENTE - o índice é de 97,7% de satisfação.
Mortalidade - ÓTIMO - o índice é de 71,69% de satisfação.
Morbidade - EXCELENTE - mostra um desempenho de 84,9% de satisfação.
Infraestrutura Física - BOM - índice grupal de 58,29% de satisfação.
A definição dos melhores e piores valores que servem de referência para este trabalho foram
construídos pela comparação dos valores de cada indicador empírico de Curitiba com os valores
encontrados para seis capitais brasileiras definidas como referência pela Secretaria Municipal de
Saúde - Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador e Campo Grande.
A área Nascidos Vivos alcançou índice de satisfação de 91% e aponta para uma melhoria nos
serviços de saúde, além de uma mudança no perfil sociodemográfico da cidade, com redução no
número de nascimentos.
Também indica um excelente desempenho da cidade a área Cobertura Vacinal, onde Curitiba
atinge as metas nacionais estabelecidas.
A Mortalidade, medida por meio de 7 indicadores, mostra um desempenho de 71,69%, sendo
que, a Taxa de Mortalidade Infantil (/1000 NV) e a Taxa de Mortalidade Infantil até 5 anos(/1000
NV), atingiram índice parcial de 100%. A Taxa de Mortalidade Doenças Transmissíveis para 100.000
habitantes atingiu índice de satisfação de 99,7%. A pior situação ocorre com o indicador Taxa de
Mortalidade de Homicídios para 100.000 habitantes com índice de satisfação de 0%.
Os indicadores de Morbidade foram classificados como “ótimos”, estando em processo
descendente.
A Infraestrutura da cidade foi classificada como boa em comparação com as seis capitais
escolhidas como referência.
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QUADRO GERAL DOS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SAÚDE ANÁLISE MULTICÊNTRICA - CIDADE DE CURITIBA - 2009

NOTA: Os dados apresentados na planilha referem-se sempre ao último disponível de cada década.
FONTE: IPPUC, SMS, MS - CNES
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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MÃE CURITIBANA

54

NASCER EM CURITIBA

Nascidos vivos
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NASCIDOS VIVOS

NOTA: Os dados apresentados na planilha referem-se sempre ao último disponível de cada década.
FONTE: IPPUC, SMS, MS - CNES
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Nascidos Vivos - o índice grupal da área obteve 91% de satisfação, ou seja, excelente. Obtiveram
100% de satisfação os indicadores proporção de nascidos vivos segundo mães analfabetas e com
escolaridade até 1º grau incompleto e proporção de nascidos vivos segundo número de consultas
de pré-natal > e = 7. Com 73% de satisfação está o indicador proporção de nascidos vivos segundo
idade materna inferior a 20 anos. A melhor e pior situação foi encontrada por comparação com seis
capitais brasileiras - Salvador, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Campo Grande e Porto Alegre escolhidas por suas semelhanças com Curitiba na área de Saúde.
Como determina o método Genebrino ou Distancial, o valor empírico é o valor mais atual
encontrado. Para o indicador proporção de nascidos vivos segundo idade materna inferior a 20 anos
foi utilizado dado de 2008 por sua comparabilidade com outras cidades brasileiras. O índice de 73%
de satisfação é classificado como ótimo. O melhor valor utilizado foi o de Belo Horizonte - 13% - e
o pior o de Campo Grande - 19,3%. Quando se analisa o indicador por Distrito Sanitário observase que dois dristritos estão acima da média da cidade em 2008: Matriz com 6% e Santa Felicidade
com 10%. Entre os distritos abaixo desta média destacam-se o Pinheirinho e Cajuru com 25% de
gestantes com menos de 20 anos.
O melhor desempenho no indicador proporção de nascidos vivos segundo mães analfabetas e
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PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS SEGUNDO IDADE MATERNA
INFERIOR A 20 ANOS POR DISTRITO SANITÁRIO - 2008

