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1 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

1.1 DIRETRIZ. ADESÃO A GESTÃO PLENA EM SAÚDE 

1.1.1 Objetivo 

Aderir a Habilitação da Gestão plena de financiamento e ações em saúde. Com responsabilidade de comandar um sistema de saúde exercendo as funções de 

coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Criação do grupo condutor do processo 

de implantação da gestão plena. 

 

Criação do Grupo 
Manutenção do Grupo 100% 100% - - 

Estudo da adesão a gestão plena. 

 
Percentual de estudo. Estudo realizado 90% 100% - - 

Articular capacitação do profissionais na 

implantação da gestão plena 
Articulação realizada. Articulação Mantida. 100% 100% 100% 100% 

Capacitar profissionais envolvidos no 

planejamento e execução da implantação 

da gestão plena. 

Percentual da capacitação. Profissionais capacitados. 80% 100% 100% 100% 

Reestruturação do organograma da SMS Organograma reestruturado. Organograma reestruturado. 80% 100% 100% 100% 

Processo do aumento do quadro funcional 

de acordo com as necessidades 

identificadas na estruturação do 

planejamento da gestão plena. 

Percentual de execução do processo. 
Alcançar a quantidade necessária de 

profissionais. 
60% 80% 90% 100% 

Adesão à Gestão plena em saúde. Adesão à gestão. Município em Gestão Plena em Saúde. 0 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2 SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

A Superintendência de Atenção Primária é responsável pelos serviços de Atenção Básica (AB) que engloba os Programas de Saúde, Assistência 

Farmacêutica e Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município do Rio Grande.  

Os Programas de Saúde são um conjunto de ações implementadas com o objetivo de melhorar as condições de saúde da população. Atualmente, a 

Secretaria de Município da Saúde (SMS) possui em atividade dezoito Programas, que atuam através de procedimentos assistenciais, campanhas de saúde e 

eventos, nas Unidades de Básicas Tradicionais e da Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Assistência Farmacêutica (AF) é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o 

medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. Neste sentido, a Farmácia Municipal tem sua sede no prédio da SMS e, também, 

está descentralizada nas UBS 24horas Cassino e Parque Marinha. 

As Unidades de Saúde estão divididas em duas modalidades de atenção aos usuários, podendo ser: Unidade Básica de Saúde (UBS) do modelo 

Tradicional ou Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF). A Atenção Primária em Saúde (APS) no SUS tem dentre outros, o atributo de organizar o cuidado 

no primeiro nível de atendimento prestado. A atenção se processa mediante o primeiro-contato, a garantia de acesso, o cuidado para um amplo espectro de 

necessidades de saúde, a continuidade desta atenção com o estabelecimento de vinculo. A APS é oferecida basicamente em dois cenários: Unidades Básicas 

de Saúde Tradicionais (UBS) com ou sem agentes comunitários de saúde, e as Unidades com Estratégia da Saúde da Família (UBSF). Ambas são estruturas 

fixas localizadas próximas à moradia do cidadão, em áreas geograficamente delimitadas. Embora as UBS sendo referência para uma população adstrita de 15 

a 20 mil habitantes não é igualmente tão próxima, quanto as unidades da ESF, que cobrem contingentes populacionais menores.  

A UBS disponibiliza atendimento nas especialidades básicas de clínica médica, ginecologia, pediatria, ações de enfermagem, de odontologia. O 

atendimento é para consultas agendadas (condições crônicas) como pronto-atendimento (condições agudas), ações de imunização e vigilância epidemiológica. 

Atualmente possuímos 07 (sete) UBS: BGV, Hidráulica, Junção, Materno Infantil, Parque São Pedro, Rita Lobato e Barra (turno estendido). 

A ESF tem como pressupostos: o reconhecimento da determinação social no processo saúde-doença e da saúde como um direito de cidadania; a eleição 

da família e de seu espaço social como núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde; a prestação de atenção integral, contínua e de boa qualidade nas 

especialidades básicas de saúde à população adstrita, a busca da satisfação do usuário por meio do estreito relacionamento entre equipe de saúde e a comunidade; 



15 
 

o estímulo à organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social e o estabelecimento de parcerias, buscando desenvolver ações intersetoriais. 

A equipe é responsável por atuar em ações de promoção da saúde, de prevenção e de tratamento e reabilitação a agravos. Atualmente a ESF cobre 56% do 

município, nas áreas rural, zona oeste e litorânea. 

As principais ações programáticas para o ciclo 2018 – 2021 estão descritas por cada Programa de Saúde e Setor desta Superintendência, contudo, há ações gerências 

fundamentais para que tais ações se realizem plenamente, sendo estas: 

A. Alteração do organograma atual, aglutinando os Programas de Saúde e Setores em núcleos que permitirão maios eficiência dos serviços prestados aos usuários do 

SUS (p. 5);  

B. Informatização de todas as Unidades de Saúde; 

C. Contratação de Recursos Humanos, que proporcionará a redução de horas extraordinárias e aplicação das Políticas Públicas sem interrupções em casos de 

contenção de gastos/investimentos públicos. 
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3 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

3.1 CONTEXTO ATUAL 

 A Estratégia de Saúde da Família conta atualmente com trinta e seis equipes de Saúde da Família e doze equipes de saúde bucal divididas em vinte 

quatro Unidades Básicas de Saúde da Família, além de uma unidade móvel de odontológica para atendimento das UBSF’s que ainda não possuem equipe de 

saúde bucal. As equipes da ESF atuam em regime de 40h semanais, sendo apoiadas pelos profissionais do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), 

composto por psicólogo, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta e educador físico, num total de cinco equipes de NASF. 

 Quanto à cobertura populacional, toda a equipe tem a responsabilidade de assistência, educação e vigilância em saúde de uma população adstrita, sendo, 

em média, populações de 3000 (três mil) habitantes por equipe com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.  

 Todas as equipes realizam o acolhimento do usuário que acessa a Unidade de Saúde da Família, prestando assistência à demanda espontânea e 

epidemiologicamente definida de acordo com o diagnóstico de cada território. São realizados atendimentos preventivos, curativos e reabilitadores de todos os 

componentes do ciclo vital, da criança ao idoso, independentemente da doença ou da presença de doença. São realizadas ações de assistência em saúde na 

Unidade de Saúde e nos domicílios cadastrados nestes territórios, em relação a atenção médica, de enfermagem, odontológica, visitas de agentes comunitários 

de saúde e acompanhamento pelo Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), mediante matriciamento com as equipes de referência.  

 Estas atividades dividem-se desde assistência em situações de emergência e pronto-atendimento com corresponsabilização até pré-natal, puericultura, 

atenção a doenças crônico-degenerativas, procedimentos cirúrgicos, imunizações, orientações, anticoncepção, visitas domiciliares, curativos, avaliação de 

sinais vitais, atendimento em saúde mental, infectologia, além de outros problemas de saúde que a comunidade venha a apresentar. 

  As equipes têm a responsabilidade de fomentar e participar do controle social do seu território, manter atualizado seu cadastro de usuários, realizar o 

diagnóstico de área avaliar as características sociais e econômicas da região, participar de atividades na escola com os estudantes e professores, discutindo 

temas relacionados com a saúde.  

 A UBSF é um espaço de cidadania para o empoderamento da população quanto aos seus direitos fundamentais de acesso a saúde. Além disso, a equipe 

deve referenciar os casos menos prevalentes ou que necessitam de apoio especializado ou intensivo em nível secundário ou terciário, coordenando os cuidados 

realizados por terceiros, exercendo o papel de organizador das demandas do paciente, ordenando o fluxo do usuário no sistema de saúde.  
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A proposta da coordenação da estratégia saúde da família é a ampliação de 30% dos serviços da ESF no município do Rio Grande para os anos de 2018 

a 2020, além da qualificação do serviço nas regiões já cobertas pela ESF, alcançando assim o patamar de mais 80% de cobertura em equipes de ESF e 54% de 

cobertura em equipes de saúde bucal, além de 80% de cobertura do NASF. Em números absolutos ao longo dos anos de 2018 a 2021 o município de Rio 

Grande passaria a prestar atendimento através da Atenção Básica, centrado na ESF, para aproximadamente 167.200 (cento e sessenta e sete mil e duzentos) 

habitantes, do total de 207.000 (duzentos e quatro mil) habitantes que residem atualmente na cidade conforme. 

3.2 PLANO 2018 - 2021 

 

Diretriz Geral 

Ampliar o acesso da população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais e fortalecer a atenção 

integral.  

Objetivo geral 

Fortalecer a Atenção Básica à Saúde, por meio da implantação de diretrizes centradas na PNAB/2017, organizadas a partir da ESF. 

3.2.1 Diretriz 1 

Manutenção, Qualificação e ampliação da rede serviços da Atenção Básica centrada na Estratégia de Saúde da Família. 

3.2.1.1 Objetivo 1 

Realizar manutenção periódica da infraestrutura física das Unidades Básicas de Saúde garantindo a ambiência dos estabelecimentos de saúde para o 

atendimento aos usuários do SUS. 
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Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Manutenção da infraestrutura física 

das unidades básicas de saúde da 

família. 

Manter em condições de 

funcionamento as UBS, com 

manutenção periódica estrutural 

além da rede elétrica, lógica e 

hidráulica. 

Realizar manutenção em 100% das 

UBS, conforme as necessidades 

levantadas pelas equipes e 

comunidades dos bairros. 

100% 100% 100% 100% 

3.2.1.2 Objetivo 2 

Realizar reforma ou reforma/ampliação das Unidades Básicas de Saúde visando garantir a acessibilidade nessas UBS além de ampliar e restaurar a estrutura 

existente, afim de melhor prestar serviços às comunidades assistidas. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Ampliação e/ou reforma 

da infraestrutura física 

das unidades básicas de 

saúde da família. 

Adequação da 

infraestrutura das UBS 

para ampliação e 

qualificação dos 

serviços prestados pelas 

equipes. 

Reforma e ampliação de 

14 UBS 

UBSF 

Profilurb, Santa 

Tereza, Barra e 

BGV 

UBSF 

Quintinha, São 

Miguel II, Taim 

e Rita Lobato 

UBSF Santa 

Rosa, 

Cidade de 

Águeda e 

Junção 

UBSF 

São Miguel I, Ilha 

dos Marinheiros e 

Materno Infantil 

 

3.2.1.3 Objetivo 3 

Construção de novas unidades básica de saúde, para ampliação da cobertura de atendimento pela Estratégia de Saúde da Família, afim de garantir vigilância, 

monitoramento, acompanhamento, atendimento, prevenção e promoção de saúde para novas comunidades do município. 
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Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Construção de 

Unidades Básicas de 

Saúde. em áreas 

regiões com maiores 

índices de 

vulnerabilidade social 

 

Construção de UBS 

em bairros com maior 

vulnerabilidade 

social, elevados 

índices de violência, 

mortalidade infantil, 

IST´s e uso de 

drogas. 

Ampliação da 

cobertura da ESF de 

50% para 80% 

Construção de 

55% 

Construção UBS 

Querência, 

Bolaxa 

e Bernadeth 

60% 

Construção UBS 

BGV, Parque São 

Pedro, São João 

70% 

Construção UBS 

Parque Marinha II e 

Parque Guanabara e 

Navegantes 

80% 

Construção da 

UBS 

Bucholz, 

Hidráulica e 

Guaíba Rache 

 

 

Quadro complementar – estimativa de Custos para reforma, ampliação e construções das UBS  2018 - 2021  

Custos com reforma, ampliação e construções de unidades: Custo Total 
Recurso de Emenda 

Parlamentar 
Aporte  

Ano da 

Prioridade 

Reforma e Ampliação da UBS Profilurb R$ 350.000,00  R$ 350.000,00 2018 

Reforma e ampliação da UBS Barra  R$ 300.000,00 R$ 250.000,00 R$ 50.000,00 2018 

Reforma e ampliação UBS BGV R$ 300.000,00  R$ 300.000,00 2018 

Reforma e ampliação da UBS Santa Tereza R$ 300.000,00 R$ 99.900,00 R$ 200.100,00 2108 

Construção da UBSF Querência - Porte I R$ 772.000,00 R$ 618.800,00 R$ 153.200,00 2018 

Construção da UBSF Bolaxa - Porte I R$ 772.000,00 R$ 512.000,00 R$ 260.000,00 2018 

Construção da UBSF Bernadeth - Porte I R$ 772.000,00 R$ 200.000,00 R$ 572.000,00 2018 

Reforma e ampliação da UBS Quintinha R$ 270.000,00  R$ 270.000,00 2019 

Reforma e ampliação da UBS São Miguel II R$ 200.000,00  R$ 200.000,00 2019 

Reforma e ampliação da UBS Taim  R$ 300.000,00  R$ 300.000,00 2019 

Reforma e ampliação da UBS Rita Lobato R$ 300.000,00  R$ 300.000,00 2019 

Construção da UBSF BGV - Porte III R$ 1.040.000,00  R$ 1.040.000,00 2019 

Construção da UBS PARQUE São Pedro - Porte I R$ 772.000,00  R$ 772.000,00 2019 



21 
 

Construção da UBS Bosque /São João - Porte III R$ 1.040.000,00  R$ 1.040.000,00 2019 

Reforma e ampliação da UBS Santa Rosa R$ 300.000,00  R$ 300.000,00 2020 

Reforma da UBS Cidade de Águeda R$ 100.000,00  R$ 100.000,00 2020 

Reforma e ampliação da UBS Junção R$ 300.000,00  R$ 300.000,00 2020 

Construção da UBS Navegantes/Dom Bosquinho/Lar Gaúcho - Porte III R$ 1.040.000,00  R$ 1.040.000,00 2020 

Construção da UBSF Parque Marinha II - Porte III R$ 1.040.000,00  R$ 1.040.000,00 2020 

Construção da UBSF Parque Guanabara - Porte I R$ 772.000,00  R$ 772.000,00 2020 

Reforma e ampliação da UBS Ilha do Marinheiros R$ 100.000,00  R$ 100.000,00 2021 

Reforma e ampliação da UBS São Miguel II R$ 300.000,00  R$ 300.000,00 2021 

Reforma e ampliação da UBS Materno Infantil R$ 300.000,00  R$ 300.000,00 2021 

Construção da UBS Guaíba Rache - Porte III R$ 1.040.000,00  R$ 1.040.000,00 2021 

Construção da UBS Hidráulica - Porte III R$ 1.040.000,00  R$ 1.040.000,00 2021 

Construção da UBS Bucholz - Porte III R$ 1.040.000,00  R$ 1.040.000,00 2021 

 Total R$ 14.860.000,00 R$ 1.680.700,00 R$ 13.179.300,00  

Custos com equipamentos e mobília de 2018 a 2021 R$ 3.000.000,00   R$ 3.000.000,00 2018- 2021 

Gastos extras com aluguéis temporários durante reformas e ampliações  R$ 300.000,00   R$ 300.000,00 4 ANOS 

3.2.1.4 Objetivo 4 

Implantação de novas equipes de Estratégia de Saúde da Família nas unidades básica de saúde, para ampliação da cobertura de atendimento, afim de garantir 

vigilância, monitoramento, acompanhamento, atendimento, prevenção e promoção de saúde para novas comunidades do município, garantindo acesso 

universal. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Implantação de novas equipes de ESF 

Ampliar o serviço da ESF nas áreas 

que necessitam redivisão territorial e 

nas novas regiões do município que 

terão UBS construídas 

Ampliação da cobertura da ESF de 

50% em 2017 para até 80% no final 

do ano de 2021 

55% 

 

60% 

 

70% 

 

80% 

 

Implantação de novas equipes de 

Saúde Bucal 

Ampliar o serviço de saúde bucal na 

atenção básica / ESF 

Ampliação da cobertura da de saúde 

bucal na ESF de 25% em 2017 para 

até 55% no final do ano de 2021 

30% 40% 47% 55% 
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Implantação de novas equipes de 

NASF 

Ampliação do serviço do NASF 

atendendo todas equipes de ESF, 

acompanhando a implementação de 

novas equipes de ESF 

Ampliação da cobertura de NASF 

para 80% até o final do ano de 2021. 
55% 60% 70% 80% 

 

QUADRO COMPLEMENTAR - PREVISÃO DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DA ESF PARA IMPLANTAÇÃO 30 EQUIPES DE ESF 

COM SB e 5 NASF AO LONGO DOS ANOS DE 2018 - 2021 

 VALOR DO 

REPASSE 
2018 2019 2020 2021 Total 

Quantidade de equipes a serem 

implantadas 
 6 9 8 7 30 

Quantidade de NASF a ser 

implantado 
 1 2 1 1 5 

Implantação ESF Recurso Federal R$   50.000,00 R$     300.000,00 R$    450.000,00 R$     400.000,00 R$   350.000,00 R$ 1.500.000,00 

Implantação ESF Recurso Estadual R$   30.000,00 R$     180.000,00 R$     270.000,00 R$     240.000,00 R$   210.000,00 R$   900.000,00 

Incentivo ESF, Custeio Mensal 

(recurso federal) 
R$     7.100,00 R$     511.200,00 R$     766.800,00 R$     681.600,00 R$   596.400,00 R$ 2.556.000,00 

Incentivo ESF, Custeio Mensal 

(recurso estadual) 
R$     5.000,00 R$     360.000,00 R$     540.000,00 R$     480.000,00 R$   420.000,00 R$ 1.800.000,00 

Incentivo de Custeio Equipe de Saúde 

Bucal (recurso federal) 
R$     2.300,00 R$     165.600,00 R$     248.400,00 R$     220.800,00 R$   193.200,00 R$     828.000,00 

Incentivo de Custeio para Agente 

Comunitário de Saúde 
R$     1.014,00 R$     292.032,00 R$     438.048,00 R$     389.376,00 R$   340.704,00 R$ 1.460.160,00 

Incentivo de Custeio do NASF R$   20.000,00 R$     240.000,00 R$     480.000,00 R$     240.000,00 R$   240.000,00 R$ 1.200.000,00 
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Totais:  R$ 1.808.832,00 R$ 2.713.248,00 R$ 2.411.776,00 R$ 2.110.304,00 R$ 9.044.160,00 

 

3.2.2 Diretriz 2 

 Assegurar o acesso por meio de serviços de qualidade, garantindo o acesso universal, integral e equânime, sendo realizado em tempo adequado ao atendimento 

das necessidades de saúde dos usuários. 

3.2.2.1 Objetivo 1 

Ampliar o acesso e qualificar o acolhimento na Rede Básica de Saúde 

Ações Indicador Meta 2018 -2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Estruturar a Recepção Técnica 

Acolhedora, implementando o 

protocolo de acolhimento em 

todas UBS 

Manter processos constantes de 

capacitações e educação 

permanente para acolhimento 

humanizado nas UBS 

 

Capacitar 100% dos profissionais 

envolvidos no acolhimento até o 

final do ano de 2021 

50% 100% 100% 100% 

Indicador de resultado: 

Percentual de capacitações realizadas/previstas;                                              Percentual de profissionais capacitados/previstos 

3.2.2.2 objetivo 2 

Ampliar a capacidade resolutiva das unidades de saúde para qualificar os encaminhamentos às unidades especializadas e solicitações de exames 

complementares além de integrar os profissionais quanto as atividades que eles irão desenvolver na ESF e seu papel na RAS. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 
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Assegurar a realização dos 

procedimentos previstos no 

âmbito da Atenção Básica. 

Garantir por meio do 

provimento de infraestrutura 

e equipamentos e insumos 

em quantidade suficiente à 

realização de todos os 

procedimentos previstos na 

PNAB/2017 

 

100% das UBSF 
100% 100% 100% 100% 

Capacitar novos 

profissionais quanto aos 

fluxos vigentes 

Treinar os novos 

profissionais, que venham a 

compor o serviço da 

ESF/NASF, quanto aos 

fluxos vigentes para 

garantia de qualidade do 

atendimento do usuário na 

RAS 

Capacitar 100% dos novos 

profissionais 
100% 100% 100% 100% 

Fornecer apoio ao setor de 

regulação de consultas 

especializadas e autorização 

de exames 

Avaliar permanentemente os 

encaminhamentos 

realizados pelas UBSF’s ao 

serviço especializado e 

solicitações de exames, 

verificando os problemas, 

realizando a discussão entre 

os profissionais envolvidos 

no processo para 

intervenção e qualificação. 

Discussão semanal 

permanente entre gestão 

ESF, apoio 

médico/enfermagem/odonto

lógico e NASF, junto com 

CMCE 

Ação 

permanente 

Ação 

permanente 

Ação 

permanente 

Ação 

permanente 

Realizar curso introdutório 

sobre o serviço de 

ESF/NASF 

Realizar curso introdutório 

com carga horária de 40 

horas para todos novos 

profissionais que 

ingressarem no serviço da 

ESF/NASF 

Realização de curso 

introdutório para 100% das 

profissionais ingressantes na 

ESF/NASF conforme a 

necessidade 

Ação 

permanente 

Ação 

permanente 

Ação 

permanente 

Ação 

permanente 

Realizar educação 

permanente para todas as 

equipes de ESF, ESB e 

Educação permanente entre 

as equipes 

multiprofissionais de ESF, 

ESB e   NASF para 

Realizar encontros 

bimestrais de campo e 

núcleo de forma intercalada 

10 

encontros 

anuais 

sendo 5 

10 

encontros 

anuais 

sendo 5 

10 

encontros 

anuais 

sendo 5 

10 

encontros 

anuais 

sendo 5 
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NASF, conforme seu campo 

e núcleo de atuação. 

 

qualificação e padronização 

dos processos de trabalho 

totalizando 6 encontros 

anuais para cada 

para campo 

e 5 para 

núcleo 

para campo 

e 5 para 

núcleo 

para campo 

e 5 para 

núcleo 

para campo 

e 5 para 

núcleo 

Manutenção, ampliação e 

qualificação das atividades 

de integração ensino-

serviço. 

Ampliação dos programas 

de residência 

multiprofissional em saúde 

da família e de medicina de 

família e comunidade além 

de cursos de graduação 

Fornecer campos de práticas 

para qualificação 

profissional. 

Incentivar os profissionais 

da rede através estímulo a 

preceptoria. 

50% das 

equipes de 

ESF como 

campo de 

integração 

de ensino-

serviço 

50% das 

equipes de 

ESF como 

campo de 

integração 

de ensino-

serviço 

50% das 

equipes de 

ESF como 

campo de 

integração 

de ensino-

serviço 

75% das 

equipes de 

ESF como 

campo de 

integração 

de ensino-

serviço 

Elaboração e assinatura dos 

Contratos Organizativos de 

Ação Pública Ensino – 

Saúde (COAPES) entre 

instituições de ensino 

superior e SMS 

Formalização do processo 

de cogestão entre SMS e 

instituições de ensino e 

serviço 

Formalizar o COAPES com 

as instituições de ensino 

superior. 

Formalizaçã

o no ano de 

2018 

Manutenção 

do 

COAPES 

Manutenção 

do 

COAPES 

Manutenção 

do 

COAPES 

Indicador de resultado: 

1 - Percentual de procedimentos realizados na Atenção Básica entre os previstos (variação percentual no período). 

2-Percentual de novos profissionais capacitados entre os profissionais previstos. 

3- Avaliação quadrimestral do número de encaminhamentos e solicitação de exames (Variação do percentual comparado ao período 

anterior e ao mesmo quadrimestre do ano anterior). 

4-  Percentual de novos profissionais da ESF com introdutório realizado entre os profissionais previstos 

 

3.2.3 Diretriz 3 

Garantir ações de promoção e prevenção dentro das redes temáticas de atenção à saúde (Cultura da Paz, Saúde e Cidadania, Saúde Bucal, Saúde do 

Escolar, Saúde Mental, Saúde Integral, Saúde da Pessoa com Deficiência, Saúde da Pessoa com Doenças Crônicas não Transmissíveis, Saúde da Pessoa com 

IST/AIDS, Saúde da População Indígena, Saúde da População LGBT, Saúde da População Negra,  Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Saúde da mulher, 

Saúde do homem Acompanhamento em todas as fases do ciclo vital:  Saúde criança, adolescente, adulto e idoso).   
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3.2.3.1 Objetivo 1 

Qualificar, ampliar e implantar novas ações de saúde nas equipes de ESF e NASF com enfoque nas redes temáticas de atenção. 

 Meta Anual 

Ações Indicador Meta 2018-2021 2018 2019 2020 2021 

Ordenar ações de prevenção, 

promoção, tratamento e 

reabilitação dos usuários do 

SUS seguindo os princípios da 

universalidade, integralidade e 

equidade, orientando as ações 

dos programas vigentes no 

município, baseado nas 

necessidades em saúde de cada 

região.  

Ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação de 

saúde voltadas as redes temáticas, pactuando os indicadores de 

cada de programa vigente no município. Ou novos programas a 

serem implantados conforme demanda da Atenção Básica. 

