
lt 
LUIZ CORDONI J0NIOR 

SERVIÇOS MU~CIPAIS DE SAOOE 

NO PARANA - TENDgNCIAS E 
••• PERSPECTIVAS 

Tese apresentada ao Departa

mento de Prática de saúde Pú

blica da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de 

São Paulo, para a ootenção do· 

titulo de Doutor em Saúde 

Pública. 

Orientador: Prof. Dr. Eurivaldo Sampaio de Almeida 

SÃO PJI_ULO 
1986, 



A MEUS PAIS 

A REGINA, MARIANA, LIA E DANIEL 

ii 



AGRADECHiENTOS 

Este nao é um trabalho individual. Dele participaram 

inúmeras pessoas que contribuiram para enriquecê-lo com 

idéias, criticas e sugestões, Outros contribuiram na dati

lografia, confecção de tabelas e gráficos, na revisão ou 

operando milagres com o tempo para que o trabalho fosse con

cluido dentro do prazo, A todos, meus profundos agradecimen

tos. 

Algumas destas pessoas destaco a seguir: Jl.dir Gon-

çalves, Amauri Anselmo Dissenha, Ana Néri Del Corso, Bárbara 

Turini, Dalsy do Rocio Pirkel, Edda Arzua, Fernando Lopes 

Martins, Flovic Polachini, Isolde Antunes, Ivonete Ramalho, 

João Bosco Strozzi, João Jl~tonio Cordoni, Juarez Ramalho, 

Loreni Alves Leite, Luiz Fernando Nicz, Manoel Caetano Fer

reira Filho, Mauricio Machado, Neuza Francisco, Osiris Za

nelatto, Teófilo Bacha Filho, Walter Akishide Ogasawara. 

Agradeço também aos companheiros de equipe da Se-

cretaria de Estado da Saúde e do Bem-Estar Social do Paraná 

e da Fundação de Saúde Caetanó Munhoz da Rocha. 



SUMARIO 

I. INTRODUÇÃO , •••.•...••.• , , ...•..•.•.•• , . • • . . . . . 1 

II. JUSTIFICATIVA • , .•.. , .••• , • , ••.... , . • • . . . . . . . . . 2 

I I I. OBJETIVO GERAL ..•••••••••••• I • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 

IV. OBJETIVOS ESPEC!FICOS ••••••••••••••••••••····· 7 

V. METODOLOGIA ••..•• , ...• , •.•.•••.•• , • . • • • .. • . . • . . 8 

VI. RESULTADOS E DISCUSSÔES •....•..••......•.•.... 10 

l. ANÁLISE DO N!VEL DE SAÜDE DO PAPANA ••..••.•. 10 

1.1 Mortalidade infantil e mortalidade infantil 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

3.1 

3.2 

4. 

4.1 

4.2 

5. 

proporcional .... ; .-; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Coeficiente de mortalidade por causas •••.. 

Renda ..••.•.•.• , •. , ....................... . 

ANALISE DEMOGRÂFICA . , .••.•... , ... , , ....• , •.... 

ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE SAÜDE NO PARANA •..•... 

Assistência à saúde em geral ............... 
. 

Serviços estadual e municipais de saúde •.. 

ANALISE DA POL!TICA TRIBUTARIA E SEUS REFLEXOS 
SOBRE OS ORÇAMENTOS MUNICIPAIS •.•.•..••....... 

A política tributária brasileira •..•.•.•.. 

A situação dos municípios paranaenses •.... 

A POL!TICA NACIONAL DE SAODE: REFLEXOS SOBRE OS 
SERVIÇOS MUNICIP~IS • , , .•••. , . , ..•.. , ••.•...... 

14 

16 

18 

22 

22 

27 

47 

47 

56 

58 

6. ESTUDO DO SERVIÇO DE SAÜDE DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE LONDRINA .....• , ••. , .• , •.. , . • . • . . . . . . . 6 8 

6.1 Aspectos geográficos e demográficos de Lon-
drina .................. , ,· ... ,............. 68 

6.2 Histórico e organização dos serviços •..•.. 69 

i v 



6.3 Orçamento Jl Jl I Jl Jl ' • t' Jl J1 t Jl J1 I J1 I Jl I t I I 00 Jl I J1 Jl ' • ' ' " " ' J1 72 

6.4 Recursos Humanos ........................... 76 

6.5 Produção de serviços .. " ................... . 77 

6.6 Principais dificuldades para a implementação 
dos serviços ······························· 81 

VII. CONCLUSÕES ''"''"''''""' ....................... 85 

VIII. RECOMENDAÇÕES . ' .......... , ..... ' . " ........... ,. '" . 89 

ANEXOS .............................. ' .... ' ..... 91 

P~FERtNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ... ' ................ . 112 

v 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

LISTA DE TABELAS 

Coeficiente de mortalidade infantil, Brasil e Para-
ná, 1970-1982 .. , .. , ....... , .......... , ........... . 

Indice de mortalidade proporcionàl de menores de 1 
ano, Brasil e Paraná, 1970-1982 .•.••.•.•...••...•. 

Coeficiente de mortalidade infantil e índice demor
talidade proporcional para menores de 1 ano,no Bra
sil, Paraná e alguns países em anos próximos a 1980. 

Distribuição percentual de óbitos por causa, Paraná 
e algumas regiões da OMS, 1980 •..•.•••.•.......••. 

Mortalidade por grupos de causa, série histórica do 
Paraná, 1977-1984 ............... , ................ . 

Percentual de pessoas economicamente ativas,por se
xo e situação de domicilio, segundo as classes de 
rendimento mensal, Paraná, 1984 •...•••..•......... 

Taxas médias geométricas anuais de crescimento, por 
décadas, do Brasil e Paraná, 1940-1980 ...•.••.•... 

Distribuição dos municípios paranaenses segundo a 
taxa de crescimento anual, 1970-1980 .•.••.•......• 

Municípios mais populosos, mesorregiões onde se lo
calizam, respectivas populações e taxas médias geo
métricas de crescimento anual, Paraná, 1984 •...•.. 

Hospitais do Estado segundo propriedade e finalida-
de, Paraná, 1972 a 1982 .... , ... , ........... , ..... . 

Distribuição dos leitos hospitalares por 1.000 ha
bitantes segundo os distritos sanitários, Paraná, 
1976-1984 ......................................... . 

Recursos iniciais (orçamentários) 1 sem bloqueios,do 
tesouro do Estado e destinados à saúde de 1976 a 1984 

Despesas realizadas pelo tesouro do Estado e pela 
saúde de 1976 a 1984 .......... , ... , .. , ........... . 

Receita do Estado, Recursos iniciais sem bloqueio, 
do Estado e da saúde de 1976 a 1984 ..•..•......... 

Evolução da despesa com saúde relativamente aos gas
tos realizados da receita do Estado •.••••••••••••• 

vi 

10 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

20 

21 

24 

26 

28 

28 

31 

33 



16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Previsão orçamentária e despesa realizada final pe
la safide entre 1976 a 1984 , ..•.................... 

Variação anual do IGP, do orçamento do Estado e da 
saúde, 1976 a 1984- .................. , ............ . 

Orçamento do Estado, da saúde e variação do IGP-Pa-
raná, 197~ a 1984 ................................ . 

Distribui~ão dos 290 municípios do Estado, segundo 
a proporçao habitante/unidade sanitária, 1980 ..... 

Hospitais da FSCMR 1 especialidades, suas localiza
ções, número de leitos e taxa de ocupação, 1984 .... 

Distribuição das consultas médicas realizadas pe~a 
SESB/FSCMR e INAMPS e necessidade de consultas me
dicas, em relação à meta, Paraná, 1982-1984 ....•.. 

Percentual de vacinações completas em menores de 1 
ano, de rotina, Paraná, 1975-1984 ..•.•...•.•...... 

Repartição da receita tributária própria nos três 
níveis de Governo- Brasil, 1957/83 •...•.....•.... 

Repartição da receita tributária efetivamente dis
ponível nos três níveis de Governo - Brasil, 1957/83 

Arrecàdação dos municípios parananeses no exercício 
de 1984 ............................................ . 

Indices de liquidez.dos municípios paranaenses-Exer-
cício de 1984 ..................................... . 

Orçamentos comparados: INAM.PS e Ministério da saúde 
série histórica- Brasil, 1979-83 ..•.•.•.•.•.....• 

Crescimento das consultas 'médicas, internações hos
pitalares, exames laboratoriáis e exames radiológi
cos do INAMPS entre 1970 e 1980 .•..•....•.......•. 

35 

36 

39 

41 

42 

44 

46 

51 

53 

56 

57 

59 

61 

29 Evolução da participação da assistência médica na 
receita e na despesa da previdência social entre 

30 

31 

32 

33 

34 

1968 e 1980 11111111111 e 111111111111 11111111111111 1 62 

Distribuição da população do município de Londrina, 
de acordo com os distritos e situação do domicílio 
(urbano e rural) , 19 83 , .. , ....................... . 

Evolução orçamentária do município de Londrina,l970 
a 1982 ..... , ...................................... . 

Orçamentos municpais, da SSPS e da ASMS,l970-1984 .. 

Fontes de custeio da ASMS, 1984 .................... 
Distribuição da demanda segundo a categoria, em 1981 

vi i 

69 

72 

73 

74 

74 



35 Produção de servi.ços nos postos de saúde e evolução 
do número de postos da Prefeitura de Londrina, 1978 
a 1984 ........................................... . 

vi i i 

78 



LISTA DE GRÁFICOS 

1. Evolução da participação dos recursos destinados 

à saúde relativamente ao tesouro do Estado. Re-

cursos iniciais sem bloqueio. 1976-1984......... 29 

2. Evolução da participação das despesas realizadas 

pela saúde relativamente às efetuadas pelo Esta-

do, 1976-1984 ... _ .............. ,................ 30 

3. Evolução da participação dos recursos · iniciaj;s, 

sem bloqueio, da saúde relativamente à receita 

do Estado, 1976-1984 .••.•....•••••...•.......•. 32 

4. Evolução da despesa com saúde relativamente às 

despesas realizadas da receita do Estado, 1976-

1984 ·······•··································· 34 

5, Variação anual do orçamento inicial e realizado 

final do Estado, compar~tivamente à do IGP,Para-

ná, 1977-1984 • . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 37 

6. Variação anual do orçamento inicial e realizado 

final da SESB comparativamente a do IGP, Paraná, 

1977-1984 ....... '.............................. 38 

7. Crescimento relativo dos serviços e postos de 

saúde de Londrina, 1978-1984 •.....•.•...•...... 

ix 

79 



AIS 

A.PO 

1\PS 

ASMS 

CID 
CIPLli_N 

CMI 

CONASP 

CPI 

CPM 

DS 

DSM. 

FHP 

F IBGE 

FSCMR 

GPS 

IAM 

ICM 

IGP 

IMP 

INJ'I..MPS 

INPC 

IPI 

IR 

MEC 

MI 

MPAS 

MS 

OHS 

PAM 

LISTJ'I_ DE SIGLAS 

- Ações Integradas de Saúde 

- Ârea de Programaçao Orçamentária 

- Assistência Primária de Saúde 

- Autarquia do Serviço Municipal de Saúde 

- Classificação Internacional de Doenças 

- Comissão Interinstitucional de Planejamento e 
. Coordenaçao 

- Coeficiente de MortaJj~ade Infantil 

- Conselho Consultivo da Administracão da Saúde 
Previdenciária · 

- Comissão Parlamentar de Inquérito 

- Centro Psiquiátrico Metropolitano 

- Distrito Sanitário 

- Distrito Sanitário Metropolitano 

- Fundação Hospitalar do Paraná 

- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística 

- Fundação de Saúde Caetano Munhoz da Rocha 

- Grupo de Planejamento Setorial 

- Instituto de Assistência ao Henor 

- Imposto sobre Circulação de Hercadorias 

- Indice Geral de Preços 

- Indice de Mortalidade Proporcional 

- Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social 

- Indice Nacional de Preços ao Consumidor 

- Imposto sobre Produtos Industrializados 

- Imposto de Renda 

- Ministério de Educação e Cultura 

- Ministério do Interior 

- Ministério da Previdência e Assistência Social 
- Ministério da Saúde 

- Organização Mundial da Saúde 

- Posto de Assistência Médica 

X 



PIASS 

PIB 

PML 

PNAD 

PPREPS 

- Programa de Interiorização das AçÕes de Saúde 
e Saneamento no Nordeste 

- Produto Interno Bruto 

- Prefeitura Municipal de Londrina 

- Pesquisa Nacional por nmostra de Domicilio 

- Programa de Preparação Estratégica de Pessoal 
de Saúde 

PREV-SAODE - Programa Naci,onal ~e Serviços Básicos de Saúde 

PROMOPAR - Fundação de Promoção Social do Paraná 

SEPLAN 

SES 

SESB 

SSPS 

SUDESUL 

us 

- Secretaria de Planejamento da Presidéncia da 
Republica 

- Secretarias Estaduais de Saúde 

- Secretaria de Estado da Saúde e do Bem Estar 
Social 

- Secretaria de Saúde e Promoção Social 

- Superintendéncia do Desenvolvimento da Região 
Sul 

- Unidade Sanitária 

xi 



RESUMO 

Para se avaliar as possibilidades de expansao dos ser

viços municipais de saúde no Paraná procurou-se, primeiramente, 

fazer um diagnóstico do conjunto de serviços existentes no Es

tado. Em seguid~ foram pesquisadas as variáveis envolvidas com 

as possibilidades de expansão e realizado um estudo de caso so

bre os serviços da Prefeitura Municipal de Londrina, que se 

constituem na rede municipal mais antiga do Paraná. 

Concluiu-se que existem varáveis favoráveis à munici

palização como índices razoavelm~nte elevados de população agkr 

merada, distribuição territorial bastante homogênea dos maio-

res municípios, boa capilaridade da rede de unidades 

rias do Estado e conjuntura politicamente favorável. 

sanitá-

os principais entraves detectados encontram-se na área 

financeira, como a estrutura tributária nacional e o perfil de 

arrecadação do tesouro do Estado, bem como os percentuais de 

recursos do Estado destinados à área da saúde. 

Quanto ao município dé Londrina a análise dos servi

ços reforça a idéia de viabilidade da municipalização e ofere

ce dados que poderão orientar futuros serviços semelhantes. 
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SUMMARY 

The evaluation of the possible expansion of municipal 

health services began, initially1 with a diagnosis 

existing health services throughout the state of Parana. 

second stage certain variables thought to be relevant to 

possible expansion were analyzed. 

o f the 

At a 

this 

It wàs felt that there are variables favouring the 

locally-based expansion including the reasonably high indicators 

of population clusters, homogeneous territorial distribution of 

the larger cities, the wide distribution·of the state sanitary 

units network, favorable political circumstances. 

The main obstacles encountered are in the financia! 

sector, including the structure o f the Brazilian r ates and taxes, 

and the organization of collection by the state treasury as well 

as the resource percentages destinated for health by the state 

governmen t ., 

The study above is illustrated by a case-study that 

involves health services of the city of Londrina, wich are among 

the oldest in the state of Paraná, in the south of Brazil. 

This analysis of the health services of the city of 

Londrina has led to a reinforcement of the viability of ~ion 

at a local leve! and offer data which may serve as a model for 

similar services in the future. 
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I INTRODUÇÃO 

A. necessidade de se estudar as possibilic'l.aàes de ex

pansao dos serviços municipais de' saúde suraiu à.e algumas ob

servações práticas. De fato, nos últimos anos,algumas Prefei

turas Municipais têm implantado sistemas próprios de serviços 

de saúde, entretanto, a motivação inicial adveio do acoflpanha

mento da implementação do serviço municipal de saúde da Pre

feitura de Londrina - Paraná. 

A experiência da Prefeitura Hunicipal de Londrina ini-

ciou-se em 1970, quando o poder: núblico municipal associou-se -. _. 

à Universidade Estadual de Londrina para a implantação de dois 

postos de saúde em bairros periféricos. Entretanto, daauela 

parte até 1977, os serviços pouco se expandiram e o papel de

sempenhado pela municipalidade foi de pequena importância. Em 

1977, a Prefeitura, através de sua Secretaria de Saúde e Pro

moçao Social, retoma, independentemente da Universidade,· o 

rrocesso de expansão dos serviços, instalando, até o final de 

1984, 17 postos de saúde, dos quais 12 na periferia urbana e 

5 nos distritos rurais. Para que se possa avaliar o crescimen

to do serviço basta citar que,em 1984,trabalhavam no mesmo 39 

auxiliares de saúde, 8 médicos em tempo parcial, 5 em tempo 

integral, 4 enfermeiras em tempo integral, 1 em tempo parcial, 

36 pessoas no setor administrativo e de apoio, entre outros 

funcionários (*). Estes fatos evidenciam ser possível a im

plantação de serviço municipal de saúde, colocando a indagaçã.o 

acerca da sua reprodutividade em outros municípios. 

(*) Dados obtidos junto ã Secretaria de SaÚde e Promoção So

cial do Município de Londrina. 



II JUSTIFICATIVA 

A partir da década de 30, o Brasil comega a experimentar 

mudanças de orientação nos servigos de saúde que, por razões 

de ordem econômica, social e política, paulatinamente vão dei

xando de enfatizar as ações de caráter coletivo, prestadas pe

los servicos tradicionais de Saúde Pública, para enfatizar a 

assistência médica individualizada (Donnangelo, 1975; Luz,l978; 

Luz, 1979). 

A tendência se consolida â partir da década de 60,quan

do a Previdência Social se firma como o principal órgão finan

ciador dos serviços de saúde (Braga, 1978). 

A assistência médica individualizada, hegemônica a par

tir dos anos sessenta, ganha contornos nítidos na década de 

70 e passa a definir o perfil da política nacional de saúde. 

Tal política passa a privilegiar a privatização dos serviços, 

financiados pela Previdência Social, estimula o desenvolvimen

to das atividades hospitalares, a especialização e o uso de 

tecnologias sofisticadas (Cordoni, 1979). Numa palavra,a a~

lação de capital passa a se realizar no setor saúde sob o pa

trocínio da Previdência Social. 

Entretanto, surgem em meados da década de 70, alguns 

indícios de reorientação dessa política. O Ministério da Saú

de, à margem desse processo recente de acumulação capitalista 

no setor que, desde l970,não experimentava aumentos signifi-

cativos em seus recursos financeiros (o maior aumento entre 

1970 e 1975 foi de 3,4% em 1972, em relação ao anoanterior),tem 

um aumento de 35,7% em 1975 com relação· à 1974 (Braga, 1979). 

~ também, principalmente a partir de 1975 que se obser

vam algumas iniciativas de expansão de serviços sob o patrocí

nio do Ministério da Saúde e de Secretarias Estaduais deSaúde. 



São criados o Sistema· Integrado de Saúde no Norte de Minas 

(este em 1972), o Programa de Interiorização das Ações de Saúde 

e Saneamento no Nordeste (PIASS) , o Programa de Preparação 

Estratégica de_ Pessoal de Saúde (PPREPS). Em são Paulo, sao 

operadas algumas transformações na Secretaria da Saúde - como 

a reforma administrativa e a formação e contratação de mais 

de uma centena de novos sanitaristas - visando a ampliação da 

cobertura e da eficácia da rede d~ saúde do Estado. 

Entretanto, esta expansão da Saúde PÚblica dar-se-á nao 

mais com ênfase nas medidas de caráter coletivo. Embora os 

serviços criados ou reativados implementem também ações de 

saúde de alcance coletivo (medidas tradicionalmente atribuídas 

à Saúde Pública), a ênfase tem recaído na extensão de serviços 

assistenciais individualizados, o que pode ser apreendido exa

minando-se os programas mencionados (*). ~ a própria necessi

dade de ampliação da assistênciã.médica que está, em grande 

parte, determinando a expansão da Saúde Pública. 

As razões desta expansão podem ser entendidos ao se exa

minar a crise financeira da Previdência Social e a politização 

do setor saúde. 

A crise da Previdência, que emerge em 1980, é o produto 

do aumento, desproporcional à receita, das despesas (inclusive 

com assistência médica) e da redução da receita (Lima e Pucu, 

1981) agravada pela recessao econômica. 

A politização do setor saúde é produto da conjugação 

da deterioração dos níveis de saúde com a incorporação de pa-

drões urbanos de consumo, o que inclui os serviços de 

(Cordoni, 1979) • 

saúde 

Esta expansao dos serviços públicos irá se realizarfre

quentemente de forma a possibilitar a extensão de serviços as

sistenciais individualizados a baixos custos. Os modelos as-

(*) Veja-se, por exemplo, a anilise do PIASS, do Programa in

tegrado de saGde do Norte de Minas e a experiência de Lon

drina (Cordoni, 1979). 

3 



sistenciais propostos, todos sob a égide da racionalização-sim

plificação, inserem-se ora em propostas mais restritas, corno a 

da Medicina Cornunit_ária, ora em propostas mais amplas. corno a de 

Assistência Pr.irnária de Saúde ( *) • 

4 

(*) A medicina Comunitária e resumida por Donnangelo (1976) co

mo "extensão de serviços medicas atraves de uma simplificação -

ampliação das técnicas em jogo, com a participação da comuni-

dade ... " 

Não ultrapassa, entretanto, os limites de um programa de 

asiistincia social. 

Já a Assistência Primárid de SaÚde situa os serviços médi

co-assistenciais num contexto mais amplo de cuidados primáriosde 

saúde que abrange atividades multi-setoriais como educação, sa

neamento, alimentação. Estabelece a necessidade de ••• '' reorien

tação do sistema existente no sentido de assegurar que todos os 

níveis do sistema de saúde apoiem os cuidados primários, facili

tando o encaminhamento de pacientes e a consulta quanto a probl~ 

mas de saúde ... " (Conferência Internacional sobre Cuidados Pri-

mários de Saúde, 1979), deixando claro a necessidade de hierar-

quização de assistência à saúde. Ademais, a proposta de cuida-

dos primários de saúde, por ter surgido de uma conferência in-

ternacional onde os governos estivera~ oficialmente 

dos, nasce com a chancela institucional. 

representa-



são características principais de tais modelos: a im-

plementação conjunta de atividades preventivas e curativas, 

hierarquização de serviços e profissionais - o que leva a dar 

ênfase à criação de Unidades de Saúde descentralizadas e ao 

emprego 

funções 

19 79) . 

de auxiliares de saúde, 

médicas delegadas, e de 

muitas vezes trabalhando com 

médicos generalistas (Almeida, 

vasta literatura tem se ocupado da análise destes mo

delos racionalizadores, ora saudados como panacéia para os 

problemas de saúde, ora apontados como inócuos, tendo em vis

ta a gênese social das doenças. Em verdade,nenhuma das duas 

posições corresponde à realidade. A idealização destes mode-

los é feita à imagem da demanda por serviços de saúde, onde 

prevalecem as situações simples, de fácil diagnóstico e que 

requerem,em geral, medidas também simples e, na maioria das 

vezes, eficazes. Esta idealizaçã~· baseia-se também na consta

tação do encarecimento progressivo do cuidado médico (Herrell, 

1980; Golding and Tosey, 1980), sem a correspondente melhoria 

do nível de saúde ~as populações, Embora seja uma afirmação 

difícil de ser comprovada, parece haver poucas dúvidas de que 

a adoção de modelos de serviço como o de Assistência Primária 

de Saúde contribua eficazmente para a melhoria do nível de saú

de, dentro dos limites em que os serviços de saúde podem con

tribuir para isto. 

Ademais, serviços de saúde constituem uma necessidade 

que vem se incorporando progressivamente nas populações, no

tadamente naquelas urbanizadas. ~dever dos profissionaispro-

curar formas de serviços mais adequadas à demanda e mais 

eficazes. O modelo de A.PS parece corresponder a estes requisi

tos. 

A ênfase dada pelo modelo de APS aos cuidados primários 

(posto que o mesmo nao exclui os outros níveis de assistência) 

sugere ser o Município esfera privilegiada para a adoção de 

tal modelo. 