DISTRITO SANITÁRIO

2000

2008

SANTA FELICIDADE

17

10

BOA VISTA

18

19

BOQUEIRÃO

18

19

PORTÃO

19

17

PINHEIRINHO

22

25

CAJURU

21

25

MATRIZ

11

06

BAIRRO NOVO

23

22

CIC

0

22

CURITIBA

19

14

FONTE: IPPUC. SMS
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - IPPUC - 2010
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com escolaridade até 1º grau incompleto é de Curitiba. Comparada com as seis capitais escolhidas,
Curitiba apresenta desempenho excelente de 100% de satisfação. O pior valor encontrado foi em
Campo Grande (28,3%). A análise do desempenho por DS entre 2000 e 2009 mostra diferenciais
intraurbanos com melhor desempenho no DS Matriz (9%) e pior desempenho no DS Pinheirinho
(26%), contudo, o pior DS da cidade está acima do desempenho encontrado em Campo Grande.

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS SEGUNDO MÃES ANALFABETAS E COM
ESCOLARIDADE ATÉ 1º GRAU INCOMPLETO POR DISTRITO SANITÁRIO - 2008

DISTRITO SANITÁRIO

2000

2008

SANTA FELICIDADE

37

15

BOA VISTA

34

18

BOQUEIRÃO

36

17

PORTÃO

37

15

PINHEIRINHO

50

26

CAJURU

45

22

MATRIZ

19

09

BAIRRO NOVO

46

24

CIC

0

23

CURITIBA

39

19

FONTE: IPPUC. SMS
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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A análise do indicador proporção de nascidos vivos segundo número de consultas de pré-natal
> e = 7 mostra Curitiba (88,2%) com o melhor desempenho entre as seis capitais escolhidas para
comparação, indicando a qualidade da atenção ao pré-natal. O pior desempenho deste indicador
ocorreu em Brasília (62,7%). A análise de desempenho dentro da própria cidade, por DS mostra
conforme tabela abaixo, que todas as áreas obtiveram índices melhores em 2008 que em 2000.

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS SEGUNDO NÚMERO DE CONSULTAS
DE PRÉ-NATAL MAIOR E IGUAL A 7 POR DISTRITO SANITÁRIO - 2008

DISTRITO SANITÁRIO

2000

2008

SANTA FELICIDADE

77

93

BOA VISTA

76

85

BOQUEIRÃO

69

89

PORTÃO

74

90

PINHEIRINHO

72

88

CAJURU

72

87

MATRIZ

83

91

BAIRRO NOVO

66

89

CIC

0

89

CURITIBA

74

89

FONTE: IPPUC. SMS
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO

Cobertura Vacinal
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COBERTURA VACINAL

NOTA: Os dados apresentados na planilha referem-se sempre ao último disponível de cada década.
FONTE: IPPUC, SMS, MS - CNES
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Para este indicador foi escolhido como melhor valor a meta estabelecida pelo Ministério da
Saúde - 95% de cobertura. A pior situação foi encontrada em Porto Alegre com 82% de cobertura.
Curitiba obteve 100% de satisfação neste indicador, chegando a 95% de cobertura vacinal.

VACINAÇÃO
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VACINAÇÃO

62

EXAME DE PREVENÇÃO DE CÂNCER

Mortalidade
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MORTALIDADE
TAXA DE MORTALIDADE POR TIPO PARA 100.000 HABITANTES

NOTA: Os dados apresentados na planilha referem-se sempre ao último disponível de cada década.
FONTE: IPPUC, SMS, MS - CNES
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