100% anualmente 100% 100% 100% 100% 

  Indicadores de resultado 

  Monitorar quadrimestralmente os indicadores de saúde do município junto aos sistemas de informação, avaliando os índices de cobertura de atendimento e 

as mudanças nos índices fornecidos por esses sistemas de informação (Ex.: Taxa de Mortalidade Infantil, Cobertura de atendimento ao pré-natal, índices de 

sífilis em gestante e sífilis congênita, indicadores do PMAQ) 
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4 FARMÁCIA MUNICIPAL 

4.1 DIRETRIZ 

Assistência farmacêutica 

 

4.1.1 Objetivo 1 

Adequação de recursos humanos na Assistência Farmacêutica do Município 

 

 
  Meta Anual 

Ações Indicador Meta 2018-2021 2018 2019 2020 2021 

 

Ampliação do quadro de Farmacêuticos nas 

Farmácias (Central, Parque Marinha, Itinerante e 

Almoxarifado de Medicamentos) 

Condições para que seja exercido 

Atenção Farmacêutica. 

 Total de 6 (seis) 

farmacêuticos. 
50% 20% 20% 10% 

 

 

Ampliação do quadro de auxiliares de farmácias 

(Central, Almoxarifado e Itinerante) 

Para que tenhamos atendimento 

especializado aos usuários do SUS.   

Total 20 (vinte) 

Auxiliares de Farmácia 
70% 10% 10% 10% 

Capacitação de motoristas para conduzir veículo 

direcionado a assistência farmacêutica 

Serviço qualificado, considerando o 

que está sendo transportando. 
 Total 2 (dois) 100% zero zero zero 
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4.1.2 Objetivo 2 

Adequação das dependências do Almoxarifado de Medicamentos e Implantação da Farmácia Itinerante 

 
                  Meta Anual 

Ações Indicador Meta 2018-2021 2018 2019 2020 2021 

 

Ampliação do Espaço Físico e estrutural para 

armazenagem dos medicamentos. 

Maior adequação do 

espaço em relação aos 

pré-requisitos para 

armazenamento de 

medicamentos. 

Duplicação do espaço e adequação 

existente com a devida estrutura 

material e tecnológica como: Ar 

condicionado (com capacidade 

compatível com a área abrangida), 

paleteira hidráulica, estantes, escadas, 

leitor de código de barras, 

impressora/etiquetas 

50% 50% ZERO ZERO 

Aquisição de 01(um) Micro-ônibus adequado 

para Farmácia itinerante com toda estrutura 

necessária para a funcionalidade. Prevendo 

instabilidade Climáticas com atendimento 

interno e externo. 

Ampliar atendimento à 

população, com custos 

reduzidos. 

01(um) Micro-ônibus para suprir as 

necessidades dos usuários de aquisição 

de medicamentos de forma 

descentralizada. 

100% ZERO ZERO ZERO 
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5 NÚCLEO DE CRÔNICOS 

5.1  HIPERDIA 

5.1.1 Diretrizes 

Garantir o cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do Sistema 

Único de Saúde – SUS, permitindo gerar informação para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática a 

todos os pacientes cadastrados.  Hoje o programa do HiperDia tem cadastrado conforme as planilhas utilizadas no setor 2.021 pacientes 

referentes aos 35 postos de saúde. As insulinas têm origem de verba estadual, porém compra de fitas, glicosímetros, lancetas e todo material humano 

envolvido no programa é fornecido pelo município. 

5.1.2 Objetivo 

Compor junto à rede de saúde, mais uma ferramenta de prevenção, combate, controle e monitoramento dos usuários diabéticos e hipertensos a 

nível de Atenção Básica. 

5.1.3 Indicadores 

Indicador de Saúde que o HiperDia se aplica é o Indicador nº 13 – Taxa de Mortalidade pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas 

não transmissíveis – DCNT – doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. 

O HiperDia complementa e dá suporte a outros serviços, para diminuir a taxa de mortalidade pelas Doenças não Transmissíveis, através da 

aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados. Além de suprir necessidade 

de insumos para os serviços de Urgência e Emergência Municipal e ações de promoção e prevenção à saúde. 
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5.1.4 Metas 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Ampliação da equipe 1 1 1 1 

Ações de prevenção e promoção à saúde 6 6 6 6 

Realização de seminários 1 1 1 1 

 

5.2  PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO 

5.2.1 Diretrizes 

Garantir um serviço de saúde de qualidade para pessoas que desejam sessar com vício do tabaco, fornecendo apoio médico, psicológico e 

medicamentoso nessa terapêutica. 

 O fornecimento de cadernetas e de medicamentos para esse programa ocorre via Estado. Os profissionais envolvidos e outros insumos são 

garantidos pelo município. 

5.2.2 Objetivo 

O Programa tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados 

do tabaco, seguindo um modelo no qual ações educativas, de comunicação, de atenção à saúde, associadas às medidas legislativas e econômicas, 

se potencializam para prevenir a iniciação do tabagismo, promover a cessação de fumar e proteger a população da exposição à fumaça ambiental 

do tabaco. 
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5.2.3 Indicadores 

Indicador de Saúde que o Programa de Combate ao tabagismo se aplica é o Indicador nº 13 – Taxa de Mortalidade pelo conjunto das quatro 

principais doenças crônicas não transmissíveis – DCNT – doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. 

 As ações são voltadas para combater as doenças Crônicas respiratórias e diversos tipos de câncer. 

5.2.4 Metas 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Capacitação de equipes 6 6 6 6 

Ações de prevenção e promoção à saúde 2 2 2 2 

Realização de seminários 1 1 1 1 

 

5.3 PROJETO VIDA ATIVA 

5.3.1 Diretrizes 

Garantir atendimento de usuários com Doenças Crônicas não Transmissíveis e idosos do município, complementando os Programas e ações 

da Rede de Atenção Primária existente, com realização de práticas de exercícios supervisionada e especializada, disponibilizada para 420 usuários 

do município, três vezes por semana além do acompanhamento dos parâmetros antropométricos, sanguíneos e de aptidão física localizada e 

cardiorrespiratória. Cobertura atual de unidades atualmente é de 20 UBS. Compõe a equipe técnica do projeto, 4 educadores físicos concursados e 

2 estagiários do curso de educação física da FURG. 

Este projeto é financiado totalmente pelo município, não possui financiamento externo e nem lei de regulamentação. 
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5.3.2 Objetivo 

Compor junto à rede de saúde, mais uma ferramenta de prevenção e combate as doenças crônicas não-transmissíveis a nível de Atenção Básica. 

5.3.3 Indicadores 

Indicador de Saúde que o Projeto Vida Ativa se aplica é o Indicador nº 13 – Taxa de Mortalidade pelo conjunto das quatro principais doenças 

crônicas não transmissíveis – DCNT – doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. 

Neste sentido o Projeto faz frente junto a outros serviços, para diminuir a taxa de mortalidade pelas Doenças não Transmissíveis, através 

da pratica da atividade física regular e incorporação de hábitos de vida mais saudáveis. 

5.3.4 Metas 

Metas 2018 2019 2020 2021 

Ampliação da cobertura de Unidades contempladas 1 1 1 1 

Ampliação da equipe de educadores físicos 3 0 0 1 

Ações de prevenção e promoção à saúde 4 4 4 4 

Realização de seminários 1 1 1 1 

Implementação das academias de saúde 1 1 1 1 
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6 NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

6.1 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA 

6.2 DIRETRIZES 

I- Gestão Inter federativa das ações de saúde da criança; 

II- II - Organização das ações e serviços na rede de atenção; 

III- III - promoção da saúde; 

IV- IV - Fomento à autonomia do cuidado e da corresponsabilidade da família; 

V- V - Qualificação da força de trabalho do SUS; 

VI- VI - planejamento E desenvolvimento de ações; 

VII- VII - incentivo à pesquisa e à produção de conhecimento; 

VIII- VIII - monitoramento e avaliação; e 

IX-  IX - Intersetorialidade. 

Legislação regulamentadora: Portaria Nº 1.130, de 5 de Agosto De 2015 Fica Instituída no Âmbito Do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Considerando: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC)a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, que dispõe sobre as 

políticas públicas para a Primeira Infância e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), dentro do 

Princípios do SUS e Observando os indicadores estabelecidos de 2017 a 2021, elaboramos o seguinte Plano.  

Objetivos: A PNAISC se estrutura em 7 (sete) eixos estratégicos, com a finalidade de orientar e qualificar as ações e serviços de saúde da criança no território 

nacional, considerando os determinantes sociais e condicionantes para garantir o direito à vida e à saúde, visando à efetivação de medidas que permitam o 
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nascimento e o pleno desenvolvimento na infância, de forma saudável e harmoniosa, bem como a redução das vulnerabilidades e riscos para o adoecimento e 

outros agravos, a prevenção das doenças crônicas na vida adulta e da morte prematura de crianças, a seguir relacionados: 

A Lei 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 227 determina que a criança seja atendida pela família, pela sociedade e pelo estado 

com prioridade absoluta.  

6.2.1 Indicadores 

A. Indicador Proporção de Diretriz Nacional: Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida 

(criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na 

atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. 

B. Indicador Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente 

(3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.  

a. Diretriz Nacional:Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com 

foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção 

do envelhecimento saudável. 

C. Indicador Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade. Tipo de Indicador Universal  

a. Diretriz Nacional :Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, 

com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na 

promoção do envelhecimento saudável.  

D. Indicador Número de casos novos de aids em menores de 5 anos. Tipo de Indicador Universal. 
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a. Diretriz Nacional :Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, 

com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na 

promoção do envelhecimento saudável. 

E. Indicador Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar. 

a. Diretriz Nacional: Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, 

adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na 

atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.  

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

a. Diretriz Nacional: Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, 

adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na 

atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. 

G. Indicador Taxa de mortalidade infantil. 

a. Objetivo/Relevância do Indicador Monitorar a assistência pré-natal, a vinculação da gestante ao local de ocorrência do parto evitando 

a sua peregrinação e as boas práticas durante o atendimento ao parto e nascimento e a qualidade da atenção hospitalar ofertada a crianças 

menores de 1 ano.  É importante acompanhar a Taxa de Mortalidade Infantil e seus componentes pois, a taxa de mortalidade neonatal 

vem caindo em menor velocidade comparado a mortalidade infantil pós-neonatal, especialmente nos estados das regiões norte e 

nordeste. A mortalidade neonatal precoce representa de 60 a 70% da mortalidade infantil, sendo que 25% destas mortes ocorrem no 

primeiro dia de vida. No período neonatal concentram-se riscos biológicos, ambientais, socioeconômicos e culturais, havendo 

necessidade de cuidados especiais; com atuação oportuna, integral e qualificada de proteção social e de saúde, direitos esses 
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reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 

(PNAISC).Indicador Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência. 

b. Diretriz Nacional: Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, 

adolescente, jovem, adultos e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na 

atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. 

H. Indicador Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica Tipo de Indicador Universal Diretriz Nacional Ampliar e qualificar 

o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de 

saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospital. 

I. Indicador Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF). 

a. Diretriz Nacional: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, 

equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, 

e garantindo o acesso a medicamentos. 
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6.2.2 Metas 

Legenda 

NC Não Cumpriu CP Cumpriu parcialmente CT cumpriu totalmente 

META AÇÃO Responsáveis Recurso 2018 2019 2020 2021 

Reduzir a 

mortalidade Infantil 

Reestabelecer o Comitê de Investigação de Óbitos 

Maternos-Infantis (CIOMI) do Rio Grande de 

natureza consultiva, 

educativa e fiscalizadora. Busca esclarecer as 

circunstâncias da ocorrência dos óbitos infantis e 

fetais, identificando e propondo ações estratégicas 

que contribuam para melhorar a qualidade da 

assistência, a fim de reduzir a mortalidade perinatal 

e infantil. 

Saúde da Criança 

Saúde da Mulher 

Saúde do Adolescente 

Programa de ISTs 

Comitê Municipal da 

Primeira Infância 

 

Humanos 

Espaço para 

reuniões. 

CT CT CT CT 

Ampliar a estratégia 

“Ser Saudável” 

Identificar os recém-nascidos de alto risco para 

dedicar a eles uma atenção especial já na 

maternidade. 

Saúde da Criança 

PIM/CF 

Maternidades 

Vigilância epidemiológica 

Profissional que 

faça a triagem 

neonatal e 

orientações ao RN 

de risco na 

maternidade. 

CT CT CT CT 
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Referenciar todos os recém-nascidos aos serviços 

de saúde da atenção básica e rede de intersetorial de 

atenção a criança. 

avaliar o desempenho da rede de serviços no 

atendimento a crianças no primeiro ano de vida. 

Unidades básicas de 

saúde 

Agentes Comunitárias de 

Saúde 

Material 

informativo. 

Reduzir número de 

casos de sífilis 

congênita 

Reduzir o número de 

óbitos de mulheres 

em idade fértil (10 a 

49 anos) 

 

Priorizar o atendimento de mães adolescentes, 

usuárias de drogas. 

Criar um protocolo de orientação para que todos 

disseminem a mesma informação. 

Realizar grupos na comunidade com as famílias. 

Saúde da Criança 

Saúde da Mulher 

Saúde do Adolescente 

Programa de ISTs 

Comitê Municipal da 

Primeira Infância 

. CT CT CT CT 

Reduzir casos novos 

de aids em menores 

de 5 anos 

 

Ações de orientação de alimentação da criança que 

não pode ser amamentada. 

Acompanhar com visitas domiciliares as crianças 

cujas mães tem diagnóstico de IST 

Saúde da Criança 

PIM/CF 

Saúde da Mulher 

Programa de ISTs 

 

Profissional 

sensível a questão, 

que atenda de modo 

humanizado e passe 

as informações de 

forma clara 

CT CT CT CT 
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e material 

educativo de fácil 

compreensão. 

Estimular o 

aleitamento materno 

em mulheres 

saudáveis. 

Realizar Capacitação na rede para profissionais, 

grupos com gestantes e dinâmicas para que a 

gestante se sinta empoderada para alimentar seu 

filho. 

Orientação nas maternidades. 

Saúde da Criança 

PIM/CF 

Saúde da Mulher 

Programa de ISTs 

 

Profissionais 

capacitados, capaz 

de acolher e escutar 

as inseguranças das 

gestantes. 

Espaço físico para 

reuniões, material 

de fácil 

compreensão. 

CT CT CT CT 

Reduzir o sofrimento 

durante os processos 

dolorosos 

Promover capacitação e Seminários sobre formas 

de reduzir o sofrimento do bebê no primeiro ano de 

vida nos estabelecimentos de saúde. 

Promover atividades nos postos de saúde durante as 

campanhas vacinais para que a criança se sinta mais 

calma e segura. 

Saúde da Criança 

PIM/CF 

Saúde da Mulher 

Vigilância 

Epidemiológica. 

Palestrantes. 

Profissionais 

sensibilizado com 

os cuidados na 

Primeira Infância. 

CT CT CT CT 
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Reduzir e prevenir 

riscos e agravos à 

saúde da população 

por meio das ações 

de vigilância, 

promoção e proteção, 

com foco na 

prevenção de 

doenças crônicas não 

transmissíveis, 

acidentes e 

violências, no 

controle das doenças 

transmissíveis e na 

promoção do 

envelhecimento 

saudável. 

 

Elaborar material lúdico e dinâmico para abordar 

assuntos como direito reprodutivo, ISTs, 

, Saúde, 

alimentação, higiene. 

 

PIM/CF 

Saúde da Criança 

Saúde do Adolescente 

Saúde na escola 

SMS 

SMCAS 

SMED 

ONGs, Sindicatos, etc. 

Jogos feitos em 

lona, espuma e 

confeccionados 

com material 

reciclável. 

CT CT CT CT 

Reduzir e prevenir 

riscos e agravos à 

saúde da população 

Realizar e participar de eventos descentralizados 

nos bairros atendidos com o Tema 

“#VemPraRuaBrincar” E “Semana do Bebê” com 

PIM/CF 

Saúde da Criança 

Música CT CT CT CT 
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por meio das ações 

de vigilância, 

promoção e proteção, 

com foco na 

prevenção de 

doenças crônicas não 

transmissíveis, 

acidentes e 

violências, no 

controle das doenças 

transmissíveis e na 

promoção do 

envelhecimento 

saudável. 

 

atividades, brincadeiras, escuta da primeira 

Infância, Orientações de saúde cuidados, Contação 

de histórias e músicas proporcionando as famílias 

momentos saudáveis de lazer. 

SMS 

SMCAS 

SMED 

Secretaria da 

Acessibilidade e 

Mobilidade Urbana. 

Secult 

SMTEL 

Secretaria do meio 

ambiente. 

ONGs, 

sindicatos, 

empresas, 

voluntários etc. 

Brinquedos 

pedagógicos 

Mascotes, 

escola de trânsito, 

programas da SMS 

e SMCAS. ônibus 

da informática e 

biblioteca 

Construção do Plano 

decenal Municipal da 

Primeira Infância. 

O PMPI é um plano de Estado, intersetorial, 

que visa o atendimento aos direitos das 

crianças na primeira infância (até os seis anos 

Gestão Municipal 

GTM 

Reuniões com 

comitê e gestão 

Municipal. 

CP CT CT CT 



42 
 

de idade) no âmbito do município, cuja 

elaboração é recomendada pelo Marco Legal da 

Primeira Infância (Lei 13.257/2016). O 

objetivo central do PMPI é articular diferentes 

setores da administração municipal com o 

objetivo de estabelecer metas e complementar 

suas ações, para cumprir o dever do Estado na 

garantia da prioridade absoluta dos direitos das 

crianças, previsto na Constituição Federal. 

Monitores e Visitadores. 

Comitê Municipal Pela 

Primeira Infância. 

Sociedade Civil. 

Crianças 

Promover 

encontros na 

comunidade para 

que os gestores 

possam ouvir as 

crianças e suas 

famílias. 

 

6.3 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 

6.3.1 Diretriz 

Ação transversal de promoção do desenvolvimento infantil e do fortalecimento da Atenção Básica em Saúde, é uma Política Pública institucional 

de ação socioeducativa voltado às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Busca orientar as famílias e as gestantes, a 

partir de sua cultura e experiências, para que promovam o desenvolvimento integral de suas crianças desde a gestação até os seis anos de idade. 

Legislação regulamentadora: Instituída pela lei estadual 12.544 de 3 de julho de 2005, em âmbito Municipal pelo Decreto 14.295/2016 de 6 de 

dezembro de 2016 e regulado pela portaria estadual 578/2013 e com grupo Técnico reconhecido pela Portaria 053/2017 de 16 de outubro de 2017. 

Recursos: regulamentado pela portaria 578/2013 que define R$750,00 por visitador domiciliar ativo nos bairros vulneráveis e R$1000,00 por 

visitador ativo em área PPV. 
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Considerando: Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a Primeira Infância e altera a Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), aLDBEN, dentro 

do Princípios do SUS e Observando os indicadores estabelecidos de 2017 a 2021 elaboramos o seguinte Plano. 

Dados do PIM: 

Município com 41 visitadores habilitados. 

14 ativos. 

168 famílias ativas. 

Recurso previsto:R$144.000,00 

6.3.2 Objetivos 

Proteger e cuidar a criança para que tenha vida plena e desenvolva seu potencial humano como forma eficaz de quebrar o círculo da pobreza, 

apoiando e fortalecendo as competências das famílias no cuidado e educação dos seus filhos pequenos, garantindo-lhes um bom começo da vida. 

O Investimento na Primeira Infância também reduz significativamente o ciclo da violência e internações hospitalares por causas evitáveis. 

A Lei 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 227 determina que a criança seja atendida pela família, pela sociedade e 

pelo estado com prioridade absoluta.  

6.3.3 Indicadores 

 

A. Indicador Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados. 
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a. Diretriz Nacional: Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, 

adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na 

atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. 

B. Indicador Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente 

(3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.  

a. Diretriz Nacional: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, 

com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na 

promoção do envelhecimento saudável. 

C.  Indicador Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade. Tipo de Indicador Universal  

a. Diretriz Nacional :Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, 

com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na 

promoção do envelhecimento saudável.  

D. Indicador Número de casos novos de aids em menores de 5 anos. Tipo de Indicador Universal. 

a. Diretriz Nacional :Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, 

com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na 

promoção do envelhecimento saudável. 

E. Indicador Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar Tipo de Indicador Universal Diretriz Nacional 

Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), 

considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes 

de atenção nas regiões de saúde.  
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F. Indicador Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos. 

a. Diretriz Nacional: Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, 

adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na 

atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.  

G. Indicador Taxa de mortalidade infantil. 

a. Objetivo/Relevância do Indicador Monitorar a assistência pré-natal, a vinculação da gestante ao local de ocorrência do parto evitando 

a sua peregrinação e as boas práticas durante o atendimento ao parto e nascimento e a qualidade da atenção hospitalar ofertada a crianças 

menores de 1 ano.  É importante acompanhar a Taxa de Mortalidade Infantil e seus componentes pois, a taxa de mortalidade neonatal 

vem caindo em menor velocidade comparado a mortalidade infantil pós-neonatal, especialmente nos estados das regiões norte e 

nordeste. A mortalidade neonatal precoce representa de 60 a 70% da mortalidade infantil, sendo que 25% destas mortes ocorrem no 

primeiro dia de vida. No período neonatal concentram-se riscos biológicos, ambientais, socioeconômicos e culturais, havendo 

necessidade de cuidados especiais; com atuação oportuna, integral e qualificada de proteção social e de saúde, direitos esses 

reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 

(PNAISC). 

H. Indicador Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência. 

a. Diretriz Nacional: Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, 

adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na 

atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. 
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I. Indicador Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica Tipo de Indicador Universal Diretriz Nacional Ampliar e qualificar 

o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades 

de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospital 

J. Indicador Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF). 

a. Diretriz Nacional: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, 

equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, 

e garantindo o acesso a medicamentos. 
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6.3.4 Metas 

Legenda: 

NC Não Cumpriu CP Cumpriu parcialmente CT cumpriu totalmente 

META AÇÃO Responsáveis Recurso 2018 2019 2020 2021 

Aumentar a 

cobertura de 

atendimento de 

crianças de 0 a 6 

anos e gestantes. 

Concurso Público para preenchimento do quadro 

estatutário e parceria com universidades para 

contratação de estagiários obedecendo a proporção 

definida por lei. 

SMS 

SMCAS 

SMED 

Humano- servidor 

estatutário e 

Estagiário 

30 42 50 54 

Acompanhamento 

das 

condicionalidades de 

Saúde do Programa 

Bolsa Família (PBF). 

Atender preferencialmente 

beneficiários do Bolsa família e BPC, 

e em situação de extrema pobreza 

SMS 

SMCAS 

SMED 

Humano 2% 3% 4% 5% 

Aprimorar as redes 

de atenção e 

promover o cuidado 

integral às pessoas 

nos vários ciclos de 

Atender às diversidades-crianças negras, 

quilombolas e indígenas dando atenção as 

orientações durante a gestação durante grupos de 

representação étnicas e também na visitação 

domiciliar. 

PIM/CF 

Saúde da Mulher 

Saúde da população 

Indígena. 

Recurso humano. 

Material 

pedagógico e 

atividades que 

resgatem a cultura 

CT CT CT CT 
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vida (criança, 

adolescente, jovem, 

adulto e idoso), 

considerando as 

questões de gênero e 

das populações em 

situação de 

vulnerabilidade 

social, na atenção 

básica, nas redes 

temáticas e nas 

Saúde da População 

Negra e Quilombola. 

Saúde da Criança. 

Saúde do Adolescente. 

própria da 

comunidade. 

Aprimorar as redes 

de atenção e 

promover o cuidado 

integral às pessoas 

nos vários ciclos de 

vida (criança, 

adolescente, jovem, 

adultos e idoso), 

considerando as 

questões de gênero e 

Realizar ações junto à comunidade prisional 

durante as visitas com os filhos como forma de 

estreitar os vínculos afetivos e também priorizar 

atendimento aos filhos das de mães apenadas nas 

residências onde são cuidados durante a restrição de 

liberdade das mães. 

PIM/CF 

Saúde Prisional 

Saúde da criança 

Recurso humano. 

Material 

pedagógico e 

dinâmicas que 

facilitem a 

aproximação da 

família. 

CP CT CT CT 
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das populações em 

situação de 

vulnerabilidade 

social, na atenção 

básica, nas redes 

temáticas e nas redes 

de atenção nas 

regiões de saúde. 

Capacitar os 

profissionais 

visitadores e 

monitores para 

orientarem as 

famílias 

adequadamente. 