Por um lado, e a Prefeitura Municipal o nível de governo 

mais próximo da população,e por isto aquele que primeiro e mais 

intensamente sofre as pressões de demanda por atendimento. Por 
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outro lado, os cuidados básicos de saúde, utilizando tecnolo

gias simplificadas colocam a possibilidade da implementação 

de serviços municipais. ~ de se indagar se os recursos finan 

ceiros, técnico~ e humanos para a instalação de serviços de 

cuidados básicos estão ao alcance das Prefeituras Municipais 

( *) • 

(*) Sem entrar no mérito da histõria das competências e 

atribuiçÕes dos Municípios, 

municipalização de serviços 

vale ressaltar que a questao da 

de saÚde encontra como marcos 

mais recentes .a III Conferência Nacional de SaÚde, realizada 

em dezembro de 1963 e a Lei 622~, de 17/07/75, que institui o 

Sistema Nacional de SaÚde (Almeida, 1979). 

As recomendaçÕes da III Conferência Nacional de Saúde visavam 

descentralizar os serviços como forma de ampliar a cobertura 

médico-sanitária, prevendo auxilio técnico e financeiro da 

União e dos Estados (Brasil, Ministério da Saúde, 1963). Já a 

Lei 6229, embora mencione as atribuiçÕes do Município,não faz 

referência aos meios técnicos e financeiros para sua execuçao. 

Não houve, portanto, em termos de diretrizes emanadas das ins

tituiçÕes oficiais, tendência ao estímulo da municipalização. 
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A possibilidade de desenvolvimento destes modelos está 

contida na sua racionalidade, que permite a expansão da cober

tura com recursos relativamente escassos, respondendo portan

to, às exigências do Estado ao setor saúde visando à sua (do 

Estado) preservação com um mínimo de prejuízos para o setor 

privado da assistência médica encastelado na Previdência so

cial. 

São exemplos desta possibilidade as experiências 

antigas como as prefeituras municipais de Campinas, são 

mais 

José 

dos Campos, Niteroi,e no'Paraná, Curitiba e Londrina, entreou

tras, que se têm caracterizado pela implantação de redes bási

cas de saúde. 

Com o que 'foi mencionado até o presente pode-se formu

lar a hipótese que o presente trabalho coloca para verifica

ção: existem possibilidades de se expandir serviços municipais 

de saúde calcados no modelo de .l' .. ssistência Pr1mária de Saúde? 

III - OBJETIVO GERAL 

Avaliar as possibilidades de expansao dos serviços de 

saúde a nível de Prefeituras Municipais no Paraná. 

IV OBJETIVOS ESPECI!FICOS 

1 Analisar a evolução de fatores determinantes da 

demanda por serviços de saúde. 

2 Analisar a evolução de fatores determinantes da 

oferta de serviços de saúde. 
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3 Identificar, a partir de urna experiência concre

ta, as dificuldades para a implantação de um ser

viço municipal de saúde. 

V METODOLOGIA 

As possibilidades de expansao dos serviços de saúde mu-

nicipais foram analisadas enquanto produto de fatores que 

atuam predominantemente sobre a oferta ou sobre a demanda. 

Pela sua relevância, selecionou-se, como objeto de aná

lise, entre os fatores predominantemente ligados â demanda, 

o nível de saúde e as transformações demográficas1 e entre os 

fatores predominantemente ligados à oferta, a disoonibilidade 

atual de serviços, a política nacional de saúde e a política 

tributária. 

A análise dos fatores condicionantes foi complementada 

pela verificação de como se processou a iwplantação recente 

de um serviço municipal por meio de um estudo cl.e caso, o da 

Prefeitura Municipal·de Londrina. 
( 

As considerações acima permitiram a divisão do traba-

lho em seis itens: 

1 - Análise do nível de saúde no Paraná, 

2 - Analise demográfica do Paraná, 

3 - llnalise dos serviços de saúde do Paraná, 

4 - Análise da política tributária, 

5 - ~nálise da política nacional de Saúde, 

6 - Estudo do serviço de saúde da Prefeitura Municipal 

de Londrina. 

A avaliação do nível de saúde foi realizada por meio 

dos seguintes indicadores: Coeficiente de r•ortalidade Infan

til - Indice de Mortalidade Infantil Proporcional - Coeficien-

te de Mortalidade por causas. Foram levantados ainda dados 

relativos à renda, tomados como indicadores indiretos de saúde. 

Os eventos demográficos estudados foram: a evolução de

mográfica do Estado, evoluções demográficas regionais, o pro-
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cesso de urbanização e .o desenvolvimento de polos regionais. 

Para a análise dos serviços de saúde procedeu-se ao es

tudo dos serviços de saúde em geral e dos serviços estaduais, 

além do levantamento dos municipais existentes. Quanto à as

sistência à saúde em geral, foram levantados dados publicados 

relativos ao financiamento da rede hospitalar; à caracteriza

ção da mesma quanto ao caráter - público, privado, filantrópi

co; às internações hospitalares; à especialização e quanto a 

distribuição dos leitos hospitalares. Os serviços estaduais 

foram estudados analisando-se o orçamento da Secretaria de Es

tado da Saúde e do Bem Estar Social, a capacidade instaladada 

rede estadual e dos serviços municipais e a ~rodução de ser

viços. Os serviços municipais existentes foram levantados dos 

registros da SESB .· 

A politica nacional de saúde foi analisaCia através de 

pesquisa bibliográfica visando avaliar suas diretrizes e ten

dências para que se possa inferir se a mesma abre possibilic.a

des para a municipalização de serviços. 

A politica t:r:ibutária foi estudada por meio da revisão 

da legislação recente e da análise da situação financeira atual 

das Prefeituras Municipais, 

O estudo de caso sobre os serviços municipais de Lon

drina contemplaram o levantamento do histórico da implantação 

do mesmo, sua organização, evolução orçamentária, a produção 

de serviços e as principais dificuldades para sua implementa

çao. 
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VI - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

1 - ANALISE DO N!VEL DE SAODE NO PA..~NA 

1.1 - Mortalidade infantil e mortalidade infantil 

proporcional 

são apresentados a seguir Coeficientes do Mor

talidade Infantil (CMI) e !ndices oeMortalidade Proporcional 

para menores de 1 ano (H1P) no Brasil e Paraná, em séries his-

tóricas, bem como o CMI e IMP para o Brasil, Paraná e 

países em anos próximos a 1980. 

Tabela 1 - COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL, 

BRASIL E PARANÂ, 1970- 1982. 

ANO BRASIL PARANA 

1970 92 .o 80.9 
1971 98.5 86.8 
1972 91.0 51.8 
1973 103.5 68.2 
1974 93.5 69.3 
1975 102.4 71.9 
1976 99.9 64.1 
1977 85.2 64.1 
1978 67.6 59.5 
1979 67.4 56.3 
1980 65.2 53.3 
1981 60.6 47.1 
1982 55.2 41.6 
1983 42.6 
1984 43.7 

FONTE: Fundação de Saúde Caetano Munhoz da Rocha, 
YUNES, J., 1981; 
YUNES, J: & RONCHEZEL; V.S.C., 1974. 
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A tabela 1 apresenta a 

Mortalidade Infantil tanto para 

evolução 

o Brasil 

dos Coeficientes de 

quanto para o Paraná. 

Salienta-se que com a implantação do Sistema Nacional 

de Mortalidade em 1975, as tendências dos coeficientes tor

nam-se menos oscilantes e em sentido decrescente. O subregis

tro de mortalidade está embutido nos coeficientes de todas as 

regiões de forma que, ainda que possam ser diferentes as gran

dezas reais, torna-se válido o estudo comparativo tanto in

tergeográfico em tempo fixo, como, é principalmente, intrageo

gráfico em variações temporais. 

Devido a imensuração de subregistro nao se pode tom<>.r 

os valores como absolutamente corretos. Entretanto, variações 

muito elevadas devem ser consideradas. 

--
O Paraná apresenta Coeficientes de Mortalidade Infan

til inferiores aos do Brasil em todos os tempos estudados e 

tem uma tendência decrescente a partir de 1975, com exceçao de 

1984,quando mostra -sinais de aumento do coeficiente. 

Deve-se aguardar, no entanto, mais alguns anos para se 

poder avaliar se esta tendência se consolida ou se foi conse

quência isolada do período recessivo que assolou o País. Res

ta salientar que a consolidaçãd do acréscimo poderá ainda ser 

fruto de piores condições de vida da população como também me

lhoria do registro da mortalidade. 

'-"flf•l"lllttll tlltii-Jfo 
fACULUii DE SAÚDE PdiLIU 
UIIVWIDADE DE SlD PAULI 
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Tabela 2 - !NDICE DE MOP.TALIDJ>.DE PROPORCIONAL DE 

MENORES DE 1 ANO, BRASIL E PARANÂ, 

1970-1982. 

ANO BRASIL PARANÂ 

1970 27.0 31,5 
1971 27.7 31.7 
1972 26.3 29.8 
1973 28.0 29.8 
1974 28.8 29.3 
1975 31.4 30.0 
1976 30.3 27.5 
1977 28.3 28.5 
1978 26.5 26.4 
1979 25.5 24.9 
1980 24.0 22.2 
1981 23.1 20.8 
1982 22,1 20.3 
1983 17.8 
1984 16.6 

FONTE: Fundação de Saude Caetano Munhoz da Rocha. 

YUNES, J., 1981; 

YUNES, J., & RONCHEZEL, V,S.C., 1974, 

A mortalidade proporcional de menores de 1 ano é es

tudada através da tabela 2. 

Entende-se por !ndice de Mortalidade Proporcional(IMP), 

por idade, a proporçao de óbitos que ocorreram em uma deter

minada idade ou faixa etária, em cada 100 óbitos totais regis

trados. 

Este tndice sofre pouca influência do subregistro de 

mortalidade e serve melhor para comparaçoes. 

Ainda assim, o ano de 1975 assume um ponto de corteim

portante para o estudo. A partir deste ano padronizou-se a co

leta e o tratamento dos dados de mortalidade. 

Percebe-se que os percentuais de óbitos de menores de 

1 ano, de maneira geral, são maiores para o Brasil do que para 
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o Paraná e em ambos os casos a tendência ê decrescente no pe

ríodo em foco. 

Tabela 3 - COEFICIEN~E DE MORTALIDADE INFANTIL E !N

DICE DE MORTALIDADE PROPORCIONAL PARA ME

NORES DE 1 ANO, NO BRASIL, PARANÁ E ALGUNS 

PA!SES EM ANOS PR0XH10S A 19 80 . 

IMP CMI 
(por rni l nV) (por cem óbitos) 

Chile (1982) 
Guatemala (1979) 
EUA (1980) 
Japão (1982) 
Austria (1980) 
Bulgária (1981) 
Suécia (1982) 
Colômbia (1977) 
Egito (1979) 
Cuba (1978) 
Portugal (1979) 
Espanha (1979) 
Brasil (1980) 
Paraná (1983) 

23.6 
69.7 
12.6 

6.6 
14.3 
18.9 
6.8 

39.5 
76.1 
22.4 
26.0 
14.4 
65.2 
42.6 

9.19 
30.79 

2.28 
1. 40 
1.41 
2.46 
0.70 

21.89 
28.08 
6.03 
4.50 
2.94 

23.98 
17.82 

FONTE: BRASIL: Estatísticas de Mortalidade, 1980. 
PARANÁ: Fundação de' Saúde Caetano Munhoz da Rocha; 

Demais Países: World health statistics annual, 
1981-1984. 

A tabela 3 compara Coeficientes de Mortalidade Infan

til e tndices de Mortalidade Proporcional de menores de 1 ano. 

Pode-se observar que o Brasil ostenta Índices bastante supe-

riores a outras regiões. Vale dizer, encontra-se em piores 

condições de saúde até mesmo em relação a países pouco de

senvolvidos. O mesmo comentário pode ser feito com relação ao 

Paraná, embora sua situação seja melhor do que a do País corno 

um todo. 
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1.2 - Coeficiente de mortalidade por causas 

A distribuição percentual dos óbitos por grupos 

de causa é apresentada na tabela 4, comparativamente entre Pa-

raná, Brasil e algumas regiÕes da OMS, tendo corno ano base 

1980. os grupos de causa foram reordenados de forma que abran-

racionalmente às causas mais relacionadas à pobreza gessern 

(grupo A) , as causas crônicas (grupo C) e as mal definidas en-

globadas com as demais causas não estudadas separadamente (gru

po F). Os 9utros grupos estudados êórrespondern aos grupos da 

tabulação básica (CID 9). 

Tabela 4 - DISTRIBUIC.Ã.O PERCENTUAL DE ÓBITOS POR GRU

POS DE CAUSA, PARANÂ E ALGUMAS REGIÕES DA 

OMS, 1980. 

GRUPOS DE Cli.USA (*) 
REGIÕES A B . c D E 

P.ARANÂ 14.9 9.1 29.6 7.1 11.3 
BRASIL 15.2 8.2 29.1 6.9 9.4 
ÂFRICA 49.6 2,9 11.7 8.6 3.8 
AMf':RICAS 20.2 13.9 36.5 5.5 7.1 
Países em desenv. 31.1 9.0 24.5 8.3 6.3 
Países desenvolv. 3.7 21.5 54.5 1.2 8.4 
EUROPA ll.4 17.0 50,5 2.4 5.7 
Países em desenv. 38.8 5.9 18.6 8.8 4.8 
Países desenvolv. 8.6 18.1 53,8 1.8 5.8 

FONTE: PARANÁ: Fundação de SaÚde Caetano Munhoz 
Demais RegiÕes: World health statistics 
1981-1984. 

(*) A Doenças Infecciosas e Parasitirias, incluindo 

doenças respiratórias (01-07, 320-323)** 

B = Neoplasias. 

F 

28.0 
31.2 
23.4 
16.7 
20.7 
10.7 
13.0 
23.2 
11.9 

da Rocha; 
annual, 

certas 

C = Doenças do Aparelho Circulatório e algumas doenças de-
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** generativas (25-30, 181, 341, 347, 350) 

D = AfecçÕes originadas no perÍodo perinatal. 

E = Causas externas. 

F= Todas as demais e causas mal definidas. 

** CÕdigos da Lista Básica de Tabulação - CID 9. 

Em todos os grupos estudados, o Paraná se situa em po

sição intermediária, com um balanço percentual relativo su

perior ao Brasil, Africa, Países em desenvolvimento europeus 

e inferior às Américas como um todo e Países desenvolvidos 

europeus. 

Esta situação intermediária é refletida nao apenas na 

distribuição das causas de óbito como também nos outros coefi

cientes já estudados. 

A tabela 5 mostra a evolução da mortalidade por 

pos de causa no Paraná. 

gru-

Tabela 5 - MORTALIDADE POR GRUPOS DE CAUSA, S~RIE 

HIST0RICA DO PARANA, 1977-1984 (coefi

ciente por lo'o.ooo habitantes) 

GRIJPa3 DE CAUSA 
ANO 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

D.DO AP.CIRCUL. 
MAL DEFINIDAS 
D.INF.E PARAS. 
CAUSAS EXTERNAS 
D.DO AP.RESPIR. 
NEDPLASIAS 
PERINATAIS 
TRANST .ME.'rnBOL. 
D.OO 1\P .DIGEST. 
ANCM.CXNGENITAS. 

139.7 
114.7 

88.3 
70.8 
60.8 
49.7 
35.7 
16.6 
18.4 
8.3 

146.7 
130.1 

71.6 
65.5 
52.0 
48.4 
37.7 
21.0 
18.1 
9.1 

153.7 
106.8. 
62.1 
69.0 
45.2 
52.7 
43.6 
22.6 
19.8 
10.1 

168.2 
113.7 

57.4 
70.9 
40.3 
56.9 
44.7 
23.5 
20.9 
9.2 

172.0 
104.7 

46.2 
70.7 
34.4 
55.0 
45.6 
21.8 
20.0 
9.8 

166.8 
93.9 
41.1 
67.7 
38.9 
53.3 
45.3 
14.2 
18.3 

9.8 

1983 1984 

172.2 
97.1 
37.7 
65.0 
35.5 
54.7 
39.3 
16.6 
19.4 
9.6 

169.8 
94.5 
41.6 
62.3 
39.4 
54.5 
33.0 
15.6 
19.9 

8.2 

FONTE: Fundação de SaÚde Ca&ano Munhoz da Rocha. 
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O fato de as doenças do aparelho circulatório serem a 

principal causa de morte e as causas externas e neoplasias 

ocuparem lugar de destaque (terceira e quarta causas em 1984) 

revelam que o perfil da mortalidade começa a assumir padrões 

próprios de regiões urbanizadas, como os dos países desenvol

vidos. 

Por outro lado, a importância ocupada pelas causas mal 

definidas (segundo lugar em todos os anos) permitem inferirque 

há precariedade na assistência à Saúde, o que resulta em au

sência ou precariedade na identifi~ação das causas de Óbito. 

Embora deslocadas para posições de menor destaque, as 

doenças infecciosas e parasitárias e doenças do aparelho res

piratório (as quais englobam algumas infecciosas) ainda sig

nificam importantes causas de morte. 

Quando se considera a população de menores de 1 ano se

gundo dados fornecidos pela Fundação de Saúde Caetano Munhozda 

Rocha (1985) ,as doenças infecciosas e parasitárias passam a ocupar ,em 

1984, o segundo lugar.Entre estas, destacam-se as doenças infeccio

sas intestinais, o sarampo e as septicemias. Destas, as doen

ças infecciosas intestinais são, em grande parte, preveníveis 

pelo saneamento básico e combativeis eficazmente por moder

nas práticas de reidratação oral, o sarampo é prevenível pela 

vacinação e as septicemias, evitáveis, muitas vezes, pelo aten

dimento precoce. 

1.3 - Renda 

O nível de renda de uma população nao e, necessa

riamente, um indicador indireto da saúde. Entretanto, em po

pulações urbanizadas aumenta a dependência da renda para a ob

tenção dos bens e serviços determinantes da saúde.Considerando 

que o Paraná passa por intenso movimento de urbanização, con

tando, em 1984, com aproximadamente 60% de população urbana, o 
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nível de renda assume considerável importância para se aquila

tar as condições de obtenção de bens e serviços importantes na 

preservação da saúde de grande parte da população do Estado. 

Tabela 6 - PERCENTUAL DE PESSOAS ECONOMICAMENTE ATIVAS, 

POR SEXO E SITUAÇÃO DE DOMICILIO, SEGUNDO AS 

CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL, PARANÁ, 1984. 

CI.l\SSES DE SEXO SIT. DE JXl.11.CILIO 'IO-

RENDIMENTO MENSAL Ha1ENS MJLHERES URBANA RI.lRAL TAL 

Sem Rendllrento ( 1) 17.60 31.25 8.54 42.76 21.96 

Até 1 ~ ....... 19.12 34.91 25.89 21.32 24.16 

Del a 2 SM •••• 23.59 17.46 24.69 16.90 21.63 

Mais de 2 SM ••.• 39.60 16.23 40.66 18.93 32.14 

Sem Declaração 0.09 0.15 0.12 0.09 0.11 

TOI'AL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

FONTE: FIBGE. PNAD, 1984. 

(1) inclusive as pessoas que receberam somente em bene

fÍcios. 

A tabela 6 mostra a distribuição percentual das pes-

soas economicamente ativas no Estado, em classes de rendimen

to mensal, segundo o sexo e a situação de domicílio. Tomando 

a população que recebe de zero a um salário mínimo, percebe-se 

que o percentual englobado para homens é de elevada proporçao 

(36,72%) e para as mulheres economicamente ativas este per-

centual é da ordem de 66,16%. Isto demonstra que pouco mais de 

um terço da população produtiva masculina do Estado percebeme

nos do que o salário mínimo por mês e dois terços das. mulheres 

aí também se incluem. 

A zona rural comporta 64,08% de trabalhadores que per

cebem menos do que o salário mínimo, enquanto que na área ur

bana este percentual ê de 34,4%. 

Embora haja diferenças importantes entre os grupos po-
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pulacionais estudados, mais importante se faz saber que mesmo 

os menores percentuais encontrados abaixo de um salário minimo 

saõ de grandeza suficiente para que se possa inferir o quadro 

de pobreza que afeta a saúde da população. 

2 - Análise demográfica 

Na década de 70 o Brasil experimentou um cresci

mento demográfico a taxas médias geométricas anuais de 2,48%. 

O crescimento demográfico do Paraná, que nas 

sempre foi superior ao do brasileiro (tabela 

ao ano, na Última década (FIBGE, 1981). 

últimas décadas 

7) , caiu para 0,96% 

Tabela 7 - TAXAS MEDIAS GEOM~TRICAS ANUAIS DE CRESCI

MENTO, POR D~CÃDAS, DO BRASIL E PARANÂ 

(1940-1980). 

DEC~NIOS TAXAS M~DIAS GEOM~TRICAS (100 hab.) 

BRASIL PARANÂ 

1940/1950 2;39 5,51 

1950/1960 2.99 7.28 

1960/1970 2.89 4.98 

1970/1980 2.48 0.96 

FONTE: FIBGE, 1981 

O Paraná abrigava em 1970, 6.936.743 pessoas re

sidentes. Crescendo à taxa brasileira da década de 70, o Para

ná apresentaria em 1980 uma população de 8.862.311 habitantes. 

O Último censo revelou a existéncia de apenas 7.630.466 pes

soas residentes no Estado, o que indica ter havido um saldo 

migratório negativo minimo de 1.231.845 habitantes (17.76% da 

população recenseada em 1970 ou 16.14% da população recenseada 

em 1980). 

Esta situação revela que, na última década, o Es
tado deixou de oferecer condições adequadas de subsisténciapa-
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ra grandes contingentes populacionais. As familias que emigra

ram, até a tomada desta decisão, .certamente passaram por de

terminado periodo em busca de condições de subsistência, as 

quais, relevando-se progressivamente mais precária, levaram à 

decisão de partir. g possivel, portanto, que o movimento mi

gratório para fora do Paraná seja acompanhado, em grande par

te, de uma deterioração do nivel de vida com reflexos negati

vos sobre o nivel de saúde. 

Quanto ao planejamento de serviços de saúde po-

de-se dizer que as baixas taxas de crescimento populacional 

constituem-se em fator facilitador para se atingir mais rapi

damente as coberturas adequadas. 

A proporção de população urbana passou de 36.40% 

em 1970 para 58.60% em 1980, denotando considerável esvazia-

mento do campo, sendo, entretanto,_ainda bastante 

o contingente de população rural (FIBGE, 1981). 

expressivo 

Somando-se à população urbana (4.473.541 habitan

tes) a população residente em aglomerados rurais (102.846 ha

bitantes) tem-se a população aglomerada do Estado, que perfaz 

4.576.387 pessoas correspondendo a 59.97% da população total 

(FIBGE, 1981). Este é o contingente em situação de relativa 

facilidade para receber coberturas adequadas de serviços de 

·saúde. 

A década de 70 assistiu, no Paraná, a um esvazia

mento da maior parte de seus municipios. Dos municipios para

naenses, 59.66% tiveram suas populações diminuidas,25.52% cres

ceram a taxas inferiores à brasileira e apenas 14.82% tiveram 

aumentos populacionais acima da taxa brasileira da d~cada(FIBGE, 

1981). Desta forma, 85.18% dos municipios apresentaram saldo 

migratório negativo (tabela 8). Em anexo, estão relacionados 

os 290 municipios recenseados, com suas respectivas taxas anuais 

de crescimento (anexo 1) • 
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Tabela 8 - DI.STRIBUIÇÃO DOS MUNIC!PIOS PARANAENSES SE

GUNDO A TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL (1970-1980) 

TAXA DE CRESCIMENTO 
M~DIO ANUAL 

Negativa 

O a 2.48% 

::>de 2.48% 

TOTAL 

FONTE: FIBGE, 1981 

N9 DE MU
NIC!PIOS 

173 

74 

43 

290 

% 

59.66 

25.52 

14.82 

100.00 

Observando-se a distiibuição dos municípios de 

acordo com sua evolução demográfica, 

créscirnos populacionais localizanrse 

te e em parte do oeste do Estado. O 

verifica-se que os de

predominantemente no nor

crescirnento médio foi pou-

co frequente e concentrou-se na região sul. As áreas de gran

de crescimento populacional concentram-se em alguns municípios 

do oeste e da região metropolitana de Curitiba. 