A área Mortalidade, composta por sete indicadores, obteve desempenho de 71,69% de
satisfação, sendo classificada como ótima. Foram analisados: Taxa de Mortalidade Infantil (/1000
NV); Taxa de Mortalidade Infantil até 5 anos(/1000 NV); Taxa de Mortalidade por Acidentes de
Trânsito para 100.000 habitantes; Taxa de Mortalidade de Homicídios para 100.000 habitantes; Taxa
de Mortalidade por Aids para 100.000 habitantes; Taxa de Mortalidade por Neoplasias de Câncer
de Colo de Útero ajustado por idade por 100.000 mulheres e Taxa de Mortalidade por Doenças
Transmissíveis para 100.000 habitantes. Também foram usadas para estabecer os melhores e
piores valores as seis capitais brasileiras definidas como parâmetro - Salvador, Brasília, Goiânia,
Belo Horizonte, Campo Grande e Porto Alegre.
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Taxa de mortalidade infantil < 1 ano (/1.000 NV) - 2008 - para permitir a comparação e o
estabelecimento dos limiares foram utilizados dados de 2008. Curitiba apresenta a melhor taxa, com
9,8 crianças mortas por 1.000 nascidos vivos. O pior desempenho é de Goiânia, com 14,0/1.000
nascidos vivos. Esse indicador obteve índice parcial de 100% de satisfação.
Taxa de mortalidade infantil até 5 anos (/1.000 NV) - 2008 - O índice parcial de satisfação
neste indicador é de 100%. Curitiba ocupa a melhor posição entre as capitais comparadas, com
11,2 mortes/1.000 nascidos vivos. A pior posição está com Goiânia com 15,4 mortes/1.000 nascidos
vivos.
Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito para 100.000 habitantes - 2008 - Curitiba,
apesar de apresentar decréscimo neste indicador ao longo das últimas décadas, obteve um índice
parcial ruim, com satisfação de 35,1%. Em 2008 ocorreram 24 mortes em acidentes de trânsito para
cada 100 mil habitantes. O melhor valor foi encontrado em Porto Alegre com 9,8 mortes/100 mil
habitantes e a pior situação em Campo Grande, com 31,7 mortes/100 mil habitantes.
Taxa de mortalidade de homicídios para 100.000 habitantes - 2008 - esta taxa em Curitiba
é de 43,6, a maior entre as capitais comparadas. O melhor valor foi obtido por Campo Grande 25,30/100 mil habitantes. O índice parcial de Curitiba neste indicador é de 0% de satisfação.
Taxa de mortalidade por AIDS para 100.000 habitantes - 2008 - obteve 88,2% de satisfação,
com 7,5 mortes por 100 mil habitantes. O melhor valor foi encontrado em Brasília - 4,1/100 mil
habitantes - e o pior, em Porto Alegre - 33/100 mil habitantes.
Taxa de mortalidade por neoplasias de câncer de colo de útero ajustado por idade por
100.000 mulheres - 2008 - obteve 78,8% de satisfação. O pior valor foi encontrado em Brasília e o
melhor em Goiânia.
Taxa de mortalidade por doenças transmissíveis para 100.000 habitantes - 2008 a avaliação desta taxa obteve 99,7% de satisfação. Dentre as capitais comparadas, Brasília
apresentou o melhor resultado - 18,3 mortes/100 mil habitantes e Porto Alegre o pior resultado, com
51,8 mortes/100 mil habitantes.
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SAÚDE FAMÍLIA - PSF

Morbidade
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MORBIDADE

NOTA: Os dados apresentados na planilha referem-se sempre ao último disponível de cada década.
FONTE: IPPUC, SMS, MS - CNES
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Para análise da Morbidade foram utilizados dois indicadores: Taxa de incidência de tuberculose
para 100.000 habitantes e Taxa de incidência de Aids para 100.000 habitantes. O desempenho da
cidade nesta área foi de 84,9% de satisfação, classificado como excelente.
Taxa de incidência de AIDS para 100.000 habitantes - esta taxa obteve desempenho de
82,9% de satisfação. O melhor valor foi obtido por Brasília, com 7,5/100 mil habitantes e o pior por
Porto Alegre, com 61,8/100 mil habitantes. A taxa em Curitiba é de 16,7/100 mil habitantes.
Taxa de incidência de tuberculose para 100.000 habitantes - 2008 - a avaliação desta taxa
obteve 86,9% de satisfação. O melhor valor foi obtido por Brasília, com 14,7/100 mil habitantes e o pior
por Porto Alegre, com 127,5/100 mil habitantes. A taxa em Curitiba é de 29,5/100 mil habitantes.
Quando este indicador é analisado por DS, observa-se em 2008, que dos 9 distritos sanitários
apenas dois apresentam resultados piores que a cidade. No caso do Pinheirinho, o valor é muito
próximo da média de Curitiba.
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TAXA DE INDICÊNCIA DE TUBERCULOSE PARA 100.000
HABITANTES POR REGIONAL - 2008