Priorizar a participação de 

educadores/visitadores em capacitações 

fornecidas pelo município e estado sobre 

assuntos que colaborem com a realização do 

trabalho conforme o texto do artigo 10° da lei 

13.257 que institui o Marco legal da Primeira 

Infância. 

PIM/CF 

SMS 

SMCAS 

SMED 

Agenda de 

seminários, fóruns 

e capacitações do 

município e 

também as 

capacitações 

ofertadas pela 

secretaria Estadual 

do RS e MDS. 

CT CT CT CT 

Valorizar o brincar 

como forma 

privilegiada de a 

criança se expressar, 

Formação de espaços lúdico-ambientes favorecendo 

o brincar, o jogo e a diversão, estimulando a 

expressão corporal, sonora, verbal e plástica, no 

qual podem se encontrar brinquedos de diferentes 

PIM/CF 

SMS 

SMCAS 

Recurso humano. 

Espaço Físico em 

Posto de Saúde, 

CRAS, Associação 

CT CT CT CT 
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interagir e aprender 

sobre o mundo, bem 

como de desenvolver 

resiliência em 

momentos 

desafiadores; 

disseminar junto as 

mães, pais e 

familiares 

informações básicas 

sobre 

a importância do 

brincar e da interação 

no desenvolvimento 

integral da 

Primeiríssima 

Infância. Gerar ações 

qualificadas junto à 

comunidade. 

tipos e para diferentes fases do desenvolvimento 

infantil e podem ser organizados em postos de 

saúde, associações de bairro, CRAS, praças e outros 

espaços nas comunidades atendidas pelo Programa. 

 

SMED 

ONGs, Sindicatos ou 

empresas que sejam 

parceiros. 

de moradores, 

containers. 

Material 

pedagógico. 

Brinquedos que 

estimulem a criança 

na sua 

integralidade. 

Circuitos de 

brinquedos 

espumados próprios 

para faixa etária 

atendida. 
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Reduzir e prevenir 

riscos e agravos à 

saúde das famílias 

por meio das ações 

de vigilância, 

promoção e proteção, 

com foco na 

prevenção da 

transmissão vertical, 

ISTS etc. 

Elaborar material lúdico e dinâmico para abordar 

assuntos como direito reprodutivo, ISTs, 

Saúde, 

alimentação, higiene. 

 

PIM/CF 

Saúde da Criança 

SMS 

SMCAS 

SMED 

ONGs, Sindicatos, etc. 

Jogos feitos em 

lona, espuma e 

confeccionados 

com material 

reciclável. 

CT CT CT CT 

Reduzir e prevenir 

riscos e agravos à 

saúde da população 

por meio das ações 

de vigilância, 

promoção e proteção, 

com foco na 

prevenção de 

doenças, 

potencializar 

cuidados com a 

Realizar e participar de eventos descentralizados 

nos bairros atendidos com o Tema 

“#VemPraRuaBrincar” E “Semana do Bebê” com 

atividades, brincadeiras, escuta da primeira 

Infância, Orientações de saúde cuidados, Contação 

de histórias e músicas proporcionando as famílias 

momentos saudáveis de lazer. 

PIM/CF 

Saúde da Criança 

SMS 

SMCAS 

SMED 

Secretaria da 

Acessibilidade e 

Mobilidade Urbana. 

Música 

Brinquedos 

pedagógicos 

Mascotes, 

escola de trânsito, 

programas da SMS 

e SMCAS. ônibus 

da informática e 

biblioteca 

CT CT CT CT 
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higiene das crianças, 

e diminuir incidência 

de violência. 

 

Secult 

SMTEL 

Secretaria do meio 

ambiente. 

ONGs, 

sindicatos, 

empresas, 

voluntários etc. 

Inserir o PIM no 

PROGRAMA DE 

MELHORIA DE 

ACESSO E DA 

QUALIDADE DA 

ATENÇÃO 

BÁSICA 

O visitador, que é considerado agente de saúde 

pública dentro das equipes de saúde, além de se 

motivar com o incentivo financeiro ainda 

colaborará para atingir as metas e aumentar o 

desempenho da equipe. 

Gestor SMS 

Gestor Municipal 

Alteração na Lei 

n°7.268 que dispõe 

sobre o pagamento 

do incentivo. 

CP CT CT CT 
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7 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE 

O PSA atualmente desenvolve a implementação da caderneta de saúde do adolescente no município do Rio Grande, e tem como objetivo atuar na 

implementação das diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde. O Projeto Olhar Brasil tem o objetivo de identificar problemas visuais em 

100% dos alunos matriculados na rede pública de ensino. 

7.1 OBJETIVOS  

Revitalização do Programa de Atenção Integral à Saúde do Adolescente. 

7.2 DIRETRIZES, METAS E INDICADORES 

 

A. Revitalização do Programa de Atenção Integral à Saúde do Adolescente 

 

Ação 

 

Objetivo 

 

Meta 

 

Indicadores de 

Resultados 

 

Prazo 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Promoção de grupos para 

prevenção das doenças 

transmissíveis 

Garantir à comunidade escolar o 

acesso às informações sobre 

IST’S 

Diminuir indicadores negativos, quanto a 

prevalência de doenças transmissíveis 

em adolescentes e jovens adultos de 14 a 

24 anos. 

 

Indicadores 

Epidemiológicos. 
25% 50% 75% 100% 

Formação de Multiplicadores 

em saúde. 

Garantir à comunidade escolar o 

acesso às informações sobre 

IST’S 

Diminuir indicadores negativos, quanto a 

prevalência de doenças transmissíveis 

 

Indicadores 

Epidemiológicos. 
25% 50% 75% 100% 

Utilização da caderneta do 

adolescente 

Disponibilizar o acesso dos 

adolescentes a caderneta do 

adolescente 

Todas as unidades de saúde tenham 

conhecimento da importância da 

caderneta do adolescente 

Utilização da caderneta do 

adolescente 
100% 100% 100% 100% 
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8 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

O Programa Saúde na Escola (PSE) desenvolve suas ações em paralelo com o Programa Saúde do Adolescente (PSA) e o Projeto Olhar Brasil. O 

PSE atua em parceria com a estratégia de saúde da família (ESF) e a rede de educação do município, promovendo o fortalecimento do trabalho 

intersetorial a nível local, através de atividades educativas e preventivas de promoção, prevenção e atenção à saúde com linhas de educação 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS), que visam contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública, desenvolvimento da 

cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras 

Incentivo da União Portaria Federal Nº 1.055/2017 – incentivo Federal de R$ 5.076,00 para envolver até 600 estudantes, acrescido de R$ 

1.000,00 a cada intervalo entre 1 e 800 estudantes. 

8.1 OBJETIVOS 

• Ampliação da pactuação do Programa Saúde na Escola; 

• Ampliação do acesso de educandos ao Projeto olhar Brasil. 
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8.2 DIRETRIZES, METAS E INDICADORES 

A. Ampliação da pactuação do Programa Saúde na Escola; 

 

Ação 

 

Objetivo 

 

Meta 

 

Indicadores de 

Resultados 

 

Prazo 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Ampliação da pactuação do 

Programa Saúde na Escola 

Garantir à comunidade escolar o 

acesso às ações e serviços de 

saúde, dentro das diretrizes do 

SUS  

Estimular a participação da comunidade 

escolar na construção de melhores 

condições de saúde e qualidade de vida. 

Ampliação de Adesão 0 % 25 % 35% 60% 

Realização de estudo conjunto 

do território pelos 

profissionais da Unidade 

Educacional e da Unidade 

Básica de Saúde de referência 

para apropriação da realidade 

local e inserção nas ações do 

Programa Saúde na Escola 

Elaborar diagnóstico do 

território, identificando 

situações de vulnerabilidade e 

seus determinantes sociais, com 

apropriação do perfil 

epidemiológico 

Planejamento conjunto: Planejamento, 

implementação, monitoramento e 

avaliação das ações 

e práticas adotadas 

. Mapeamento de área 

 

 

25% 50% 75% 100% 

 

B. Ampliação do acesso de educandos ao Projeto olhar Brasil. 

 

Ação 

 

Objetivo 

 

Meta 

 

Indicadores de 

Resultados 

 

Prazo 

2018 2019 2020 2021 

Repactuar o termo de 

Cooperação entre FURG e PSE 

Aumentar a disponibilidade de 

consultas oftalmológicas 

 

Diminuir o tempo de espera dos 

educandos 

Diminuição da demanda 

reprimida 
25% 50% 75% 100% 
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C. Estimativa de Recursos e de Gastos. Qualificação da Força de Trabalho. 

 

Ação Objetivo Meta Indicadores de Resultados 
Prazo 

2018-2021 

Recurso para aquisição de 

matérias educativos 

Promover uma qualidade 

melhor de comunicação para 

sociedade 

Através de material 

comunicativo para alcançar o 

maior número de população 

 

Cartazes, faixas, 

Flyer, Banner, material 

impresso, impressão de 

protocolos. 

 

Gasto por recursos por ano 

Recurso para participação de 

cursos e eventos 
Qualificar o profissional 

Proporcionar qualificação 

profissional para aplicação em 

serviço. 

Curso de especialização 

Participação das capacitações 

especifica do PSE, encaminhas 

pela 3º. 

 

Participação de seminário e 

fóruns focados em Saúde do 

adolescente/Saúde Mental. 

 

Curso de informática básica 

para a profissional 

administrativa do setor. 

 

Aquisição de computador, ar 

condicionado, mesa, cadeiras, 

impressora com scanner 

 

Melhor organização do serviço 

Lançamento dos dados no 

sistema. 

Impressão de documentos. 

Utilizar verba Fundo Municipal 

de Saúde- SUS 

Todos os anos conforme 

necessidade 

Aquisição de material de 

escritórios 
Necessário para uso no serviço 

Ofertar material para efetuar a 

demanda 

 

Materiais de escritórios 

Compra de materiais conforme 

necessidade 

 

Aquisição de passagem e diárias 

para curso de capacitação 

 

Alimentação transporte 

Qualificar o profissional 

Promover a participação de 

qualificação profissional para 

uso em sua atribuição. 

Recurso da União 

 

 

 

 

Conforme necessidade 
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9 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

A Política Municipal de Alimentação e Nutrição- PNAN criada no ano de 1999 e atualizada pela Portaria nº 2.715, de 17 de novembro de 2011, 

tem como propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas 

alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e 

nutrição. 

A PNAN orienta as ações de promoção de hábitos alimentares saudáveis em todas as faixas etárias e condições, com ênfase no aleitamento materno, 

na alimentação complementar saudável e no fortalecimento da autonomia do indivíduo na escolha de práticas alimentares a partir de uma reflexão 

crítica.  

As diretrizes que integram a PNAN indicam as linhas de ações para o alcance do seu propósito, capazes de modificar os determinantes de saúde e 

promover a saúde da população. 

Incentivo da União Sus Nutrição – Federal repasse de 70.831,80. Orçamento disponível de R$21.520,00 para aquisição de compras. 

9.1 OBJETIVOS 

Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção, proteção, utilização de mecanismos que 

propiciem a ampliação do acesso da atenção básica, fortalecendo as ações de promoção da alimentação saudável. 

 

 

 



58 
 

9.2 DIRETRIZES, METAS E INDICADORES 

 

A. Monitoramento da situação alimentar e nutricional 

Ação Objetivo Meta Indicadores de Resultados 
Prazo 

2018 2019 2020 2021 

Atendimento nutricional 
Avaliar o estado 

nutricional. 

Diminuir o percentual da 

população com doenças 

crônicas e   desnutrição. 

Prevenção e Tratamento 5% 5% 5% 5% 

Sistema Nacional de 

Vigilância Nutricional - 

SISVAN 

Fazer vigilância alimentar 

e nutricional (SISVAN); 

Alimentar o sistema para 

repasse de Recurso do 

SUS 

Alimentar sistemas - 

programas de 

suplementação 

medicamentosa de 

micronutrientes, ferro. 

 

 

    

 

B. Prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição. Promoção de práticas alimentares e estilos 

de vida saudáveis 

Ação Objetivo Meta Indicadores de Resultados 
Prazo 

2018-2021 

Promover grupos para 

prevenção e tratamento 

das doenças crônicas. 

Prevenção de doenças 

crônicas através da 

alimentação saudável  

Reduzir as doenças 

crônicas promovendo a 

alimentação saudável, 

através de grupos 

direcionados para 

determinada patologia. 

Prevenção de doenças 

crônicas através da 

alimentação saudável 

Em todos os atendimentos 
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Atendimentos nas 

Unidades Básicas de 

Saúde  

Reeducação alimentar e 

prevenção e tratamento de 

doenças crônicas  

 

Redução das patologias 

através de práticas 

alimentares saudáveis  

Prevenção de doenças 

crônicas através da 

alimentação saudável 

Em todos os atendimentos 

Ações de educação 

alimentar  

Informação de prevenção 

para doenças crônicas 

através de uma 

alimentação saudável  

Conscientizar a população 

através de palestras e 

ações pedagógicas  

Palestras 

 

Ações pedagógicas 

 

Reeducação alimentar  

Em todos os atendimentos 

Aleitamento materno  

Fornecer informação 

quanto alimentação da 

gestante, nutriz, e do bebe.  

Reduzir a obesidade e 

desnutrição infantil 

Trabalhar em conjunto 

com a equipe de 

enfermagem 

1 x ano de 2018-2021 
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C. Organização da Atenção Nutricional 

Ação Objetivo Meta Indicadores de Resultados 
Prazo 

2018 2019 2020 2021 

Contratação de servidor 

Nutricionista 

Distribuição de tarefas dentro 

do Programa de Alimentação 

e Nutrição. 

 

Suprir a Falta de atendimento 

nas Unidades básicas 

Atingir 14 servidores 

Nutricionistas no período de 4 

anos, para garantir os 

princípios de integralidade, 

universalidade e 

resolubilidade do SUS 

Nutricionista para 

coordenação. 

 

Nutricionista para Atender em 

Unidades Básicas. 

 

Nutricionista responsável 

somente pelas fórmulas 

nutricionais, distribuição, 

recebimento e lançamento dos 

processos do Estado. 

 

Nutricionista para Programa 

de alimentação e Nutrição nas 

liberações via sistema de 

fórmulas e trâmite burocrático 

4 4 3 3 

Contratação de servidor 

estoquista do sexo masculino 

Organização e recebimento e 

entrega de fórmulas 

nutricionais 

Minimizar os erros de entrega. 
Estoque organizado, limpo, 

etiquetado. 

2018-2021 

Manter 1 estoquista 

Contratação de estagiários ou 

estatutários 

Organização e distribuição de 

trabalho 
 

Sisvan 

Produtividade 

ESUS 

Eventos 

Bolsa Família 

Impressões de material 

Scaneamento de documentos 

5 5 5 5 
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Infraestrutura de 

armazenamento de fórmulas 

nutricionais 

Dispensação de fórmulas 

nutricionais Município e 

Estado 

Armazenamento de fórmulas 

Necessita de 2 salas grandes 

para almoxarifado para 

armazenamento das fórmulas 

do Município e do estado, 

com ar condicionado. 

#Estrados adequados para 

armazenamento das fórmulas 

2018 -2021 

Providencias para 2018 

 

Infraestrutura Atendimento 

adequado aos pacientes 

 

 

Fornecer infraestrutura para 

pacientes 

Atender adequadamente aos 

pacientes 

Necessita de guichê para 

atendimento aos pacientes e 

uma sala de espera para os 

mesmos aguardarem enquanto 

ocorre a liberação e entrega 

das fórmulas 

2018 -2021 

Providencias para 2018 

 

 

Infraestrutura da sala das 

nutricionistas 

 

Espaço adequado e reservado 

para atender os pacientes 

Atender os pacientes e 

representantes de fórmulas 

num espaço adequado 

Sala ampla com ventilação, e 

ambiente claro com ar 

condicionado. 

2018 -2021 

Providencias para 2018 

 

 

Retirada de fórmulas na 3º 

coordenadoria 

 

 

 

Disponibilidade de viaturas 

Capacitação dos motoristas 

para deslocamento a 3º 

coordenadoria de Pelotas para 

retirada e entrega das fórmulas 

Disponibilidade de viatura 

para levar o profissional para 

conferencia das fórmulas e o 

caminhão com carregadores 

para retirada de fórmulas 

2018 -2021 

Providencias para 2018 
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D. Cooperação e Articulação para a Segurança Alimentar e Nutricional. 

o Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção à saúde, de modo articulado ás demais ações de SAN, 

considerando todos os ciclos da vida. 

o Intensificar, fortalecer e ampliar a promoção da SAN na rede de atenção básica, alinhada às diretrizes da PNAN. 

Ação Objetivo Meta Indicadores de Resultados Prazo 

Educação Alimentar e 

Nutricional e 

assistência nutricional 

Desenvolver ações de 

prevenção e cuidado 

integral dos agravos 

relacionados à 

alimentação e nutrição 

Criar grupo de trabalho para 

elaboração de protocolos. 

Divulgar junto aos 

profissionais da atenção 

básica 

Percentual de UBS com protocolos de 

avaliação nutricional implantado entre as 

UBS existentes 

2019 

Implantar o Programa 

Nutrição 

Proporcionar boa 

alimentação e ensinar 

sobre aproveitamento 

integral dos alimentos, 

através de receitas fáceis 

e de baixo custo, 

custeada pelo município. 

Constituir grupo para 

planejamento das ações de 

alimentação saudável. 

Aproveitamento integral dos alimentos e a 

educação alimentar para diversas faixas 

etárias. 

 

Oferecendo para creches, casa de idosos, 

orfanatos, comunidades carentes. 

 

Parceria com a Secretaria de Município da 

Educação e Secretaria de Município de 

Assistência Social 

2019 

Palestras, rodas de 

conversas, seminários, 

cursos e oficinas em 

SAN 

 

 

Objetivo dar formações 

(servidor) escolas, postos 

de saúde entre outros 

equipamentos público. 

 

Meta alcançar toda a rede de 

abrangência 

Mobilização de parceiros; 

Elaboração dos cursos; 

Mobilização dos interessados; 

Nº de atividades realizadas e nº de pessoas 

alcançados 

 

Parceria com a Secretaria de Município da 

Educação e Secretaria de Município de 

Assistência Social 

2019 
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E. Estimativa de Recursos e de Gastos. Qualificação da Força de Trabalho. 

 

Ação Objetivo Meta 
Indicadores de 

Resultados 

Prazo 

2018-2021 

Recurso para aquisição 

de matérias educativos  

Promover uma 

qualidade melhor de 

comunicação para 

sociedade 

Através de material 

comunicativo para 

alcançar o maior 

número de população 

Cartazes, faixas, 

pirâmides alimentares, 

Flyer, Banner 

Jogo de memória de 

frutas 

Gasto por recursos por 

ano 

Recurso para 

participação de cursos e 

eventos 

Qualificar o profissional 

nutricionista 

Trazer novas estratégias 

de intervenção 

nutricional e educação 

nutricional 

Curso de especialização 2 cursos por 

nutricionista por ano 

 

Aquisição de 

computador, ar 

condicionado, mesa, 

cadeiras, impressora 

com scanner 

Melhor organização do 

serviço 

Lançamento dos dados 

no sistema. 

Impressão de todos os 

documentos e processos 

do estado e liberação de 

fórmulas 

Utilizar verba Fundo 

Municipal de Saúde- 

SUS Nutrição- Verba da 

União 

Todos os anos conforme 

necessidade 

Aquisição de material 

de escritórios  

Necessário para uso no 

serviço 

Ofertar material para 

efetuar a demanda 

Materiais de escritórios  Compra de materiais 

conforme necessidade  

Aquisição de passagem 

e diárias para curso de 

capacitação  

 

Alimentação transporte  

Qualificar o profissional Proporcionar   Recurso da União  

 

 

 

 

Conforme necessidade 
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10 PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Domicílios IBGE (2006), a realização de exames clínicos de mamas durante uma consulta 

ginecológica é menos frequente para mulheres negras que brancas. No período de 2007 a 2009 o risco de uma mulher negra de 10 a 29 anos de 

idade morrer por câncer de colo do útero foi 20% maior que apresentado para uma mulher branca na mesma faixa etária. 

Seja por dificuldades de acesso, por falta de informações ou mesmo por discriminação nos serviços. A morte materna ocorre com mais 

frequência entre mulheres negras. As principais causas destas mortes são pré-eclâmpsia e aborto. A população negra ainda apresenta maior risco 

de morte por causas externas, mais acentuadamente por homicídios. Tornando-se mais comum entre homens jovens entre 10 e 29 anos. Taxa de 

homicídio entre homens negros foi de 55,1; as mulheres negras jovens de 10 a 29 anos também são vítimas prevalentes de homicídio. Em 2008, a 

taxa de morte por esta causa foi de 3,4 para as brancas foi de 6,8 para as negras. 

O objetivo é propor instrumentos para aproximar o usuário e potencializar as ações. Envolver gestores e demais participantes da construção, 

como por exemplo, universidades, COMDESCCON, trabalhadores da saúde, sociedade civil e demais movimentos de equidade racial. Apesar de 

já ter sido pactuado o "Termo de compromisso que firma entre a Secretaria da Saúde do Estado e a Secretaria da Saúde do Município" em manter 

uma agenda contínua visando a implantação e implementação da Política Estadual de Atenção Integral a Saúde da População Negra do Município, 

por meio da adesão ao Programa de Combate ao Racismo Institucional na Atenção Básica (PCRI-AB), o 

Plano Municipal de Atenção Integral a Saúde da População Negra cria mecanismos para facilitar o acesso e qualifica a participação dos 

atores sociais no processo de trabalho em todos os pontos de atenção. Com compromisso de enfrentar e combater o racismo à frente das ações.  

Neste sentido, a Coordenação da Saúde da População Negra preconiza os objetivos específicos do Plano Municipal de Combate ao Racismo 

Institucional, em sintonia com a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da População Negra (PNAISPN) e da Política Estadual d de Atenção 

Integral a Saúde da População Negra. 
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Diversas ações estão ocorrendo para que haja efetivação. A ação, entre os atores sociais, deverá começar entre os coordenadores, apoiadores, 

gerentes, superintendentes e Inter secretarias pela sua transversalidade. Políticas transversais são imprescindíveis que façam parte do conjunto de 

ações preconizadas pelo SUS como um todo; devendo estar em completa afinação para pensar o perfil epidemiológico da população negra. Neste 

contexto, traçamos objetivos, diretrizes e metas para remodelar o perfil epidemiológico de 2018 a 2021. 

Será fundamental uma melhor afinação entre academia, gestão, usuários do SUS e controle social. Para alcançar um novo patamar social, 

destacando a necessidade de avançar na formação de profissionais para temática Saúde da População Negra, tanto nos cursos de graduação, quanto 

na educação permanente, pois as doenças prevalentes neste seguimento populacional possuem evidências científicas, mas não comprovadas; 

inviabilizando condições à população e aos profissionais direcionarem as necessidades deste grupo populacional-racismo institucional. Tornando-

se necessário avançar a visão estratégica sobre a política e gestão em saúde como um todo. 

A equidade deve ser eixo norteador para compreensão da vulnerabilidade. E o enfrentamento às discriminações históricas e as relações de 

poder ainda inscritas em nosso cotidiano. As iniquidades étnico-raciais no campo da saúde são enfoque de medidas de reconhecimento, valorização, 

e implementação de políticas inseridas como Políticas de Ação Afirmativa e Reparação, compreendidas como transversais por possuírem 

formulação, gestão, e operação compartilhadas nas três esferas de governo, em como em áreas correlatas da saúde como: saúde da mulher, do 

homem, da criança e do adolescente, do idoso, saúde mental, bucal, IST/AIDS, LGBT, segurança pública. 

Objetivos específicos: 

• Aplicação real da transversalidade das políticas públicas, visando o direito a saúde como um todo seja para equidade e igualdade. 

• Promoção da Equidade, preconizada pelo SUS 

• Estabelecer estratégias de aplicação ao Plano Municipal de Saúde para garantir o acesso a população negra a ações e serviços de saúde, de 

forma oportuna e humanizada, contribuindo para a melhoria das condições de saúde desta população para redução das iniquidades de raça, 

cor, identidade, gênero, orientação sexual, geração de classe, em como promoção de vida. 
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10.1 DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

 

Garantir o direito à equidade na efetivação do direito humano à saúde da população negra, em seus aspectos de promoção, prevenção, 

atenção, tratamento e recuperação de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis, incluindo as de maior prevalência. De forma 

compensatória na tentativa de minimizar a discriminação e a exploração sofrida, ao longo da história. Desta forma o recorte político e social ocorre 

em concordância com a análise dos aspectos de vida e saúde, possibilitando benefícios decorrentes da execução de uma política organizada que 

acompanhe a demanda e a realidade do país. 