Qualquer planejamento de serviços municipais de 

·saúde deve levar em consideração a previsão de crescimento da 

demanda. Os dados censitãrios acima aportam urna contribuição 

poderável para tal previsão. 

Os dez municípios mais populosos do Paraná, suas 

respectivas populações e taxas médias de crescimento anual na 

década de 70, bem corno suas localizações nas rnesorregiÕes en

contram-se na tabela 9. 
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N.DE 
OR-

DEM 

01 

02 

03 
04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Tabela 9 - MUNIC!PIOS MAIS POPULOSOS, MESORREGIÕES ONDE 

SE LOCALIZAM, RESPECTIVAS POPULAÇÕES E TAXAS 

MEDIAS GEOMETRICAS DE CRESCIMENTO ANUAL, .PA

RAN.II., 1984. 

MUNIC!PIO MFSORREGIÃO POPUIAÇÃO TAXA DE 
CRESCIMENro 
91970 -1980) 

Curitiba Curitiba 1.253.540 5.36 

Londrina Norte 340.336 2.82 

Ponta Grossa Leste 219.948 3.93 

Cascavel Oeste 204.297 6.22 

Maringá Norte 193.639 3.31 

Foz do Iguaçu Oeste 179.015 14.90 

Guarapuava Oeste 145.380 3.55 

Piraquara Curitiba 103.438 9.27 

Pitanga Oeste 94.766 2.77 

S.J.dos Pinhais Curitiba 93.360 6.67 

FONTE: Fundação de SaÚde Caetano Munhoz da Rocha. 

Observa-se que os dez municípios mais populosos 

apresentam taxas médias geométricas anuais de crescimento su

perior a 2,48%, o que significa terem apresentado saldo mi

gratório positivo na década. Curitiba e Cascavel tiveram gran

de crescimento (5,36% a 6,22% ao ano, respectivamente) e Foz 

do Iguaçu apresentou crescimento excepcional (14,90% ao ano) 

atribuível à construção da hidroelétrica de Itaipú. Reforçando 

a concentração populacional na área metropolitana, aparece co

mo o décimo mais populoso o município de são José dos Pinhais, 

contíguo à Capital e como oitavo, Piraquara, também da região 

metropol.i. tana. Em contrapartida, a região noroeste viu-se es

vaziada de população, tanto que nenhuma de suas cidades figura 
entre as dez maiores. 

Considerando-se a distribuição geográfica dos mu

nicípios acima (anexo 2) percebe-se que os mesmos se distribuem 

mais ou menos homogeneamente por todo o território do Estado, 

deixando vazios nas regiões nordeste e noroeste. 
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Resumindo, as cidades aqui considerados reunem as 

seguintes características: 

- sã~ as maiores do Estado, o que permite 

que sao dotadas de adequada infra estrutura urbana. 

supor 

- apresentam altas taxas de crescimento demográfi-

co, o que indica que continuarão, pelo menos a médio prazo, a 

ocupar posição de destaque quanto ao número de habitantes. 

- o elevado número de habitantes, aliado aos al

tos índices de crescimento populacional, fazem de tais cida

des polos regionais para onde convergem recursos humanos e ma

teriais. 

As características assinaladas colocam as cidades 

sob consideração como possíveis centros regionais de serv~ços,. 

inclusive os de saúde. 

Destas considerações exclue-se o município de Pi

tanga, de população quase exclusivamente rural, polo de atra

ção de pequenos proprietários, visto que situa-se em região 

montanhosa, inadequada à mecanização da lavoura. 

3 - ANÂLISE DOS SERVIÇOS DE SA0DE NO PARANA 

Para maior facilidade de compreensao dividiu-se a 

presente análise em duas partes: a assistência à saúde em ge

ral (na maior parte das vezes financiada pela Previdência So

cial) e serviços estadual e municipais de saúde. 

3.1 - Assistência à saúde em geral 

As principais características dos serviços de saú

de no Brasil são (Donnangelo, 1975; Mello, 1973; Mello, 1978): 

- predomínio dos produtores privados na prestação 

de serviços financiados pela Previdência Social; 

- concentração nos centros urbanos; 

- excessiva especialização; 
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- sofisticação técnica (usando aparelhagem com avan

çada tecnologia); 

- at·endimento hospital ar exagerado; 

- ênfase às atividades curativas em detrimento das 

preventivas; 

- intervenções desnecessárias, ou em outro extre

mo, falta de intervenção, mesmo quando necessário. 

Todas estas características levam a um encareci-

menta rápido e acentuado dos serviços e resultam em um 

dimento de ma qualidade e baixa cobertura. 

aten-

o Paraná se comporta da mesma maneira. Levantamen 

tos oficiais do Estado confirmam as afirmações acima. 

Em 1972 a forma de remuneração dos hospitais no Es

tado obedecia à seguinte distribuição: 54.7% dos pacienteq/dia, 

pagamento indireto; 21.0% pagamento direto e 24.3% não pagan

tes (SESB, 1975). Vale ressaltar que a quase totalidade do pa

gamento indireto era realizado pela Previdência Social. 

A tabela lOcompara a distribuição dos hospitais do 

Estado em 1972 e dez anos depois, em 1982. 
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Tabela 10 - HOSPITAIS DO ESTADO SEGUNDO PROPRIEDADE E 

FINALIDADE, PARANÂ, 1972 a 1982. 

1972 1982 
HOSPITAIS N. % N. % 

PROPRIEDADE 
Privado 483 89.4 556 90.0 
Federal ( *) 2 0.4 20 3.2 
Estadual 17 3.2 18 2.9 
Municipal 38 7.0 24 3.9 

FINALIDADE 
Lucrativa 408 75.6 462 74.8 
Não Lucrativa 58 10.7 62 10 .. 0 
Filantrópica 74 13.7 94 15.2 

TOTAL 540 100.0 618 100.0 

FONTE: 1972: SESB/SUDESUL - Diagn5stico institucional dos 

5rgãos de saÚde do Estado, 1975. 

1982: M.S. Cadastro dos estabelecimentos de saúde, 

1983. 

(*) Os hospitais Federais sao constituídos de hospitais mi

litares, de sindicatos de trabalhadores e de empresas na

cionais estatais. 

Segundo a propriedade, observa-se que a institui

ção privada permanece inalterada (percentualmente) ,os hospitais 

federais crescem vertiginosamente (8 vezes percentualmente) e 

isto se deve principalmente ao fato de estarem nesta categoria 

os hospitais de Clinicas (MEC) e de outras instituições como 

Eletrosul, Itaipú Binacional. 

Quanto à finalidade, muito pouco se alterou no 

quadro destes 10 anos. O que se vê é um pequeno aumento do per

centual de hospitais filantrópicos, às custas de pequenas par

celas dos hospitais privados e não lucrativos. Dependendo do 

conceito que se faça 

da se alterou em dez 

tais do Paraná. 

de filantropia,então pode-se dizer que na-

anos, no tocante à finalidade dos hospi-

24 



Com relação ao número de internações, dados de 

1979 revelam que foram realizadas internações em 12.12% da po

pulação do Paraná. (INAMPS, 1980), e isto corresponde a um ex

cesso de 2.12% ao preconizado pelo próprio INAMPS. Se o deno-

minador fosse apenas de previdenciários o excesso de 

nações seria maior ainda. 

inter-

A especialização, entretanto, não atinge somen

te, os profissionais médicos. A composição do quadro de todos 

os profissionais de saúde do estado mostra uma inversão na pi

râmide desejável de profissionais. Alves, em 1980, publica que 

a relação médico/enfermeira era de 1:0.07 e a relação médi

co/auxiliar de enfermagem (incluído aí os atendentes) era de 

1:1.48. 

Considerando como suficiente a proporçao de 2 

leitos/1000 habitantes(resolução ciPLAN 03 de 25 de março de 

1981) , para a realidade 

com 3 1 8 

nacional, nota-se através da 

leitos/1000 habitantes e em 

tabela 

1984 com 11, 

4.6 

que em 1976 

leitos/1000 habi~antes a oferta média de leitos hospitala-

res no Estado está bastante acima do desejado. 
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Tabela 11 - DISTRIBUIÇÃO DOS LEITOS HOSPITALARES POR 

1000 HABITANTES SEGUNDO OS DISTRITOS SA-

NITÂRIOS, PARANÂ, 1976 1984 

DISTRITO SANITÂRIO 1976 1984 

DSM CURITIBA (*) 9.0 6.1 
1 PARANAGUÂ 2.7 3.4 
2 CURITIBA (**) 4.1 3.6 
3 PONTA GROSSA 4.6 4. 3 
4 IRA TI 2.9 3.2 
5 GUARAPUAVA 2.8 3.9 
6 UNIÃO DA VITORIA 3.1 3.5 
7 PATO BRANCO 3.6 4.7 
8 FRANCISCO BELTRÃO 3.2 4.7 
9 FOZ DO IGUAÇU 3.0 2.9 

10 CASCAVEL 3.1 4.4 
11 CAMPO MOURÃO 1.8 3.9 
12 UMUARAMA 2.4 4.7 
13 CIANORTE 1.7 4.6 
14 PARANAVA! 3.0 4.3 
15 MARINGÂ 3.4 4.3 
16 APUCARANA 2.5 4.4 
17 LONDRINA 4.1 4.2 
18 CORN~LIO PROC0PIO 2.1 4.4 
19 JACAREZINHO 2.4 4.1 

TOTAL DO ESTADO 3.8 4.6 

FONTE: 1976: Levantamento hospitalar do Estado do Para
nâ, 1978. 

1984: Fundação de SaÚde Caetano Munhoz da Rocha. 

(*) Ãrea Metropolitana de Curitiba. 

(**) Região Feri-metropolitana de Curitiba Norte e Sul. 

Porém, quando se trata de estudar valores médios, 

muitos erros sao cometidos. Na mesma tabela está demonstrada a 

distribuição dos leitos hospitalares entre as diversas regiÕes 

do Paraná. Ainda que estes coeficientes sejam também médias 

dos coeficientes dos municipios que compõem cada uma destasre-

giões, algumas diferenças já podem ser notadas.Se, em 1976, 

a concentração de leitos pesava mais nas regiões detentoras de 

grandes municipios, em 1984, embora isto ainda ocorra, 

uma redistribuição mais racional entre as regiões. 

houve 
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3.2 - Serviço Estadual e Municipais de Saúde 

3.2.1- Orçamento de gastos da Secretaria de Estado 

da Saúde e do Bem-Estar Social (SESB) 

Para efeito desta análise destacou-se do or

çamento e das despesas da SESB os recursos investidos em saúde, 

posto que a mesma secretaria é também responsável pela área de 

Bem-Estar Social e executa esta política através do Instituto 

de Assistência ao Menor (IAM) e da!undação de Promoção Social 

do Paraná (PROMOPAR) . 

Considerou-se no período de 1976 a 1979 dados 

orçamentários e financeiros da administração direta, responsá

vel pela rede de centros de saúde e órgãos de apoio, e da Fun

dação Hospitalar do Paraná (FHP), vinculada à SESB e respon

sável pela rede hospitalar. De 1979 a 1984, os mesmos dadosre

ferem-se à administração direta e Fundação de Saúde Caetano 

Munhoz da Rocha (FSCMR) 1 órgão vinculado à SESB, criado em 

1979 e que passou a ser o responsável pela totalidade das ações 

de saúde desenvolvidas pelo Estado, absorvendo todas as unida

des e praticamente todos os funcionários da área da saúde que, 

ou se desligaram da administração direta sendo contratados pe

la FSCMR ou foram colocados à disposição da referida Fundação. 

Os dados foram levantados junto à Ârea de 

Programação Orçamentária (A.PO) do Grupo de Planejamento Seto

rial (GPS) da SESB, e nos resultados apresentados nos Balan

ços Gerais do Estado. 

A seguir se apresentam as. tabelas e gráficos 

dos recursos iniciais (orçamentários) e finais (despesas efe

tivamente realizadas) destinados à saúde, comparativamente com 

aqueles do Estado como um todo, 
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1976 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

ANO 

1976 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

Tabela 12- RECURSOS INICIAIS (ORÇJI..MENTÂRIOS),SEM BLO

QUEIOS, DO TESOURO DO ESTADO E DESTINADOS 

Â SA0DE DE 1976 a 1984 

Cr$ MilhÕes 

ES'ITIDO VMIJA('~O SESB ~ PARI'ICIPAÇÃO 
ANUAL ANUAL 

1 2 2/1: % 

6.400 182 2,84 
9.400 1,47 265 1,46 2,82 

14.900 1,60 413 1,56 2,77 
22.000 1,48 562 1,36 2,55 
34.500 1,57 1.020 1,82 2,96 
69.613 2,02 2.086 2,05 3,00 

170.000 2,44 6.491 3,11 3,81 
326.300 1,92 12.084 1,86 3,70 
806.962 2,47 28.691 2,37 3,56 

FONTE: Paraná, Secretaria do Planejamento, 1975-1983. 

Tabela 13- DESPESAS REALIZADAS PELO TESOURO DO ESTADO 

E PELA SAÜDE DE 1976 a 1984 

Cr$ MilhÕes 

ES'ITIDO VN.'IJN;ÃO SESB VMIJA('ÃO PA.PTICIPAÇ'ÃO 
ANUAL ANUAL 

1 2 2/1: % 

6.696 212 3,17 
8.560 1,28 272 1,28 3,18 

14.704 1,72 396 1,46 2,69 
21.933 1,49 551 1,39 2,51 
43.033 1,96 1.135 2,06 2,64 
93.376 2,17 3.122 2,75 3,34 

170.431 1,83 7.004 2,24 4,11 
427.208 2,51 13.313 1,90 3,12 

1. 378.342 3,23 47.093 3,53 3,42 

FONTE: Paraná, Secretaria das Finanças, 1977-1985. 
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GRÁFICO 1 

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS 

~ SAÚDE RELATIVAMENTE AO TESOURO DO ESTADO. 

RECURSOS INICIAIS SEM BLOQUEIOS. 

1976 - 1984 

3,8 
r--~3 :.:· 7~--.:3' 6 

3,0 
2,8 .2' 8 

3,0 

2,6 

77 78 . 79 80 81 82 83 84 
.. 

FONTE. Secretaria de Estado da Saúde e do Bem-Estar Social do Paraná 
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GRÁFICO 2 

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS 
PELA SAÚDE RELATIVAMENTE ÀS EFETUADAS PELO ESTADO 

1976 - 1984 

4' 1 

3,2 3,2 
3,3 

3' 1 

2,5 
2,6 

76 77 78 79 -ao 81 82 83 84 

FONTE: Secretaria de Estado da Saúde e do Bem-Estar Social do Paraná. 



Pode-se afirmar· que os recursos destinados à Saúde PÚ-

blica são reduzidos, sendo que o menor índice de participação 

tanto 

para 

para recursos iniciais 

recursos Einais (tabela 

(tabela 1?. e gráfico 1) como 

J.:l e gráfico 2) ocorre em 1979. 

A partir de 1980 esta participação começa a crescer, atin

gindo o máximo em 1982 para em seguida declinar, mas mantendo 

níveis ·superiores a 1981. 

~ de interesse também analisar o comportamento do orça

mento e despesas com saúde frente ao orçamento e despesas da 

receita do Estado, entendida como receita,o total menos as 

transferências correntes, as transferências de capital e ope

raçoes de crédito e constituída basicamente da arrecadação do 

I.C.M. 

ANO 

1976 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

Tabela 14- RECEITA DO ES!ADO, RECURSOS INICIAIS SEM 

BLOQUEIO, DO ESTADO E DA SAÚDE DE 1976 a 

1984 

Cr$ MilhÕes 

ESTADO VARIAÇÃO SESB VARIAÇÃO PAID'ICIPAÇÃO 
ANUAL ANUAL 

1 2 2/1: % 

4.420 182 4,12 
7.379 1,67 265 1,46 3,59 

11.539 1,56 413 1,56 3,58 
16.512 1,43 562 1,36 3,40 
23.826 1,44 1.020 1,82 4,28 
49.551 2,08 2.086 2,05 4,21 

122.406 2,47 6.491 3,11 5,30 
231.990 1,90 12.084 1,86 5,21 
586.963 2,53 28.691 2,37 4,89 

FONTE: Paranâ, Secretaria do Planejamento, 1975 - 1983. 
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GRÁFICO 3 

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS RECURSOS INICIAIS, SEM BLOQUEIO, 
DA SAÚDE RELATIVAMENTE À RECEITA DO ESTADO 

1976 - 1984 

5,3 

4' 1 
4,3 

3,6 
4,2 

3,6 
3,4 

76 77 78 79 80 81 82 . 83 84 

FONTE: Secretaria de Estado da Saúde e do Bem-Estar Social do 

Par anã 



ANO 

1976 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

Tabela 15 - EVOLUÇÃO DA DESPESA COM SA0DE RELATIVAMENTE 

AOS GASTOS REALIZADOS DA RECEITA DO ESTADO. 

PARP_NA. 1976 - 1984 
Cr$ MilhÕes 

ESTADO VAf/JAÇÃO SESB VARIAÇÃO PARI'ICIPA 
ANUAL ANUAL ÇÃO 

l 2 2/1: % 

5.473 212 3,87 
7.360 1,34 272 1,28 3,70 

10.373 1,41 396 1,46 3,82 
15.526 1,50 551 1,39 3,55 
34.913 2,25 1.135 2,06 3,25 
73.398 2,10 3.122 2,75 4,25 

131.193 1,79 7.004 2,24 5,34 
303.771 2,32 13.313 1,90 4,38 

1.079.886 3,56 47.093 3,53 4,36 

FONTE: Paraná, Secretaria de. Finanças, 1977 - 1984. 

Quando se compara a previsão de despesas (tabela 14 e grá

fico 3 ) ou a realização das mesmas (tabela 15 e gráfi= 4 ) com 

a previsão e realização da receita do Estado obtém-se urna evo

lução semelhante àquela observada anteriorrnent'e quando se com

parou a previsão orçamentária (tabela 12 e gráfi= 1) ou a rea

lização da mesma da saúde (tabela 13 e gráfi= 2) com a previsão 

e realização do orçamento do Estado: crescimento a partir de 

1980, atingindo o máximo em 1982, para declinar nos anos se

guintes, mantendo-se, entretanto em indices superiores a 1981. 

Outro dado de interesse nesta análise histórica surge 

quando comparamos as previsões orçamentárias, isto e, os • re

cursos iniciais com o realizado final. (tabela 16). 
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GRÁFICO 4 
EVOLUÇí\0 DA DESPESA COM SAÚDE RELATIVAMENTE 
As DESPESAS REALIZADAS DA RECEITA DO ESTADO 

1976 - 1984 
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FONTE: Secretaria de Estado 

do Paraná. 

da SaÚde e do Bem-Estar Social 
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Tabela 16 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DESPESA REALIZADA 

FINAL PELA SA0DE, PAPANÂ. 1976 - 1984. 

ANO 

1976 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

PREVISÃO 
1 

182 
265 
413 
562 

1.020 
2.086 
6.491 

12.084 
28.691 

REALIZADA 
2 

212 
272 
396 
551 

1.135 
3.122 
7.004 

13.313 
47.093 

DIFERENÇA 
2/1 % 

+ 16,49 
+ 2,64 
- 4,12 
- 1,78 
+ 11,27 
+ 49,67 
+ 7,91 
+ 10,18 
+ 64,14 

FONTE: Paranã, Secretaria de Finanças, 1977- 1984, 

Paranã, Secretaria do Planejamento, 1975 - 1983. 

Somente em 1978 e 1979, esta comparação é negativa. Nos 

outros anos o orçamento final é sempre maior que a previsão 

inicial. Em 1984 existiu um acréscimo de 72,88% mostrando evi

dente falha na elaboração orçamentária referente aos recursos 

iniciais. Fato semelhante ocorreu em 1981, quando houve uma 

correção de quase 50% da proposta inicial, 

Na tabela 17 observa-se a e'volução dos orçamentos ini

ciais e realizados finais do Estado e da Saúde, comparativa

mente ao IGP. 

35 



ANO 

1976 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

visto 

Tabela 17 -VARIAÇÃO ANUAL DO IGP, DO ORÇAMENTO DO ES

TADO E DA SAÚDE, PARP.NÂ. 1976 - 1984 

IGP ESTADO SAÚDE 
INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

1,46 
1,39 1,47 1,28 1,46 1,28 
1,41 1,60 1,72 1,56 1,66 
1,77 1,48 1,49 1,36 1,39 
2,10 1,57 1,96 1,82 2,06 
1,95 2,02 2,17 2,05 2,75 
1,99 2,44 1,83 3,11 2,24 
3,11 1,92 2,51 1,86 1,90 
3,24 2,47 3,23 2,37 3,53 

FONTE: Par anã, Secretaria do Planejamento, 1975 - 1984. 

Até o ano de 1980 tanto o realizado final corno o pre-

inicial se mantinham dentro da· faixa de inflação, medida 

pela variação do I.G.P. 

Em 1981 o realizado final da SESB é bem superior ao in-
dice ~e inflação,2,75 para 1,95. Em 1982, o previsto inicial 

(3,11) foi muito superior à taxa de inflação (2,00), no entan

to, o realizado final (2,24) é próximo da mesma. 

A grande defasagem se dá em 1983, quando tanto a previ

sao inicial (1,86) corno o realizado final (1,90) estão aquém 

do índice inflacionário daquele ano (3,11). 

Em 1984, a correção aludida anteriormente, 64% do rea

lizado sobre o previsto, fez com que o realizado final (3,53), 

ultrapassasse o índice de inflação (3,24), urna vez que a pre

visão inicial fora muito abaixo (2,37) do mesmo. 

Este acontecimento, bem corno o acréscimo orçamentário 

nao corrige de maneira nenhuma, a defasagem ocorrida ernl983, 

mostrando que a melhora orçamentária, tanto do Estado corno da 

SESB, apesar de substancial em seus valores absolutos, se si

tua abaixo da inflação do período. 

Observe-se os gráficos 5 e 6, a seguir. 
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GRl\FICO 5 

VA.RIAÇÃO ANUAL DO ORÇ'J'l!ENTO INICIAL E REJI.LIZAÇPO FINA.L 

DO ESTADO, COHPAP.ATIVA'~ENTE Ã DO IGP, PARJINil 1977-1984 

D IGP 

llliiiD INICIAL 

tE FINAL 

FONTE: Secretaria de Estado da SaÚde e do Bem-Estar Social. 

Suma Econômica, abril, 1986 
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GPJIFICO 6 

VARIAÇÃO ANUJI.L DO ORÇNlENTO INICIJIL E REALIZADO 

FINAL DA SESB COHPARATIVANENTE Â DO IGP ,PJI.RANÁ 

1977 - 1984 

CJ IGP 

- INICIAL 

1''-<(J FINAL 

FONTE: Secretaria de Estado da SaÚde e do Bem-Estar Social 

Suma EconÔmica, abril, 1986 
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Esta conclusão pode ser também inferida quando se com

para o crescimento do I.G.P. no período de 1976 a 1984, que 

atinge 285,89 vezes,com o crescimento do orçamento do Estado, 

tanto inicial (126,09) como final (205,85) e com o orçamento 

da SESB (inicial 157,64 e final 222,14),quando vemos que o 

crescimento do orçamento é inferior à inflação do período. (Ta

bela 18). 

Tabela 18 - ORÇAMENTO DO ESTADO, DA SA0DE E VARIAÇÃO DO 

IGP - PARANÂ, 1976 a 1984. 

1976 1984 VARIAÇÃO VARIAÇÃO 
DO OR- DO 

ÇAMEN'l'O I G P 

ESTADO 

INICIAL 6.400 806.962 126.09 

FINAL 6.696 1.378.342 205.85 

285.89 

SEBE FSCMR 

INICIAL 182 26.691 157.64 

FINAL 212 47.093 222.14 

FONTE: Par anã, Secretaria do Planejamento, 1975 - 1983. 
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3.2.2 - r.a~acidade instalada 

3.2.2.1 - Unidades sanitárias 

Segundo levantamento da SESB (1981) o Estado 

possuia 508 unidades sanitárias, das quais 315 (62.01%) doEs

tado, 155 (30.51%) das Prefeituras Municipais e 38 (7.48%) de 

outras instituições. Estas instituições são a Associação de 

Proteção a Maternidade e a Infância "Saza Lattes" (APMI - Saza 

Lattes), mantenedora de 20 unidades em Curitiba e 1 em Campo 

Largo e a Universidade Estadual de Londrina, responsável por 4 

unidades, em Londrina. 