2008
DISTRITO SANITÁRIO Taxa de Incidência
SANTA FELICIDADE

20,28

BOA VISTA

20,87

BOQUEIRÃO

28,05

PORTÃO

20,14

PINHEIRINHO

29,53

CAJURU

21,57

MATRIZ

24,60

BAIRRO NOVO

24,84

CIC

33,90

TOTAL

24,40

FONTE: IPPUC. SMS
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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UNIDADE DE SAÚDE XAPINHAL - SÍTIO CERCADO

Infraestrutura
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INFRAESTRUTURA

NOTA: Os dados apresentados na planilha referem-se sempre ao último disponível de cada década.
FONTE: IPPUC, SMS, MS - CNES
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Para análise da infraestrutura foram utilizados três indicadores possíveis de comparação com
as seis capitais escolhidas para parâmetro: número de unidades de sáude, número de leitos por
1.000 habitantes e número de leitos do SUS por 1.000 habitantes. O índice de satisfação nesta área
foi de 58,29%, classificado como BOM.
Número de unidades de saúde - 2008 - foram consideradas as unidades básicas de saúde
constantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES - nas capitais pesquisadas.
Curitiba obteve índice de satisfação de 68,7% neste indicador, com 121 unidades. O melhor resultado
foi encontrado em Porto Alegre - 167 unidades - e o pior em Brasília, com 20 unidades básicas de
saúde.
Número total de leitos/1.000 habitantes - 2008 - Curitiba aparece, neste indicador, com
índice de satisfação de 60%, tendo 3,6 leitos/1.000 habitantes. A melhor situação foi encontrada
em Porto Alegre, com 5,2 leitos/1.000 habitantes e a pior situação em Brasília, com 1,2 leitos/1.000
habitantes.
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REDE MUNICIPAL DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE POR REGIONAIS - 2008

UNIDADE DE SAÚDE
Básica
Centro de Especialidade
CMUM - Centro Municipal de Urgências Médicas
ESF - Estratégia Saúde da Família
ESF - Estratégia Saúde da Família e Centro de Especialização
Especializada
Hospital Geral

FONTE: SMS, IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Banco de Dados - julho 2008
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Número de leitos do SUS/1.000 habitantes - 2008 - o desempenho de Curitiba neste
indicador é de 46,2% de satisfação com 2 leitos do SUS por 1.000 habitantes. A melhor situação foi
encontrada em Porto Alegre com 3,4 leitos do SUS/1.000 habitantes e a pior situação em Brasília,
com 0,8 leitos do SUS/1.000 habitantes.
Em Curitiba o número de equipamentos municipais de saúde por habitantes, para o ano de
2008, é 15.234 hab./equipamento. Quatro distritos sanitários estão abaixo da média da cidade:
Boa Vista, Matriz, Cajuru e Portão. O Distrito Sanitário Matriz é o que apresenta a pior relação com
35.545 hab./equipamento, seguido do Portão com 19.508 hab/equipamento, do Cajuru com 17.539
hab./equipamento e do Boa Vista com 15.453 hab./equipamento. Os demais DS estão acima da
média da cidade. A melhor relação número de habitantes por equipamento municipal de saúde é
do Distrito Sanitário CIC com 10.851 hab./equipamento seguido pelo do Bairro Novo com 11.116,
do Pinheirinho com 11.241, de Santa Felicidade com 13.618 e do Boqueirão com 14.137 hab./
equipamento.

UNIDADE DE SAÚDE VITÓRIA RÉGIA - CIC
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EQUIPAMENTOS DE SAÚDE POR HABITANTE POR DISTRITO SANITÁRIO - 2008

DISTRITO
SANITÁRIO

UNIDADES MÉDIA POR
DE SAÚDE HABITANTE
- 2008
- 2008

BAIRRO NOVO

13

11.116,08

MATRIZ

17

35.545,33

SANTA FELICIDADE

15

13.618,25

CAJURU

13

17.539,0

BOQUEIRÃO

16

14.137,40

CIC

6

10.851,13

PINHEIRINHO

14

11.241,64

PORTÃO

14

19.508,07

BOA VISTA

12

15.453,53

CURITIBA

120

15.234,10

FONTE: IPPUC - B. DADOS / SMS
ELABORAÇÃO: IPPUC - MONITORAÇÃO
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