A inclusão do item "identificação racial" em estudos científicos e outras ações é fundamental para reconhecer as condições e suas 

consequências no processo saúde- doença da população nesta vertente. Implementação de dispositivos para promoção do enfrentamento ao racismo 

estrutural e institucional; atenção aos agravos prevalentes; visibilizarão e valorização das contribuições de cultura afro-brasileira com garantia dos 

diversos atores políticos na consolidação do SUS, os seus potenciais benéficos, as percepções quanto a dificuldade de acesso e de discriminação 

no que se refere a assistência à saúde. 

10.2 EIXOS TEMÁTICOS 

 

10.2.1 Eixo I: Acesso da população negra às Redes de Atenção Básica 

 

a. Diretriz1 

• Articular a implementação das estratégias do III Plano Operativo no âmbito Municipal 

b. Objetivo 

• Efetivar e qualificar o acolhimento em todas as unidades da rede assistencial 
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c. Estratégias 

• Criar mecanismos para facilitar o acesso ao serviço 

d. Ações 

• Cursos de formação dos servidores sobre relações étnico-raciais, visando o atendimento não discriminado 

• Promover ações de prevenção integral a saúde da população negra com foco nas doenças prevalentes 

• Organizar e padronizar os processos de trabalho em todos os pontos de atenção 

• Incluir a variável raça/cor no sistema de atendimento 

• Instituir Grupos de Trabalho para propor ações de sensibilização, capacitação, e formação de servidores, técnicos e acadêmicos. 

• Efetivar o acolhimento em todos os pontos de atenção, respeitando as características de cada serviço. 

• Promover a equidade por meio de ações que contemplem o atendimento da população de acordo com sua especificidade 

10.2.2 Eixo II: Promoção e vigilância em saúde 

 

a. Diretriz 2 

• Aprimorar os processos que visam a integralidade  

b. Objetivo  

• Construir, implantar, e monitorar Linhas de Cuidado com enfoque nas condições de maior impacto na imortalidade. 

• Incorporar a variável raça/cor no sistema SINAN, SINASC, SIM  

c. Estratégias 

• Descentralizar e integrar gradativamente os serviços da vigilância em saúde, visando reorganizar os processos de trabalho em 

conformidade com os Protocolos e linhas de Cuidado 
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• Promover ações de prevenção integral a saúde da população negra com foco no perfil epidemiológico 

• Desenvolver processos de informações, comunicações e educação que desconstrução estigmas e preconceitos, fortaleçam uma 

identidade positiva e contribuam para redução das vulnerabilidades. 

10.2.3 Eixo III: Educação Permanente em saúde 

 

a. Diretriz 3 

• Fortalecimento do vínculo entre cidadão e as instituições de saúde, com ênfase na corresponsabilidade. 

b. Objetivos 

• Fortalecer a intersetor alidade 

• Organizar e implementar uma de comunicação entre os serviços de saúde e a população, com vistas a publicar 

• Inclusão dos temas racismo e saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores e demais 

atores sociais na saúde 

• Estímulo a participação da comunidade Quilombola nas atividades da ESQF 

c. Estratégias 

• Identificar ações comuns de vigilância e promoção de saúde com as demais secretarias e setores, estabelecimento propriedades e ações 

de enfrentamento de fatores de risco e agravos de abrangência municipal 

d. Ações 

• Apoiar a implementação do III Plano Operativo (2017 -2019 da Política Nacional de Saúde Integral a Saúde da População Negra no 

Município) 
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• Estabelecer instrumentos e indicadores para acompanhamento, monitoramento e avaliação da Política Nacional de Saúde da População 

Negra; 

• Desenvolvimento de processos de informações, comunicação e educação que descontruam estigmas e preconceitos, fortaleçam uma 

identidade negra positiva e contribuam para redução das vulnerabilidades. 

10.2.4 Eixo IV: Fortalecimento da Participação e do Controle Social 

 

a. Diretriz 4 

• Aperfeiçoar os mecanismos de participação social no SUS 

b. Objetivos 

• Implantação e Implementação de instância Municipal de promoção da Equidade em Saúde 

• Fortalecer as políticas de equidade no SUS, atendendo as necessidades de grupos específicos 

c. Estratégias 

• Estimular a criação e o funcionamento locais de saúde em 100% das unidades de saúde 

• Estimular a criação e o funcionamento locais de saúde em 100% das unidades. 

 

2. Eixo V: Monitoramento e avaliação da Saúde da População Negra 

a. Objetivo 

• Aprimorar a política de educação na saúde 

b. Estratégias 

• Avaliar o resultado quantitativo das ações, indicando quantos atores políticos estiveram envolvidos 
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c. Ações 

• Contratual Izar com as instituições de ensino, uma política de ensino em saúde pública de acordo com as diretrizes do SUS 

• Estabelecer parcerias com as instituições de ensino para atender as necessidades dos Serviços de Saúde 

 

3. Eixo Vl: Monitoramento e avaliação da Saúde da População Negra 

a. Objetivo 

• Aprimorar a política de educação na saúde 

b. Estratégias 

• Avaliar o resultado quantitativo das ações, indicando quantos atores políticos estiveram envolvidos 

c. Ações 

• Contratualizar com as instituições de ensino, uma política de ensino em saúde pública de acordo com as diretrizes do SUS 

• Estabelecer parcerias com as instituições de ensino para atender as necessidades dos Serviços de Saúde 

10.2.5 Metas 

 2018 2019 2020 2021 

Melhorar a satisfação do usuário através da efetivação da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da População 

Negra no âmbito municipal (Plano Municipal de Saúde da População Negra), bem como contra o Racismo Institucional 

e a promoção da Equidade 

100% 100% 100% 100% 

Qualificar os processos de gestão da SMS 100% 100% 100% 100% 

Reduzir mortes por causas externas 100% 100% 100% 100% 

Reduzir mortes por causas evitáveis 100% 100% 100% 100% 

Reduzir os casos de sífilis congênita 100% 100% 100% 100% 

Promover a saúde mental 100% 100% 100% 100% 
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11 PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E INTERSEXUAIS 

O Programa Municipal de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais é norteado pela Política 

Municipal de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais, possuindo uma coordenação supervisionada pela 

Gerência de Programas, vinculada à Superintendência da Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Rio Grande.  

A Política Municipal foi devidamente aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde de Rio Grande e pelo Comitê Intergestores Regional (CIR) 

da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde (3ª CRS), sediada em Pelotas, RS.  

Sua elaboração seguiu os preceitos expressos na Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (2011) 

do Ministério da Saúde e os preceitos expressos na Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da População LGBT do Rio Grande do Sul 

(2014).  

A existência do Programa Municipal, no âmbito da Secretaria da Saúde, tem como objetivo promover no município de Rio Grande a saúde 

integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais eliminando a discriminação e o preconceito institucional, bem como 

contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo.  

Com base neste objetivo, a Política Municipal, que norteia o Programa Municipal e a atuação de sua coordenação, propõe que seus Planos 

Operativos para o Plano Municipal de Saúde sejam construídos com base nos seguintes eixos:  

- Eixo 1 – Acesso da população LGBTI à atenção integral à saúde;  

- Eixo 2 – Ações de promoção e vigilância em saúde para a população LGBTI;  

- Eixo 3 – Educação permanente e educação popular em saúde com foco na população LGBTI;  

- Eixo 4 – Monitoramento e avaliação das ações de saúde para a população LGBT.  

Todos estes eixos contemplam os objetivos específicos e as diretrizes contidas na Política Municipal de Saúde Integral LGBTI de Rio Grande. 
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11.1 PLANO OPERATIVO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE LGBTI 
 

Planilha de Pactuação Municipal – Metas para 2021 

Eixo 1 – Acesso da população LGBTI à atenção integral à saúde. 

Diretriz: Qualificação do atendimento adequado à população LGBTI, considerando a Política Municipal de Saúde Integral da População LGBTI, bem 

como a Política Estadual e a Federal, e as Políticas de Saúde do SUS, garantindo a integralidade da atenção. 

Ação proposta / Objetivo 1: Qualificação do atendimento adequado à população LGBTI na rede de serviços do SUS, dirigido às equipes dos 

trabalhadores da Secretaria Municipal da Saúde de Rio Grande. 

Indicador Unidade 
Metas / Ano 

2018 2019 2020 2021 

Garantia do uso do Nome Social de travestis e transexuais de acordo com a 

Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde decretos e portarias estaduais. 

% de trabalhadores 

qualificados 
50 75 100 100 

Linguagem inclusiva garantindo o respeito às pessoas e acolhimento com 

qualidade e resolução de suas demandas e necessidades. 

% de trabalhadores 

qualificados 
50 75 100 100 

Eliminação das formas de discriminação e violência contra lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais. 

% de trabalhadores 

qualificados 
50 75 75 95 

Desenvolvimento de ações de redução de danos à saúde da população LGBTI. 
% de trabalhadores 

qualificados 
25 50 75 100 

Oferecer atenção integral para LGBTI nas IST’s e HIV/AIDS. 
% de trabalhadores 

qualificados 
25 50 75 100 
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Prevenção de novos casos e ampliação do acesso ao tratamento qualificado de 

cânceres ginecológicos (cérvico uterino e de mamas) entre lésbicas, bissexuais, 

transexuais e intersexuais. 

% de trabalhadores 

qualificados 
25 50 75 100 

Prevenção de novos casos e ampliação do acesso ao tratamento de câncer de 

próstata entre gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais. 

% de trabalhadores 

qualificados 
25 50 75 100 

Garantia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos para lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais. 

% de trabalhadores 

qualificados 
25 50 75 100 

Ampliação do acesso, atenção e cuidados à saúde de pessoas LGBTI em todos 

os ciclos de vida. 

% de trabalhadores 

qualificados 
25 50 75 100 

Atuação na prevenção, promoção e recuperação da saúde mental de LGBTI’s, 

inclusive adotando estratégias para reduzir o estigma relacionado ao 

diagnóstico no caso das populações de travestis e transexuais 

% de trabalhadores 

qualificados 
25 50 75 100 

Diretriz: Regulação e qualificação do encaminhamento de riograndinas e riograndinos ao processo transexualizador em articulação com os gestores 

estaduais e municipais de saúde. 

Ação proposta / Objetivo 1: Qualificação do encaminhamento de riograndinas e riograndinos ao processo transexualizador realizado pelo PROTIG 

(Programa de Identidade de Gênero) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

dirigida às unidades básicas de saúde da SMS de Rio Grande, que realização o encaminhamento. 

Indicador Unidade 
Metas / Ano 

2018 2019 2020 2021 

Garantia do acesso universal à demanda pelo processo transexualizador na rede 

SUS, nos moldes regulamentados. 

% de Unidades 

Básicas de Saúde 

qualificadas 

25 50 75 100 
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Ação proposta / Objetivo 2: Qualificação do encaminhamento de riograndinas e riograndinos ao acompanhamento ao processo transexualizador 

realizado pelo Ambulatório de Gênero do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. vinculado à Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 

dirigida às unidades básicas de saúde da SMS de Rio Grande, que realização o encaminhamento. 

Indicador Unidade 
Metas / Ano 

2018 2019 2020 2021 

Desenvolvimento de ações de redução de danos à saúde da população de 

travestis, transexuais e intersexuais (por exemplo: uso excessivo de 

medicamentos e hormônios, álcool e outras drogas, anabolizantes, estimulantes 

sexuais, silicone e silicone industrial, e outros). 

% de Unidades 

Básicas de Saúde 

qualificadas 

25 50 75 100 

Atenção pronta e oportuna aos problemas decorrentes do uso prolongado de 

hormônios femininos e masculinos para travestis e transexuais e intersexuais. 

% de Unidades 

Básicas de Saúde 

qualificadas 

25 50 75 100 

Estratégias no cuidado com complicações no uso de silicone de travestis e 

transexuais. 

% de Unidades 

Básicas de Saúde 

qualificadas 

25 50 75 100 

Garantia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos para travestis, transexuais 

e intersexuais no âmbito do SUS municipal. 

% de Unidades 

Básicas de Saúde 

qualificadas 

25 50 75 100 

Ações com vistas ao alívio do sofrimento, dor e adoecimento relacionados aos 

aspectos de inadequação identitária, corporal e/ou psíquica nas pessoas 

intersexuais, transexuais e travestis. 

% de Unidades 

Básicas de Saúde 

qualificadas 

25 50 75 100 

Eixo 2 – Ações de promoção e vigilância em saúde para a população LGBTI. 
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Diretriz: Qualificação da informação da violência pela condição de orientação sexual e identidade de gênero. 

Ação proposta / Objetivo 1: Qualificação da informação da violência pela condição de orientação sexual e identidade de gênero, enumerando os casos 

de preconceito, discriminação, abuso e violência sofridos por LGBTI’s, no atendimento oferecido em todos os dispositivos de saúde da cidade, incluindo 

os hospitais, para dar visibilidade à violência sofrida pela população LGBTI. Assim como as violências e abusos sofridos por LGBTI’s em ambiente 

doméstico, vizinhança, escolar e local de trabalho que porventura resultem em atendimento na rede municipal de saúde. 

Indicador Unidade 
Metas / Ano 

2018 2019 2020 2021 

Promover o respeito aos grupos LGBTI em todos os serviços do SUS 

municipal, particularmente, evitar constrangimentos no uso de banheiros, nos 

atendimentos e nas internações. 

% de abrangência na 

rede 
50 75 100 100 

Respeito aos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

intersexuais enfrentando o estigma e a discriminação. 

% de abrangência na 

rede 
50 75 100 100 

Eliminação das formas de discriminação e violência contra lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais. 

% de abrangência na 

rede 
50 75 75 95 

Diretriz: Qualificação dos indicadores em saúde, considerando a Política Municipal LGBTI e as Políticas de Saúde 

Ação proposta / Objetivo 1: Qualificar a coleta de informação em saúde, o processamento e a análise dos dados específicos sobre a saúde de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais. 

Indicador Unidade 
Metas / Ano 

2018 2019 2020 2021 

Monitoramento, avaliação e difusão dos indicadores de saúde e de serviços 

para LGBTIs. 

% de abrangência na 

rede 
50 75 100 100 
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Monitoramento, organização, avaliação e difusão da coleta de informação 

sobre violências pela condição de orientação sexual e identidade de gênero. 

% de abrangência na 

rede 
50 75 100 100 

Difusão de informações pertinentes ao acesso, à qualidade da atenção e às 

ações para o enfrentamento da discriminação por orientação sexual e 

identidade de gênero, em todos os níveis de gestão do SUS municipal 

% de abrangência na 

rede 
50 75 100 100 

Eixo 3 – Educação permanente e educação popular em saúde com foco na população LGBTI 

Diretriz: Inserção das temáticas referentes à saúde LGBTI nos processos de educação permanente dos gestores, trabalhadores e profissionais de saúde 

do SUS e conselheiros. 

Ações propostas / Objetivo 1: Incluir o conteúdo da Política e das temáticas de saúde LGBTI nos processos de educação permanente dos gestores, 

trabalhadores da saúde e conselheiros 

Indicador Unidade 
Metas / Ano 

2018 2019 2020 2021 

Qualificação sobre o uso do Nome Social de travestis e transexuais de acordo 

com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde decretos e portarias estaduais. 

% de trabalhadores 

qualificados 
50 75 100 100 

Qualificação sobre linguagem inclusiva garantindo o respeito às pessoas e 

acolhimento com qualidade e resolução de suas demandas e necessidades. 

% de trabalhadores 

qualificados 
50 75 100 100 

Qualificação da rede municipal de serviços do SUS para a atenção e o cuidado 

integral às lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais. 

% de trabalhadores 

qualificados 
25 50 75 100 

Inclusão da temática LGBTI de forma transversal nas políticas já consolidadas 

no município: Saúde do Homem; Saúde da Mulher; Saúde do Idoso; Saúde da 

Criança e do Adolescente; Saúde na Escola; Saúde Mental; Saúde do 

% de programas com 

inclusão da temática 
50 75 100 100 
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Trabalhador; Saúde Prisional; Atenção à Hipertensão e Diabetes; Atenção às 

IST’s e HVI/Aids; e outras 

Difusão de informações pertinentes ao acesso, à qualidade da atenção e às 

ações para o enfrentamento da discriminação por orientação sexual e 

identidade de gênero, em todos os níveis de gestão do SUS municipal 

% de trabalhadores 

qualificados 
50 75 100 100 

Diretriz: produção de materiais e estratégias educativas destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde da população LGBTI. 

Ações propostas / Objetivo 1: estratégias educativas destinadas à promoção e recuperação da saúde da população LGBTI. 

Indicador Unidade 
Metas / Ano 

2018 2019 2020 2021 

Inclusão da temática da orientação sexual e identidade de gênero nos processos 

de educação permanente desenvolvidos pelo SUS municipal incluindo os 

trabalhadores da saúde, conselheiros e lideranças sociais. 

% abrangência da 

inclusão do tema 
75 100 100 100 

Fortalecimento da representação do movimento de lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais e intersexuais no Conselho Municipal de Saúde, nas 

conferências e demais instâncias de participação social. 

% representações 

fortalecidas 
50 75 100 100 

Desenvolvimento de informações e ações de redução de danos à saúde da 

população LGBTI. 

% da população 

atingida 
50 75 90 95 

Implementar estratégias educativas no cuidado com complicações no uso de 

silicones; no uso de hormônios; à atenção integral nas ISTs, HIV/aids; na 

prevenção de cânceres cérvico uterino, de mamas, de próstata; na prevenção, 

promoção e recuperação da saúde mental; no acesso ao processo 

transexualizador; no direito sexual e reprodutivo; etc. 

% da população 

atingida 
50 75 90 95 



78 
 

Ações propostas / Objetivo 2: produção de materiais informativos garantindo a educação, promoção e prevenção à saúde de LGBTIs, assim como o 

enfrentamento ao preconceito e discriminação no atendimento do SUS municipal. 

Indicador Unidade 
Metas / Ano 

2018 2019 2020 2021 

Informativos tipo folder tam. 21cm x 10cm (fechado) / 21cm x 30cm (aberto). Quant. mínima 5000 5000 5000 5000 

Informativos tipo folder-livreto com 3 folhas (capa + páginas) tam. 14cm x 10 

cm (fechado) / 14cm x 30cm (aberto). 
Quant. mínima 5000 5000 5000 5000 

Banner informativo do Programa de Saúde LGBTI. Quant. mínima 1 - - 1 

Cartazes tamanho 30cm x 42cm. Quant. mínima 500 500 500 500 

Adesivos tamanhos 10cm x 5cm; 10cm x 10cm; 8cm x 8cm. Quant. mínima 400 400 400 400 

Camisetas ou coletes promocionais do Programa de Saúde LGBTI. Quant. mínima 40 40 40 40 

Diretriz: fomento ao desenvolvimento de pesquisas e eventos com foco nas prioridades em saúde da população LGBTI. 

Ações propostas / Objetivo 1: divulgação, participação, colaboração e organização ao desenvolvimento de pesquisas e eventos com foco nas 

prioridades da população LGBTI. 

Indicador Unidade 
Metas / Ano 

2018 2019 2020 2021 

Considerar a diversidade sexual e de gênero, de maneira transversal, nos 

processos de formulação e implementação de políticas e programas no SUS no 

município, considerando as suas interseccionalidades étnicos raciais, 

geográficas, de classe social e geracionais. 

% de políticas 

e/ou programas 

atingidos 

50 75 100 100 
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Produção de conhecimentos científicos e tecnológicos para melhorar a saúde 

de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais 
Quant. de produção 1 1 1 1 

Colaboração na realização de pesquisas, desenvolvimento de serviços e 

tecnologias, voltados às especificidades de saúde de lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais e intersexuais; 

% de pesquisas 

atendidas que 

solicitam 

colaboração 

100 100 100 100 

Divulgação dos Módulos de Educação à Distância (EAD) dos cursos de 

formação oferecidos pela Secretaria Estadual da Saúde e do Ministério da 

Saúde por meio da UNASUS, com foco na população LGBTI. 

% de abrangência da 

divulgação na rede 

para os trabalhadores 

80 80 100 100 

Divulgação, participação e colaboração em eventos universitários que 

envolvam a temática LGBTI e saúde na cidade. 

% sobre os eventos 

organizados que 

solicitam apoio 

100 100 100 100 

Divulgação, participação e colaboração em eventos da sociedade civil 

organizada em ONGs, associações, coletivos, etc., na cidade. 

% sobre os eventos 

organizados que 

solicitam apoio 

100 100 100 100 

Organização pelo Programa de Saúde LGBTI de eventos no município. Quant. de eventos 1 1 1 1 

Divulgação, participação e colaboração em eventos organizados pela gestão ou 

outros programas da Secretaria de Saúde do município que envolvam a 

temática de saúde LGBTI de forma transversal. 

% sobre os eventos 

organizados 
100 100 100 100 

Divulgação, participação e colaboração em eventos organizados fora do 

município, ou do Estado, que envolvam a temática de saúde LGBTI. 
Quant. de eventos 1 1 1 1 

Eixo 4 – Monitoramento e avaliação das ações de saúde para a população LGBTI 
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Diretriz: o monitoramento e a avaliação devem ocorrer com base nas ações dos 3 eixos acima propostas, considerando as prioridades e metas dos Planos 

Municipais e Estaduais de saúde. 

Diretriz: Os indicadores de monitoramento e avaliação devem estar baseados na morbimortalidade e no acesso destas populações a atenção integral à 

saúde. 
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12 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER 

12.1 DIRETRIZES, METAS E INDICADORES 

 

A. Monitorar o fluxo de encaminhamentos ao ambulatório de gestantes de alto risco – AGAR/HU e implantar definitivamente o cadastro do 

SISPRENATAL WEB. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Capacitar as equipes das unidades básicas de Saúde 

para encaminhamento para o alto risco 

100% dos Profissionais 

 

Unidades básicas de Saúde 

com equipes capacitadas 

 

20% 50% 80% 100% 

Articular capacitação continua com as portas de 

entrada de urgência e emergência hospitalar 
100% dos profissionais  100% 100% 100% 100% 

Implantar o cadastro o cadastro do SISPRENATAL 

WEB nas unidades básicas de saúde. 

Em todas as unidades de 

saúde. 
 40% 50% 70% 100% 

 

B. Retomar os encontros mensais do curso de gestantes, ampliando o acesso das mulheres, companheiros, familiares e/ou amigos, com o intuito 

de promover a educação em saúde através da disseminação de informações, troca de experiências sobre questões referentes à gestação, parto, 

puerpério e cuidados com o RN. 
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Ações Indicador 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Realizar atividades de promoção à saúde da mulher, através da participação em 

eventos e ações descentralizadas, nos diversos territórios do município 

Ações do Março Lilás, Outubro 

Rosa e Verão Legal. 
10% 50% 100% 100% 

 

C. Aprimoramento da alimentação do SISPRENATAL WEB e análise dos relatórios gerados para elaboração de planejamento estratégico de 

assistência ao pré-natal. 

Ações Indicador 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Dar continuidade ao projeto de educação continuada, direcionado à qualificação do pré-natal na 

rede básica do município, para os profissionais da saúde das UBS’s (baseado em dados do 

SISPRENATAL WEB e necessidades dos profissionais) 

Uma vez ano 50% 100% 100% 100% 

 

D. Finalizar o Protocolo de Pré-natal para que dessa forma a assistência à gestante possa ser atendida de forma qualificada e universal em todas 

as unidades básicas. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 

Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Retomar as capacitações em loco, com visita da equipe técnica 

do programa de saúde da mulher para discussão, entrega 

protocolo de pré-natal do município e planejamento junto às 

equipes de cada unidade de saúde 

Finalizar protocolo de pré-

natal em 2018 e distribuir nas 

unidades. 

 20% 40% 80% 100% 
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E. Reduzir os casos de sífilis congênita no Município. 

Criar junto ao comitê de investigação da transmissão 

vertical da Sífilis e HIV, alternativas de atendimento 

e monitoramento das gestantes com Sífilis (do PN 

ao parto), visando à redução dos casos de Sífilis 

Congênita no município e transmissão do HIV mãe-

bebê; 

Número de casos novos de sífilis congênita e 

menores de 1 ano de idade. 

                  Meta Anual 

30% 60% 90% 100% 

 

 

F. Realizar a articulação dos diversos setores que integram a rede de rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e de mama 

no município; 

Ações Indicador  
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Continuar com o processo de implantação do 

SISCAN no município, através da articulação dos 

diversos setores que integram a rede de 

rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de 

colo de útero e de mama no município 

Razão de exames 

citopatológicos do 

colo de útero em 

mulheres de 25 a 64 

anos e a população da 

mesma faixa etária. 

Razão de exames de 

mamografia de 

rastreamento realizados 

em mulheres de 50 a 69 

anos e a população da 

mesma faixa etária. 