A rede de unidades sanitárias da SESB esten

dia-se a todos os 29.0 municipios existentes no Estado em 1980, 

enquanto que apenas 59 (20,39%) dos municipios contavam com 

postos de saúde mantidos pelas Prefeituras (SESB - 1981). 

Embora a totalidade dos municipios possuisse 

pelo menos uma unidade sanitária; ao se cotejar a distribui 

çao destes serviços com contingentes populacionais,verifica-se 

que os mesmos são centralizados, o que resulta em baixa cober

tura. 

O Ministério da Saúde preconiza como número 

máximo de habitantes a ser coberto por unidade de saúde (noca

so, Centros de Saúde - tipo 3) 20.000 habitantes (Brasil, MS, 

1981) • 

Em 1980, 64 dos 290 municipios (22.07%) pos

suiam apenas 1 unidade sanitária para mais de 20.000 habitan

tes, (tabela 19). Em 12 municipios tal proporção foi supe

rior a 1 unidade sanitária para 50.000 habitantes. 
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Tabela 19 - DISTRIBUIÇÃO DOS 290 MUNIC!PIOS DO ESTADO, 

SEGUNDO A PROPORÇÃO HABITANTE/UNIDADE SANI

TÁRIA, 1980 

HABITANTES/U.S. N9 DE MUNIC!PIOS % 

Até 10.000 130 44.83 

10.001 - 15.000 55 18.96 

15.001 - 20 .. 000 41 14.14 

Mais de 20.000 64 22.07 

TOTAL 290 100.00 

FONTE : F IBGE , 19 80 • 

Fundação de SaÚde Caetano Munhoz da Rocha. 

A relação dos municípios com unidades de saú

de das prefeituras Municipais está no Anexos 3 e 4.Caro se pode 

observar, a distribuição das unidades sanitárias é extremamen

te irregular nos diferentes distritos sanitários,variandodes

de nenhum (DS 2 e 15) até 27 (DS 10). 

Em resumo pode-se dizer que a participação das 

municipalidades nestes serviços é relativamente baixa. Entre-

tanto, o fato de todos os municípios recenseados 

pelo menos 1 unidade de saúde constitui-se num fator 

possui rem 

positivo 

para a expansão da rede, uma vez que tais unidades significam, 

no mínimo, apoio logístico para a implementação de novos ser

viços que exigirão treinamento de pessoal, estocagem dis

tribuição de insumos, etc .•• 

3. 2. 2. 2 - Hospitais da SESB 

A Fundação de Saúde Caetano Munhoz da Rocha 

mantém 14 hospitais e de propriedade da SESB existem outros 5 

hospitais que estão sendo mantidos por outras entidades em 

regime de comodato. são eles: Sanatório Noel Nutes, cedido à 
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Universidade Estadual de Londrina, funcionando como Hospital 

Universitário; Hospital Carolina Lupion, de Jaguariaiva, cedi

do à Federação de Agricultura do Paraná; Hospital São Lucas, 

cedido ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sertanópolis; 

Casa do Paraplégico, mantida pela PROMOPAR e Hospital Cesar 

Pernetta, cedido à Associação de Proteção à Infância Dr. Raul 

Carneiro. 

A tabela 20 dimensiona os hospitais da FSCMR 

em termos de especialidade, localização, número de leitos e 

taxa de ocupação no ano de 1984. 

Tabela 20 - HOSPITAIS DA FSCMR, ESPECIALIDADES, SUAS 

LOCALIZAÇÕES, NOMERO DE LEITOS E TAXA DE 

OCUPAÇÃO, 1984. 

ESP. N9 DE TAXA DE 
HOOPITAL (*) I..OCALIZAÇÃO LEITOS OCUPAÇÃO (%) 

SÃO ro;:m: HAN P!RACUARA 731 52.0 
ADAUI'O BOl'ELHO PSI PIRAQUARA 545 82.3 
GERAL DO PORTÃO GER CURITIBA. 130 72.3 
SÃO SEBASTIÃO TOC IAPA 400 46.0 
OSWAUXl CRUZ DIC CURITIBA. 78 58.3 
ANTCNIO R:NI'ES INF PARANI\GUÁ 72 38.7 
VICTOR DO AMARAL MAT CURITIBA. 47 47.2 
SILVIO B. LINHARES GER ANTCNINA 38 51.8 
H. e A .ALVES DE ARAUJO GER IAPA 100 38.7 
GlillJLIO VARGAS INF PONTA· GroSSA 90 42.3 
LUIZA BORBA CARNEIRO GER TIBI\GI 82 64.3 
BCM JESUS GER CASTRO 56 74.6 
C.P.M. (**) PSI CURITIBA. 45 90.6 
N. S .DOS NAVEG\NIES GER MATINHOO 10 23.0 

TOTAL 2.424 60.0 

(*) ESPECIALIDADE: HAN - hanseniase PSI - psiquiatria 
GER - geral TBC - tuberculose 
INF - infantil DIC - doenças infec 

to contagiosas 

MAT - maternidade 

(**) C.P.M. = Centro Psiquiátrico Metropolitano 

FONTE: Fundação de Saúde Caetano Munhoz da Rocha. 
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Pode-se observar que as taxas de ocupaçao dos 

hospitais como um todo é de 60.0%, e que variam de 23.0% a 90.6% 

entre os hospitais. Utilizando a taxa de ocupação média de 80% 

como ponto de corte, verifica-se que apenas 2 hospitais(l4.3%) 

estão acima enquanto que 85.7% encontram-se abaixo do que se

ria uma aceitável taxa de ocupação média. 

Os hospitais que aprésentam taxas de ocupação, 

acima de 80% sao os psiquiátricos, dos quais o Hospital Adauto 

Botelho,de longa permanência e o C.P.M.,de curta permanência, 

funcionando como pronto socorro psiquiátrico. Os hospitais que 

apresentam as maiores taxas de ocupação são aqueles destina-

dos as doenças mentais, tuherculose, hanseníase e doenças in

fecto-contagiosas; enquanto que os demais, exceção ao Hospi

tal Geral do Portão, por não serem de "maior interesse a Saú

de Pública" apresentam as menores _!:axas. Tal fato encontra coe

rência com a política de saúde consolidada na década de 70 que, 

entre outras características, desenvolve. a privatização dos 

serviços, passando o Estado a arcar predominantemente com ser

viços fora do raio de interesse dos produtores privados. 

A conjuntura política, a partir de 1983 abre 

caminho para a reversão de expectativa acima colocada,mas que 

até 1984 não havia se concretizado. 
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3. 2. 3 - Produçao de Serviços · 

Foram selecionados, pela representatividade e 

por serem sistematicamente registradas, as atividades de con

sulta médica e de vacinação. 

3.2.3.1 - Consultas médicas 

Tabela 21- DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS M.f:DICAS REALIZA

DAS PELA SESB/FSCMR E INAMPS E NECESSIDADE 

DE CONSULTAS M~DICAS, EM RELAÇÃO A META(*), 

PARANÂ, 1982 - 1984. 

.1982 1983 1984 

N9 % N9 % N9 % 

SESB/FSCMR 1.298.438 8,37 1.341.254 8,33 1.597.338 9,72 

INAMPS (**) 11.182.936 72,05 11.004.101 68,34 10.974.075 66.75 

'IOI'AL 12.481.374 80,42 12.345.355 76.67 12.571.413 76,47 

NECESSIDADE 3.040.378 19,58 3.755.595 23,33 3.868.877 23,53 

~GERAL 15.521.752 100,00 16.100.950 100,00 16.440.290 100,00 

FONTE: INAMPS - Paranâ - Coordenadoria de Informática 

FSCMR 

(*) Meta = 2 consultas/habitantes/ano 

(**) INAMPS = consultas ofertadas em serviços prÓprios, contra 
tados e conveniados. 



O número de consultas médicas realizadas pela 

SESB/FSCMR, embora crescente, é ainda muito baixo. Os serviços 

próprios, conveniados e contratados não suprem o restante da 

demanda. 

Tomando-se como meta (100,00%) a oferta de 2 

consultas/habitantes"ano, parâmetro utilizado pelo INAMPS, ob

serva-se que no decorrer dos três anos estudados as coberturas 

estão abaixo do esperado. Mais importante do que isto ê a 

constatação de que o número de consultas necessárias para co

brir a população cresce no período. A tabela 2l,vale salien

tar, demonstra dados agregados do Estado como um todo sem que 

haja discriminação por regiÕes ou municípios, o que não permi

te inferir que as coberturas sejam homogêneas, mas que, se em 

determinado local possa haver cobertura adequada ou acima do 

esperado, haverá baixa cobertura compensatória. Salienta-se ain

da, que o decréscimo relativo de consultas ofertadas se dá às 

custas do INAMPS, englobados aí os serviços próprios (21%),oon

tratados (63%) e conveniados (16%). 

Considerando que os serviços próprios do INAMPS 

estão concentrados em grandes centros, e que nestes centros 

existam também as outras formas de oferta, reforça-se a ten

dência heterogênea da cobertura. 

3.2.3.2 - Vacinação 

As informações sobre as coberturas vacinais,dos 

diversos tipos de vacinas ofertadas pela rede da SESB atestam 

não apenas o nível de proteção da população, mas também servem 

de indicador do desempenho do serviço, visto que tal atividade 

envolve uma série de ações e equipamentos como transporte, es

tocagem, rede de frio, treinamento de pessoal, etc. 
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Tabela 22- PERCENTUAL DE VACINAÇÕES COMPLETAS EM MENO

RES DE 1 ANO, DE ROTINA, PARANÂ,l975-1984. 

ANOS VACINAS 

SABIN TIÚPLICE ANTI -SARAMPO BCG 

1975 17,5 15,0 5,1 ..... 
1976 19,8 13,9 51,5 ..... 
1977 22,8 31,2 27,8 
1978 34,4 40,9 34,4 45,5 
1979 38,0 43,2 41,5 80,3 
1980 54,2 69,9 100,0 75,5 
1981 39,0 75,5 88,0 91,0 
1982 63,2 66,0 100,0 80,7 
1983 73,7 82,5 102,8 102,8 
1984 73,5 76,7 84,7 100,6 

FONTE: Fundação de SaÚde Caetano Munhoz da Rocha. 

A tabela 22 mostra a evolução das coberturas vaci-

nais em menores de 1 ano, das doses imunizantes, das princi

pais vacinas administradas à população. Admitindo que 80% de 

cobertura vacinal seja o mínimo esperado, percebe-se que a 

vacina SABIN começa a apresentar percentuais próximos ao 

nimo a partir de 1983,apenas. 

~ ml.-

A vacina tríplice, a partir de 1981, apresentaoo

berturas em torno do mínimo, com exceção de 1982. A vacina an

ti-sarampo, já vem em níveis satisfatórios de cobertura desde 

1981. A cobertura pela vacina BCG é satisfatória nos últimos 

anos da série. 
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4 - ANÂLISE DA POL!TICA TRIBU~ÂRIA E SEUS REFLEXOS 

SOBRE OS ORÇJI..MENTOS HUNICIPAIS 

4.1 - A política tributária brasileira 

O processo de centralização política, acelerado 

desde 1964, mas que ganha eficácia a partir dos anos 1966/1967, 

estende-se por todas as áreas da sociedade brasileira(Cardoso, 

1972 e Pereira, 1977) . Este processo operacionaliza-se atra

vés de uma série de medidas, entre elas, medidas de concentra

çao econômica e decisória a nível do poder da União. 

A política tributária; coerentemente, passa pelo 

mesmo fenômeno centralizador, levando a um esvaziamento polí

tico-decisório, administrativo e econômico dos municípios (F~ 

raz, 1979; Duque, 1979; Brasileiro, 1979). 

"A centralização aparece corno urna necessidade do 

sistema econômico dominante. Mantêm-se em nível baixo a parte 

da receita pública destinada a atender as necessidades sociais 

básicas (salários diretos e salários indiretos, na forma de 

serviços públicos) , ao mesmo tempo que se reforça a tendência 

para a acumulação capitalista. A meta "Brasil-Potência" pres

supõe a concentração de recursos e sua canalização para os 

grandes projetos nacionais. O Município, que por suas cara c-

teristicas atuais é concebido corno órgão eminentemente pres

tador de serviços locais e portanto voltado para o atendimento 

de necessidades relacionadas com o consumo (ainda que incluin

do-se ai parcela da infra-estrutura econôrnica).O Município não 

tem por que ver o seu papel ampliado. r mantido, contudo, como 

urna peça politicamente importante do sistema, na medida em que 

funcionam, de certa forma, como amortecedor de pressões das 

populações carentes". (Brasileiro, 1979). 

Os instrumentos legais que permitiram a centrali-



zaçao econômica e,consequentemente,o esvaziamento dos 

pios foram principalmente os da reforma tributária, que 

inicia com a Emenda Constitucional n9 18, de 19/12/65 

municí-

se 

e sao 

consolidados em 25/10/66, com a incorporação das 

determinações da Emenda, através da Lei 5.172, ao 

butário Nacional (Dória, 1972). 

principais 

Código Tri-

A Constituição de 1946 atribuía ao município os 

seguintes impostos: Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter

ritorial Urbana, Impostos de Licença, Imposto de Indústrias e 

Profissões, Imposto sobre Diversões Públicas e Imposto sobre 

Atos de sua economia ou assuntos de sua competência (Imposto 

do Selo Municipal). Dos cinco impostos citados,a Emenda Cons

titucional n9 18 extinguiu os quatro últimos e criou o Impos

to Sobre Serviços, reduzindo para dois o número de impostos mu

nicipais (Dória, 1972). 

o Imposto de transmissão de propriedade "inter

vivos" ("sisa"), que a Emenda Constitucional n9 5, de 21/11/61 

havia passado da competência dos estados para os municípios,~ 

torna, por força da· Emenda Constitucional n9 18 (19/12/65), à 

área estadual (Dória, 1972) . 

Com as modificações legais relatadas, passa o mu

nicípio a dispor de apenas dois impostos sob sua responsabili

dade, tendo perdido quatro por extinção e um por transferência 

a outra esfera de governo. 

O processo centralizador ganha, através da Carta 

Magna outorgada em 1967, outro instrumento legal. Eis que pas

sa a ser permitido à União isentar impostos em qualquer es

fera de governo, federal, estadual e municipal, sem autoriza

ção das respectivas esferas (Damião, 1981). 

A concentração de tributos a nível da União foi 

acompanhada, através da reforma tributária e de instrumentos 

legais posteriores, de medidas distributivistas para 

Estados e os Municípios pudessem fazer face aos seus 

missos. São exemplos destas medidas as transferências 

aue os 

compro

de par-

celas do ICM aos municípios, de parcelas do Imposto sobre Com

bustíveis e Lubrificantes e do Imposto sobre Minerais aos Es

tados e Municípios, de parcelas do Imposto de P.enda e do Im-



posto sobre Produtos Industrializados aos Estados eMunicípios, 

através dos Fundos de Participação. Os percentuais destes im

postos transferidos aos municípios têm variado no decorrer dos 

últimos anos (Damião, 1981) . 

As medidas visando a distribuição dos tributos 

arrecadados pelos Estados e pelo Governo Federal acentuam o 

processo político centralizador através do reforço que produ

zem na dependência dos Municípios por referência ao poder cen-

tral. De fato, as receitas tributárias próprias dos municí-

pios, que antes da reforma tributária (antes de 1966) sempre 

se mantiveram acima de 5,9%,descem a 3,6% em 1971 e, embora 

aumentem posteriormente, não mais ultrapassam os 5,9% (tabela 

21). Em contrapartida, os recursos efetivamente disponíveis~

ra os municípios, após a reforma,mantém-se constantemente aci

ma daquelas do período anterior a ela evidenciando a importân

cia das transferências (tabela 23). 

Em resumo, pela legislação atual a receita dos 

municípios é formada basicamente pelas seguintes fontes: 

Fundo de Participaçao dos Municí

pios, formado por percentuais do IR e do IPI repassados pela 

União. Este fundo, segundo o presidente da Associação dos Mu

nicípios do Paraná em 1979 (Gra~sano Jr., 1979), é, para mui

tos municípios, praticamente a única fonte substancial de re

cursos. Tal recurso, devido a um artifício legal, deixou de 

ser pago em 1964, 1965 e 1966. (De Bem, 1979). 

Fundo Rodoviário Nacional. 

Somente 8%destina-se ao município. Sua transferência é buro-

cratizada e de difícil processamento. (Grassano Jr., 1979). 

Taxa Rodoviária Onica. Legalmen-

te 12% deverão aportar aos municípios. Entretanto, no Paraná 

em 1979, somente chegavam 5,16%, sendo a parcela restante des

tinada ao Fundo Progresso, ao paqamento do custeio de proces

samento e de comissão bancária. (Grassano Jr., 1979). 

Imposto sobre Circulação de Mer

cadorias: 20% vao para os municípios. (Grassano Jr., 1979). 

Recursos estaduais e federais a 

fundo perdido. 

49 



Os critérios de distribuição sao exclusivamente políticos (Gras

sano Jr., 1979). 

- Imposto sobre Serviços e Imposto 

Predial e Territorial Urbano. são os únicos cobrados pelos 

municípios. Ambos de difíci~_cob~a~ç~_: altamente 

(Grassano Jr., 1979). 

sonegados 

Entretanto, a conclusão a que chegou a CPI dos 

municípios e que a grande fonte de recursos da maior parte dos 

municípios brasileiros é constituída por quotas de IP., IPI e 

ICM, todos dependentes de transferência, posto que sao i~pos-

tos federais e estadual (Duque, 1979). Os problemas advin-

dos das transferências foram assim equacionados no relatório 

final da CPI dos municípios (Duque, 1979). 

"A multiplicidade de fundos de participação em re

ceitas federais, cujo recebimento é vinculado à prévia apresentação 

dos respectivos planos de aplicação e condicionado à prestações 

de contas, vem impossibilitando aos t~unicípios menores o rece

bimento das quotas que lhes cabem, face à sua falta de estru

tura administrativa que possibilite a satisfação dos requisi

tos citados. A questão é grave, uma vez que, oe um modo geral, 

o~ Municípios têm receitas próprias bem inferiores as trans

feridas, com crescente dependência destas últimas". 

" ... a União tem deixado de transferir aos Esta

dos e aos Municípios os percentuais que lhes cabemnaarrecada

çao dos tributos de que participam, no que tange à correçao 

monetária, juros moratórios e multas. O que é mais grave, a 

União tem deixado de realizar os repasses nos recolhimentos 

feitos com atraso e na arrecadação resultante da cobrança de 

dívida ativa. As mesmas irregularidades ocorrem na distribui

ção, pelos Estados, das parcelas do ICH devidas aos Municí

pios". 

A evolução da receita tributária nos três níveis 

de governo encontra-se na tabela 23. 
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42.5 
41,4 

49,4 
44,7 

42,6 

41,9 

40,0 

37,9 

37,7 

36,9 

37,0 

33. 1 

34 ,o 
36,1 

35,9 

36,2 
36,7 

37,6 

)7,0 

HJNIC! 
PICS-

8,0 

7,5 
6,4 

6,0 

5,9 

6,J 

6,5 

6,5 
6,8 

7,3 

4,8 
3,8 

3,7 

3,7 

3,6 

3,8 
J,s 
3,8 

4,1 

4. 6 

5,2 
5,7 

5,9 

5,1 

5. 1 

5,2 

5.2 

~;t:.o 

45,8 

57,6 

56,4 

61,8 

64,7 

67,1 

73,1 
18,2 

87,5 

100,0 

82,2 

131,1 

157,1 

168,6 

188,6 

231,2 

273,5 
305.7 

315,0 

376,0 

380,6 

378,2 
384,2 

397,4 
364,3 

376,8 

J35 ,9 

= ror 
50,4 

57.2 
61,8 

68,7 

72.2 

75,0 

75,5 

88,9 

90,9 

100,0 

109,6 

141,0 

154,4 

160,4 

165,5 
185,6 

218,0 
235,1 

244,4 

246,9 

262,8 
290,1 

292,6 

303,:! 
284,3 

106,7 

266,0 

(2) PattleLp~~io :e tndic•• d• Evol~çio calculado~ com b~•• no• valores con•c~ntes. 

(3) PtB JEAL em US$ bith~•s de 85. 

,ONttS: levis~3 de rinan,as PÚblicas 44 (3S8), l98~ 

R~vista de Admini~tr3çio M~olcip~l, 21 (157}, 1980 

Su~a EconÕmict, junho, 1986 

Conj1.1nturo~ Econ:;•ica, !:9 (8), 19:''), 21 (11}. 1969 e )9 (ll{. 198S. 

ru:rc! 
PIOS-

52,7 

s~, 3 

50,8 

52,7 

54,5 

60,3 

65,3 

72,7 

82,1 

100,0 

60,0 

67,4 

74,8 

79,9 
84,4 

106,6 

126,1 

136,9 

152.4 
196, s 
226,8 

261,1 

271,1 

242,5 

224,3 

239,4 

210,2 

BPl\SIL- 1957/83 

PfU:tn'O IJ~ 

EFl:ro 

uss 
(JI 

19,7 

42,8 

45,2 

49,6 
54,7 

57,5 

58,4 

60,1 
61,7 

60,0 

67,1 

74,6 
82,1 

88,9 
99,6 

110,7 

125,7 

137,9 

145,3 

1591,4 
168,5 

176.9 

188,2 

201,8 

198,6 

200,4 

194, o 

~rcrs oc 
E\OID;."<J 

66,1 

71, l 

75,3 

92. 6. 
91,1 

95,9 

97,3 

100,1 

102,8 

100,0 

111,9 
124,3 

136,8 

148,1 
166,0 

184,S 

209,5 
229,8 

242,1 

265,6 

280,8 

294,8 
31),6 

336,3 

331,0 

334,0 

323,) 

085.: (l) Valores c~nst~nct• P•lo t.C.P. (tndt~e C~r~l d~ Pr•ço•) tendo como b~•• 100 o ~no de lq77, 

U1 
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Observa-se que a participação dos Municípios no 

total da receita tributária não ultrapassou 8,0% (em 1957). 

Compare-se estes percentuais com a participação dos Municípios 

nas receitas da Itália, França e Inglaterra, que giram ao re

dor de 34%, 39% e 41% respectivamente (Grassano Jr., 1979) .To

mando-se como Índice 100 as receitas da União, Estados e Muni

cípios, no ano de 1966, esses índices ascendem, em 1983, para 

335,9; 266,0 e 210,2 respectivamente. O crescimento das recei

tas tributárias municipais (de 100 para 210,2) foi inferior ao 

crescimento do PIB que evoluiu no mesmo período, de 100 para 

323,3. 

Se, por um lado, as receitas tributárias munici

pais decresceram proporcionalmente, por outro, os recursos efe

tivamente disponíveis nos municípios (receitas tributáriaspró

prias mais transferências) experimentaram acentuado aumento, 

principalmente após 1966, como se nota na tabela 24. 
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Tabela 24 F.EPARI'IC'ÃO DA RECEITA "'PIDt1rAAIA E:I.'TI'IVfi}1ENI'E DISPON!vEIS Na3 TP.J!:s NívEIS DE CDVERNO - BPASIL 1957/83 

fo.'m 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

196>1 

1965 

1966 

1967 

196a 

1969 

1970 

1971 

19 72 

19iJ 

1914 

1975 

l9i6 

197-;" 

1976 

1979 

1960 

1961 

l98:! 

1983 

urr:.o 
111 

Vi\LC!':F.S 
co ;s;~ .t.'"f!"..S 

2 J. 704 

30.333 

29.048 

31.852 

32.297 

31.875 

35.510 

37.521 

39,761 

46.753 

39.082 

60.995 

79 .u 1 

83.573 

94.248 

116.324 

135.640 

152.788 

158.6 94 

183.001 

185.379 

181.592 

184.919 

196.959 

181.917 

186.597 

166.142 

(l) Em CrS ~ithÜ~t 

ES"""~ 

111 

W..!..CP.ES 
m:s:;.:m:s 

25.555 

29.667 

32.143 

35.556 

38.378 

39.375 

38.979 

45.941 

49.060 

53.321 

47.865 

63.974 

68.686 

72.477 

75.725 

85.444 

102.570 

110.186 

113.434 

122. HO 

129.475 

140.688 

141.117 

141.857 

128.782 

138.921 

120.574 

t-Ui!CI
P!C6 fll 

v;.u:;m; 
CO~o:n"A.'ll'ES 

6.296 

6.333 

5.952 

6.296 

6.622 

9.266 

10.204 

11.263 

13.145 
15.061 

18.995 

25.373 

24.867 

26.803 

27.474 

12.278 

37.947 

41.252 

4 3. 268 

50.693 

55.337 

61.398 

63.186 

60.824 

56.884 

6).549 

56.ns 

'ltJD\L 
111 

VMDRr.S 
CO IS'I')\U'l'ES 

SS.SS5 
66.333 

67.143 

7 3 • 70 4 

77.297 

80.536 

64.693 

94.731 

101.966 

115.155 

105.942 

150.342 

172.704 

182.853 

197.441 

234.046 

276.157 

304.228 

315.396 

JS6.3J.t 

369.191 

38). 678 

389.222 

399.640 

369.583 

388.957 

34 2. 951 

lJ::xJD 

42,1 

45,7 

43,2 

43,2 

41,8 

39,6 

41,9 

39,6 

39,0 

40,6 

36,9 

40,6 

45,8 

45,7 

47,7 

49,7 

49,1 

50,2 

50,3 

51,3 

50,2 

47,3 

47,5 

49,3 

49,2 

48,0 

48.4 

PAATICII'AÇlCJ \ 
(21 

=-= 
46,0 

44,7 

47,9 

48,2 

49,6 

48,9 

46,0 

48,5 

48,1 

46, 3 

45,2 
42,5 

)9,8 

39,6 

38,4 

36 ,'5 

37,1 

36,2 

36,0 

34 .... 

34.8 

36,7 

36,3 

35,5 

34,9 

)5, 7 

3 s. 2 

I'LNIC! 
P!ai-

11,3 

9,6 

8,9 

8,6 

8,6 

1:1, 5 

12,1 

11,9 

12,9 

13,1 

17,9 

16,9 

14 ·" 
14,7 

l3 ,9 

13,8 

13,8 

13,6 

13,7 

14 ,J 

15,0 

16,0 

16,2 

15,2 

15,9 

16.3 
16 .... 

C:) Particip~çio : e tnJi~es d• Evoluç;o calc~l~dos com b~se nos VAlores constantes. 

fOSTES; R~vist~ d~ Finanças Púbti~as 44 (JS8), l98~ 

Rolvi!ltl d11 Aci:ninistro~~ãó ~~ni<::ipal, 2i (157), 1980 

Sum~ Econi~i~3, J~nho, '1996 

Conj~.;ntH4 EconÕcic.:a, H (8), 1975 , 21 (l;), 1969 e 39 (11), 1985 

I!;:JIC:S CE !:'JOU)Ç.!;) 
1966. 100 121 

ONLio 

50,7 

64,9 

62,1 

68,1 

69,1 

68,2 

75,9 

80,3 

85,0 

100,0 

83,6 

130,5 

169,2 

178,7 

201,6 

248,8 

290,1 

326,8 

339,4 

391,4 

396,5 

388,4 

395,5 

421,3 

389,1 

399,1 
355,4 

= rdf 
47,9 

55,6 

60,3 

66,7 

72,0 

73,8 

73,1 

86,1 

92,0 

100,0 

89,8 

120,0 

128,8 

1:!5,9 

142,0 

160,2 

192,4 

206,6 

212,7 

229,6 

240,9 

263,8 

264,6 

266,0 

241,5 

260 ,) 

2:6, L 

M.lliCl 
PICS-

41,7 

42,0 

39,5 
41,7 

43,9 

61,6 

67,7 

74 ·' 
87,2 

100,0 

125,9 

168,2 

165,0 

177,7 

182,2 

214,0 

251,5 

213,5 

286,9 

337,5 

366,9 

407,1 

419,0 

403,3 

390,4 

421,4 

372.9 

O&S.: (t) Val~rei C~nst~ntes c~lcul4d~s p~lo t.C,P. (fndt~~ Ccr~l do Pr•ços) tendo ~omo b••~ 100 o ~no de 1977. 
U1 
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Convém ressaltar que, embora tenha havido cresci

mento acentuado da disponibilidade de recursos a nível de mu

nicípio, especialmente após 1976, o volume de recursos dispo-

níveis para a União foram sempre superiores àqueles 

conjunto dos Municípios. Neste período, do total de 

para o 

recursos 

disponíveis, a Uni~.o sempre contou com mais de 47,3% tendo che

gado a atingir 51,3% em 1976, enquanto os Municípios, em con

junto, dispuseram de cifras nunca superiores a 16,4%. 

Entretanto, o crescimento da disponibilic1.ade fi

nanceira veio acompanhado de uma série de encargos cujos cus

tos superamo aumento de tal disponibilidade (Ferraz,l979;Gras

sano Jr., 1979; Duque, 1979). Sobre este aumento a CPI dos 

Municípios assim se manifesta em seu relatório final (Duque, 

19 79) : 

"Os Municípios, face ao interesse comunitário e 

à necessidade dos serviços públicos federais e estaduais em 

suas localidades, e dada a pressão exercida pelas demais esfe

ras de poder, vêm sucumbindo a exigências crescentes no sen

tido de assumirem diferentes encargos de competência da União 

e dos Estados, desde a cessão gratuita de imóveis até a manu

tenção dos serviços e pagamento de aluguéis para o funcion?.l')en

to de: 

Juntas de Alistamento !lilitar. 

- Juntas de Conciliação e Julgamento. 

- Delegacia de Polícia: manutenção e con-

servaçao de viaturas policiais, prédios, 

aluguéis e instalações dos alojamentosmi

litares. 

- Mobral. 

- Forum. 

- Patrulha Ro<'l.oviária. 

- Tiro de Guerra. 

- Justiça Eleitoral. 

- Receita Federal e Receita Estadual. 

- Campanha Nacional de Alimentação Escolar. 

- INCRA. 

- IBGE. 
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- Posto e Assistência Social: ambulâncias, 

internamentos, pessoal, alimentação de 

pessoas carentes. 

- Ensino S~oerior~ 
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4.2 - A situação dos Municípios Paranaenses 

A situação dos municípios paranaenses nao foge ao 

contexto nacionàl. 

Durante o exercício de 1984, dos 309 municípios, 

180 arrecadaram menos de 1 bilhão de cruzeiros e destes, 56 

arrecadaram menos de 500 milhões de cruzeiros (tabela 25) • 

Tabela 25 - ARRECADAÇÃO DOS MUNIC!PIOS PAPANAEN

SES NO EXERC!CIO DE 1984 

Cr$ bilhÕes 
ARRECADACÃO N9 DE MUNICIPIOS % DE ~lUNICÍPIOS 

Até 0,5 56 18 

Q 1 5-f 1,0 124 40 

Acima 
de 1,0 129 42 

TOTAL 309 100 

FONTE: Tribunal de Contas do Paraná. 

Para se poder comp~rar, em 1984 o quilômetro de 

asfalto custava 331 milhÕes de cruzeiros (DER - Paraná) e a mé

dia do m2 da construção normal de alvenaria do ano foi de 

250.310 cruzeiros. (A Construção P.egião Sul 16 (183 a 192) e 

17 (193 e 194). Isto significa, por exemplo, que um município 

que tenha arrecadado 500 milhões de cruzeiros poderia cons

truir apenas !.997m2 de construção de alvenaria. 
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Concomitantemente pode-se citar o índice de li

quidez dos municípios paranaenses, obtido dividindo-se o ativo 

financeiro pelo passivo financeiro. Este indicador acusou em 

1984, 

de 01 

que apenas 120 municípios possuiam disponibilidade acima 

outro 

cruzeiro, perfazendo 39% dos municípios paranaenses. 

lado, 121 (39%) municípios apresentaram baixíssimos 

Por 
• 1n-

dices, menos de 50 centavos disponíveis para cada cruzeiro aEr 

prometido. (tabela 26). 

INDICE DE 

Até 

0,20-j 

0,50-j 

Acima de 

TOTAL 

Tabela 26- INDICES DE LIQUIDEZ DOS MUNICIPIOS 

PARANA.ENSES - EXEHCICIO DE 1984 

em Cr$ 

LI(]UIDEZ N9 DE MUNICIPIOS % DE MUNIC!PIOS 

0,20 56 18 
' 

0,50 65 21 

1,00 6R 22 

1,00 120 39 

309 100 

FONTE: Tribunal de Contas do Paraná. 

Em resumo pode-se dizer que a situação econômico

financeira de significativa parcela dos municípios paranaenses 

não é boa, o que deverá se refletir sobre a possibilidade de 

implantação ou expansão de serviços municipais de saúde. 
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5 - A POL!TICA NACIONAL DE SA0DE: REFLEXOS SOBRE OS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS. 

A década de 30 inaugura novos padrões de relações 

sociais no Brasil (Ianni, 1977). O acelerado processo de urba

nização/industrialização vivido pelo País irá determinar mu

danças na área da saúde (Donnangelo, 1975). A maior importân

cia, até então prestada às medidas de carater coletivo - con

sequência do modelo agrário-exportador (*) e do predomínio das 

doenças pestilenciais (Luz, 197~) - desloca-se paulatinamente 

para a assistência médica (Gracia, s.d.). Esta passa a merecer 

maior atenção corno consequência_da mudança do quadro nosológi

co, que se altera na direção do predomínio das Cloenças de mas

sa - que resultam ou são agravadas pelas condições de vida e 

de trabalho, muitas vezes impostas pela urbanização e/ou in

dustrialização (Luz, 1978) e corno consequência direta da ur

banização que cria novos padrÕes de consumo (Pereira, 1975) . 

Adernais, a urbanização/industrialização exigirá maior desen-

volvirnento das áreas "sociais" corno componente político impor

tante para a manutenção das condições gerais de produção (es

tabilidade social). Cria~se, portanto, a necessidade de urna 

Medicina que cuide da força de trabalho urbana e responda às 

exigências de novos padrÕes de consumo (Luz, 1979). 

O predomínio da assistência médica, entretanto,irá 

se firmar a partir da década de 60, quando os gastos com a as

sistência da Previdência Social superam os da Saúde PÚblica. 

(*) "La exportaciÕn de los capitales norte americanos se 

dirigen fundamentalmente a los sectores agrÍcolas y mineres 

que llevam a la producciÕn de matéria prima y alimentos impor

tables a los Estados Unidos. El saneamiento y la lucha contra 

las enfermedades transmisibles se han de entrelazar con las 

actividades econÕmicas para facilitar la circulaciÕn de lasmer

cancías y la productividad en los enclaves" (Garcia, s.d.). 



Analisando a estrutura de gastos do Estado com 

saúde (Braga, 1978) observa que o I.N.P.S. aumentou sua despe

sa com saúde de aproximadamente 4,5 bilhões em 1967 para 17,5 

bilhÕes de cruzeiros em 1975 (a preços de 1976) . Por outro la

do, os gastos com o Ministério da Saúde praticamente não va

riaram entre 1970 e 1974, situando-se ao redor de 1 bilhão e 

200 milhões de cruzeiros (Braga, 1978). Em anos mais recentes 

a crise financeira da Previdência Social fez diminuir o orça

mento do INAMPS e a injeção de recursos do Finsocial fez au

mentar o orçamento do Ministério da Saúde (tabela 27). 

ANO 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

Tabela 27- ORÇM1ENTOS COMPAPADOS: INM1PS E 

MINIST~RIO DA SA0DE S~RIE 

HISTÓRICA - BRASIL 

INAMPS (1) 

131.508.081 

186.772.638 

362.112.107 

722.677.870 

1.479.424.770 

1979.- 83 

MINIST~RIO DA 
SJl.ÜDE 2 

13.989.100 

26.542.600 

45.933.300 

107.719.700 

305.098.800 

FONTE: INAMPS em dados, 1979 - 1983 

1/2 

9,4 

7,0 

7,9 

6,7 

4,8 

BRASIL, Ministério da SaÚde. Secretaria Geral. 

A. ampliada possibilidade de extração de lucro na 

área da saúde possibilitou o surgimento de um modelo assisten

cial com determinadas características: crescente privatização 

dos serviços, uso intensivo do hospital como espaço privile-

giado para as ações médicas, especialização e uso de tecnolo

gia sofisticada (Cordoni, 1979). 

Quanto à privatização,seria ocioso mencionar da

dos que divulgada bibliografia tem dado conta de demonstrar 

(Mello, 1977 e ~ello, 1981). Já as características mencionadas 
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de uso intensivo do h9spital, especialização e sofisticação 

tecnológica podem ser inferidas dos dados da tabela 28, que 

mostra a consolidação de um modelo assistencial na década de 

70. 

Como se observa, a taxa de crescimento dos exames 

radiológicos é superior à de consultas médicas, enquanto que, 

as taxas de crescimento das internações hospitalares edosexa

mes laboratoriais, embora inferiores àquela das consultas mé

dicas, foram bastante elevadas. A titulo de exemplo, admitin

do-se que cada pessoa internada o foi apenas por uma vez, di

vidindo-se as internações de 1970 e 1980 pelas populações bra

sileiras nos respectivos anos, obtém-se um Indice de interna

ções de 2,9% em 1970 e 9,7% em 1980. 

O desenvolvimento da assistência médica da Pre-

vidência Social com as caracteristicas assinaladas tornaram o 

modelo assistencial bastante oneroso, o que tem sido invocado 

como um dos fatores componentes da crise financeira da Previ

dência, admitida pelo Governo em 1981. 

A evolução da participação da assistência médi

ca na receita e na despesa da Previdência Social pode ser ob

servada na tabela 29. 
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TABELA 28 - CRESCIMENTO DAS CONSULTAS M~DICAS, INTERNAÇÕES HOSPITALARES, EXAMES LABORATORIAIS 

E EXAMES RADIOL0GICOS DO INAMPS ENTRE 1970 e 1980. 

ANO OJNSULTAS ME:DICAS INI'ERNAÇÕES HOSP. EXAMES U\BORli'IDRIAIS EXAMES RADIOI.l':GICOS 
CRESC. CRESC. CRESC. CRESC. 

N9 RElATIVO N9 REIATIVO N9 REIATIVO N9 RElATIVO 

1970 35.848.807 100 2.802.051 100 10.581.204 100 2.533.955 100 
. 

1980 179.751.174 501 11.753.451 419 ! 51~551. 700 487 12.822.301 506 

FONTE: INAMPS/Secretaria de Planejamento, apud Lima & Pucu, 1981. 

"' i-' 



TABELA 29 - EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA ASSIST~NCIA M~DICA NA 

ANO 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

RECEITA E NA DESPESA DA PREVID~NCIA SOCIAL 

1968 e 1980. 

ENTRE 

DESPESA C/ASS.~./ DESPESA C/ASS.~./ 
RECEITA 'IDl'AL (%) DESPESA 'IDI'AL (%) 

18 18 

23 24 

26 26 

23 24 

25 25 

23 25 

22 25 

25 27 

29 30 

26 27 

24 25 

25 25 

29 27 

FONTE: LIMA & PUCU, 1981. 

Analisando-se a tabela 29 verifica-se que, em 

verdade, a participação da assistência médica na receita e na 

despesa da Previdência não apresenta uma tendência ao cresci 

mento, mas sim, tem oscilado ao redor dos 25%, com alguns anos 

de pico, 1975, 1976, 1977 e 1980. Lima e Pucu (1981) destacam 

o período de 1975 a 1977 como aquele em que a Previdência mais 

gastou com assistência médica. Portanto, quando se considera 

a assistência médica um dos fatores da crise da Previdênci~de

ve-se entender que ela constitui uma fonte elevada de gastos, 

de caráter permanente, que aliada a outras fontes crescentes 
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de gastos, nao acompanhadas da correspondente ampliação das 

receitas levaram, à crise atual (Oliveira, 1981; Coutinho e Bra

ga, 1981). 

o mesmo raciocínio pode ser aplicado no período 

de 1981 a 1984, quando o percentual da despesa com assistência 

médica sobre o total da receita do MPAS é de 26,46% em 1981, 

22,70% em 1982, 21,87% em 1983 e 25,41% em 1984 (INAMPS, Rela

tório de Atividades, 1986). 

Coutinho e Braga (1981) dividem as causas da 

crise em dois grupos, correspondentes a duas raizes: conjuntu

rais e estruturais. As causas de raizes conjunturais,derivadas 

da política recessiva,levam à redução da receita devido ao de

semprego, queda dos salários, esgotamento de outras medidas 

que possibilitavam o aumento da arrecadação e aumento da sone

gação. As causas de raizes estruturais da Previdência levam ao 

aumento da despesa ou, pelo menos, quando estas despesas di

minuem, o fazem em proporção menor que a diminuição da receita. 

Propiciam elevação dos custos com assistência médica, ·inadim

plência da União e aumento da demanda por serviços de saúde. 

Oliveira (1981) atribui a crise principalmente 

a fatores derivados da herança populista, que levaram à des-

proporcional ampliação da deppesa por referência à receita.Es

tes fatores, em resumo, constituem-se em serviços e beneficios 

incompatíveis com a arrecadação. são os seguintes os fatores 

enumerados pelo autor: funcionamento deficitário do Funrural, 

o não desconto de aposentados e pensionistas, reajustes se

mestrais dos beneficios a 110% do INPC, extensão da cobertura, 

aumento dos gastos com assistência médica (aqui o autor compa

ra dados de 1966 cem 1980), aplicação de recursos fora da Previ-

dência (construção de grandes obras alheias à área oreviden-

ciária), dívida bancária (em função do sistema de "caixa du

pla") ,sonegação e diminuição da participação da União no cus

teio a partir da Lei Orgânica da Previdência Social, em 1960. 

A assistência médica como componente da crise 

apresenta - menos gue o seu aumento significativo como compo

nente das despesas previdenciárias - duas peculiaridades que 

a coloca em posição de especial importância na referidacrise: 
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o conteúdo político· imbutido na questão da assistência médica 

e a possibilidade que esta área apresenta de diminuição das 

despesas sem redução da capacidade e da qualidade do atendi

mento. (Portanto, sem grandes desgastes políticos para o go

verno, o que remete novamente à primeira questão) . 

O conteúdo político da assistência médica pode 

ser compreendido quando esta é analisada enquanto área dos 

chamados setores sociais (saúde, educação, habitação e previ

dência social). A politização do setor saúde responde funda

mentalmente às seguintes determinações: em primeiro lugar, o 

setor saúde passa a ser a variante para 

atenções e as esperanças de solução dos 

onde se desviam as 

problemas de saúde ori-

ginados predominantemente na esfera da produção - único local 

onde podem efetivamente ser resolvidos. O próprio Estado Ca

pitalista reforça esta visão, confessando assim a impossibili

dade de solucionar o problemaem essência. Num modelo económi

co que possibilitou uma grande redução do valor do trabalho e 

restringiu os canais de defesa deste valor, crescem de impor

tância os serviços de saúde. Outra determinação pode ser en

contrada na pressão da população que assimila padrões urbanos 

de consumo, onde se incluem os serviços de saúde (Cordoni,l979). 

Trata-se de um processo de substituição das políticas económi

cas pelas políticas sociais. 

A VII Conferência Nacional de Saúde, em 1980 f 

trouxe à baila novamente a necessidade de ampliação da cober

tura da assistência médica, percebida como necessidade polí

tica. Na época, pronunciamento do Ministro da Saúde classifica 

como "inquietante" a dificuldade de o Estado prover serviços 

de saúde em quantidade e qualidade satisfatórias (Arcoverde, 

1980). Surge desta Conferência a proposta de criar-se o Pro

grama Nacional de Serviços Básicos de Saúde (Prev-Saúde) com a 

finalidade de estender a cobertura a baixo custo, através da 

criação de ampla rede de serviços básicos, calcados no modelo 

de Assistência Primária de Saúde. Em essência é o ressurgimento de 

antigas diretrizes racionalizadoras que devem cumprir a um tem

po dois objetivos: contribuir para a absorção de tensões so

ciais respondendo à demanda por serviços de saúde, não en

carecendo (e se possível, reduzindo)os custos com atenção me

dica. 
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De fato, a versão nao divulgada do Prev-Saúde, 

preparada pelo Grupo Técnico Interministerial (Brasil, MS~AS, 

MI; SEPLAN, agosto/1980), prevê uma série de medidas raciona

lizadoras capazes de estender a cobertura a baixo custo. 

Já o documento aprovado pelos Ministros de Es

tado e divulgado em setembro de 1980 (Brasil, MS e HPAS,setem

bro, 1980) descaracteriza as diretrizes racionalizadoras,trans

formando o Prev-saúde em uma proposta não mais que legitimado

ra da atual organização dos serviços de saúde (Centro Brasi

leiro de Estudos de Saúde, 1981 e Mello, 1981). O Prev-Saúde 

não foi implementado a partir de 1981, como previa o cronogra

ma inicial e retirou-se discretamente de cena. 

·Entretanto o fracasso desta tentativa de racio

nalização dos serviços não afasta a necessidade de sua reali

zaçao, uma vez que os determinàntes desta necessidade conti

nuam presentes. As medidas visando ampliar a receita previden

ciária, baseadas principalmente na elevação dos percentuais de 

contribuição, apenas adiam a questão. Pode-se atribuir a nao 

implementação db Prev-Saúde ao predomínio conjuntural de for

ças políticas cujos interesses econômicos são atendidos pela 

atual organização de serviços. Trabalham no sentido de refor-

mular a atual política de saúde outras forças organizadas ou 

nao, entre elas, as exigências da demanda, setores profissio

nais e até mesmo setores politicamente mais lúcidos do grupo 

no poder que visam a preservação,a longo prazo,do Estado Bra

sileiro tal como está ele hoje organizado, ainda que com sa

crifícios impostos a setores cujos interesses encontram-se li

gados ao atual modelo de saúde (Cordoni e Almeida, 1980). 

Assim, em 1982 surge o "Plano de Reorientação da 

Assistência à Saúde no âmbito da Previdência Social",elaborado 

pelo Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previden-

ciãria (CONASP) , órgão criado no ano anterior com a finalidade 

de estabelecer as diretrizes gerais de uma assistência organi

zada de uma forma mais racional, para fazer frente à crise fi

nanceira do setor. Três linhas básicas compõem o "Plano do 

CONASP" (Nicz, 1985):: 

- Racionalização dos gastos com serviços contra-
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tados na área hospitalar privada, através da implantação de um 

"novo" (aperfeiçoamento burocrático do anterior) modelo de 

controle e pagamento de contas hospitalares - "Sistema de As

sistência Médico-Hospitalar da Previdência social"; 

- reorganização dos serviços ambulatoriais pró

prios (Postos de Assistência Médica) e contratados (médico/clí

nicas credenciados), hierarquizando-os através da implantação 

do "Projeto de Racionalização da Assistência Anbulatorial INAMPS/ 

credenciados"; 

- maior e melhor utilização da rede pública de 

serviços básicos de saúde, através da implantação do "Convênio 

Trilateral MPAS/MS/SES", substituído posteriormente pelas "Ações 

Integradas de Saúde'' (AIS) • 

O Plano do CONASP, quanto aos dois primeiros itens, 

começa a ser executado já em 1982; quanto às AIS, os primeiros 

convênios são assinados em meados de 1983. Mas é em maio de 

1984 que a Comissão ·Interinstitucional de Planejamento e Coor

denação- CIPLAN define as AIS como: " ..• a estratégia de in

tegração programática entre as instituições de saúde pública 

federais, estaduais e municipais e demais serviços de saúde, a 

nível da Unidade Federada, com vistas ao desenvolvimento dos 

sistemas estaduais de saúde, em consonância com a política na

cional de saúde"(Brasil, CIPLAN, 1984). 