100% 100% 100% 100% 

Aperfeiçoar o fluxo de rastreamento do câncer de 

colo de útero, com entrega do laudo do exame 

citopatológico em tempo oportuno na unidade de 

saúde, bem como a referência ao setor 

especializado/terciário 

 

100% dos exames 

realizados. 

 50% 100% 100% 100% 

Planejar as ações da Campanha Outubro Rosa de 

maneira efetiva, integrando os diversos setores e 
1 vez ao ano.  40% 100% 100% 100% 
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profissionais que compõe a rede de atendimento às 

mulheres de Rio Grande 

Participar das ações promovidas pelos diversos 

programas da secretaria de município da saúde (dia 

“D”, campanhas, eventos, etc.) 

Sempre que 

necessário. 

 

 
80% 100% 100% 100% 

Planejar ações em saúde que contemplem mulheres 

em situações de vulnerabilidades específicas, tais 

como: desigualdades sociais, econômicas e 

culturais, mulheres expostas a precárias condições 

de vida, mulheres expostas à discriminação de 

gênero, raça e/ou orientação sexual, entre outras 

Durante as ações do 

Março Lilás. 
 90% 100% 100% 100% 

Criar um fluxo de atendimento às mulheres vítimas 

de violência, contemplando assistência psicológica, 

prevenção de IST’s e anticoncepção de emergência; 

Em parceria com a 

Coordenadoria das 

mulheres. 

 90% 100% 100% 100% 

Implantar na equipe de saúde da mulher, reuniões 

mensais para discussões, planejamento do processo 

de trabalho e grupo de estudos com a participação 

de todos profissionais que compõe a equipe de 

saúde 

Uma vez ao mês.  80% 100% 100% 100% 

Manter continua análise do processo de trabalho, 

realizando sempre que necessário às mudanças para 

qualificar e aperfeiçoar a assistência às mulheres do 

município de Rio Grande. 

Sempre que 

necessário. 
 40% 100% 100% 100% 

Proporção de parto normal no SUS e na saúde 

suplementar. 
40% dos casos  40% 50% 60% 70% 

Proporção de óbitos maternos investigados 100% dos casos  100% 100% 100% 100% 

Proporção de óbitos em idade fértil (MIF) 

investigados 
100% dos casos  100% 100% 100% 100% 
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13 PROGRAMA DE FISIOTERAPIA E PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

O Programa de Fisioterapia do Município de Rio Grande faz  triagem dos pacientes de reabilitação através do acesso dos usuários do SUS 

através de consultas nas Unidades Básicas de Saúde/Unidade  Básica de Saúde da Família ou consulta com Especialista, sendo a porta de entrada 

para o atendimento de fisioterapia as Unidades de Saúde, que encaminham o laudo para o setor de Fisioterapia, no qual agenda avaliação 

fisioterapêutica e faz triagem dos pacientes encaminhados afim de cadastrar, identificar e orientar os pacientes quanto à prevenção, após mediante 

necessidade o paciente é encaminhado para clínicas prestadoras (quando necessário atendimento com equipamentos específicos de 

fisioterapia/eletroterapia) ou até mesmo referenciando para atividades coletivas realizada pelo fisioterapeuta do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família) ou outro grupo das Unidades Básicas de Saúde, para acompanhamento e continuidade do tratamento mais próximo do domicílio do 

usuário.  

Atualmente não existe fila de espera para o atendimento de reabilitação, junto a este serviço de triagem temos o Programa Saúde do 

Deficiente, que auxilia atendendo às demandas deste público bem como atividades de prevenção e promoção, durante todo o ano, como o “Praia 

para Todos”, Outubro Rosa, semana de prevenção ao nanismo, AVC, entre outros. 

Os principais problemas que o serviço de Fisioterapia enfrenta hoje é a impossibilidade de atendimento domiciliar, já que não existe este 

modelo de atendimento no município; Carência de profissionais no quadro de funcionários; Ausência de uma clínica municipal de atendimento 

fisioterapêutico, para garantir a qualidade do atendimento e para o município ter autonomia nos atendimentos prestados; Implantação do CER 

(Centro Especializado em Reabilitação); Dificuldade de acessibilidade para o atendimento à nível de transporte, e até mesmo por questões sociais, 

para as pessoas com deficiência permanente e/ou transitória, principalmente as de zona rural; Falta de banco de dados integrado, dados 

epidemiológicos, para nortear ações e etc. 

Sendo assim as diretrizes para ampliação, manutenção e qualificação do Programa de Fisioterapia no município são: 
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13.1 DIRETRIZ GERAL 

Garantir acesso a informações, a ambientes com acessibilidade, ampliação e atendimento especializado de reabilitação com qualidade.  

13.2 OBJETIVO GERAL 

Melhorar o acesso a informações e qualidade de atendimentos de reabilitação, bem como ampliação nos diversos âmbitos e serviços públicos tanto 

na atenção primária como secundária.  

 

A. Diretriz 1 

Garantir acesso a informações e assegurar o atendimento especializado de reabilitação por meio de serviços de qualidade, garantindo o acesso 

universal, integral e equânime, de forma integral de acordo com as necessidades de saúde dos usuários. 

a. Objetivo: Criar um controle com banco de dados para possíveis pesquisas e nortear as ações de prevenção do programa e formar uma rede de 

apoio em reabilitação física.  

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

1.1.1  

Garantir acesso a 

informações, e 

atendimento 

especializado de 

reabilitação. 

Garantir acesso a 

informações, e 

atendimento especializado 

de reabilitação. 

Implantar o Programa de Fisioterapia no Município de 

Rio Grande. 

Formar uma rede de cuidados, atendimento e 

orientações referentes a reabilitação e direitos. 

Divulgar as políticas públicas da pessoa com 

Deficiência e criar Política Municipal de Saúde da 

Pessoa com Deficiência. 

Fazer ações de prevenção e promoção à Saúde. 

100% 100% 100% 100% 
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b. Objetivo: Levar atendimento fisioterapêutico às casas de pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem 

agravamento ou em situação pós-cirúrgica, evitando internações hospitalares desnecessárias e as filas dos serviços de urgência e emergência. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Garantir acesso e 

acompanhamento dos pacientes 

que necessitem de atendimento 

no domicílio. 

Levar atendimento fisioterapêutico às casas de 

pessoas com necessidade de reabilitação motora, 

idosos, pacientes crônicos sem agravamento ou em 

situação pós-cirúrgica, evitando internações 

hospitalares desnecessárias e as filas dos serviços 

de urgência e emergência. 

Implantar o 

projeto Melhor 

em casa 
50% 100% 100% 100% 

 

c. Objetivo: Implantar o CER ou Clínica Municipal de Reabilitação de Rio Grande, ampliando o acesso e a qualidade do atendimento. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Garantir a habilitação e 

reabilitação do 

desenvolvimento de 

habilidades funcionais 

das pessoas com 

deficiência para 

promover sua autonomia 

e independência. 

Ampliar o acesso e qualificar atendimento às 

pessoas com deficiência no SUS com foco na 

organização de Rede e na atenção integral à saúde, 

que contemple as áreas de deficiência auditiva, 

física, visual, intelectual, transtornos do espectro do 

autismo e ostomias; 

Ampliar a integração e articulação dos serviços de 

reabilitação com a rede de atenção primária e outros 

pontos de atenção especializada; 

Desenvolver ações de prevenção de deficiências na 

infância e vida adulta. 

Implantar o Projeto 

Centro Especializado 

em Reabilitação Física 

e Auditiva. (CER). 

OBS: Caso não seja 

possível implantar a 

Clínica de Reabilitação 

do Município de Rio 

Grande 

60% 80% 100% 100% 

 



88 
 

d. Objetivo: Possibilitar Ambientes de Saúde com Acessibilidade Física, Comunicacional e Atitudinal na Rede de Atenção à Saúde qualificando 

o acolhimento do usuário. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Possibilitar Ambientes de 

Saúde com 

Acessibilidade Física, 

Comunicacional e 

Atitudinal na Rede de 

Atenção à Saúde. 

 

Qualificar e adequar o pessoal que atua no atendimento 

direto ao usuário (recepção), no âmbito da deficiência 

para garantir acesso ao usuário. 

Qualificar e adequar o pessoal que atua no atendimento 

direto (recepção), no âmbito da deficiência para garantir 

acesso ao usuário. 

Mapear o quantitativo de unidades de saúde acessíveis, e 

de locais de serviço público. 

Buscar-se-á tornar acessíveis as unidades de saúde, por 

meio do cumprimento da normatização arquitetônica (de 

acordo com a Norma Brasileira 9050/ABNT, como 

descrito no Manual de Estrutura Física das Unidades 

Básicas de Saúde) conforme possibilidade orçamentária 

e infraestrutura. 

Compor um GT para elaborar um projeto de 

acessibilidade comunicacional (formação em libras) a 

fim de possibilitar núcleos de profissionais de referência 

por Gerência e na Rede de Urgência e Emergência. 

Promover rodas de conversa referente à acessibilidade 

Atitudinal na RAS. 

Estimular o acesso da PcD às Práticas Integrativas em 

Saúde na RAS. 

Equipar as 

Unidades Básicas 

de Saúde a fins de 

atender a demanda 

explícita 

qualificando 

profissionais no 

âmbito das 

deficiências 

(LIBRAS, Braile, 

transtornos...). 

Mapear as unidades 

acessíveis, locais 

de serviços 

públicos e buscar-

se-á tornar 

acessíveis. 

Formar um GT 

para elaboração do 

mesmo. 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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B. Diretriz 2 

Assegurar o acesso a informação por meio de capacitação e ações de educação permanente, pertinente à reabilitação e Atenção à Pessoa com 

Deficiência. 

a. Objetivo: Ampliar o acesso e qualificar a rede quanto o serviço de reabilitação no Município. 

Ações Indicador Meta 2018 -2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Garantir acesso de 

informações aos 

profissionais. 

 

Capacitar a rede quanto ao serviço 

de reabilitação no Município. 

 

Desenvolver ações de educação 

permanente, pertinentes à 

reabilitação. 

Capacitar a rede quanto o serviço 

de reabilitação no Município. 

Anualmente. 

100% 100% 100% 100% 

Implantar Política de 

Educação Permanente para a 

Atenção à Pessoa com 

Deficiência 

Estruturar e viabilizar cronograma 

anual de capacitação para a rede em 

relação a atenção à pessoa com 

deficiência com no mínimo 3 (três) 

capacitações/ano. 

Anualmente 100% 100% 100% 100% 

Indicador de resultado: 

Percentual de capacitações realizadas/previstas;                                                              Percentual de profissionais 

capacitados/previstos 
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C. Diretriz 3 

Ampliação do quadro de profissionais de Fisioterapia no Município de Rio Grande. 

a. Objetivo: Necessidade de mais profissionais no quadro bem como a ampliação da rede de reabilitação. 

Ações Indicador Meta 2018 -2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Criar novos espaços 

profissionais de 

reabilitação para 

ampliar e melhorar os 

serviços prestados. 

 

Estruturar o município para aumentar o 

serviço de reabilitação em diversos âmbitos: 

domiciliar, Programa de Fisioterapia, 

Programa Saúde do Deficiente, Vigilância de 

Saúde, Programa de Saúde do Trabalhador, 

rede de apoio etc.. 

Vagas para Concurso Público 

Integrar os serviços prestados 

no município de modo a 

formar uma rede de cuidados 

de reabilitação. 

100% 100% 100% 100% 

 

D. Diretriz 4 

Garantir ações de promoção e prevenção dentro das redes temáticas de atenção à saúde (Cultura da Paz, Saúde e Cidadania, Saúde Bucal, Saúde 

do Escolar, Saúde Mental, Saúde Integral, Saúde da Pessoa com Deficiência, Saúde da Pessoa com Doenças Crônicas não Transmissíveis, Saúde 

da Pessoa com IST/AIDS, Saúde da População Indígena, Saúde da População LGBT, Saúde da População Negra,  Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora, Saúde da mulher, Saúde do homem Acompanhamento em todas as fases do ciclo vital:  Saúde criança, adolescente, adulto e idoso).   

a. Objetivo: Qualificar, ampliar e implantar novas ações de saúde no Município 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Ordenar ações de prevenção, promoção, 

tratamento e reabilitação dos usuários do SUS 

seguindo os princípios da universalidade, 

integralidade e equidade, orientando as ações 

Ações de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação de saúde 

voltadas as redes temáticas, 

pactuando os indicadores de cada 

100%  

Divulgar as ações 

do serviço de 

100% 100% 100% 100% 
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dos programas vigentes no município, 

baseado nas necessidades em saúde de cada 

região.  

de programa vigente no 

município. Ou novos programas a 

serem implantados conforme 

demanda da Atenção Básica. 

reabilitação no 

Município. 

 

14 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem objetiva orientar as ações e serviços de saúde para a população masculina, com 

integralidade e equidade, primando pela humanização da atenção. A presente política enfatiza a necessidade de mudanças de paradigmas no que 

concerne à percepção da população masculina em relação ao cuidado com a sua saúde e a saúde de sua família. Considera essencial que, além dos 

aspectos educacionais, entre outras ações, os serviços públicos de saúde sejam organizados de modo a acolher e fazer com que o homem se sinta 

parte integrante deles. A implementação da política deverá ocorrer de forma integrada às demais políticas existentes, numa lógica hierarquizada de 

atenção à saúde, priorizando a atenção primária como porta de entrada de um sistema de saúde universal, integral e equânime. 

14.1 DIRETRIZES 

• Entender a Saúde do Homem como um conjunto de ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, executado nos 

diferentes níveis de atenção. Deve-se priorizar a atenção básica, com foco na Estratégia de Saúde da Família, porta de entrada do sistema 

de saúde integral, hierarquizado e regionalizado; 

• Reforçar a responsabilidade dos três níveis de gestão e do controle social, de acordo com as competências de cada um, garantindo condições 

para a execução da presente política; 

• Nortear a prática de saúde pela humanização e a qualidade da assistência a ser prestada, princípios que devem permear todas as ações; 
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• Integrar a execução da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem às demais políticas, programas, estratégias e ações do 

Ministério da Saúde; 

• Promover a articulação interinstitucional, em especial com o setor Educação, como promotor de novas formas de pensar e agir; 

• Reorganizar as ações de saúde, através de uma proposta inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de saúde também como 

espaços masculinos e, por sua vez, os serviços de saúde reconheçam os homens como sujeitos que necessitem de cuidados; 

• Integrar as entidades da sociedade organizada na corresponsabilidade das ações governamentais pela convicção de que a saúde não é só um 

dever do Estado, mas uma prerrogativa da cidadania; 

• Incluir na Educação Permanente dos trabalhadores do SUS temas ligados a Atenção Integral à Saúde do Homem; 

• Aperfeiçoar os sistemas de informação de maneira a possibilitar um melhor monitoramento que permita tomadas racionais de decisão; e 

• Realizar estudos e pesquisas que contribuam para a melhoria das ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. 

• Objetivos Específicos 

• Organizar, implantar, qualificar e humanizar, em todo território brasileiro, à atenção integral a saúde do homem, dentro dos princípios que 

regem o Sistema Único de Saúde: 

o Implantar e/ou estimular nos serviços de saúde, públicos e privados, uma rede de atenção à saúde do homem que garanta linhas de 

cuidado, na perspectiva da integralidade; 

o fortalecer a assistência básica no cuidado com o homem, facilitando e garantindo o acesso e a qualidade da atenção necessária ao 

enfrentamento dos fatores de risco das doenças e dos agravos à saúde; 

o formar e qualificar os profissionais da rede básica para o correto atendimento à saúde do homem; e - promover ações integradas 

com outras áreas governamentais. 
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• Estimular a implantação e implementação da assistência em saúde sexual e reprodutiva, no âmbito da atenção integral à saúde. 

o ampliar e qualificar a atenção ao planejamento reprodutivo masculino, inclusive a assistência à infertilidade; 

o estimular a participação e inclusão do homem nas ações de planejamento de sua vida sexual e reprodutiva, enfocando inclusive a 

paternidade responsável; 

o garantir a oferta da contracepção cirúrgica voluntária masculina nos termos da legislação específica; 

o promover na população masculina, conjuntamente com o Programa Nacional de DST/AIDS, a prevenção e o controle das doenças 

sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV; 

o incentivar o uso de preservativo como medida de dupla proteção da gravidez inoportuna e das DST/AIDS; - estimular, implantar, 

implementar e qualificar pessoal para a atenção às disfunções sexuais masculinas; 

o garantir o acesso aos serviços especializados de atenção secundária e terciária para os casos identificados como merecedores destes 

cuidados; - promover a atenção integral à saúde do homem nas populações indígenas, negras, quilombolas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais, trabalhadores rurais, homens com deficiência, em situação de risco, em situação carcerária, entre outros, 

desenvolvendo estratégias voltadas para a promoção da equidade para distintos grupos sociais; 

o associar as ações governamentais com as da sociedade civil organizada para efetivar a atenção integral à saúde do homem com 

protagonismo social na enunciação das reais condições de saúde da população masculina. 

• Ampliar, através da educação, o acesso dos homens às informações sobre as medidas preventivas contra os agravos e enfermidades que 

atingem a população masculina: 

o incluir o enfoque de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e condição étnico-racial nas ações educativas; 

o estimular, na população masculina, através da informação, educação e comunicação, o autocuidado com sua própria saúde; 
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o promover a parceria com os movimentos sociais e populares, e outras entidades organizadas para divulgação ampla das medidas 

preventivas; e 

o manter atenção cuidadosa e permanente com as demais áreas governamentais no sentido de efetuar, de preferência, ações conjuntas, 

evitando a dispersão desnecessária de recursos. 

 

Ação Meta 2018 – 2021 
Meta anual 

2018 2019 2020 2021 

Coordenar, implementar, acompanhar e avaliar 

no âmbito do seu território, a Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde do Homem 

Implantação do Programa de Atenção à Saúde do Homem 100% - - - 

Capacitação dos Profissionais da Rede de Assistência à 

Saúde 

Implantar e implementar protocolos 

clínicos/terapêuticos, em consonância com as diretrizes 

nacionais e estaduais 

20% 50% 100% - 

Seminário Novembro Azul 

Promover, junto à população, ações de informação, 

educação e comunicação em saúde visando difundir a 

Política Nacional 

- 1 1 1 
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15 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO 

É alvo dessa política todo cidadão ou cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade, com o sentido de recuperar, manter e promover a 

autonomia e a independência dos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios 

e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

O Programa da Saúde do Idoso do município do Rio Grande consiste em viabilizar uma política de Atenção Integral a Saúde do Idoso, tendo como 

objetivo a promoção de saúde, qualidade de vida, assistência e reabilitação. Sendo as principais metas: aprimorar, manter e recuperar a capacidade 

funcional, valorizando a independência física e mental da pessoa idosa, redescobrindo possibilidades de viver sua própria vida como também a 

fase do ciclo vital, com a melhor qualidade possível.  

15.1 DIRETRIZES 

Para orientar as ações setoriais e intersetoriais no campo do envelhecimento e saúde da pessoa idosa foram elaborados e publicados marcos legais 

e normativos. Exemplo importante é a Política Nacional do Idoso, promulgada em 1994 e regulamentada em 1996, que prevê a garantia dos direitos 

sociais à pessoa idosa, definida como a pessoa que tem 60 anos ou mais de idade. Em 2003, com a publicação do Estatuto do Idoso, foram 

reafirmados os direitos das pessoas idosas, cabendo à Saúde garantir atenção integral a essa população, por intermédio do Sistema Único de Saúde.

 No campo específico da Saúde, em 1999 foi publicada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que reafirmou os princípios da Política 

Nacional do Idoso no âmbito do SUS. Para facilitar a operacionalização foram publicadas portarias que regulamentam o funcionamento das Redes 

Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso, pautadas principalmente nos Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso (Portarias GM/MS 

nº 702/2002 e SAS/MS nº 249/2002, respectivamente). Tais propostas eram consonantes com as necessidades que se apresentavam naquele 

contexto. Assim, a composição de redes específicas para a população idosa deve ser centrada em Hospitais Gerais e Centros de Referência em 

Assistência à Saúde do Idoso, adequados a oferecer diversas modalidades assistenciais, como: internação hospitalar, atendimento ambulatorial 

especializado, hospital dia e assistência domiciliar. 
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Em 19 de outubro de 2006, foi publicada a Portaria nº 2.528, recomendando aos órgãos e entidades do Ministério da Saúde com ações 

relacionadas ao tema, que promovessem a elaboração ou readequação de seus programas, projetos e atividades em conformidade com as diretrizes 

e responsabilidades neles estabelecidos, propondo inclusive a revisão das Portarias nº 702 e 249, de 2002. Nesse contexto, a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa, na sua versão atualizada de 2006, estabeleceu como meta a atenção à saúde adequada e digna para os idosos brasileiros, 

considerando a condição de funcionalidade, entendendo que a incapacidade funcional e as limitações físicas, cognitivas e sensoriais não são 

consequências inevitáveis do processo de envelhecimento, embora reconheça que a prevalência de incapacidade aumente com a idade e que esse 

fator sozinho não prediz incapacidade.  

A PNSPI estabeleceu como diretrizes: Promoção do envelhecimento ativo e saudável; Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa; 

Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; Provimento de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde 

da pessoa idosa; Estímulo à participação e ao fortalecimento do controle social; Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do 

SUS na área de saúde da pessoa idosa; Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, 

gestores e usuários do SUS; Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa; Apoio ao 

desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

Em virtude do crescimento, nesses últimos três anos, de denúncias ao MP, Judiciário, Secretaria de Saúde, Disque 100, percebeu-se, que o 

idoso está muito vulnerável e negligenciado pelos seus familiares, cuidadores, comunidade e até mesmo pelos órgãos de atendimento ao Idoso. 

Frente essa situação e outras, constatou-se a necessidade da implantação de um Centro de Referência, conforme preconiza as Portarias GM/MS nº 

702/2002 e SAS/MS nº 249/2002 do PNI. 



97 
 

15.2 OBJETIVO GERAL 

O Programa da Saúde do Idoso define como uma de suas prioridades, a construção de uma proposta de Modelo de Atenção Integral à Saúde 

da Pessoa Idosa, com o intuito de contribuir para a organização da atenção e ampliação do acesso qualificado da população idosa no âmbito do 

SUS.   

15.2.1 Objetivos Específicos 

A. Articular com as Universidade Federais do Rio Grande/FURG e de Pelotas/UFPel estudos, pesquisas, ações, conferências, seminários, 

capacitações, educação permanente para capacitar profissionais, cuidador, ILPIs, no intuito de aprimorar assistência prestada à pessoa idosa; 

B. Manter o apoio do Conselho Municipal do Idoso e da Vigilância Sanitária nas inspeções e fiscalizações das ILPIs, credenciadas no município; 

C. Manter a integração e a parceria com a Secretaria de Cidadania e Ação Social nos serviços de averiguação de denúncias emitidas pelo Ministério 

Público e Judiciário; 

D. Propor aos gestores públicos da região a criação de um Centro de Referência no município para a pessoa idosa; 

E. Articular espaços de diálogos e integração da rede de atendimento entre as diversas modalidades de atenção à pessoa idosa. 

F. A atenção deve ser baseada nas necessidades da população, centrada no indivíduo, considerando sua integração na família e na comunidade, 

em substituição à atenção prescritiva e focada na doença. A especificidade e a heterogeneidade nos processos de envelhecer devem ser 

consideradas, a partir dos determinantes sociais da saúde, nos seus mais diferentes aspectos, considerando ainda as diferenças de gênero e raça, 

buscando a equidade e resolutividade do cuidado a ser ofertado. Para isso, as especificidades e singularidades da população idosa com suas 

novas demandas de cuidado devem ser priorizadas na organização e oferta de serviços. 
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15.3 METAS POR DIRETRIZ   

Conforme a diretriz do PNI, artigo 10º -   

II - na área de saúde: 

       a) garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde; 

       b) prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante programas e medidas profiláticas; 

       c) adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições geriátricas e similares, com fiscalização pelos gestores do Sistema Único de Saúde; 

       d) elaborar em parceria com os hospitais da região serviços geriátricos hospitalares; 

       e) desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios e entre os Centros de 

Referência em Geriatria e Gerontologia para treinamento de equipes multiprofissionais; 

       f) incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais; 

       g) realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de determinadas doenças do idoso, com vistas a prevenção, tratamento e reabilitação;  

       h) criar serviços alternativos de saúde para o idoso. 

15.4 INDICADOR 

 

Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNT - doenças 

do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas). As doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) podem afetar a 

funcionalidade das pessoas idosas. Estudos mostram que a dependência para o desempenho das atividades de vida diária (AVD) tende a aumentar 

cerca de 5% na faixa etária de 60 anos para cerca de 50% entre os com 90 ou mais anos (BRASIL, 2006). 
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Objetivo - Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, 

promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis 

e na promoção do envelhecimento saudável. 

Relevância do Indicador - Contribui para o monitoramento do impacto das políticas públicas na prevenção e no controle das DCNT e em seus 

fatores de risco. 

 A avaliação funcional, torna-se essencial para o estabelecimento de um diagnóstico, um prognóstico e um julgamento clínico adequados, 

que servirão de base para as decisões sobre os tratamentos e cuidados necessários às pessoas idosas. É um parâmetro que, associado a outros 

indicadores de saúde, pode ser utilizado para determinar a efetividade e a eficiência das intervenções propostas. 

 Como ferramenta para auxiliar no diagnóstico funcional da pessoa idosa foi instituída a nova Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa em 2017, 

que auxilia na identificação das pessoas idosas frágeis ou em risco de fragilização. Para os profissionais de saúde, possibilita o planejamento, 

organização das ações e um melhor acompanhamento do estado de saúde dessa população. Para as pessoas idosas é um instrumento de cidadania, 

onde terá em mãos informações relevantes para o melhor acompanhamento de sua saúde.  

A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e o Caderno de Atenção Básica Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa representam dois 

importantes instrumentos de fortalecimento da atenção básica. 

15.4.1 Metas 

 

Ações 2018 2019 2020 2021 

Educação em Saúde 80% 80% 80% 80% 

Capacitação aos profissionais, estudantes, comunidade e 

cuidadores. 

80% 80% 80% 80% 
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Inspeção e Fiscalização em ILPIs com a Vigilância e o CMI. 80% 80% 80% 80% 

Articulação, integração entre as modalidades de atenção da 

rede 

80% 80% 80% 80% 

Integração com a SMCAS nas averiguações de denúncias 

emitidas pelo MP e Judiciário 

100% 100% 100% 100% 

Criação e Implantação do CRI 20% 40% 50% 80% 
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16 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO INDÍGENA 

A população indígena no município de Rio Grande está composta por população sazonal, população de estudantes da Universidade Federal 

do Rio Grande e população residente.  O município recebe desde 1990 durante a temporada de verão uma população sazonal de famílias indígenas 

das etnias Kaigang e Guarani Mbya provindas de terras indígenas do estado e de outras localidades que se deslocam durante a temporada de verão 

para o Balneário Cassino a fim de comercializar o artesanato que produzem. A partir de julho de 2017, indígenas da etnia Guarani M’bya ocuparam 

a área da extinta Fepagro, no distrito de Domingos Petroline, onde estão constituindo sua aldeia. 

A instalação da Aldeia Guarani M’bya “Tekoa NHE’E AMBA” apresenta-se como um grande desafio para a Gestão Municipal, pois não 

haviam ainda políticas públicas municipais voltadas ao atendimento especifico dessa população enquanto residentes e munícipes. O Programa de 

Saúde da População Indígena está, desde 2014, em articulação com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e a Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI) a fim de qualificar a atenção à saúde da população indígena considerando as especificidades culturais, epidemiológicas e 

operacionais dos povos indígenas.  

16.1 OBJETIVOS  

 

1. Cadastrar a comunidade indígena residente no município no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI)  

AÇÃO INDICADOR 
META 

2018 2019 2020 2021 

Articular e acompanhar junto a SESAI o 

cadastramento da comunidade indígena Guarani 

M’bya residente no município. 

Necessidade de cadastro e recursos financeiros 

para trabalhar no âmbito da Atenção à Saúde 

Indígena. 

100%    
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2. Implantar, a partir do cadastro no SIASI, A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Indígena (PNAISPI).  

AÇÃO INDICADOR 
META 

2018 2019 2020 2021 

Adoção de um modelo complementar e diferenciado de 

organização dos serviços voltados para a proteção, promoção e 

recuperação da saúde, que garanta aos povos indígenas a 

efetivação desse direito, considerando as especificidades 

culturais, epidemiológicas e operacionais dos povos indígenas. 

Necessidade de formação de 

conhecimento sobre a questão 

indígena atual e os procedimentos 

dentro do âmbito do SUS. 

50% 70% 90% 100% 

 

3. Promover capacitação continuada e multidisciplinar aos profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde da Família Domingos 

Petroline.  

AÇÃO INDICADOR 
META 

2018 2019 2020 2021 

Firmar parceria com a Secretaria Especial de Saúde 

Indígena- SESAI-, Fundação Nacional do Índio – FUNAI- 

e Universidade Federal do Rio Grande – FURG – para 

realização de cursos, oficinas, palestras e vivencias aos 

profissionais de saúde atuantes junto à comunidade 

indígena. 

Necessidade de formação de 

conhecimento sobre a questão 

indígena atual e os procedimentos de 

acordo com a situação social, cultural 

e de valores. 

50% 60% 70% 100% 
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4. Aquisição de material permanente e de expediente para o desenvolvimento das atividades do Programa Municipal de Atenção Integral à 

Saúde da População Indígena.  

AÇÃO INDICADOR 
META 

2018 2019 2020 2021 

Adquirir computador completo, mesa e cadeira, 

impressora e telefone para o desenvolvimento das 

atividades. 

O Programa desenvolve as atividades desde 

2014, sem recursos próprios e  dependendo do 

uso de materiais emprestados  dificultando 

assim planejamento e realização 

desenvolvimento das atividades em condições 

mínimas de trabalho. 

50% 70% 90% 100% 

  

5. Garantir rotina de visita, frequência e transporte da coordenação do programa e demais profissionais de saúde até a Aldeia.  

AÇÃO INDICADOR 
META 

2018 2019 2020 2021 

Pactuar junto a Gestão da SMS: a logística 

necessária para o deslocamento até a 

comunidade indígena; e a frequência de visitas e 

rotina de atendimentos tanto à comunidade 

quanto aos profissionais de saúde da Unidade 

Básica de Saúde da Família do território da 

aldeia. 

Por se tratar de situação nova a presença da 

comunidade indígena residente no município, é 

significativa a necessidade da aproximação da 

comunidade e profissionais de saúde, 

estabelecimento de vinculo e acompanhamento 

dos processos. 

100%    
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6. Articular junto às demais unidades administrativas do município, através do Grupo de Trabalho de Atendimento as Populações Indígenas, 

vinculado ao Gabinete do Prefeito – GTAPI/ GABEX – ações em conjunto para atendimento das necessidades da comunidade.  

AÇÃO INDICADOR 
META 

2018 2019 2020 2021 

Articulação com as secretarias de município da Assistência 

Social e Cidadania, Meio Ambiente, Educação, Cultura, 

Habitação e Regularização Fundiária, Desenvolvimento 

Primário e demais que se apresentem necessárias ao 

desenvolvimento de atividades conjuntas respeitando a 

cultura indígena e suas especificidades. 

Necessidade de alinhamento entre as 

unidades administrativas que prestam 

serviços e atendimentos à 

comunidade indígena residente no 

município. 

50% 70% 90% 100% 

 

7. Oferecer atendimento odontológico e ações educativas de saúde bucal aos integrantes da comunidade indígena residente no município. 

AÇÃO INDICADOR 
META 

2018 2019 2020 2021 

Pactuar junto ao Programa de Saúde Bucal 

atendimento odontológico à comunidade 

indígena, através da Unidade Móvel de Saúde 

Bucal. 

Necessidade de atendimento odontológico e 

ações educativas de prevenção e orientações 

sobre higiene bucal. 

50% 60% 70% 100% 

 

8. Referenciar o Centro Atendimento Psicossocial para dependentes de Álcool e outras Drogas (CAPS AD)  

AÇÃO INDICADOR 
META 

2018 2019 2020 2021 

Articular junto ao Programa de Saúde Mental o 

referenciamento do CAPS AD para atendimento 

à população indígena residente no município. 

A notória crescente de dependência química nas 

populações indígenas em todo território 

nacional. 

50% 60% 80% 100% 
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17 PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCULOSE 

A tuberculose (TB) é um grave problema de saúde pública mundial e milhares de pessoas ainda adoecem e morrem devido à doença e suas 

complicações. Em 2014, durante a Assembleia Mundial de Saúde, na Organização Mundial da Saúde (OMS), foi aprovada a nova estratégia global 

para enfrentamento da tuberculose, com a visão de um mundo livre da tuberculose até 2035. 

 No município de Rio Grande os casos de tuberculose são crescentes, aumentando o número de casos a cada ano numa proporção de dez a 

vinte por cento a cada ano. Com aumento do uso de drogas e casos de portadores do vírus HIV, ocorre um aumento nos casos de abandono, o que 

leva a necessidade de melhorar o acolhimento dessas pessoas nas Unidades Básicas de Saúde, Tradicionais e Saúde da Família e procurarmos 

novas parcerias para detecção de sintomáticos respiratórios. 

Os recursos financeiros a serem utilizados para implementação das ações são originários do Incentivo Estadual de altas por cura em tuberculose 

no munícipio. 

17.1 DIRETRIZ 

Atendimento humanizado ao paciente com diagnóstico de tuberculose. 

17.2 OBJETIVOS 

A. Aumentar a identificação de sintomáticos respiratórios 

B. Melhorar o acolhimento das pessoas em tratamento pelas equipes das UBS; 

C. Reativar o Comitê Municipal de Enfrentamento da Tuberculose; 

D. Fazer parcerias com as escolas e Bandeirantes para esclarecimentos sobre tuberculose. 

E. Usar o recurso financeiro enviado pelo Estado para eventos sobre tuberculose 
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17.3 INDICADORES 

 

A. Proporção de casos novos pulmonares confirmados por critério laboratorial. 

B. Proporção de contatos examinados dos casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial. 

C. Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial. 

D. Proporção de exame de HIV realizado entre os casos os casos novos de tuberculose 

E. Proporção de casos novos de tuberculose pulmonar que realizaram o Tratamento Diretamente Observado (TODO) 

F. Proporção de abandono de tratamento de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial 

G. Desmistificar o conceito de tuberculose através de palestras e ações nas comunidades (escolas, associações, etc.) 

 

17.4 PLANO DE AÇÃO  

META AÇÃO 2018 2019 2020 2021 

Aumentar o número de 

baciloscopias solicitadas 

Reuniões com as equipes da 

UBS 
20% 40% 80% 100% 

Reduzir o número de 

abandono 

Capacitar os profissionais 

das UBS em TDO 
20% 40% 80% 100% 

Realizar eventos em datas 

alusivas à tuberculose  
Conferencia, seminário 1 1 1 1. 
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18 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (TRADICIONAIS) 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a 

Rede de Atenção à Saúde. É instalada perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenha um papel central na 

garantia de acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade. Na UBS, é possível receber atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, 

Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, 

vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. 

18.1 AÇÕES E METAS 

Ação Meta 2018 – 2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Implantação de Unidades Parametrizadas Implantação de três unidades 1 1 1 - 

Remapeamento das áreas cobertas por unidades tradicionais Redivisão das áreas 100% - - - 

Contratação de agentes comunitários via PACS após a 

redivisão 
Contratação de agentes comunitários para as áreas 50 50 50 - 

Implantação da Avaliação para Melhoria da Qualidade Implantação da Avaliação AMAQ 15% 30% 50% 100% 

 

19 PROGRAMA MUNICIPAL IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 

O Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais de Rio Grande está vinculado à Secretaria de Município da Saúde e atua em 

diferentes frentes para a prevenção, diagnóstico e tratamento destas doenças. Desde o início da epidemia da AIDS, o município do Rio Grande 

caracteriza-se pela organização de seus serviços, oferecendo atendimento especializado e de qualidade aos pacientes HIV+, destacando-se como 

centro de referência e contra-referência clinico laboratorial aos pacientes soropositivos de Rio Grande e região, sendo que o Hospital da FURG foi 

o pioneiro do interior do Estado do Rio Grande do Sul a implantar o Serviço de Atendimento Especializado em HIV/Aids ainda na década de 1980.  
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O programa Municipal IST/AIDS/HV possui recurso vinculado para suas ações regulamentado pela Resolução Nº 143/14 – CIB / RS e 

Plano de Trabalho anual conforme esta resolução. 

19.1 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

     Hospital Universitário DR. Miguel Riet Correa Jr.  

 Assistência aos pacientes HIV+ através do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) Ala Rosa, Hospital Dia, Internação tradicional, 

laboratório LT CD4+ e carga viral.  

 Assistência aos pacientes HCV+ e HBV+ através do Serviço Especializado em Hepatologia Ala Verde  

19.2 AMBULATÓRIO MUNICIPAL IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 

• Assistência aos pacientes HIV+, infecções/doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais 

Em 1999 foi inaugurado o ambulatório municipal de DST com o objetivo de tratar outras DSTs, oferecendo abordagem sindrômica conforme 

normas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Posteriormente passou também a atender HIV/AIDS e hepatites B e C. O Ambulatório de DST fica 

localizado no 2º andar do PAM rua Marechal Floriano, 05, Centro. 

19.3 CENTRO DE TRIAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) 

Em 1995 foi implantado o CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), o que facilitou o acesso ao diagnóstico precoce da infecção pelo HIV, 

aconselhamento, prevenção e distribuição de preservativos. Em 1997 o CTA foi reconhecido pelo ministério da saúde e hoje está situado no andar 

térreo do PAM, rua Marechal Floriano, 05, centro.  
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Conforme dados do Boletim Epidemiológico 2016, a taxa de detecção de Aids tem apresentado estabilização nos últimos 10 anos, com 

média de 20,7 casos/100 mil habitantes. No ranking dos estados, apesar de ter apresentado queda de detecção de 11,2 % entre os anos de 2006 e 

2015, o Rio Grande do Sul apresenta a maior taxa com de 34,7 casos/100 mil habitantes. Neste contexto, o município do Rio Grande/RS ocupa o 

3º lugar no ranking dos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes segundo índice composto. Estes altos índices fazem com que o Rio 

Grande seja considerado um dos 15 municípios prioritários do estado para ações de enfrentamento da epidemia do HIV/Aids, hepatites virais e 

tuberculose.  

Em dezembro de 2015 o município do Rio Grande assinou juntamente com Estado do RS e os outros municípios prioritários a “Carta de 

Paris”, endossando o compromisso com a UNAIDS (Conjunto das Nações Unidas Sobre HIV/Aids) com as metas 90/90/90 e zero Discriminação, 

que preveem que estes municípios acelerem a resposta à Aids e tenham 90% das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas; destas, 90% estejam 

em tratamento antirretroviral; e destas, 90% tenham carga viral indetectável até 2020, e eliminem os níveis epidêmicos da AIDS até 2030.  

Com o avanço da ciência e das novas tecnologias, hoje podemos considerar a infecção pelo HIV como uma doença crônica que pode ser 

controlada. As mudanças no panorama do manejo da infecção pelo HIV trazem consigo um novo modelo de atenção, que vai desde o 

compartilhamento do cuidado das pessoas vivendo com HIV/Aids entre a atenção básica e a atenção especializada às novas estratégias de 

prevenção. Entre as novas estratégias de prevenção como ferramentas complementares para o enfrentamento da epidemia do HIV estão a logística 

de distribuição/disponibilização de preservativo masculino, preservativo feminino e gel lubrificante, logística e oferta da PEP (Profilaxia Pós- 

Exposição de risco ao HIV), pré-natal de qualidade, incentivo à adesão ao tratamento antirretroviral, redução de danos a usuários de drogas e 

populações chave, diagnóstico e tratamento de outras DST, testagem regular do HIV, sífilis, hepatites B e C, busca ativa de pacientes faltosos ou 

em abandono de tratamento dentre outras estratégias. Estas estratégias e ações de enfrentamento da epidemia das IST/Aids e hepatites virais estão 

contempladas no Plano de Trabalho em IST/AIDS/HV 2017. 
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19.4 OBJETIVOS, DIRETRIZES, INDICADORES E METAS 

 

A. Indicador 28: Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Aumentar o número de testagem 

durante o pré-natal 

Percentual  de gestantes testadas  

para Sífilis 

100%  de gestantes testadas  

para Sífilis 
70% 80% 90% 100% 

Aumentar o número de testagem 

do parceiro(s) sexuais durante o 

pré-natal 

Percentual de parceiro(s) sexual 

testados para durante o pré-natal 

90% do parceiro(s) sexuais 

testados para durante o pré-natal 70% 80% 90% 90% 

Instituir precocemente o 

tratamento para sífilis na 

gestante  

Percentual  de gestantes tratadas 

precocemente  para Sífilis 

100% gestantes tratadas 

precocemente  para Sífilis 100% 100% 100% 100% 

Busca ativa das gestantes 

faltosas para a conclusão do 

tratamento 

Percentual de gestantes 

diagnosticadas  para Sífilis 

Conforme demanda 

    

Instituir precocemente o 

tratamento do(s) parceiro(s) 

sexuais 

Percentual de tratamento do(s) 

parceiro(s) sexuais 

90% dos parceiros sexuais 

tratados 70% 80% 90% 90% 

 Promover educação permanente 

sobre sífilis congênita e sífilis 

em gestante 

Número de atividades 2 atividades/ano 

2 2 2 2 

Adquirir centrifugas 

 para as UBSF E UBS a fim de 

otimizar as coletas de VDRL  

Percentual de unidades de saúde 

equipadas par coleta 

descentralizada de VDRL 

100% de unidades de saúde 

equipadas par coleta 

descentralizada de VDRL 

70% 80% 90% 100% 

Promover campanhas com mídia 

em rádio, TV e material 

*Dia Nacional de Combate a 

Sífilis 

*Dia da Mães 

3 campanhas/ano 

3 3 3 3 
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impresso sobre pré-natal, sífilis 

em gestante e sífilis congênita 

*Outubro Rosa 

 

Manter e fortalecer o Comitê 

Municipal de Investigação da 

Transmissão Vertical para Sífilis 

e HIV 

Número de reuniões do Comitê 

Municipal  

12 atividades/ano 

12 12 12 12 

 

B. Indicador 1.1.: Número de casos novos de aids em menores de 5 anos  

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Aumentar o número de testagem 

durante o pré-natal para 5 testes  

Percentual de gestantes testadas 

para HIV 

100% gestantes testadas para HIV 70% 80% 90% 100% 

Aumentar o número de testagem 

durante o período de amamentação 

em parturientes HIV 

Percentual de mulheres HIV - do 

município que deram à luz e estão 

amamentando 

90% das mulheres do município 

que deram à luz e estão 

amamentando 

70% 80% 90% 90% 

Promover campanhas com mídia 

em rádio, TV e material impresso 

sobre pré-natal e transmissão 

vertical do HIV 

*Dia Mundial de Luta Contra a 

Aids 

*Dia da Mães 

*Outubro Rosa 

3campanhas/ano 3 3 3 3 

 

C. Indicador 37: Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Realizar teste rápido para HIV, Sífilis, 

Hepatites B e C para pacientes com 

diagnóstico ou suspeita de Tuberculose. 

Percentual de pacientes testados 

para HIV, sífilis, hepatites B e C 

100% dos para pacientes 

com diagnóstico ou 

suspeita de Tuberculose 

70% 80% 90% 100% 
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testados para HIV, sífilis, 

hepatites B e C 

 

 Promover educação permanente sobre 

coinfecção HIV/TB para servidores do 

município. 

Número de atividades    2 atividades/ano 2 2 2 2 

Promover educação permanente através da 

participação em congressos, eventos e reuniões 

sobre a temática DST/HIV/AIDS, Hepatites 

Virais e Tuberculose de servidores dos 

programas municipais IST/AIDS/HV e TB, 

Atenção Básica, Vigilância Epidemiológica e 

programas da SMS. 

Número de atividades Conforme oferta/demanda     

 

D. Indicador 43: Proporção de pacientes HIV+ com 1º CD4 inferior a 200cel/mm3  

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

 Garantir espaço físico adequado 

para Programa Municipal 

IST/AIDS/HV e Ambulatório 

Municipal IST/AIDS/HV, com a 

finalidade de ofertar atendimento 

individual e/ou em grupo com 

maior qualidade. 

Reforma e/ou adequação do 

espaço físico bem como 

mobiliários e equipamentos 

Conforme demanda     

Promover educação permanente 

através da participação em 

congressos, eventos e reuniões 

sobre a temática 

DST/HIV/AIDS, Hepatites 

Número de atividades Conforme oferta/demanda     
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Virais e Tuberculose de 

servidores do Programa 

Municipal IST/AIDS/HV, 

SAE/HU, Atenção Básica, 

Vigilância Epidemiológica, 

outros programas da SMS e 

sociedade civil organizada. 

Ampliar oferta de testes rápidos 

para HIV, sífilis, hepatites B e C 

na Atenção Básica. 

Percentual de testes rápidos 

ofertados pela Atenção Básica 

Aumentar em 40% a oferta de 

testes rápidos 

10% 10% 10% 10% 

Ampliar oferta de testes rápidos 

para HIV, sífilis, hepatite  B e C 

para populações chave como 

população privada de liberdade, 

em situação de rua, profissionais 

do sexo, população LBT  

Percentual de testes rápidos 

ofertados para populações chave 

Aumentar em 40% a oferta de 

testes rápidos 

10% 10% 10% 10% 

Ampliar oferta de consultas para 

IST, Aids e hepatites virais no 

ambulatório Municipal 

IST/AIDS/HV 

Ampliação do quadro de 

trabalhadores da saúde no 

Ambulatório Municipal 

IST/AIDS/HV 

Ampliação conforme demanda     

Ampliar oferta de consultas para 

HIV/AIDS na atenção básica 

Educação permanente para 

médicos e enfermeiros da 

atenção básica sobre manejo do 

HIV 

4 atividades/ano 4 4 4 4 

 Promover educação permanente 

para trabalhadores da saúde 

sobre IST, HIV/AIDS, hepatites 

virais 

 

Número de atividades 6 atividades/ano 6 6 6 6 
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Implantar o Comitê Municipal de 

Investigação da Mortalidade por 

AIDS 

Número de atividades 12 reuniões/ano 12 12 12 12 

Facilitar acesso aos ARV 

(antirretrovirais) 

Criar novas UDM (Unidades 

Dispensadoras de 

Medicamentos) ARV 

Criar duas novas UDM     

Facilitar o acesso aos exames de 

Carga Viral, Genotipagem e CD4 

para HIV e hepatites virais 

Ampliação da rede de  coleta 

para exames de  Carga Viral, 

Genotipagem e CD4 

Ampliara a coleta para dois 

novos locais (LAMAC e 

Ambulatório Municipal 

IST/AIDS/HV) 

    

Facilitar o acesso à PEP 

(Profilaxia Pós-Exposição de 

Risco ao HIV) 

Implantar PEP em unidades de 

saúde com atendimento 24 horas 

Implantar PEP nas unidades de 

saúde Quinta e Profilurb 

    

Apoiar ações de prevenção às 

IST/AIDS propostas pela 

sociedade civil organizada 

Número de atividades Conforme demanda     

 

E. Metas 90/90/90 e zero discriminação  

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Promover seminários sobre preconceito, 

estigma e discriminação voltados aos 

trabalhadores da saúde, população em geral e 

populações chave. 

Número de atividades 3 atividades/ano 

3 3 3 3 

Promover campanhas com mídia em rádio, TV 

e material impresso sobre preconceito, estigma 

e discriminação. 

*Carnaval 

*Dia Mundial de Luta Contra a Aids 

*Dia dos Namorados 

3 campanhas/ano 

3 3 3 3 
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Criar material gráfico informativo sobre 

prevenção, diagnóstico e tratamento do 

HIV/AIDS e zero discriminação. 

Número de atividades Conforme demanda 

    

Realizar atividades em parceria com PSE 

(Programa Saúde na Escola) tendo em vista 

levar informações sobre prevenção, 

diagnóstico e tratamento das IST, AIDS e 

hepatites Virais. 

Diminuir os índices de infecção pelo 

HIV entre jovens e adolescentes 
Conforme demanda 

    

 

F. Testagem rápida das Hepatites B e C implantadas nas ESF/UBS (meta de 100%)  

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Oferta de testes rápidos para 

Hepatites B e C  

 

Garantir oferta de TR para hepatites B 

e C 

Garantir oferta de testes rápidos para 

hepatites B e C em 100% da atenção 

básica de saúde 

100% 100% 100% 100% 

 

G. Hepatites Virais  

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Aumentar o número de testagem para hepatites 

B e C na Atenção Básica 

 

Percentual de testes rápidos 

ofertados pela Atenção Básica 

Aumentar em 40% a oferta 

de  10% 10% 10% 10% 

 Ofertar elastografia para os pacientes com 

HCV 

Percentual de pacientes com 

HCV que realizarão elastografia 

100% dos pacientes com 

HCV com elastografia 

realizadas 

100% 100% 100% 100% 
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Ampliar a cobertura vacina para HBV em 

adolescentes e adultos 

Percentual de adolescentes e 

adultos vacinados para HBV 

100% dos adolescentes e 

adultos vacinados para 

HBV 

    

Capacitar equipes das unidades de  saúde  ESF 

(Estratégia Saúde da Família) para Linha de 

Cuidado em Hepatite C. 