Através destes convênios, os serviços estaduais 

e municipais de saúde são incorporados à rede de prestadores 

de serviços pagos pelo INAMPS. Mas o avanço mais significativo, 

do ponto-de-vista administrativo da integração, é a obrigato

riedade de constituição das comissões (Estadual, Regional, Mu-

nicipal) Interinstitucionais de Saúde, nas quais as Secreta-

rias Estadual e Municipais de Saúde e a comunidade estão re

presentadas, e que têm a atribuição de gerir todas as questões 

de saúde no seu raio geográfico de atuação. 

Vê-se assim que está em·fase de montagem a es

trutura formal necessária ao funcionamento integrado dos ser-

viços públicos de saúde em todo o País, e à gestão colegiada 

de toda a área de saúde, nos seus diversos níveis geográficos, 

a partir do nível municipal. 



Neste momento, o poder público municipal aparece 

como elemento estratégico para promover a expansão da cober

tura de maneira eficaz e não dispendiosa, constituindo a ''por

ta de entrada" do sistema de saúde. 
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6. - ESTUDO DO SERVIÇO DE SAÜDE DA PREFEITURA MUNICI

PAL DE LONDRINA 

6.1- aspectos geográficos e demográficos de Londrina 

Londrina localiza-se no norte do Estado do Para

na. ~ considerada polo de uma região que inclui o norte para

naense, sul do Estado de são Paulo e leste do Mato Grosso do 

Sul (Nakagawara, 1972}_. 

Em número de habitantes, é a segunda cidade doPa

raná e a terceira da região sul do Brasil. Ao contrário de 

todo o norte do Paraná, que experimentou na última década,di-

minuição de sua população, Londrina vem mantendo taxas de 

crescimento acima do crescimento vegetativo, ou seja, vem 

apresentando saldo migratório positivo, embora com intensida

de muito menor que aquela de décadas anteriores. Entre 1970 

e 1980 o município passou de 228.532 habitantes para 309.420, 

crescendo à taxa média geométrica anual de 2,8% (FIBGE, 1981}. 

A população urbana recenseadá em 1980 foi de 274.600 habitan

tes (88,7% da população municipal} ,·enquanto a população ru

ral somou 34.820 pessoas (11,3%}, apresentando o município, 

elevadíssima taxa de urbanização. 

A distribuição da população no seu distrito sede 

e nos oito distritos rurais, segundo a localização urbana ou 

estimada para 1983, encontra-se na tabela 30. 



Tabela 30 - DISTRiaUIÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNIC!PIO DE 

LONDRINA, DE ACORDO COM OS DISTRITOS E SI

TUAÇÃO DO DOMICILIO (Urbano e rural)-1983. 

DISTRITOS URBANO RURAL TOTAL 

Londrina 290.342 8.553 298.895 

Guaravera 1.485 4.410 5.895 

Irerê 1.257 1. 718 2.975 

Lerroville 1.217 7.305 8.522 

Maravilha 275 2.638 2.917 

Paiquerê 1.213 3.046 4.259 

são Luiz 565 2.810 3.375 

Tamarana 3.421 6.276 9.697 

Warta 388 1.039 1.427 

TOTAL 300.167 37.795 327.982 

FONTE: FIBGE·, 1970 - 1980 

Projeção: 1983 (2,82% - Taxa geométrica do crescimento 

anual). 

6.2 - histórico e organização dos serviços 

Os serviços de saúde da Prefeitura Municipal de 

Londrina foram objeto de análise no final da década de 70(Al

meida, 1979). Deste trabalho extraiu-se as principais aná

lises, complementadas pela atualização dos dados e avaliações 

mais recentes. 

O desenvolvimento dos serviços municipais de 

saúde está ligado à iniciativa de implantação de unidades de 

saúde descentralizadas pela Universidade Estadual de Londrina. 

Almeida (1979) divide o processo de implanta-

çao de serviços de Medicina Comunitária em Londrina em 

periodos: 

três 
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O primeiro, entre 1969 e 1971, quando a Univer

sidade instala, em convênio com a Prefeitura, uma unidade de 

saúde, urbana, em um bairro periférico. Naquela ocasião nao 

se cogitava da· criação de um modelo assistencial, mas sim de 

se proporcionar ao aluno contacto mais intenso com a realida

de sócio-econômica da população atendida. 

O segundo, que vai de 1972 a 1976, é caracteri

zado pela reorientação técnica e administrativa dos serviços, 

além da criação de mais duas unidades sanitárias. A reorien

tação técnica refere-se à adoção do sistema de delegação de 

funções tradicionalmente realizadas por médicos ao pessoal 

auxiliar. A delegação de funções foi adotada a partir da re-

flexão sobre a prática,que indicava,serem a 

situações de demanda,de fácil diagnóstico e 

do portanto, antes mesmo da dtvulgação do 

na Comunitária. 

maior parte das 

conduta, ocorren

modelo de Medici-

o terceiro período analisado pelo autor, vai de 

1977 a 1978, mas pode-se dizer que tem continuidade até os 

dias atuais. Carac·teriza-se pela ampliação, pela Prefeitura, 

dos serviços de assistência primária, que passam a ser o mo

delo orientador da rede de serviços. A possibilidade de ex

pansão da rede básica de serviços,nesta ocasião,prende-se,por 

um lado, à existência de uma e~periência local com unidades 

sanitárias periféricas, em 1977 já com oito anos, e por ou

tro, à conjuntura político-eleitoral. De fato, o candidato a 

prefeito eleito pela oposição, desenvolvendo um estilo muito 

próximo do populismo dos anos 50 e início dos 60, consegue 

perceber que os serviços de saúde constituem importante an

seio popular, e inclui a instalação destes serviços em seus 

planos administrativos, divulgando-os já na campanha eleito

ral. 

Do ponto de vista técnico, os serviços munici

pais seguiram o modelo ele assistência prirrária: unidades descen

tralizadas funcionando com auxiliares de saúde supervisiona

dos por emfermeiras de saúde pública, e médicos generalistas. 

Até 1984 a prefeitura instalou 17 unidades, das 

quais 12 urbanas e 5 nas sedes de distritos rurais, as quais 
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contam com o apoio de um laboratório que realiza exames de 

fezes, tipagem sanguinea, sorologia para Lue~glicemia e uri

na tipo I. 

Para assegurar a cobertura de toda a população 

periférica do município, a Secretaria de Saúde e Promoção So

cial propoe a implantação de mais 24 postos de saúde (19 na 

area urbana e 5 na zona rural) , segundo o "Projeto de Expan

são da Rede Básica de Saúde" da Prefeitura do Município de 

Londrina (Londrina- Prefeitura Municipal S.S.P.S., s.d.) 

Este projeto prevê a implantação de um sistema 

de saúde descentralizado, regionalizado e hierarquizado,dife

renciando três tipos de postos de saúde de complexidade cres

cente, para a prestação de serviços de Assistência Primária 

de Saúde, tendo como retaguarda,no nível de atenção secundá

ria, Centros de Saúde Regionais:, uma Unidade Mista, o PAM do 

INAMPS e o ambulatório do Hospital Universitário e no nível 

terciário, as clínicas especializadas credenciadas pelo ~s. 

o Hospital Universitário e a rede hospitalar privada, 

denciada pelo INAMPS. 

cre-

Os serviços de saúde da PML sao administrados por 

uma Autarquia do Serviço Municipal de Saúde (ASMS),órgão da 

Secretaria de Saúde e Promoção Social do Município, a qual 

possui também um Departamento'de Promoção Social. 

A Prefeitura possui dois outros órgãos de saúde 

nao ligados à Secretaria de Saúde e Promoção Social, que 

atendem funcionários da mesma: um serviço de Medicina do Tra

balho, para funcionários em regime de CLT e outro, do insti

tuto de previdência da municipalidade,para funcionários es

tatutários. Estes serviços não serão analisados no presente 

trabalho devido à sua especificidade, fugindo aos objetivos 

do mesmo. 

.-
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6. 3 - Orçamento 

A evolução orçamentária da Prefeitura Municipal 

de Londrina encontra-se na tabela 31. Tomando o orçamento de 

1970 como valor 100, observa-se que após um rápido crescimento 

até 1973- ano cujo orçamento corresponde ao índice 184,7,com-

parativamente com 1970 - o orçamento não apresenta mais ten-

déncia ao crescimento , passando a oscilar entre os 

184,7 e 143,l.·Há praticamente uma estabilização no 

entre 1973 e 1982. Lembrando que a população de 1973 

251.845 habitantes e a de 198~.é estimada em 327.116, 

índices 

orçamento 

era de 

tendo 

crescido neste período 29,9%, conclui-se que o orçamento de

cresceu relativamente à população. 

Tabela 31- EVOLUÇÃO ORÇAMENTÂRIA DO MUNIC!PIO DE LON-

DRINA 1970 - 1982 

ANO TAXA INFL ORÇAMENTO ORÇAMENTO CRESCIM. 
ANO ANT. (Cr$ 1.000) CORRIG.PA REIA 

RA VAlORES TIVÕ 
DE 

11970=100 1970 

1970 20.890 100 
1971 19,3 25.575 24.921 102,5 
1972 19,5 36.505 29.780 118,4 
1973 15,7 59.215 34.455 184,7 
1974 15,5 69.943 39.795 143,1 
1975 34,5 125.762 53.524 157,4 
1976 29,4 216.i37 69.260 167,9 
1977 46,3 203.183 101.327 150,1 
1978 38,8 725.364 140.641 180,6 
1979 40,8 851.873 198.022 176,5 
1980 77,8 1.509. 740 352.083 176,6 
1981 110,2 1.953.115 740.078 162,1 
1982 96,0 4.106.412 1.450.552 164,6 

FONTE: Londrina - Prefeitura Municipal s.s.P,s, 

]\ tabela 32, apresenta a evolução do orçamento municipal,da 

SSPS e da ASMS (criada em 1978) 
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Tabela 32 - ORCAMENTOS MUNICIPAIS, DA SSP:;> E DA ASM::O 

1W 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

OR;./M.NIC. 20.890 25.575 36.505 59.215 69.943 125.762 216.137 203.183 725,364 851.873 1.509.740 1.953.115 

(Cr$ 1.000,00) 

CJR;./SSPS 1. 778 503 2.801 6.076 4. 767 .. 5.4iO 5.432 7.820 15.061 17.630 24,692 40.420 
(Cr$ 1.000,00) ! 

• co O!Ç/!lA 8,5 2,0 7,7 10,3 6,8 4,3 2,5 3,8 2,1 2,1 1,6 2,7 

SSPS/CIÇ.M..IN. 

OR;. /"-'MS - - - - - - - - 5.189 7.558 8.316 11.477 

(Cr$ 1.000,00) 

l co OR;.M - - - - - - - - 0,7 0,9 0,5 0,6 

A26/c:::R;.MB. 

FONTE: Londrina - Prefeitura Municipal - SSPS 

(1970 - 1984) 

1982 1983 198.; 

4.106.412 8.837.352 44.915.400 

115.850 192.080 631.757 

2,8 2,1 1,4 

45.800 157.135 493.169 

1,1 1,7 1,1 

...., 
w 



Como se observa, os recursos destinados a SSPS, 

vêm diminuindo tendencialmente. Note-se que estes recursos 

destinam-se também à área de promoção social. Em relação aos 

recursos exclusivos dos serviços de saúde (ASMS) nota-se que 

entre 1978 a 1982 as dotações, comparativamente com os orça

mentos municipais, foram irrisórias, tendo experimentado au

mento substancial apenas em 1982 e 1983, decrescendo eml984. 

Os serviços de saúde, através da Autarquia de 

Saúde, recebe recursos de outras fontes, que, no entanto, so

mam parcelas insignificantes, como se vê na tabela 33. 

Tabela 33- FONTES DE CUSTEIO DA ASMS - 1984 

FONTES 

Prefeitura 
INAMPS 
Rendimentos de Apli
caçao no Mercado Fi
nanceiro 

TOTAL 

% 

95,7 
0,2 

4,1 

100,0 

FONTE: Londr1na - Prefeitura Municipal-SSPS 

Confronte-se os dados de custeio com a 

buição da demanda segundo a categoria na tabela 

distri-

Tabela 34 - DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA SEGUNDO A CATEGORIA 

EM 1981 

FONTES % 

Não Contribuintes 36 
INAMPS 51 
FUNRURAL 12 
Outros 1 

TOTAL 100 

FONTE: Londrina - Prefeitura Municipal - SSPS 



Embora nao se disponha destes dados atualizados, 

nao há razào para se supor que tenha havido redução do aten

dimento de previdenciários. Dispensa comentários o fato de a 

SSPS atender a uma demanda elevada de previdenciários rece

bendo tão baixa parcela da Previdência Social em seu orçamen

to. 

As despesas dos serviços sao realizadas princi

palmente com recursos humanos, que em 1984 consumiram 92,76% 

da receita. As demais despesas foram assim distribuídas em 

1984: 3,51% com medicamentos, 2,60% com materiais e 1,13% com 

outras despesas. 

A escassez de recursos é, sem dúvida, um dos 

maiores impecilhos ao desenvolvimento do trabalho e seus re

flexos podem ser percebidos nas considerações que vêm a se

guir. 



6. 4 - P.ecursos Humanos 

O quadro de pessoal da ASMS em dezembro de 1984 

é consti tu ido por 8 médicos, em tempo parcial e 5 em tempo in

tegral, 4 enfermeiras de saúde pública em tempo integral e 1 

em tempo parcial e 39 auxiliares de saúde. 

A insuficiência de pessoal sempre foi citada nos 

relatórios do Departamento de Saúde Coletiva da SSPS (relató

rios da SSPS de 1976 a 1984).A falta crônica de auxiliares de 

saúde sobrecarrega as equipes dos postos de saúde e dificulta 

às enfermeiras o desempenho· de seu papel de supervisora. Por 

diversas vezes,postos rurais foram fechados durante férias ou 

licenças do único auxiliar destes postos, por na o se dispor de 

número suficiente de auxiliares de saúde para proceder · .. l as 

substituições. Em 1981, segundo relatório da ASMS,t'l.eixou-se de 

proceder, com o fechamento destes postos, a 5.144 atendimentos 

de enfermagem, correspondentes a4,4% do total de atendimentos 

de enfermagem realizados em todos os postos naquele ano 

drina, Prefeitura Municipal, 1981). 

(Lon-

A partir de 1983, passou-se a ter reforço atra

vés de recursos humanos provenientes de outras instituições, 

1 médico e 3 auxiliares de saúde da FSCMR e 8 médicos autori-

zados do INAMPS passaram a prestar serviços na rede de postos 

de saúde da prefeitura. Essa integração com outras institui

ções, refletiu-se por um lado, num aumento quantitativo dos 

serviços prestados, mas por outro lado,percebe-se, segundo in

formação prestada por funcionários da ASMS, que a presença de 

servidores de outras instituições causa alguns transtornos pa

ra as equipes dos postos de saúde. As principais dificuldades 

citadas são: discrepâncias salariais, manutenção de elo com a 

instituição de origem, gerando duplo comando e, no caso espe-



cífico dos médi.cos. autori.zádos do I.NAMPS, até mesmo a falta de 

um vínculo empregatlci.o, 

Outras deficiências na política de recursos hu

manos apontadas pelos relatórios são: ausência de carreira pa

ra promoç:io funcional por mérito, não pagamento de taxa de in

sabubridade, falta ou insuficiência de auxílio locomoção e 

a. •mentação, não fornecimento de bolsas de estudo e não reco

nhecimento da categoria profissional auxiliar de saúde. 

6.5 - Producão de servicos , " 

A produção de serviços prestados pela rede de 

pos~os de saúde da prefeitura vem crescendo continuamente,como 

pode ser observado na tabela ·35. 

Equiparando-se o-número dos diversos 

produzidos e o número de postos existentes em 1978, ao 

100, pode-se melhor avaliar o crescimento relativo dos 

no gráfico 7, 

serviços 

valor 

mesmos 

Como se observa, o crescimento dos serviços nao 

vem sendo acompanhado do aumento proporcional do número de pos-

tos, acarretando, portanto, o aumento de serviços por 

de saúde. 

unidade 

O atendimento de enfermagem apresenta um cresci

mento contínuo durante todo o período estudado, refletindo o 

aumento constante da demanda. 

O número de consultas médicas, que se manteve 

praticamente estagnado no período de 1980 a 1982, começou a se 

elevar significativamente a partir de 1983, ano em que foi con

tratado mais um profissional pela prefeitura, e a Secretaria de 

Estado da Saúde colocou um profissional à disposição da prefei

tura, em dezembro de 1983. ~agência local do INAMPS permitiu 

que 8 médicos autorizados fossem alocados em postos de saúde 

da prefeitura, o que manteve o crescimento do número de consul

tas médicas prestadas em 1984. 



Tabela 35 - PRODUÇÃO DE SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÜDE E EVOLUÇÃO DO NÜMERO DE POSTOS 

DE SA0DE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERVIÇOS 

Atendirrento de enfennagem 

Consultas rrédicas 

Vacinas (doses aplicadas) 

Pessoas q.rec.:rredicarrentos 

Exames laboratoriais 

Curativos 

Injeções 

Encaminharrentos 

N9 de pootos 

1978 

25,320 

2.835 

4.580 

* 
3.559 

12.237 

1.394 

835 

7 

* Dados não Disponíveis 

LONDRINA - 1978 - 1984 

1979 

67,647 

5,425 

6,982 

28,556 

8,889 

17,017 

4,497 

1.395 

11 

1980 

116,274 

9.477 

43,595 

43,241 

11,204 

29,249 

11,724 

2,672 

15 

1981 

119.758 

9.801 

29.113 

* 
10.975 

29.429 

18.558 

* 
15 

FONTE: Londrina- Prefeitura Municipal S,S,P,S, 

1982 

142.857 

10.496 

29.209 

64.668 

11.910 

32.942 

18.766 

3.632 

15 

1983 

194.776 

18.683 

31.499 

74.702 

12.814 

41.348 

20.659 

5.013 

16 

1984 

306.743 

40.763 

39.295 

138.216 

20.691 

27.380 

24.490 

6.139 

17 
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FONTE: Prefeitura Municipal de Londrina. 



Em relé\çã.o é\ O numero de doses de Vé\cinas aplica-

das chamé\ atençã.o um pico ocorrido em 1980. Há 2 fatos que 

contribuíram para este pico: 

a - nos primeiros anos de funcionamento da rede 

de postos de saúde da prefeitura havia falta frequente de va

cinas, já que o fornecimento das mesmas pelo governo estadual 

era muito irregular1 chegando a Autarquia do Serviço Municipal 

de Saúde a comprar vacinas em são Paulo e no Rio de Janeiro, o 

que, no entanto, também não garantiu um abastecimento regular 

dos postos de saúde; 1980 foi o primeiro ano em que houve um 

repasse de vacinas da SESB para a ASMS, permitindo a imuniza

ção de toda uma clientela acumulada dos postos de saúde que 

permanecia não imunizada. 

b - a este fato-somou-se ainda uma divulgação 

maior da necessidade de imunização através das campanhas de 

vacinação Sabin, que foram iniciadas em 1980, sendo que neste 

ano foram realizadas 4 campanhas na cidade de Londrina. 

Os números de exames laboratoriais realizados, 

apesar de apresentarem também um crescimento principalmente no 

ano de l984,não acompanharam a expansao do atendimento presta

do, caindo proporcionalment~ para cerca da metade. Em 1978 fo

ram prestados 25.320 atendimentos de enfermagem e 2.835 con

sultas médicas, que geraram 3.559 exames de laboratório,haven

do uma proporção de l exame para cada 7,9 atendimentos; em 

1984 os 306743 atendimentos de enfermagem, somados aos 40.763 

atendimentos médicos geraram 24.497 exames complementares, nu

ma porporçao de l exame para cada 14,2 atendimentos. 

O número de curativos realizados na rede de 

postos vinha crescendo gradativamente ,caindo significativarrente, no 

ano de 1984, ano em que foi implantada nova rotina de realiza-

çao de curativos, visando uma maior racionalização 

atividade. 

desta 

Com relação ao número de injeções aplicadas cha

ma atenção, no gráfico 7, o grande aumento relativo desta ati

vidade específica, que cresceu mais que 1600 vezes no período 

analisado. Na rede de postos de saúde da prefeitura apli~se 

80 



injeções apenas mediante apresentação de receita médica, quer 

seja dos médicos- da prôpria rede de serviços, quer seja de 

profissionais de outros serviços. Possivelmente a prestação 

deste serviço, que praticamente não depende da infra-estrutura, 

possa ser tomada como parâmetro quanto ao real crescimento da 

demanda aos postos de saúde. 

O número de encaminhamentos a outros serviços 

apresentou um crescimento proporcionalmente menor que o número 

de atendimentos médicos e de enfermagem prestados, indicando, 

possivelmente, um aumento na resolutividade dos postos de 

saúde, ou uma "auto-triagem" da população, que no caso de in

tercorrências de maior complexidade procura os serviços de ní

vel secundário.e terciário. 

Finalmente pode-se considerar que a expansao do 

número de consultas médicas, atendimentos de enfermagem cura

tivos, exames laboratoriais, fornecimento de medicamentos e 

curativos dependem fundamentalmente da limitação da infra-es

trutura montada (número de recursos humanos à disposição, dis

ponibilidade de medicamentos básicos, reagentes, etc). Já a 

aplicaçã.o de injeções depende menos dessa infra-estrutura mon

tada,o que leva a pensar que o grande crescimento apresentado 

pela prestação deste serviço específico possa servir de parâ

metro quanto à demanda potenéial aos postos de saúde, que se 

encontra reprimida pela limitação da estrutura. 

6.6 - Principais dificuldades para a implementação 

do serviço 

A produção' de serviços, embora tenha crescido 

significativamente durante o período analisado, tem sido pre

judicada muito por dificuldades encontradas pela ASMS na ma

nutemção dos postos de saúde. 

As principais dificuldades citadas nos relató

rios do Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria de Saúde 



e Promoção Social têm sido: 

- insuficiência de materiais de consumo - tais corno: 

medicamentos básicos, material para curativos, impressos, ma

terial de limpeza, reagentes para exames de laboratõrio,e até 

combustível que foi racionado durante os anos 1981 e 1982; 

- falta de assistência técnica para reparo de instru

mentos. J'.té recentemente os aparelhos danificados ou não eram 

consertados ou o eram precariamente por um alrnoxarife improvi

sado em mecânico de tais peças (atualmente encaminham-se os 

aparelhos danificados para oficinas especializadas) ; 

- estrutura física: diversos postos apresentam estru

tura física deficiente, com problemas nas instalações elétri

cas e/ou hidráulica; houve, no entanto, melhorias significati

vas nos últimos 2 anos nos postos mais problemáticos; 

- transporte: urna frota pequena, com veículos desgas

tados pelo ternpo.de uso, associada a épocas de falta absoluta 

de combustível (em 1981 e 1982), tem prejudicado em muito o de

senvolvimento dos serviços. Tem se suprimido períodos de su

pervisão de enfermagem e de consultas médicas nos postos de 

zona rural por falta de transporte,e o transporte de doentes 

graves a centros de referência tem sido deficiente. Não ocor

reu mais falta de combustíveis e aos poucos a frota está sendo 

renovada, a partir de 1983. 

- comunicação telefônica: diversos postos da perife

ria urbana nao têm telefone, o que dificulta o trabalho. 

Em resumo, ·pode-se dizer que a escassez de re

cursos e urna das principais dificuldades e certamente é a que 

mais diretamente vem afetando a execução dos serviços e limi

tando a sua expansão em bases qualitativamente aceitáveis. As 

principais causas dos problemas financeiros são: a redução do 

orçamento real da municipalidade, a redução proporcional do 

orçamento da SSPS e a participação praticamente insignificante 

de outras instituições,principalmente a Previdência Social no 



custei.o dos se:r:vi.9ds, que, por vezes tem seus contribuintes 

usufruindo dos mesmos. ~escassez de recursos, acarreta, como 

consequência, a precariedade dos mesmos: di.ficuldade de recru

tamento e quali.ficação do pessoal, desestímulo e sobrecarga de 

trabalho, falta de i.nsumos para operacionalização dos postos e 

falência dos sistemas de apoio. 