Percentual  de equipes de saúde 

para o cuidado do paciente 

portadores de  hepatite C 

100% das equipes de 

saúde ESF para o cuidado 

do paciente HCV reagente. 

100% 100% 100% 100% 

Realização de cursos de capacitação quanto às 

práticas preventivas para manicures, 

tatuadores, barbeiros e clínicas de estética, nas 

escolas, nos estabelecimentos de saúde 

(clínicas médicas, odontológicas, clínicas de 

acupuntura...), nos estabelecimentos 

comerciais (salões de beleza, estúdios de 

tatuagens/piercings). 

Número de cursos/ano 4 cursos 

4 4 4 4 

Apoiar ações de prevenção às hepatites virais 

propostas pela sociedade civil organizada 

Número de atividades Conforme demanda 
    

 

H. Eventos e Campanhas 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Promover campanha de prevenção no período de 

carnaval 

 

Número de campanhas 1 campanhas/ano 

1 1 1 1 

Promover campanha de prevenção no período de 

veraneio na praia do Cassino 

Número de campanhas 1 campanhas/ano 1 1 1 1 

Promover campanha de prevenção, diagnóstico e 

tratamento integrada às ações do Março Lilás. 

Número de campanhas 1 campanhas/ano 1 1 1 1 
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Promover campanha de prevenção, diagnóstico e 

tratamento alusiva ao Dia Mundial de Combate às 

Hepatites Virais (28 de julho). 

Número de campanhas 1 campanhas/ano 
1 1 1 1 

Promover campanha de prevenção, diagnóstico e 

tratamento integrada às ações do Outubro Rosa e dia 

Nacional de Combate a Sífilis (terceiro sábado de 

outubro). 

Número de campanhas 1 campanhas/ano 

1 1 1 1 

Promover campanha de prevenção, diagnóstico e 

tratamento integrada às ações do Novembro Azul. 

Número de campanhas 1 campanhas/ano 1 1 1 1 

Promover campanha de prevenção, diagnóstico e 

tratamento alusiva ao “Dezembro Vermelho” Dia 

Mundial de Luta Contra a AIDS (1º de dezembro). 

Número de campanhas 1 campanhas/ano 
1 1 1 1 
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20 CONSULTÓRIO NA RUA 

Criada por decreto do executivo municipal em 07 de junho de 2016, a implantação da equipe de Consultório na Rua do Rio Grande se 

iniciou com uma equipe de tipo I – com um educador social, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira e um psicólogo.  

Durante o primeiro ano de funcionamento e desde o começo, a rotatividade de profissionais foi intensa na equipe, tendo apenas um profissional 

inalterado, o psicólogo. Neste período passaram pela equipe, por períodos de tempo variados, 5 enfermeiras, uma Assistente social, 5 

técnicas/auxiliares de enfermagem, 2 educadores sociais e um psicólogo. Além destes, o consultório na rua foi campo de estágio para uma estudante 

de serviço social, uma residente psicóloga em saúde da família, uma residente médica da residência de infectologia, uma estudante de enfermagem 

e duas estudantes de psicologia. A quase totalidade dos profissionais enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem que estiveram na equipe 

eram profissionais de outras equipes, do programa ESF, que estavam fazendo um suporte e uma participação restrita na equipe, participando das 

ações na rua mas não da organização do trabalho, por mais que tenham vivenciado o trabalho na prática, pouco participaram do processo de 

implantação e de construção do escopo do trabalho em realização e a ser realizado, eram coadjuvantes do processo e foram fundamentais não só 

para a existência da equipe como para a continuidade do trabalho.  

Cabe aqui ressaltar que, durante o primeiro ano de funcionamento da equipe, a mesma permaneceu sem coordenação por imposição da gestão, 

o que em muitos momentos impossibilitou o avanço do trabalho da equipe e gerou problemas na efetivação do trabalho e da implantação efetiva 

da equipe, o que está sendo finalizado atualmente.  

Hoje a equipe está composta de forma mais definitiva, onde os profissionais têm dedicação mínima de 30hs semanais ao Consultório na Rua, 

estando com uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um psicólogo e um educador social. Outro avanço, neste sentido de composição da 

equipe, foi a nomeação, há 4 meses, da coordenação da equipe para o psicólogo, único profissional permanente na equipe desde o decreto que 

instituiu sua implantação. Há ainda, na composição atual da equipe, duas estagiárias do curso de psicologia e uma do curso de enfermagem. 
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Neste período de funcionamento, desde o decreto de implantação até o presente momento, foram feitos, em média, 900 abordagens mensais, 

onde foram cadastrados 253 usuários, tendo sido mantida uma frequência média de 40 usuários monitorados por mês. Foram identificadas situações 

extremas de dependência química e saúde mental, onde a exposição à vulnerabilidade e a condições intensas de precariedade e dificuldade de 

autocuidados e manutenção de cuidados e tratamentos em saúde dificulta o trabalho de cuidado desta população. As demandas comumente 

atendidas foram de suporte e acolhimento, estabelecendo o vínculo para a manutenção do acompanhamento e eventual monitoramento, quando 

permitido pelo usuário, de suas questões de saúde pontuais, como ferimentos, cuidados pré e pós hospitalares, acesso a serviços especializados de 

saúde mental, bucal, IST/AIDS e outras infecções, para tanto utilizando vários serviços das equipes de saúde do município, garantindo a porta de 

entrada e os encaminhamentos aos usuários.  

Sendo uma equipe itinerante e de atenção básica, as diretrizes do SUS são cotidianamente vivenciadas nas práticas do exercício do cuidado em 

saúde à população em situação de rua. Assim, a diretriz da equipe de consultório na rua é “Expandir a cobertura da atenção básica de saúde e 

realizar atenção integral para a população em situação de rua.”¹ Tendo por objetivos: “Ampliar os cuidados em saúde à população itinerante que 

vive em seu cotidiano em situações de rua, sejam estes dependentes químicos, moradores das ruas ou pacientes da saúde mental. Acessar, abordar, 

acompanhar e atender a referida população em diferentes turnos para conhecimento, vinculação e oferta de suporte e cuidados em saúde nas ruas 

de todo o município. Ser porta de entrada dos usuários no SUS. Organizar o fluxo de demandas originadas nas ruas. Negociar com a rede de suporte 

o acesso dos usuários, de acordo com os encaminhamentos que se fizerem necessários. Participar da rede de matriciamento junto à ESF e aos 

NASFs. Realizar educação em saúde a esta população, visando à prevenção de agravos. Realizar atendimento individual de acordo com as 

necessidades do usuário.”¹ (¹- citação do projeto apresentado pelo município ao Ministério da Saúde para efetivação da implantação da equipe). 

20.1 OBJETIVOS, DIRETRIZES, INDICADORES E METAS 

 

A. 2016/2017 
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Ao iniciar a implantação da equipe, as metas principais estavam concentradas na efetivação do cadastro da equipe junto ao Ministério da Saúde, 

organização completa da equipe com todos os profissionais dedicados minimamente por 30 horas semanais a este trabalho, capacitação da equipe 

para a realização do trabalho, efetivação das abordagens para cadastramento, criação de vínculo e levantamento de demandas em saúde da 

população em situação de rua do município, e estabelecimento do modelo de funcionamento da equipe. Estas metas foram atingidas parcialmente 

até o presente momento, o que em si pode ser considerado um avanço significativo ao se contrapor a potência de vinculação produzida com o 

histórico apresentado de instabilidade profissional na equipe.  

A efetivação do cadastramento da equipe junto ao MS está em fase final, aguardando apenas o parecer do Ministério sobre a inscrição da equipe 

no sistema e o início do envio da verba federal de custeio desta equipe. A organização completa da equipe também se encontra em fase de conclusão, 

tendo hoje os 4 profissionais necessários, a atual produção é de capacitação desta equipe e o estabelecimento definitivo do modelo de funcionamento 

da mesma. O processo de abordagens estabelecido produziu bastante em termos de criação de vínculo, cadastramento e levantamento de demandas 

desta população. Como não pretende ser um processo com uma conclusão e sim com a produção de sua qualificação e manutenção, apresenta-se 

hoje com o funcionamento implantado e necessitando de desenvolvimento nas possibilidades de encaminhamentos e nas formas de garantia da 

efetivação dos processos de cuidado a partir destes encaminhamentos. Processos estes que se encontram em constante execução e refinamento, 

carentes de capacitação e formação da equipe para melhor desenvolvê-los.  

B. 2018-2019 

Diretriz: Ampliar, capacitar e equipar adequadamente a equipe para a qualificação do trabalho de cuidado com a população em situação de rua. 

Objetivos: Efetivação do trabalho de atenção à saúde da população em situação de rua com maior qualidade e efetividade no conseguimento da 

manutenção destes cuidados e do acesso dos usuários aos serviços de saúde demandados em seus cuidados. 

Metas: Aumentar o número de profissionais na equipe até efetivar o cadastramento desta equipe como de Tipo II, com 6 profissionais. Efetivar 

uma capacitação por semestre sobre o trabalho do consultório na rua e seus ferramentais de trabalho. Adquirir equipamento adequado para toda a 
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equipe, desde a compra de uniforme completo com calça, camiseta, colete, boné, jaqueta, capa de chuva, jaleco, mochila, até a compra de uma van 

adequada a desenvolver o trabalho de ambulatório de rua com capacidade para transportar ao menos 12 pessoas. 

C. 2020-2021 

Diretriz: Ampliar, capacitar e equipar adequadamente a equipe para a qualificação do trabalho de cuidado com a população em situação de rua. 

Objetivos: Efetivação do trabalho de atenção à saúde da população em situação de rua com maior qualidade e efetividade no conseguimento da 

manutenção destes cuidados e do acesso dos usuários aos serviços de saúde demandados em seus cuidados. 

Metas: Aumentar o número de profissionais na equipe até efetivar o cadastramento desta equipe como de Tipo III, somando-se aos 6 profissionais 

anteriores o profissional médico. Efetivar uma capacitação por semestre sobre o trabalho do consultório na rua e seus ferramentais de trabalho. 

Ampliar a jornada de trabalho para que todos os profissionais da equipe tenham dedicação de 40 horas semanais. 

 

21 UNIDADE DE SAÚDE PRISIONAL 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade visa garantir o direito à saúde para todas as pessoas 

privadas de liberdade no Sistema Prisional é o principal objetivo da Pnaisp. Além disso, a Política visa à garantia do acesso dessa população ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), respeitando os preceitos dos direitos humanos e de cidadania. A unidade de saúde prisional será um ponto de 

atenção da Rede de Atenção à Saúde do SUS, qualificando a atenção básica no âmbito prisional e articulando com outros dispositivos dessa Rede 

no território. 
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21.1 AÇÕES E METAS 

Ação Indicador Meta 2018 – 2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Promover ações de promoção e 

prevenção à saúde em consonância 

com as ações pactuadas pela SMS 

Promover ações para promoção de doenças e 

prevenção de doenças transmissíveis, doenças 

não transmissíveis e dos agravos decorrentes do 

confinamento; 

Operar estendendo e aprofundando as ações de 

todos os programas do Ministério da Saúde 

Setembro Amarelo, 

Outubro Rosa, Novembro 

Azul, Dezembro Vermelho 

100% 100% 100% 100% 

Promover ações internas de prevenção 

ao uso de álcool e outras drogas 

Atuar na prevenção do uso de álcool e de drogas 

e na reabilitação de usuários. 
1 campanha ao ano 100% 100% 100% 100% 

Executar as campanhas de vacinação 

preconizadas em cada ano 

Garantir medidas de proteção, como a vacinação 

para hepatites, influenza e outras do calendário 

de adultos. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Adequação da equipe com a inclusão 

de Dentista 
Garantir ações de promoção de saúde bucal 1 1 - - - 

Ampliação da equipe 

Garantir o acesso à Rede de Atenção à Saúde no 

território com mais agilidade, equidade e 

qualidade. 

50% - - 30% 50% 

Aquisição de equipamentos para 

realização de raio X 
1 1 - - - 

Aquisição de viatura própria para 

transporte da equipe, materiais e 

exames 

1 - 1 - - 
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22 SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 A superintendência de Vigilância em Saúde relaciona-se com as práticas de atenção e promoção da saúde de toda a população, bem como 

à prevenção de doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, tais como política e planejamento, 

territorialização, epidemiologia, processo saúde-doença, condições de vida e situação de saúde das populações, ambiente e saúde, processo de 

trabalho. Tem por objetivo analisar permanentemente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a 

controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que 

inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde (BRASIL, 2009). 

 A vigilância em Saúde, no município do Rio Grande compreende e possui estruturada as quatro vigilâncias, sendo a Vigilância Sanitária, 

Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental em Saúde e Vigilância em Saúde do Trabalhador, também faz parte o Laboratório Municipal de 

Análises Clínicas – LAMAC Rio Grande. 

As ações de vigilância sanitária dirigem-se, geralmente, ao controle de bens, produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população, 

como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos. Realizam também a fiscalização de serviços de interesse da saúde, como 

escolas, hospitais, clubes, academias, parques e centros comerciais, e ainda inspecionam os processos produtivos que podem pôr em riscos e causar 

danos ao trabalhador e ao meio ambiente.  

A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios 

específicos. Além disso, age no controle dessas doenças específicas. 

A vigilância ambiental em saúde se dedica às interferências dos ambientes físico, psicológico e social na saúde. As ações neste contexto 

têm privilegiado, por exemplo, o controle da água de consumo humano, o controle de resíduos e o controle de vetores de transmissão de doenças 

– especialmente insetos e roedores.  
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A Vigilância em saúde do trabalhador realiza estudos, ações de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à saúde relacionados ao 

trabalho. 

O Laboratório Municipal de Análises Clínicas é o laboratório de referência para a Secretaria de Município da Saúde quanto às coletas, 

análises clínicas e diagnósticos laboratoriais. 

Para contemplar a execução das metas para o ciclo 2018-2021 torna-se necessária a reforma do espaço físico da Vigilância em Saúde e/ou 

troca de espaço físico para outro mais adequado e a qualificação e contratação de recursos humanos para a Vigilância em Saúde, visto que 

atualmente conta-se com um total de 58 funcionários fixos e 8 motoristas, sendo quantidade insuficiente para o cumprimento das atividades 

preconizadas, bem como das pactuações realizadas. 

Também, está sendo implementado um centro de Práticas Integrativas, Populares e Complementares em Saúde dentro do CMVS para 

estimular o autocuidado, processos de harmonização e humanização do trabalho em vigilância, sendo específico aos trabalhadores do local. 

Assim, as principais ações programáticas para o ciclo 2018 – 2021 estão descritas por cada Unidade Gerencial desta 

Superintendência, a seguir do organograma. 
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23 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA) 

 

Dentro do universo de ações que a vigilância sanitária possui competência, a principal finalidade constitui na prevenção da saúde pública. 

A fiscalização e o licenciamento produtos e serviços de interesse a saúde constituem o meio para prevenção, que aliado a educação sanitária 

diminuem os riscos sanitários. 

A Vigilância Sanitária do município constitui atividades de rotina, e sua execução contribui para a execução dos riscos e agravos à saúde, 

fortalecendo a promoção e proteção da saúde da população. 

Tais atividades englobam o cadastro dos estabelecimentos sujeitos à VISA, instauração do Processo Administrativo Sanitário, inspeção dos 

estabelecimentos sujeitos à VISA, assim como as atividades de educação para a população e setor regulado, e o recebimento e o atendimento a 

denúncias. 

A vigilância sanitária atua no município a partir da aprovação, do Conselho Municipal de Saúde, quando da pactuação e adesão ao Plano 

Estadual da Vigilância Sanitária. 

Tendo atribuições de média e baixa complexidade de acordo com as Resoluções CIB/RS nº 030/2004, 089/2012, 152/2012 e 038/2016, atua 

com base nas normas aplicáveis vigentes, e com o foco na prevenção e proteção da saúde pública. 

 A equipe conta com dez fiscais sanitários, – sendo desses um Gerente e outro Dirigente de Núcleo – três assessores administrativos, um 

Médico Veterinário, um Farmacêutico-Bioquímico e um estagiário. As atribuições já pactuadas têm sido realizadas com o máximo de empenho, 

aliada a educação sanitária tanto da população, quanto do setor regulado. 

 Atualmente, o Programa da VISA registra 10.073 estabelecimentos sujeitos ao licenciamento e fiscalização. Estes devem ter o Alvará 

renovado anualmente, com a atuação de equipe na inspeção in loco. 
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 A Lei Municipal nº7687/2014 direcionou os valores da Taxa de Vigilância Sanitária e as multas para conta exclusiva do setor, um avanço 

quanto ao financiamento de algumas ações da VISA. 

 Com essa realidade, e com atenção ao princípio básico da descentralização do SUS, a Gestão Plena do Sistema Municipal é inevitável para 

Rio Grande/RS. 

Entretanto, é de extrema relevância apontar que um aumento da demanda, especialmente em atribuições que não são da rotina já 

desempenhada pelos servidores, necessitará de reformas estruturais, aumento e qualificação de recursos humanos, sob pena de desenvolver um 

atendimento precário das novas atribuições. 

 

23.1 OBJETIVOS 

23.1.1 Objetivo Geral 

 O Plano de Ação da Vigilância Sanitária tem como escopo intervir em todos os aspectos que possam afetar a saúde da população, 

programando ações preventivas para contenção dos riscos originados da produção e na circulação de bens, como também na prestação de serviços 

de interesse à saúde. E o meio é estabelecer condições mínimas pautadas em normas vigentes para as atividades reguladas pela vigilância sanitária. 

 

23.1.1.1  Objetivos Específicos 

a. Cadastrar, inspecionar e licenciar estabelecimentos sujeitos a vigilância sanitária; 

b. Investigar surtos de doenças transmitidas por alimentos; 

c. Investigar surtos de infecção em serviços de saúde; 

d. Atuar em atividades educativas para a população e para o setor regulado; 
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e. Receber e investigar denúncias/reclamações de competência da VISA; 

f. Instaurar e concluir Processos Administrativos Sanitários; 

g. Tornar legal o exercício do poder de polícia administrativa sanitária aos profissionais de nível superior lotados na Unidade; 

h. Implementar a Gestão Plena das Ações de Vigilância Sanitária. 

 

23.2 ATIVIDADES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE COMPETÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO 

 As Resoluções CIB/RS listam atividades pactuadas com o município, que podem ser utilizadas por analogia, dentro das atribuições e 

classificações da VISA. 

 

23.2.1 Área de Água 

- Firmas de Desinfecção Limpeza de Reservatórios de Água; 

- Sistema de Abastecimento público e privado. 

 

23.2.2 Área de Comércio de Alimentos 

 

- Ambulantes de Alimentos (petiscos de carne, lanches com molhos ou ovos) 

- Eventos e Feiras gastronômicas 
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- Ambulantes de Produtos Industrializados 

- Feirantes 

- Açougue  

- Bar 

- Hotel 

- Motel 

- Comércio Atacadista 

- Comércio de Alimentos Congelados 

- Comércio de Balas, Chocolates, Caramelos e Similares 

- Comércio de Frutas e Hortaliças 

- Comércio de Produtos de Confeitaria 

- Comércio de Produtos de Panificação (padaria) 

- Comércio de Secos e Molhados 

- Comércio de Sorvetes e Gelados 

- Depósitos de Alimentos Não Perecíveis 

- Depósitos de Alimentos Perecíveis 

- Depósitos de Bebidas 

- Depósitos Sorvetes e Gelados  

- Importadora e Distribuidora de Alimentos 

- Alimentos para pronta entrega 

- Lancheria 

- Peixaria  

- Restaurantes 

- Supermercado 

- Cozinhas e Refeitórios Industriais 

- Veículos de Transporte de Gêneros Alimentícios 
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23.2.3 Área de Estabelecimentos de Saúde 

 

- Consultórios Médicos 

- Clínicas Médicas sem Procedimentos 

- Consultórios Odontológicos sem RX 

- Ultrassonografia 

- Ecografia 

- Fisioterapia 

- Ortopedia 

- Ambulatório Médico 

- Ambulatório de Enfermagem 

- Clínicas ou Sala de Vacinas 

- Postos de Saúde 

- Consultório de Psicologia 

- Fonoaudiologia 

- Audiometria 

- Terapia Ocupacional 

- Laboratório de Próteses Dentárias 

- Consultório de Nutrição 

- Centro de Atenção Psicossocial 

- Consultórios e Clínicas Veterinárias  

- Transporte de Pacientes (ambulâncias) - não caracterizados como de urgência e emergência 

- Posto de Coleta de Laboratório 

- Consultórios e Clínicas Odontológicas com RX 

 

23.2.4 Área de Cosméticos e Saneantes 
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- Veículos de Transporte 

- Comércio em geral 

- Desinsetizadora e Desratizadora 

 

23.2.5 Área de Estabelecimentos de Interesse à Saúde 

 

- Hotel 

- Motel 

- Albergue 

- Pensões 

- Massoterapia 

- Ótica 

- Lavanderia 

- Salão de Beleza, Cabeleireiro ou Barbearia 

- Pedicuro, Manicure e Pedólogo 

- Estúdio de Tatuagem 

- Piercing 

- Piscinas 

- Clubes 

- SPAS 

- Saunas 

- Academia de Ginástica 

- Escolas de Educação Infantil 

- Pré-escolas 

- Maternais 

- Comunidades Terapêuticas 

- Circo 
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- Casa de Diversão e Espetáculo 

- Ginásio de Esportes 

- Clube Esportivo e/ou lazer 

- Pensionatos e Casas de Idosos 

 

23.2.6 Área de Medicamentos 

 

- Drogarias 

23.3 RECURSOS ATUAIS DISPONÍVEIS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 

23.3.1 Recursos Humanos 

 

23.3.1.1 Equipe formada por diferentes profissionais 

 

- 10 Vigilantes Sanitários 

- 01 Médico Veterinário 

- 01 Farmacêutico Bioquímico 

- 01 Agente de Combate as Endemias 

- 02 Assessores Administrativos 

- 01 Auxiliar de Secretaria 

- 03 Motoristas  
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23.3.2 Informações dos servidores que compõe a Unidade da VISA 

 

 

 

Item Nome do Servidor Cargo Vínculo Empregatício Escolaridade 

01 Andressa Contreira da Silva Assessor Administrativo Estatutário Ensino Superior 

02 Antônio César Corrêa Vigilante Sanitário – Gerente 

da Vigilância Sanitária 

Estatutário Ensino Superior  

03 Bruno de Melo Paixão Vigilante Sanitário Estatutário Ensino Superior 

04 Carlos Renato Martines 

Silveira 

Auxiliar de Secretaria Celetista Ensino Médio 

05 Clandio Bolfoni Vigilante Sanitário Estatutário Ensino Superior 

06 Cleber Bastos Rocha Médico Veterinário Estatutário Ensino Superior 

07 Davi Ferreira Islabão Vigilante Sanitário Estatutário Ensino Superior Incompleto 

08 Dulcelene Pereira Alves Agente de Combate as 

Endemias 

Celetista Ensino Superior 

09 Elenice Rachelle Farmacêutica Bioquímica Estatutário Ensino Superior 

10 Fábio Duarte da Silva Assessor Administrativo Estatutário Ensino Superior 

11 Fábio Moraes Miranda Vigilante Sanitário Estatutário Ensino Superior Incompleto 

12 Márcio Roberto Goularte de 

Souza 

Vigilante Sanitário Estatutário Ensino Médio 

13 Márcio Velleda da Silveira Vigilante Sanitário Estatutário Ensino Médio 

14 Rosana Barbosa Soares Vigilante Sanitário Estatutário Ensino Médio 

15 Thais Gautério da Silva Vigilante Sanitário Estatutário Ensino Superior 

16 Vivian Antunes Beneri Freitas Vigilante Sanitário – 

Dirigente de Núcleo da 

Vigilância Sanitária 

Estatutário Ensino Superior 
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23.4 RECURSO MATERIAIS – ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL 

 

23.4.1 Espaço físico exclusivo da VISA 

 Localizado nas dependências do Centro Municipal de Vigilância em Saúde, sito na rua Almirante Barroso nº 166. Informações pelo telefone 

(53)32337265. 