~ expansão da demanda, pressionando pela expan-

sao dos serviços,agrega novas barreiras à sua adequada ex e-

cução, particularmente quando a expansão se dá com recursoses

cassos. A expansão da demanda constitui-se em exigência de na

tureza política e surge por força do crescimento populacional, 

urbanização acelerada do município e deterioração da qualidade 

de vida. A esfera de governo mais vulnerável à pressao popu-

lar é justamente o poder municipal. A política de . assistência 

médica do INAMPS,que resulta.na existência de serviços cen-

tralizados e de difícil acesso, reforça a tendência de a popu

lação recorrer aos postos de saúde periféricos. 

A área de recursos humanos carece de uma polí

tica uniforme para todas as áreas profissionais e que incenti

ve o aprimoramento e dedicação. 

Além destas dificuldades, Almeida (1979)identi

fica os seguintes obstáculos ao desenvolvimento do trabalho: 

Obstáculos llgados à dificuldade de se opera

cionalizar conceitos ideológicos comprometidos com os legíti

mos interesses populares. Estes obstáculos se refletem, por um 

lado, na dificuldade em redirecionar as tarefas tradicionais 

dos agentes de saúde, e por outro, em fazer com que os profis

sionais, principalmente os de nível universitário, aceitemoer

ta morosidade com que se dá a organização e conscientização do 

pessoal auxiliar. 

Pode-se citar ainda obstáculos de natureza po

lítica que dificultaram o relacionamento funcional com a se

cretaria de Estado da Saúde e do Bem Estar Social e com a Uni

versidade Estadual de Londrina. Ambas as instituições,em de

terminadas épocas sob o controle político partidário diver

gente daquela municipalidade, ofereceram resistência a aten-



çao conjunta. A primeira, por exemplo, negligenciou o forneci

mento de vacinas e o credenciamento dos postos municipais para 

a vacinação. A segunda rompeu com a SSPS o convênio que per

mitia o encaminhamento de pacientes ao Hospital Universitário. 

(Almeida, 1979). 



VII- CONCLUSÕES 

A premissa de que se parte é de que a municipalização 

dos serviços de saúde é desejável, admitindo-se que a proxi

midade dos serviços com o poder decisório, o executivo muni

cipal, e a proximidade da população com o referido poder e 

com os serviços são fatores importantes para assegurar a boa 

qualidade dos mesmos. 

Entende-se também que a ênfase dos serviços munici-

pais deve recair sobre a assistência primária de saúde (APS), 

entendida como aquela que é prestada por profissionais de ní

vel médio e elementar executando tarefas preventivas e cura-

tivas de cuidados à saúde, em caráter permanente e supervi-

sionados por profissionais de nível superior e também por 

profissionais de nível superior em caráter contínuo ou inter

mitente, em unidades sanitárias descentralizadas. 

Em primeiro lugar, o trabalho demonstra a necessidade 

de ampliação da APS no Estaqo. 

o quadro nosológico apresenta ainda altas incidências 

de doenças infecciosas e parasitárias e incidências altas e 

crescentes de doenças do aparelho circulatório e degenerativas. 

Grande número de doenças destes grupos são erradicáveis, re

dutíveis ou controláveis por medidas de APS. Também o alto ín

dice de causas mal definidas é passível de redução pela ex

tensão de cobertura da assistência. 

O baixo nível de renda de grandes contingentes po-

pulacionais e, portanto, as precárias condições de vida a que 

estão submetidos,criam condições adversas à saúde, aumentando 

a necessidade de atendimento precoce·e ações preventivas. 

Estão ainda a demonstrar a necessidade de expansão da 

APS a existência de número insuficiente de unidades sanitá-



rias (embora a excessiva disponibilidade de leitos hospita-

lares e de serviços de maior complexidade) , a baixa cobertura 

de consultas médicas e as coberturas vacinais ainda aquém do 

desejável. 

Embora, na década de 70 o crescimento demográfico do 

Estado tenha sido muito baixo, algumas regiões, especialmente 

a região metropolitana de Curitiba apresentaram crescimento 

bastante elevado. Para estas áreas pode-se dizer que a expan-

são de serviços municipais não só é necessária, mas 

tiva e urgente. 

imposi-

Quanto à viabilidade da expansao dos serviços munici

pais há que se considerar os fatores facilitadores e entra

ves à mesma. 

Antes, porém, pode-se dizer que a simples 

çao da existência de certo número de municípios que 

constata

mantém 

serviços de saúde,num momento da política nacional em que pou

co ou nada tem sido feito no sentido da descentralização, e 

na ausência de uma política de saúde descentralizadora, quer 

no Estado, quer na União, aponta no sentido da viabilidade da 

municipalização. 

Este fato está a demonstrar que há, no mínimo,predis

posição de municípios para a criação e desenvolvimento de 

serviços próprios, o que permite colocar como condicionamento 

principal da referida municipalização a determinação política 

dos níveis de governo estadual e principalmente federal. 

Entre os fatores analisados destacam-se ano facilita-

dores: 

tndice razoavelmente alto de população aglomerada(ur

bana e aglomerados rura~s), fácil e rapidamente atingíveispcr 

serviços descentralizados. 

Distribuição territorial bastante homogênea dos maio

res municípios, pelos naturais, a maioria sedes regionais da 

SESB/FSCMR, o que facilita a atuação normativa, treinamento 

de recursos humanos, suporte técnico, distribuição de insumos 

e outras ações que o Estado deverá, regionalizadamente, colo

car à disposição dos municípios. Esta distribuição territo-



rial das maiores cidades ~acilita também a regionalização hie

rarquizada dos serviços. 

A boa capilaridade da rede estadual, chegando a todos 

os municípios, permite para o nível local, as mesmas ilações 

feitas acima para o nível regional. 

Por fim, pode-se considerar como fator facilitador o 

contexto político por que passa o País,, que poderá abrir es

paço para o redirecionamento da política nacional de saúde,a~ 

mentando-se as possibilidades de descentralização, de ênfase 

às atividades ambulatoriais, e, portanto, da municipalização. 

Também este contexto, tendente ao encerramento do ciclo au-

toritário, deverá abrir canais às reivindicações populares, 

por um lado,~ por outro,exigirá respostas a essas demandas,e~ 

plicitadas num momento de crise do principal órgão financia

dor, a Previdência Social, podendo ser a municipalização al

ternativa privilegiada pela ;·levada eficácia e baixo custo. 

Entre os principais entraves destacam-se as diversas 

facetas sob as quais se apresentam os problemas de recursos 

financeiros. 

Em primeiro lugar, cabe ressaltar as dificuldades ine

rentes à estrutura tributária centralizada causando dificul

dades de disponibilidade de recursos aos Estados e municípios 

pela escassez de tributos éobrados diretamente e pelos pro-

blemas burocráticos, administrativos e políticos causados pe

las transferências de tributos arrecadados por esferas supe

riores de governo e transferidos às inferiores. 

Em segundo lugar, deve-se considerar que a municipa

lização deverá acarretar aumento de despesas com saúde para 

o Estado, pois, estará por conta deste uma série de encargos 

gerados pela municipalização, dos quais, entre outros,pode-se 

citar: suporte financeiro, técnico, de serviços de referên

cia de maior complexidade, além de serviços regionais de 

apoio. 

Desta forma, o comportamento orçamentário e das des-

pesas do Estado e da saúde pode indicar a possibilidade de 

estrangulamento neste setor. De fato, os recursos 

dos e as despesas efetuadas pela saúde nos últimos 

programa

anos têm 



sido oscilantes e sem clara tendência de crescimento em rela

ção ao programado e dispendido pelo Estado (tanto quando se 

consideram osrecursos totais do Estado como quando se consi

dera a reçeita própria do mesmo). Além disto, constata-se per

da real de recursos nas execuções orçamentárias no conjunto 

dos anos analisados, tanto para o Estado como para a saúde. 

A experiência do município de Londrina, embora nao 

generalizável para pequenos municípios, demonstra que, haven

do determinação política, é possível a criação de serviços 

municipais de razoável porte. De resto, a análise desta ex

periência é menos útil para conclusões globalizantes que 

para a orientação de futuros serviços a serem criados. 



RECOMENDAÇÕES 

Antes de passar às recomendações cabe comentarqueal

gumas das que se faz a seguir só serão possíveis com o rea

quecimento da economia, sem o que, grande parte das questões 

financeiras seriam dificilmente equacionáveis. 

Em seguida, enumera-se algumas recomendações julgadas 

prioritária~ para se implementar serviços municipais de saG

de no Paraná. 

1 - Apoio financeiro imediato da União aos Estados,p~ 

ra que os mesmos se capacitem para as novas demandas, decor

rentes da municipalização. 

2 - Melhoria nos mecanismos de arrecadação do Estado. 

3- Aumento dos recursos do Estado destinados àSaGde. 

4 - Apoio imediato.do Estado para a expansão da rede 

pública municipal, deixando o mesmo de expandir serviços de 

APS, e até mesmo repassando a algumas prefeituras estes 

viços estaduais. 

ser-

5 - Reforma tributária que permitirá a substituiçãoda 

estratégia transitória (enquanto forma de financiamento) das 

AIS, pois os serviços municipais poderão ser custeados com 

recursos dos próprios municípios. O mesmo raciocínio aplica-se 

aos Estados. 

6 - Incremento da estratégia das AIS como forma de 

municipalização. 

7 - Adequação dos serviços do Estado para 

tá-los a desempenhar o papel de referência às redes 

capaci

de APS, 

tanto no que diz respeito a Unidade Sanitárias e Hospitais,co-



mo a órgãos de apoio. 

8 - Definição dos papéis dos municípios, Estado e 

União, assumindo as três esferas de governo papéis hierar-

quizados de complexidade crescente do município à União. Esta 

definição mais do que teórica deve ser conquistada na práti

ca com a conveniência que as AIS exigem entre as esferas de 

governo. 
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ANEXO 1 
POPULAÇAO RESI~ENTE EM 1970, POPULAÇAO RECENSEADA E POPULAÇAO 

RESIDENTE EM 1980, POR SEXO, DOS MUN~C!PIOS DO PARANÁ 
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PARANÁ 

ABATI Á 

ADRIANÓPOLIS 

AGUDOS DO SUL 

ALMIRANTE TAMANDARÉ 

AUÔNIA 

ALTO PARANÁ 

ALTO PIQUIRI 

ALVORADA DO SUL 

AMAPORÃ 

AMPERE 

ANO IRÁ 

ANTONINA 

ANTONIO OLINTO 

APUCARANA 

ARAPONGAS 

ARAPOTI 

ARAR UNA 

ARAUCÁRIA 

AS SAÍ 

6.936.743 

15521 

11555 

5419 

15367 

43027 

19560 

40611 

19249 

4843 

13278 

20133 

16457 

7155 

69322 

51250 

13667 

23323 

17162 

29116 

7.749.523 7.630.202 3.850.653 

9784 

11144 

5210 

34321 

43273 

13445 

23060 

12657 

3282 

15779 

17735 

16538 

6856 

81730 

55536 

17479 

14319 

35145 

22101 

9669 

11115 

5204 

34226 

42804 

13342 

22682 

12551 

3245 

15612 

17537 

16302 

6832 

80124 

54675 

17125 

14228 

34832 

22000 

4954 

5704 

2684 

17555 

22248 

!6962 

11685 

6443 

1679 

8001 

8810 

8270 

3637 

39692 

27080 

9014 

7300 

17760 

11D80 

3.779.549 

4715 

5411 

2520 

16671 

20556 

6380 

10997 

6108 

1566 

7611 

8727 

8032 

3195 

40432 

27595 

8111 

6928 

17072 

10920 

119.321 

115 

29 

6 

95 

469 

103 

378 

106 

37 

167 

198 

236 

24 

1606 

861 

354 

91 

313 

101 

0.94 

-4.62 

-0.39 

-0.40 

8.34 

-0.05 

-3.75 

-5.66 

-4.19 

-3.93 

1.63 

-1.37 

-0.09 

-0.46 

1.46 

0.65 

2.28 

-4.82 

7.33 

-2.76 
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ASSIS CHATEAUBRIAND 

ASTORGA 

ATALAIA 

BALSA NOVA 

BANDEIRANTES 

BARBOSA FERRAZ 

BARRACÃO 

BARRA DO JACARÉ 

BELA VISTA DO PARAÍSO 

BITURUNA 

BOA ESPERANÇA 

BOCAIÚVA DO SUL 

BOM SUCESSO 

BORRAZÓPOL!S 

CAFEARA 

CALIFÓRNIA 

CAMBARÁ 

CAMBÉ 

CAMBIRA 

CAMPINA DA LAGOA 

78784 

24967 

6538 

4709 

38793 

37320 

16401 

6666 

18254 

9092 

14094 

10733 

16043 

24143 

4876 

11581 

25645 

35604 

20277 

39037 

55363 

20873 

4764 

5319 

34671 

37617 

18254 

4023 

15330 

11753 

8535 

12219 

9443 

15625 

3162 

8252 

21574 

54219 

12067 

23625 

54683 

20683 

4732 

5283 

33703 

37.403 

18148 

3980 

15000 

11714 

8478 

12135 

9387 

15475 

3150 

8104 

21365 

53868 

12027 

23232 

27752 

10515 

2461 

2719 

17021 

19427 

9265 

2044 

7484 

6073 

4361 

6413 

4852 

7.974 

1654 

4163 

10797 

27239 

6305 

12000 

26931 

10168 

2271 

2564 

16682 

17976 

8883 

1936 

7516 

5641 

4117 

5722 

4535 

7501 

1496 

3941 

10568 

26629 

5722 

11232 
'.·. 

680 

190 

32 

36 

968 

214 

106 

43 

330 

39 

57 

84 

56 

150 

12 

148 

209 

351 

4Q 

393 

- 3 . .59 

- 1.86 

- 3.18 

1.16 

- 1.4Q 

0.02 

1.02 

- 5.03 

- 1.94 

2.57 

- 4.96 

1.24 

- 5.22 

- 4.35 

- 4.28 

- 3.51 

- 1. 81 

4.23 

- 5.09 

- 5.06 
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POPULAÇAO RESIDENTE EM 1970, POPULAÇAO RECENSEADA E POPULAÇAO 

RESIDENTE EM 1980, POR SEXO, DOS MUNICÍPIOS DO PARANA 

~========================~============~===================================7========================================~=========== 

UNIDADES DA FEDERAÇAD IPOPULAÇAO -----------------~~~~~~~~~-~~~~~~~~~A~~ 2~~~- I TAXA DE 

E MUNICÍPIOS RESIDENTE -~~~~~-----1~::::::::~~~Ü~~s~~:~~~!~~~!~:::::::::::::~-=====~Ao=~OR~DDR~~===== CRESCIM. 
EM 1970 PRESENTES ANUAL (*) 

TOTAL HOMENS MULHERES 
=================================================-===========}==============!=============-=================================== 
CAMPINA GRANDE DO SUL 7835 10034 9800 5073 4727 234 2.20 

CAMPO DO TENENTE 4426 3881 3866 2013 1853 15 -1.34 
CAMPO LARGO 34340 55297 54901 27570 27331 396 4.80 

CAMPO MOURÃO 77141 76775 75467 37859 37608 1308 -0.22 

CÂNDIDO DE ABREU 14543 18647 18541 9687 8854 106 2.46 

CAPANEMA 21717 26073 25782 13175 12607 291 l. 73 . 
CAP. LEÔNIDAS t•:.'\RUUES 23331 41206 40869 20993 I 19876 337 ').77 

CARLÓPOLIS 15591 13666 13552 6987 6565 114 -1.39 

CASCAVEL 89417 166395 163538 82277 81261 2857 6.22 

CASTRO 37601 51058 49880 25133 14747 1178 2.37 

CATANDUVAS 25868 36734 36347 18729 17618 387 3.46. 

CENTENÁRIO DO SUL 19558 16582 16419 8505 7914 163 -1.73 

CERRO tl.ZUL 18369 20064 19902 10310 9592 162 0.80 

CtU ALUL 23249 25898 25450 13034 12416 448 0.91 

CHOPINZINHO 27124 35524 35188 18060 17128 336 2.64 

CIANORTE 52459 4963.8 48809 24625 24184 829 -0.72 
C llli\DE GAÚCiiA 12989 8336 8853 4164 4089 83 -4.43 
CLEVELÂNDIA 13482 17124 16785 8336 8449 339 2.22 

COLOMBO 19229 63107 62874 31902 30972 233 12.58' 

COLORAOO 16126 17214 17070 869'3 8377 144 0.57 '.O 
,;,. 
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POPULAÇÃO RESIDENTE EM 1970, POPULAÇÃO RECENSEADA E POPULAÇÃO 
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UNI':OE~:;f;:~RAÇ'O ~::~:~~:: ~;;;;:••••••:::::~1!~s~~:~~~~::::::::::::-•••••::::~:~s•••••j :::~~;) 
________________________ , _____________ . _____ c ____ j_ror~r _____ j __ ~~C ______ I ___ MUL~~OC __ [ _______________________ ~-------~~~-
--------------------------------------------~-----------------------------------~---------------------------------------------
CONGONHINHAS 18474 8334 8313 4250 4063 21 -7.67 

CONSELHEIRO MAIRINCK 6553 3746 3691 1913 1778 55 -5.58 

CONTENDA 

COHBÉLIA 

CORNÉLIO PROCÓPIO 

CORONEL VIVIDA 

CRUZEIRO DO OESTE 

CRUZEIRO DO SUL 

CRUZ MACHADO 

CURITIBA 

CURIÚVA 

DIAMANTE DO NORTE 

DOIS VIZINHOS 

DOUTOR CAMARGO 

ENÉAS MARQUES 

ENGENHEIRO BELTRÃO 

FAXINAL 

FENIX 

FLORAÍ 

FLORESTA 

FLORESTÓPOLIS 

7212 

39659 

49749 

22446 

37639 

8096 

13571 

608417 

17698 

7645 

37324 

9217 

13901 

25304 

33893 

14785 

10999 

8297 

9773 

7616 

36394 

43149 

27276 

27522 

5792 

·15175 

1052147 

19785 

8512 

43075. 

6668 

14417 

15400 

25485 

7462 

6639 

4300 

12152 

7552 

35872 

426,14 

26958 

27266 

5700 

15152 

1025979 
i 

19659 
i 

8396 

42536 

6612 

14280 

15400 

25485 

7462 

6639 

4300 
' 12152 

3779 

18533 

21255 

13701 

13783 

2978 

7828 

496237 

10158 

4415 

21723 

3318 

7314 

7879 

13114 

3793 

34Q6 

2163 

6378 

3773 

17339 

21359 

13257 

13483 

2722 

7324 

529742 

9501 

3981 

20813 

3294 

6966 

7521 

12371 

3669 

3233 

2137 

5774 

64 

522 

535 

318 

256 

92 

23 

26168 

126 

116 

539 

56 

137 

144 

271 

117 

115 

36 

72 

0.46 

-1.00 

-1.54 

1.85 

-3.17 

-3.45 

1.11 

5.36 

1.06 

0.94 

1.32 

-3.27 

0.27 

-4.84 

-2.81 

-6.61 

-4.92 

-6.36 

2.20 
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UNJ':"'~~j::~:RAÇAD ~::::::::: ~;;;::~~~~~~:::::~~~1~!:~~ll~~!l:::::::::::::~~~~~~~:::~,::o~''~~~~~j ~::~~;) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~]~;~;~~~~·~J~~~~~;.~~~~-l~~·~=~~:~~~~~~~~-~~~~~-~~~··~~··~~·~·~~~~~~-~~ 
FLÓRIDA 

FORMOSA 00 OESTE 

FOZ DO IGUAÇU 

FRANCISCO ALVES 

FRANCISCO BELTRÃO 

GENERAL CARNEIRO 

GOIO-ERÊ 

GRANDES RIOS 

GUAÍRA 

GUAIRAÇÁ 

GUAPIRAMA 

GUAPOREMA 

GUARACI 

GUARANIAÇÚ 

GUARAPUAVA 

GUARAQUEÇABA 

GUARATUBA 

IBAC: 

IBIPORÃ 

ICARAÍMA 

2987 

44382 

34026 

20438 

36730 

6849 

75776 

36503 

32866 

7940 

5.136 

5981 

7686 

28719 

111042 

7712 

9436 

31534 

27156 

24817 

2025 

36424 
' 

141726 

14834 

49613 

9023 
' 49600 . 

35461 

30012 

7171 

3222 

2712 
' 

5696 
' 

34779 

159096 

7724 

13028 

28854 

27831 

16769 

1989 

36028 

136479 

14711 

44781 

8991 

48798 

35350 

29196 

7107 

3164 

2691 

5681 

34556 

157393 

7662 

12180 

28446 

27620 

16400 

1023 

18522 

69307 

7587 

24415 

4678 

24947 
I 

18343 

14674 

3634 

1658 

1355 

2873 

17761 

78888 

4130 

6288 

14580 

13917 

8447 

966 

17506 

67172 

7124 

24366 

4313 

23851 

17007 

14522 

3473 

1506 

1336 

2808 

16795 

78505 

3532 

5892 

13866 

13703 

7953 

36 

396 

5247. 

123 

832 

32 

802 

1ll 

816 

64 

58 

21 

15 

223 

1703 

62 

848 

408 

211 

369 

-3.98 

-2.06 

14.90 

-3.23 

2.88 

2.76 

-4.31 

-0.32 

-1.18 

-1.10 

-4.73 

-7.68 

-2.98 

1.87 

3.55 

-0.07 

2.59 

-1.03 

0.17 

-4.06 
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POPULAÇÃO RESIDENTE EM 1970, POPULAÇÃO RECENSEADA E POPULAÇÃO 

RESIDENTE EM 1980, POR SEXO, DOS MUNIC!PIOS DO PARANÁ 
I 
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UN!o;o:~:;j::::"AÇAD ~::::~::: [;;;;:~~~~~J:::::~~~~i~:l;~~!1:::::::::::::1~~~~~:::::::::o"'~~~~~~ ~~;) 
TOTAL J HOMENS 1 MULHERES 

======================================~==========-===========-==============-=============-=================================== 

IGUARAÇÚ 9843 6646 6523 3300 3223 123 -4.03 

IMBITUVA 20414 22113 22002 11110 10892 111 o. 75 

INÁCIO MARTINS 7662 10504 10480 5450 5030 24 . 3.18 

I NA JÁ 4407 2717 2682 1375 1307 35 -4.85 

INOIANÓPOLIS 11655 9126 9076 4722 4354 50 -2.47 

IPIRANGA 9527 10074 10027 5177 4850 47 0.51 

IPORÃ 51773 38074 
. 

37574 19319/ 18255 500 -3.15 

IRA TI 36532 42662 42227 20876 21351 435 1.46 

IRETAMA 15014 22302 22095 11416 10679 207 3.94 

ITAGUAJÉ 8594 5379 5234 2694 2540 145 -4.84 

ITAMBARACÁ 11638 8784 8701 4550 4151 83 -2.87 

ITAMBÉ 15000 6638 6575 3361 3361 63 -7.92 

ITAPEJARA DO OESTE 10082 10175 10112 5126 5126 63 O.D3 

IT AÚNA DO SUL 4605 4151 4131 2167 2167 20 -1.08 

IVAÍ 10112 10673 10516 5427 5427 157 0.39 

IVAIPDRÃ 67671, 62768 62468 31873 31873 300 -0.80 

IV A TUBA 13928 2838 2543 1283 1283 295 15.64 

JABOTI 5905 5191 5179 2704 2704 12 -1.50 

JACAREZINHO 38806 39498 38961 19441 19441 537 -3.91 

JAGUAFITÃ 16728 12161 12011 6223 6223 150 -3.26 
'"" __, 



POPULAÇÃO RESIDENTE EM 1970, POPULAÇÃO RECENSEADA E POPULAÇÃO 

RESIDENTE EM 1980, POR SEXO, DOS MUNICÍPIOS DO PARANÂ 

~========================Í-=========================================================r===============================~=========== 

UNIDADES DA FEDERAÇAo PDPULAÇAD -----------------~~~'~-~"'~~-~-~~~~------------------------------- I TAXA DE 

.... :.::::~~:::~········"~~~:::~~: .... ~~~~~~~::::r:~~~;;:::::J::~;;::::::r:::;;;;;;;;::r:::::::~~:::~~: .. ::".::~::::. 
I I. 

JAGUARIAÍVA 15144 15645 15325 7712 7613 320 o. 12 
JANDAIA 00 SUL 21641 18179 17775. 8886 8889 404 -1.95 

' JANIÓPOLIS 22698 13849 13734 7105 6~29 115 -4.90 
JAPIRA 8313 5836 5772 2973 2799 

I 
64 -3.58 

JAPURÁ 12919 10727 10501 5432 5069 226 -2.05 
JARDIM ALEGRE 34873 28853 28659 14712 13947 

I 
194 -1.94 

JARDIM OLINOA 2413 1337 . 1306 675 q31 31 -5.95 
I 

JATAIZINHO 10941 9674 9542 4890' 4652 132 -1.86 
' ' 

JOAQUIM TÁVORA 12425 10516 10386 5238 5148 
I 

130 -1.78 
JUNDIAÍ DO SUL 8510 5478 5413 2733 2680 65 -4.42 

' ' 
JUSSARA 10766 5764 5725 2904 2~21 39 -6.12 
KALORÉ 14000 8423 8369 4286 4083 54 -5.02 
LAPA 32150 35770 34972 17869 17103 798 0.84 

' 
LARANJEIRAS DO SUL 39549 63858 62830 32124 30706 

I 
1028 4.78 

LEÓPOLIS 12044 5185 5182 2653 2~29 3 -8.09 
LO ANDA 19225 19761 19449 9834 9615 312 o. 12 
LOBA TO 6207 3469 3413 1795 11)18 56 -5.81 
LONDRINA 228532 309420 301749 148540 153209 7671 2.82 
LUPIONÓPOLIS 5894 5176 5108 2620 2488 68 -1.42 

I 
MALLET 10026 10245 10050 3 4907 195 0.02 'O 

I O> 
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POPULAÇÃO RESIDENTE. EM 1970, POPULAÇÃO RECENSEADA E POPULAÇÃO 

RESIDENTE EM 1980, POR SEXO, DOS MUNIC1PIOS DO PARANA 
r 
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. ~ 

UNI":DE~::f;:~RAÇAO ~~o::~::: ~-;;;;:······:::::::~~~~~~~!i:::::::::::::r·····~~::ôAÊS"""""j ~~:;;) 
........................ " ............. , .......... J.:~;~; ..... r .. ~~; ...... J ... ~;~~~~··-·······················"··········· 
MAMBORt 

MANDAGUAÇU 

MANOAGUARI 

MANDIRITUBA 

MANGUE IRINHA 

MANOEL RIBAS 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

MARIA HELENA 

MAR I ALVA 

MARILÂNDIA DO SUL 

MARILENA 

MAR I LUZ 

MARINGÁ 

MARIÓPOLIS 

MARMELEIRO 

MARUMBI 

MATELÂNDIA 

MATINHOS 

MEDIANEIRA 

MIRADOR 

34507 

16745 

30418 

11051 

15723 

12544 

43696 

41187 

37505 

21923 

6960 

23075 

121461 

6894 

12654 

12552 

24596 

4292 

31160 

3141 

24982 

14124 

24855 

15513 
I 

21388 

16135 

56762 

25241 

!12676 

14006 

7026 

13618 

172662 

6290 

14608 

6775 

33455 

6022 

50017 

. 2052 

24710 

14030 

24487 

15454 

21166 

15950 

56229 

24963 

42369 

13923 

6970 

13458 

.168194 

6215 

14416 

6744 

33212 

5679 

49225 

2027 

12722 

7300 

12154 

7921 

.10892 

8285 

28162 

12980 

21462 

7104 

3621 

6918 

82691 

3143 

7344 

3445 

17129 

2892 

24993 

1045 

. 11998 

6730 

12333 

7533 

10274 

7665 

28067 

11983 

20907 

6819 

3349 

6540 

85503 

3072 

7072 

3299 

16083 

2787 

24232 

982 

272 

94 

368 

59 

222 

185 

533 

278 

307 

83 

56 

160 

4468 

75 

192 

31 

243 

343 

792 

25. 

-3.28 

-1. 75' 

-2.15 

3.41 

3.02 

2.43 

2.55 

-4.88 

1.23 

-4.44 

0.01 

-5.25 

3.31 

-1.03 

1.31 

-6.02 

3.05 

2.84 

4.68 

4.29 
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MIRASELVA 

MOREIRA SALLES 
MORRETES 

MUNHOZ DE MELLO 
NOSSA SEN.OAS GRAÇAS 
NOVA ALIANÇA 00 IVAÍ 

NOVA AMÉRICA DA COLINA 
NOVA AURORA 
NOVA CANTÚ 

NOVA ESPERANÇA 
NOVA FÁTIMA 

NOVA LONDRINA 

NOVA OLÍMPIA 

NOVA SANTA ROSA 

ORTIGUEIRA 

OUfliZONA 

PAIÇANDU 

PALMAS 

PALMEIRA 

PALMITAL 

7698 

23989 

11838 

7379 

6298 

1948 

6879 

30545 

15117 

29101 

12496 

10691 

9Lt88 

8478 

36688 

8335 

12103 

26699 

19976 

291144 

6016 

19118 

13403 

4927 

4304 

1077 

4491 

18657 

11999 

24381 

8182 

12265 

6322 

7D52 

50Lt67 

4894 

12025 

31329 

24514 

34586 

5943 

18951 

13253 

4898 

4265 

1077 

4480 

18380 

11918 

2397'~ 

8175 

12096 

6253 

6907 
I 

50073 

4883 

11953 

30899 

24329 

34067 

3120 

9798 

6750 

2562 

2216 

558 

2346' 

91134 

6172 

12044 

4168 

6064 

3193 

3482 

26348 

2465 

6142 

15577 

12408 

17673 

I 

2823 

9153 

6~03 

2336 
' 

2049 
•' 

519 

2134 
' 

8~46 

5-:(46 

11~33 

4Q07 

6032 

3060 

3425 
' 

23?25 

2418 

5811 

15322 

11921 

16394 

73 

167 

150 

29 

39 

o 
11 

277 

81 

404 

7 

169 

69 

145 

394 

11 

72 

430 

185 

519 

-2.55 

-2.33 

1. 14 

-4.02 

-3.82 

-5.75 

-4.20 

-4.95 

-2.35 

-1.92 

-4.15 

1.24 

-4.08 

-2.03 

3. 16 

-5.21 

-0.12 

1. 47 

1.99 

1.47 ~ ,..., 
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UNJ':"~~~::::RAÇAo 1:::~:~:: ·;;;::·····~:::::::::i~~AS~:~ll~:i:::::::::::::r·····::::~~,, ..... 1 ~~~;) """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""j";~;~,,,,,],,~~~;,,,,,,],""~~~;;,,_,,,,,,,,,,,,,,"""""""""e""""""""""' 
PALOTINA 

PARAÍSO 00 NORTE 

PARANACITY 

PARANAGUÁ 

PARANAPOEMA 

PARANAVAÍ 

PATO BRANCO 

PAULA FREITAS 

PAULO FRONTIN 

PEABIRU 

PÉROLA 

PÉROLA O'OESTE 

PIÊN 

PINHALÃO 

PINHÃO 

PIRAÍ 00 SUL 

PIRAQUARA 

PITANGA 

PLANALTINA DO PARANÁ 

PLANALTO 

40226 

11669 

11653 

62510 

4037 

57459 

33829 

4698 

5310 

24096 

26964 

15304 

5349 

7960 

20481 

15025 

21266 

64082 

8558 

17201 

28754 

7959 

8422 

83415 

2169 

66676 

46853 
I 

4534 

5460 

16231 

21883 

16828 
i 

6015 

7351 

34392 
' 

17322 

71241 

85636 

4695 

20426 

28239 

7853 

8323 

82062 

2161 

65367 

45971 

4519 

5374 

16081 

21570 

16709 

5993 

7280 

33441 

17095 

70561 

84212 

4693 

20307 

14391 

3929 

4293 

41174 

1113 

32249 

22658 

2352 

2786 

8166 

10944 

8625 

3154 

3810 

17378 

8546 

36160 

43407 

2446 

10369 

13848 

3924 

4030 

40888 

1048 

33118 

23313 

2167 

2588 

7915 

10626 

8084 

2839 

3470 

16063 

8549 

34401 

40805 

2247 

9938 

115 

106 

99 

1353 

8 

1309 

882 

15 

86 

154 

313 

119 

22 

71 

951 

227 

680 

1424 

2 

119 

-3.48 

-3.88 

-3.31 

2.76 

-6.06 

1.30 

3.11 

-0.39 

o. 12 

-3.96 

-2.21 

0.88 

1.14 

-0.89 

5.03 

1.30 

12.74 

2. 77 

-5.83 

1.67 ·~ 

1-
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u"•o:o::,::~::::"Ç'D t;:;::~;:: ·;;;;:·····~::::::::~~~~~~;~1~"1!1:::::::::::::r·····;::;;::;:o~s·····j ~::~:~;, ........................ , ............. , .......... l.;~;~~ ..... J .. ~~~~; ...... l ... ~~~=··-·······················"··········· 
PONTA GROSSA 127019 190540 186688 91341 95347 3852 -3.93 

PORECATU 22292 21795 21492 . 10903 10589 303 -0.36 
PORTO AMAZONAS 

PORTO RICO 

PORTO VITÓRIA 

PRES.CASTELO BRANCO 

PRIMEIRO DE MAIO 

PRUDENTÓPOLI S 

QUATIGUÁ 

QUATRO BARRAS 

QUEDAS DO IGUAÇU 

QUERÊNCIA DO NORTE 

QUINTA DO SOL 

QUITANDINHA 

RANCHO ALEGRE 

REALEZA 

REBOUÇAS 

RENASCENÇA 

RESERVA 

RIBEIRÃO CLARO 

RIBEIRÃO DO PINHAL 

2913 

6198 

3103 

5765 

25754 

34462 

6D97 

4079 

11322 

14207 

15948 

10866 

7478 

16740 

11142 
' 

9268 

20958 

14675 

19091 

2927 

5378 

3700 

4783 

13340 

40661 
I 

5328 

5812 
' 32093 

9151 
7833 

12393 

4918 

22015 

11016 

~032 

23843 

12751 

14975 

2907 

5340 

3530 

4752 

13209 

351788 

5304 

5.715 

3153D 

9085 

7695 

12386 

4883 

21715 

10908 

7908 

23700 

12572 

14902 

1471 

2781 

1868 

2538 

6726 

20239 

2683 

2954 

16262 

4747 

3978 

6378 

2468 

10934 

5572 

4009 

12322 

6409 

7576 

1436 

2559 

1662 

2214 

6483 

19549 

2621 

2761 

15268 

4338 

3717 

6008 

2415 

10781 

5336 

3899 

11378 

6163 

7326 
,., 

20 

38 

170 

31 

131 

873 

24 

97 

563 

70 

138 

7 

35 

3QO 

108 

124 

143 

179 

73 

-0.02 

-1.48 

1.30 

-1.91 

-6.46 

1.45 

-1.38 

3.43 

10.78 

-4.37 

-7.03 

1. 32 

-4. 17 

2.64 

-0.21 

-1.57 

1.24 

-'1. 53 

-2.54 f-' 
o 
" 
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RIO AZUL 

RIO BOM 

RIO BRANCO DO SUL 

RIO NEGRO 

ROLÂNOIA 

RONCA DOR 

RONOON 

SABAUDIA 

SALGADO FILHO 

SALTO DO ITARARÉ. 

SALTO DO LONTRA 

SANTA AMÉLIA 

9636 

10290 

25163 

18448 

47920 

13490 

22032 

8347 

12253 

7379 

31518 

7072 

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO 13307 

STª.CRUZ DO MONTE CASTELO 13193 

SANTA FÉ 

SANTA HELENA 

SANTA INÊS 

STª. ISABEL DO IVAÍ 

STª. IZABEL DO OESTE 

SANTA MARIANA 

11531 

26859 

4841 

21362 

14823 

22783 

10756 

5085 

31913 

22278 

41996 

18240 

13002 

5008 

15651 

7536 

34527 

4635 

9903 

10106 

9627 

35317 

2910 

20402 
' 

16176 

15506 

10665 

5014 

31794 

21687 

41425 

18003 

12923 

4935 

15551 

7488 
I 

34265 

4622 

9869 

10008 

9508 

34952 

2897 

20297 

16028 

15359 

5565 

2584 

16340 

10755 

20842 

9419 

6757 

2528 

8030 

3912 

17683 

2378 

5034 

5073 

4873 

17989 

1499 

10501 

8166 

7805 

5100 

2430 

15454 

10932 

20583 

8584 

6166 

2407 

7521 

3576 

16582 

2244 

4834 

4935 

4635 

16963 

1398 

9796 

7862 

7554 

91 

71 

119 

591 

571 

237 

79 

73 

100 

48 

262 

13 

35 

98 

119 

365 

13 

105 

15.0 

147 

0.98 

-6.94 

2·.37 

1.63 

-1.45 

2.97 

-5.20 

-5. 12 

2.41 

0.15 

0.84 

-4.16 

-2.95 

-2.73 

-1.91 

2.67 

-5.00 

-0.51 

0.78 

-3.87 
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SANTANA DO ITARARÉ 7546 7576 7528 3913 3615 48 -0.02 

STQ,ANTONIO DA PLATINA 38651 37064 36817 18449 18368 247 -0.48 

STº.ANTONIO DO CAIUÁ 7288 4058 4043 2104 1939 15 -5.72 

STº.ANTONIO DO PARAÍSO 

STº.ANTONIO DO SUDOESTE 

SANTO INÁCIO 

SÃO CARLOS DO IVAÍ 

SÃO JERONIMO DA SERRA 

SÃO JOÃO 

SÃO JOÃO DO CAÍUÁ 

SÃO JOÃO DO IVAÍ 

SÃO JOÃO DO TRIUNFO 

SÃO JORGE DO OESTE 

SÃO JORGE DO IVAÍ 

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

SÃO MATEUS DO SUL 

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 

SÃO PEDRO DO IVAÍ 

7134 

29679 

8369 

7571 

24500 

15423 

10284 

47730 

10302 

12083 

1791!8 

8502 

34154 

23634 

25269 

19388 

3388 
o 

35640 

5645 

4740 

16497 

17318 

7286 

41365 

10869 

13966 

9298 

9837 

72127 

27335 

34539 

10618 

3373 

35218 

5613 

4697 

16404 

17128 

7197 

41069 

10820 

13725 

9136 

9799 

70637 

26995 

34189 

10451 

. 1744 

17939 

2913 

2420! 
8488 

8767 

3666 

21216 

5605 

7094 

4677 

5156 

35725 

13695 

17640 

1629 

17279 

2700 

2277 

7916 

8361 

3531 

19853 

5215 

6631 

4459 

4643 

34912 

13300 

16549 

15 

422 

32 

43 

93 

190 

89 

296 

49 

241 

162 

38 

1490 

340 

350 

167 

-7.22 

1. 73 

-3.91 

-4.66 

-3.93 

1.05 

-3.51 

-1.49 

0.49 

1.28 

-6.53' 

1.43 

7.54 

1.34 

3.07 

-5.99 

-2.78 
f-" 

SÃO PEDRO DO PARANÁ 

SÃO SEBAST.DA AMOREIRA 

6380 

12820 

4875 

6924 

4812 

6906 

5334 

2542 

3503 

5117 

2270 

3403 
63 
18 -6.00 ~ 
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SÃO TOMÉ 

SAPOPEMA 

SENGÉS 

SERTANEJA 

SERTANÓPOL!S 

SIQUEIRA CAMPOS 

TAMBOARA 

TAPEJARA 

TAPIRA 

TEIXEIRA SOARES 

TELÊMACO BORBA 

TERRA BOA 

TERRA RICA 

TERRA ROXA. 

liBAGI 

TIJUCAS 00 SUL 

TOLEOO 

TOMAZINA 

TUNEIRA~, DO OESTE 

UBIRATÃ 

9312 

8600 

11774 

14298 

21985 

15662 

9798 

22285 

21375 

12889 

37265 

19711 

18030 

37227 

20445 

7934 

64489 

20043 

19817 

40045 

7225 

8463 

13714 

6985 

16566 

15461 

5343 

12851 

12518 

12993 

55294 

16476 

17233 

25535 

21180 

8013 

82513 

16125 

12375 

27726 

7143 

8419 

13572 

6920 

16409 

15314 

5267 

12822 

12468 

12892 

54587 

16257 

16999 

25216 

20643 

7999 

81352 

15992 

12290 

27356 

3769 

4406 

7160 

3548 

8386 

7693 

2695 I 

6641 

6457 

6608 

27403 

8385 

8683 

12834 

10782 

4178 

41556 

8314 

6426 

13820 

3374 

4013 

6412 

3372 

8023 

7621 

2572 

6181 

6011 

6284 

27184 

7872 

8316 

12382 

9861 

3821 

39796 

7678 

5864 

13536 

82 

44 

142 

65 

157 

147 

76 

29 

50 

101 . 

707 

219' 

234 

319 

537 

14 

1161 

133 

85 

370 

-2.62 

-0.21 

1.43 

-7.00 

-2.88 

-0.22 . 

-6.02 

-5.38 

-5.25 

0.00 

3.89 

-1.91 

·-0.59 

-3.82 

o. 10 

0.08 

2.35 

-2.23 

-4.67 

-3.74 
t-' 
o 
lJl 



==========================================================================================================================~==== 

POPULAÇÃO RESIDENTE EM 1970, POPULAÇÃO RECENSEADA E POPULAÇÃO 

RESIDENTE EM 1980, POR SEXO, DOS MUNICÍPIOS DO PARANÂ 

~========================~=========================================================================================~=========== 

UNlo;D::N~f;:::RAÇ'D ~:;~::::: ~;;;;:~~~~~~::::::::~~~1~~1;l~:!:::::::::::::r~~~~~::::~:0"'~~~~~1 ~::~:::) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~,~~~~""~~"~"~~""j~;~;~~""""~J~"~~~;~"""""j"""~~;;""-""""~~~~~"""""C"""""""""""~~""""""" 
UMUARAMA 113808 101929 100617 51153 49464 1312 -1.22 

UNIAO DA VITÓRIA 29764 AOQ59 39626 19569 20057 433 2.90 

UNI FLOR 4174 3087 3075 1627 .1448 12 -3.01 

URAÍ 18402 14162 :.13994 7161 6833 168 -2.70 

WENCESLAU BRÁZ 15698 18579 18402 9383 9019 177 1.60 

VERÊ 12679 12324 12293 6356 5937 31 -0.31 

VITOR INO 7616 6803 6718 34~0 3298 85 -1.25 

XAMBRE 19858 12309 12130 6220 591(} 179 -4.81 
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ANEXO 2 - Localização das dez cidades mais populosas do Paraná em 1984 

Cascavel 
o 

Iguaçu 

o Londrina 

o Maringã 

o Pitanga 

0 Guarapuava 



ANEXO 3 - MUNICÍPIOS COM UNIDADES SANITÁRIAS DAS PREFEITURAS. 

POPULAÇAO, UNIDADES SANITÁRIAS EXIS'I'ENTES, SEGUNDO 

INSTITUIÇAO A QUE PERTENCEM, E COEFICIENTES UNIDA

.DES SANITÁRIAS/N9 DE HABITANTES. PARANÁ, 1980. 

============================================================= 
MUNICÍPIOS POR 

DIST. SANITÁRIOS 

D.S.M. 
CURITIBA 

1Q D.S. 
PARANAGUÁ 

3º D.S. 
ARAPOTI 

CASTRO 
ORTIGUEIRA 

PONTA GROSSA 

4Q D.S. 

IRA TI 

PRUDENTÓPOLIS 

SÃO MATEUS DO SUL 

.TEIXEIRA SOARES 

5º D.S. 
GUARAPUAVA 

PITANGA 

PINHÃO 

6º D.S. 
UNIÃO DA VITÓRIA 

7º D.S. 
CHOPINZINHO 

PATO BRANCO 

SÃO JORGE DO OESTE 
8Q D.S. 

DOIS VIZINHOS 

FRANCISCO BELTRÃO 

PÉROLA DO OESTE 

SALGADO FILHO 

STA. IZABEL DO OESTE 

STA. ANTONIO DO SUDOESTE 

POPULAÇÃO 

1. 025.979 

82.062 

17. 125 

49.880 
50. 073' 

186.688 

42.227 

39.788 

26.995 

12.892 

157.393 

84.212 

33.441 

39.626 

35. 188 

45.971 

13.725 

42.536 

48.781 

16.709 

15.551 

16.028 

35.218 

US-SESB US/PREF 1US/HAB. 

13 13 22.303 

1 3 20.515 

1 1 8.562 

1 3 l2.47D 
1 25.036 

1 93.344 

4 8.445 

4 7.957 

4 5.399 

1 4 2.578 

1 11 13. 116 

1 42. 106 

16.720 

2 13.208 

2 11 . 729 

22.985 

1 6.862 

3 10.634 
2 16.260 
1 8.354 

1 2 5. 183 

8.014 
17.609 



109 

92 D.S. 

FOZ DO IGUAÇU 136.479 1 68.239 

MEDIANEIRA 49.225 2 16.408 

MATELÂNDIA 33.212 3 8.303 

SANTA HELENA 34.952 2 11.650 

SAO MIGUEL DO IGUAÇU 34.189 1 3 8.547 

102 D.S. 

CASCAVEL 163.538 2 4 27.256 

CATANDUVAS 36.347 2 3 7.269 

CAP.LEÔNIDAS MARQUES 40.869 1 4 8. 173 

CORBÉLIA 35.872 1 6 5.124 

GUARANIAÇÚ 34.556 2 11.518 

FORMOSA DO OESTE 36.028 2 3 7.205 

NOVA AURORA 18.380 1 9.190 

TOLEDO 81.352 4 16.27D 

112 D.S. 

GOIO-ERÊ 48.798 2 16.266 

MAMBORÊ 24.710 2 8.236 

122 D.S .. 

IPORA 37.574 18.787 

MARIA HELENA 24.963 2 8.321 

PÉROLA 21.570 10.785 

TERRA ROXA 25.216 12.608 

UMUARAMA 100:617 10 9. 147 

132 D.S. 

INDIANÓPOLIS 9.076 1 4.538 

TAPEJARA 12.822 6. 411 

142 D.S. 

QUERÊNCIA DO NORTE 9.085 1 4.542 

STA. IZABEL DO IVAÍ 20.297 2 6.765 

16º D.S. 
APUCARANA 80. 124 6 11.446 

GRANDES RIOS 35.350 17.675 
172 D.S. 

BELA V.DO PARAÍSO 15.000 7.500 
CAMBÉ 53.868 1 26.934 
LONDRINA 301.749 5 8 17.749 

MIRASELVA 5.943 2.971 



182 D.S. 

ANDIRÁ 17.537 1 8.768 

CORNÉLIO PROCÓPIO 42.614 1 1 21.307 

SANTA MARIANA 15.359 1 2 5. 119 
192 D.S. 

IBAITI 28.446 1 2 9.482 
JACAREZINHO 38.961 1 2 12.987 
STA. ANTONIO DA PLATINA 36.817 1 18.408 

=========================================================================== 
FONTE: SESB, 1980. 



ANEXO 4 - DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SA0DE NOS DIVERSOS DISTRITOS SANITÁRIOS. 

ENTRE PAR~NTESES FIGURAM O NÚMERO DE UNIDADES SANITÁRIAS PERTENCENTES ÃSMUNICIPALIDADES. 

129 

UMUARAMA 

( 1 4) 

109 
l 

CASCAVEL 

(27) 

( 1 o) 

-:-;:-.,.-..J MAR IN GÁ 

CIANORTE (O) 

( 2) 

' 119 

CAMPO, MOURÃO 

( 4) 

59 

179 

LONDRINA 

( 1 o) 

GUARAPUAVA 

( 1 3) 

79' 
PATO 
BRANCO 

( 4) 

I 

39 

PONTA GROSSA 

( 9) 
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