- 01 Protocolo da Vigilância Sanitária 

- 01 Sala para os Vigilantes Sanitários 

- 01 Sala Administrativa da Gerência 

- 01 Sala para Assistência Farmacêutica 

- 01 área de almoxarife 

 

23.4.2 Equipamentos 

- 06 Computadores, sendo 05 com impressora e ponto de internet 

- 01 Notebook com ponto de internet 

- 10 Termômetros tipo pistola digital laser 

- 10 Termômetros tipo espeto digital 

- 02 Telefones 

- 02 Viaturas camionete ranger 

- 01 Viatura camionete S10 
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- 01 Viatura Celta 

23.5 TABELA DE PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2018-2021 

 

23.5.1 Diretrizes da Vigilância Sanitária 

 

Controlar os bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendendo todas as etapas de processo, da produção 

ao consumo, mantendo o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.  

Articulação entre as distintas vigilâncias que compõem o processo de trabalho de Vigilância em Saúde, com planejamento conjunto das ações 

prioritárias, baseado nos problemas de saúde e demais dados do território e incidindo nos instrumentos de planejamento de governo e de 

planejamento em saúde. 

Organização de práticas e processos de trabalho para articulação das ações de vigilância e da assistência no reconhecimento dos territórios de saúde 

para o ordenamento de ações que dialoguem com as realidades locais. 
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23.6 CADASTRAR, INSPECIONAR E LICENCIAR ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Realizar cadastro de 

estabelecimentos sujeitos a VISA 

no município 

Proporção de estabelecimentos 

cadastrados sujeitos a VISA 

Cadastrar estabelecimentos sujeitos 

a VISA 

100% 100% 100% 100% 

Realizar inspeção sanitária em 

estabelecimentos sujeitos a VISA 

no município 

Número de estabelecimentos 

inspecionados/ total de 

estabelecimentos cadastrados 

Estabelecer as condições mínimas 

para controle do risco sanitário 

100% 100% 100% 100% 

Licenciar os estabelecimentos 

sujeitos a VISA no município 

Número de estabelecimentos 

licenciados/ total de 

estabelecimentos cadastrados 

Licenciar estabelecimentos sujeitos 

a VISA e em conformidade com as 

normas sanitárias 

100% 100% 100% 100% 

23.7 INVESTIGAR SURTOS DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (DTAS) 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Investigar dentro das atribuições da 

VISA, surtos alimentares do 

município 

Proporção de investigação de surtos 

de DTAs 

Garantir que todas etapas de 

responsabilidade da VISA sejam 

realizadas 

100% 100% 100% 100% 
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23.8 INVESTIGAR SURTOS DE INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Investigar dentro das atribuições da 

VISA, surtos de infecção em 

serviços de saúde 

Proporção de investigação de surtos 

de infecção de serviços de saúde 

Garantir que todas etapas de 

responsabilidade da VISA sejam 

realizadas 

100% 100% 100% 100% 

23.9 ATUAR EM ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA A POPULAÇÃO E PARA O SETOR REGULADO 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Realizar atividades educativas da 

VISA para a população 

Proporção de ações de educação da 

VISA para população 

implementadas e/ou realizadas 

Implementar ações educativas da 

VISA para conscientizar a 

população  

10% 20% 30% 40% 

Realizar atividades educativas da 

VISA para o setor regulado 

Número de ações educativas para o 

setor regulado/total de 

estabelecimentos cadastrados 

Implementar ações educativas da 

VISA para capacitar o setor 

regulado  

50% 70% 80% 100% 
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23.10 RECEBER E INVESTIGAR DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES DE COMPETÊNCIA DA VISA 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Atender denúncias e reclamações 

de competência da VISA 

Proporção de atendimento de 

denúncias e reclamações 

Atender e investigar todas as 

denúncias e reclamações de 

competência da VISA 

100% 100% 100% 100% 

23.11 INSTAURAR E CONCLUIR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANITÁRIOS 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Instaurar Processos Administrativos 

Sanitários 

Instauração dos Processos 

Administrativos Sanitários/Autos 

de Infração Sanitária 

Tornar todos os Autos de Infração 

Sanitária em Processos 

Administrativos Sanitários 

100% 100% 100% 100% 

Concluir Processos Administrativos 

Sanitários 

Conclusão de Processos 

Administrativos Sanitários/ 

Processos Administrativos 

Sanitários 

Conclusão e publicação das 

decisões administrativas sanitárias 

100% 100% 100% 100% 
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23.12 TORNAR LEGAL O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA SANITÁRIA AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA 

UNIDADE 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Habilitar legalmente os 

profissionais de nível superior que 

realizam inspeção para o poder de 

polícia administrativa sanitária 

Número de habilitados/número total 

de profissionais que realizam 

inspeção sanitária 

Tornar os profissionais de nível 

superior dotados de poder de 

polícia sanitária 

100% 100% 100% 100% 

23.13 IMPLEMENTAR A GESTÃO PLENA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 Para a implementação da Gestão Plena Municipal, no que tange as ações da vigilância sanitária, será no mínimo necessário: 

23.13.1 Designar profissionais de nível superior e médio para desenvolver as atividades pactuadas pela Gestão Plena. 

As novas atividades pactuadas, de média e alta complexidade, aumentarão a demanda. Serão necessárias mais inspeções de rotina, tendo em 

vista o risco sanitário das atividades que atualmente sua fiscalização e licenciamento são de responsabilidade do Estado, através da 3ªCRS. 

A complexidade das atividades ratifica a necessidade de mais profissionais de nível superior com poder de polícia administrativa sanitária, 

uma carência que já se faz evidente sem as novas pactuações. 

Profissionais de nível médio, vigilantes sanitários e assessores administrativos, também deverão ser designados, para um atendimento de 

qualidade as normas sanitárias, evitando os riscos à saúde da população. 
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23.13.2 Estrutura física adequada ao número de recursos humanos, assim como ao desenvolvimento das ações. 

O fato de haver aumento da demanda, e por serem atividades distintas com normas aplicáveis diferenciadas, de questões provavelmente mais 

complexas. Aliado ao aumento do efetivo de recursos humanos torna-se impreterível um espaço físico adequado para comportar tudo. Novas 

salas para que o administrativo e os profissionais dotados de polícia administrativa sanitária se farão necessárias. 

23.13.3 Material permanente e de consumo 

Com obviedade serão necessários computadores com pontos de internet e impressoras, o qual já possui déficit na Unidade, tendo em vista, que 

dois estragaram dois meses atrás. Mobiliário e material de escritório. 

23.13.4Viaturas e Motoristas 

Serão necessárias mais viaturas, além de motoristas de acordo com as necessidades de servidores dotados de poder de polícia administrativa 

sanitária. 

• Necessidade de profissionais para a implementação da Gestão Plena do Sistema Municipal. 

 

 

CARGO NECESSIDADE JUSTIFICATIVA 

Vigilantes Sanitários 03 Insuficiência de funcionário no setor 

 

Médico Veterinário 01 Designação para fiscalização 

 Farmacêutico 01   Restrito aos trabalhos da VISA, 

designação para fiscalização 

 Administrativo 01 Insuficiência de funcionário no setor 

 Motorista 01 Insuficiência de funcionário no setor 

Enfermeiro 03 Designação para fiscalização 
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24 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 

 

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Visa à promoção da 

saúde e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus 

determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos (Portaria GM/MS Nº 3.252/09). A especificidade de seu campo 

é dada por ter como objeto a relação da saúde com o ambiente e os processos de trabalho, abordada por práticas sanitárias desenvolvidas com a 

participação dos trabalhadores em todas as suas etapas. Como componente da vigilância em saúde e visando à integralidade do cuidado, a VISAT 

deve inserir-se no processo de construção da Rede de Atenção à Saúde, coordenada pela Atenção Primária à Saúde (Portaria GM/MS Nº 3.252/09). 

Política Estadual 

PORTARIA Nº 1363, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014 Institui a Política Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Trabalhador e da 

Trabalhadora). O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere. 

Política Nacional 

D.O.U. - Ano CXLIX Nº 165, Seção I, págs. 46-51 - Brasília - DF, sexta-feira, 24 de agosto de 2012. PORTARIA Nº 1.823, DE 23 DE AGOSTO 

DE 2012B. Institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 

 

24.1 OBJETIVOS DA VISAT 

Identificar o perfil de saúde da população trabalhadora, considerando a análise da situação de saúde: 

a) A caracterização do território, perfil social, econômico e ambiental da população trabalhadora. 

b) Intervir nos fatores determinantes dos riscos e agravos à saúde da população trabalhadora, visando eliminá-los ou, na sua impossibilidade, 

atenuá-los e controlá-los. 
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c) Avaliar o impacto das medidas adotadas para a eliminação, controle e atenuação dos fatores determinantes dos riscos e agravos à saúde, para 

subsidiar a tomada de decisões das instancias do SUS e dos órgãos competentes, nas três esferas de governo. 

d) Utilizar os diversos sistemas de informação para a VISAT. 

24.2 ATRIBUIÇÕES DA VISAT 

a) Estabelecer processos de informação, intervenção e regulação relacionados à saúde do trabalhador. 

b) Realizar levantamentos, monitoramentos de risco à saúde dos trabalhadores e de populações expostas, acompanhamento e registro de casos, 

inquéritos epidemiológicos e estudos da situação de saúde a partir dos territórios. 

c) Articular com as diversas instâncias da Vigilância em Saúde, Atenção Primária e os demais componentes da Rede Assistencial. 

d) Promover articulação com instituições e entidades das áreas de Saúde, Trabalho, Meio Ambiente, Previdência e outras afins, no sentido de 

garantir maior eficiência das ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

e) Realizar apoio institucional e matricial as instâncias envolvidas no processo de vigilância em saúde do trabalhador no SUS. 

f) Realizar inspeções sanitárias nos ambientes de trabalho, com objetivo de buscar a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores. 

g) Sistematizar e difundir as informações produzidas. 

h) Promover ações de formação continuada para os técnicos e trabalhadores envolvidos nas ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

24.3 PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE -  2018- 2019- 2020 -2021 

 

24.3.1 Diretriz  

Qualificação da rede de Atenção à saúde – consolidando a regionalização    da saúde. 
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24.3.2 Objetivo 

Sensibilizar através da educação permanente os profissionais de saúde no conhecimento e a identificação de agravos relacionados ao trabalho 

(Qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo trabalhador) e as doenças (Enfermidades ou estados clínicos, independente de origem 

ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os trabalhadores). E, reconhecer os acidentes e os óbitos relacionados ao 

trabalho. Tendo como objetivo o aumento do número de notificações RINA (Relatório Individual de Notificação e Agravo) e o SINAN (Sistema 

de Informação de agravos de notificação) a fim de se ter dados epidemiológicos da população trabalhadora para identificar e intervir e prevenir as 

doenças ocupacionais. 

 

24.3.3 Objetivos, Diretrizes, Indicadores e Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 METAS 

 

2018 2019 2020 2021 

Ampliar as notificações pactuadas 

  

 

40 notificações/ 

10.000 habitantes 

 

40 notificações/ 

10.000 habitantes 

40 notificações/ 

10.000 habitantes 

40 notificações/ 

10.000 habitantes 

Investigar óbitos relacionados ao 

trabalho. 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Ampliar notificações por agrotóxicos 

 

5 notificações/ 

100.000 habitantes 

 

6 notificações/ 

100.000 habitantes 

 

6  

notificações/ 

100.000 habitantes 

 

6 notificações/ 

100.000 habitantes 
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Ações 

 

 Indicadores  2018  2019  2020  2021 

 Capacitar às equipes dos Postos de saúde: (Técnico de 

Enfermagem, Enfermeiros e Médicos).  

  Quantidade de Equipes de saúdes 

capacitadas por unidade. 

40% 50% 60% 80% 

 Capacitar os burocratas (Secretaria da Saúde, Unidades 

Básicas, Estratégia da Saúde da  

Família e 24 horas). 

 Número Burocratas capacitados. 40% 70% 90% 100% 

 Capacitar os educadores sociais da Primeira Infância 

Melhor sobre o Trabalho Infantil. 

Número de Educadores do PIM 

capacitados 

40% 70% 90% 100% 

 Capacitar às equipes do Pronto Socorro (manter 

atualizado visto a rotatividade do funcionalismo). 

 Número de Profissionais do Pronto 

socorro capacitados 

50% 80% 100% 100% 

 Realizar ações integradas interinstitucionais com o 

CEREST (Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador). 

Dar atendimento referenciado pelo 

município aos trabalhadores com 

doenças ocupacionais. 

200% 40% 60% 100% 

 Contemplar as situações de Investigação de denúncias.  Número de Investigações realizadas. 100% 100% 100% 100% 

 Investigar os acidentes fatais relacionados ao trabalho 

com parceria com a 3º Coordenadoria e CEREST. 

Número de óbitos investigados 100% 100% 100% 100% 

 Participar de Congressos, Seminários e atualizações e 

Educação permanente relacionada à VISAT (Vigilância 

em Saúde do Trabalhador). 

Número de capacitações recebidas 100% 100% 100% 100% 

 Promover eventos, seminários, capacitações para a 

classe trabalhadora formal e informal para conhecimento 

dos seus direitos e deveres. 

Número de eventos e seminários  

Número de trabalhadores capacitados 

na sua ária produtiva 

50% 70% 90% 100% 

 Trabalhar na prevenção dos agravos, acidentes 

relacionados ao trabalho, dentro dos sindicatos. 

Número de participantes e sindicatos 

capacitados. 

40% 50% 80% 80% 

 Capacitar as comunidades “in loco” (pesca) sobre a 

prevenção e notificação de Câncer de Pele. 

Número de comunidades capacitadas e 

trabalhadores capacitados 

50% 70% 80%  90% 
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24.3.4 Solicitação de Recursos Humanos 

 

Cargo Necessidade Justificativa 

Assistente Administrativo 

(burocrata) 

01 VISAT  

 

Técnico Segurança do 

trabalho 

01 VISAT - Realizar investigações 

Fisioterapeuta 

 

01  VISAT – Realizar capacitações na prevenção de doenças osteomusculares. 

 

25 VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE (VAS) 

25.1 OBJETIVO GERAL 

Manter e aprimorar as ações de prevenção e controle de fatores ambientais biológicos e não biológicos que interferem na saúde humana.  

25.1.1 Objetivo 

 

PPD – Manter o município livre de casos autóctones das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e Aedes albopictus através da vigilância e controle 

destes mosquitos. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Vigilância e controle do Aedes 

aegypti e Aedes albupictus;  

Inspeção em 80% dos imóveis a cada 

3 meses;  

Contratação de no mínimo 

80 agentes de Combate às 

Endemias;  

 

10% 

 

80% 

 

90% 

 

100% 

Realizar dois LIRAa 

(Levantamento Rápido do Índice 

Percentual de infestação do Aedes 

aegypti no município; 

Infestação menor que 1% Meno

r 

Meno

r 

Menor 

que 

Menor 

que 
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de Infestação por Aedes aegypti) 

ao ano. 

que 

 

1% 

que 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

Ações educativas;  

 

Desenvolvimento do Projeto 

Multiplicadores na Prevenção da 

Dengue em 100% das escolas em 

áreas de risco; 

Formar e manter equipe 

capacitada para 

desenvolvimento das ações 

educativas; 

 

10% 

 

80% 

 

90% 

 

100% 

Capacitações; Capacitar 100% das equipes da ESF e 

de pronto atendimento; 

 

80% 

 

90% 

 

100% 

 

Ações intersetoriais. 

 

Reuniões no mínimo Bimensais do 

Comitê Municipal de Mobilização 

Contra a Dengue.   

Resgatar a   

intersetorialidade nas 

ações de Vigilância através 

da sensibilização dos 

membros. 

 

50% 

 

80% 

 

90% 

 

100% 

 

 

25.1.2 Objetivo 

Desenvolver atividades através da busca ativa e observação de animais domésticos suspeitos de Raiva (cães e gatos), coletar e enviar amostras 

laboratoriais de cães, gatos e morcegos que vieram a óbito com sintomas característicos de Raiva, educar e orientar a comunidade. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Investigação dos animais 

domésticos suspeitos pela Raiva;  

 

Alcançar 100% das investigações 

de animais suspeitos passíveis de 

observação  

Manter condições de logística que 

permitam que as ações de 

vigilância sejam realizadas em 

tempo hábil para melhor resultado 

das investigações  

 

70% 

 

80% 

 

90% 

 

100

% 
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Coletar todas às amostras 

laboratoriais de animais domésticos 

e quirópteros suspeitos; 

 

Manter o município livre de casos 

positivos para Raiva humana   

Manter 100% das coletas dos 

animais domésticos e quirópteros 

através de Convênio Formado pela 

SMS, SMMA e Biotério Central da 

FURG. 

 

100% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

Desenvolver plano de trabalho 

intersetorial a fim de prevenir as 

agressões por animais domésticos; 

Reduzir os casos   de agressões por 

animais domésticos 

 

Executar ações em conjunto com a 

SMMA e demais secretárias para 

redução da população errante no 

município. 

 

30% 

 

40% 

 

50% 

 

60% 

Ações educativas. Palestras e capacitações   junto aos 

profissionais da ESF e UBS; 

Projetos em escolas e associações 

de Bairros. 

Implantar na rotina de trabalho 

ações educativas e manter equipe 

capacitada para as mesmas.   

 

30% 

 

50% 

 

70% 

 

90% 

 

25.1.3 Objetivo 

Prevenir e Controlar Animais Sinantrópicos de Interesse em Saúde Pública. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Aprimorar as ações de 

Prevenção e Controle de Vetores 

e Animais Sinantrópicos;  
Redução dos riscos de 

intoxicação e infestações de 

vetores nas 

comunidades 

Promover campanhas de 

educação em saúde para prevenir 

doenças transmitidas por vetores 

através de projetos junto às 

escolas, ESFs e associações de 

bairros, 

para que seja alcançada a meta 

na redução de tratamento 

químico. 

De 

até 

20% 

De 

até 

30% 

De 

até 

40% 

De até 

50% 
Desenvolver projetos nas 

Escolas Públicas do Município 

para que professores e alunos 

sejam multiplicadores dessas 

informações, auxiliando na 
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melhoria das condições do 

ambiente em que estão inseridos. 

Minimizar a aplicação de 

produtos químicos no controle 

de vetores. 

  

 

25.1.4 Objetivo 

Investigar doenças transmitidas por vetores ou acidentes com animais peçonhentos notificados a Vigilância Ambiental em Saúde a fim de identificar 

a fonte, os riscos, delimitar estratégias e prevenir novos casos. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Investigar doenças de 

notificações compulsórias;  

Realizar investigação em 100 % 

das notificações.  

Realizar investigação em 100 % 

das notificações 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

25.1.5 Objetivo 

Monitorar os postos de informação de triatomíneos (PITs). 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Visitar mensalmente os postos 

de informação de triatomíneos 

para a vigilância do Barbeiro.  

Encaminhamento de amostras 

para identificação à 3ª CRS. 

Encaminhar 100% das amostras 

de triatomíneos a 3ª CRS. 

 

100% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 
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25.1.6 Objetivo 

Realizar vigilância em animais suspeitos da Leishmaniose. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Realizar coletas de sangue de 

animais suspeitos da LVC e 

enviar ao Laboratório Central do 

Estado (LACEN) 

Coletar 100 % das amostras de 

LVC 

Encaminhar 100% das amostras   

100% 

 

100

% 

 

100

% 

 

100

% 

 

25.1.7 Objetivo 

 Manter rotina de vigilância para melhorar a qualidade da água para consumo humano no Município de Rio Grande. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Monitorar sistematicamente a 

qualidade da água consumida 

pela população nos termos da 

legislação vigente (SAAs, SACs 

e SAIs); 

 

 

Coletar 100 % das amostras 

pactuadas 

 

Realizar 100% das amostras 

pactuadas (cloro residual, 

turbidez, coliformes e flúor) 

100% 100% 100% 100% 

Abastecer o sistema de 

informação de vigilância da água 

(SISAGUA); 

Abastecer o sistema SISAGUA 

com 100% das amostras 

coletadas 

Abastecer o sistema SISAGUA 

com 100% das amostras 

coletadas 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

Cadastrar novos SAIs e SACs; Mapear o total de residências do 

município que não são 

abastecidas por água tratada 

Mapear o total de residências do 

município que não são 

abastecidas por água tratada 

40%  

 

 

60% 

 

 

 

80% 

 

 

 

100% 

Realizar inspeções nas Estações 

de Tratamento de Água (ETAs); 

Realizar anualmente no mínimo 

duas inspeções nas ETAs 

Realizar anualmente no mínimo 

duas inspeções nas ETAs 
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100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

25.1.8 Objetivo 

 Monitorar a saúde das populações expostas a poluição atmosférica. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
                  Meta Anual 

2018 2019 2020  2021 

Busca ativa das notificações 

junto a Unidade Sentinela; 

Abastecer o sistema 

FORMSUS em 100 % das 

notificações recolhidas 

Abastecer o sistema 

FORMSUS em 100 % das 

notificações recolhidas 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Promover capacitação para as 

equipes de saúde nas áreas de 

exposição; 

 

Capacitar as equipes de saúde 

para orientar as populações 

em áreas de risco para 

poluição atmosférica 

Capacitar o maior número 

possível de equipes para 

atender a população 

envolvida com às áreas de 

risco 

 

 

40% 

 

 

60% 

 

 

70% 

 

 

90% 

Participar de grupo de 

trabalho sobre poluição 

atmosférica em Rio Grande; 

Manter um membro da 

equipe do programa VIGIAR 

no grupo de trabalho sobre 

poluição atmosférica  

Manter um membro da 

equipe do programa VIGIAR 

no grupo de trabalho sobre 

poluição atmosférica 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Informar e orientar a 

população dos riscos à saúde 

devido a exposição. 

Manter palestras junto a 

escolas, associações de 

bairros e eventos abertos a 

comunidade 

Manter palestras junto a 

escolas, associações de 

bairros e eventos abertos a 

comunidade 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

Para que sejam alcançadas as metas estabelecidas neste Plano, é essencial que haja a contratação de no Mínimo 80 agentes de Endemias, 1 Biólogo 

e 1 Assessor Administrativo para a realização das atividades descritas nos Programas mantidos pela Vigilância Ambiental em Saúde. 
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• Necessidade de profissionais para a implementação da Gestão Plena do Sistema Municipal. 

CARGO NECESSIDADE JUSTIFICATIVA 

Assistente Administrativo (burocrata) 01 VAS 

Agente de Endemias 80 VAS 

Biólogo 01  VAS 

Veterinário 02  VAS 

Engenheiro 01 VAS 

26 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIGEP) 

A Vigilância Epidemiológica foi introduzida oficialmente como atividade dos serviços de saúde, durante a campanha de erradicação da 

varíola no início da década de 70 sendo sua organização promovida pelo Ministério da Saúde através das unidades de Vigilância Epidemiológica. 

É regulamentada pela Lei nº 6.259 de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das ações de vigilância epidemiológica, sobre o 

Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências. Atualmente, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) define a Vigilância Epidemiológica, através da Lei n° 8.080/90, como um conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos e a Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, 

define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em 

todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. 

        Decreto nº 7.616,17/11/2011, que dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e institui a 

Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS), programa de cooperação voltado à execução de medidas de prevenção, assistência e 

repressão a situações epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à população. 
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         Portaria nº 344, de 1º de fevereiro de 2017, dispõe sobre o preenchimento do quesito raça/cor nos formulários dos sistemas de informação em 

saúde. 

 

26.1 DIRETRIZ  

Vigilância em Saúde-vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, zoonoses e saúde do trabalhador 

26.1.1 Objetivo  

Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para reduzir o risco de epidemia pelos agravos transmitidos pelo mosquito. 

 

 

 

26.1.2 Objetivo 

Estabelecer ações buscando qualidade dos serviços de Vigilância em Saúde Epidemiológica 

 

 

Ações 

 

Indicador 

Meta 

2018 -2021 

 

Meta Anual 

 

2018 2019 2020 2021 

7.2.1. Manter atualizado o Plano de 

Contingência da Dengue. 

 

Plano de contingência 

Distribuição e divulgação do 

PCD para as UBS, hospitais e 

clínicas do setor privado. 

1 1 1 1 

7.2.2. Capacitação sobre as patologias 

causadas pelo Aedes aegypti aos 

profissionais de saúde da rede pública 

e privada. 

Número de 

capacitações/ano 
4 capacitações 4 4 4 4 

7.2.3. Vacinação dos recém-nascidos 

nas maternidades 
% de Cobertura vacinal 100% dos RNs 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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7.2.4. Monitoramento das carteiras de 

vacinação nas escolas privadas e EMEI 

– Escola Municipal de Educação 

Infantil 

Carteiras da criança 

2 visitas /ano nas escolas. 

Revisão mínima de 60% do 

número de alunos de cada 

estabelecimento. 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

7.2.5. Vacinação de DTPa, para os 

profissionais de saúde das UTI 

neonatal, maternidade e pediatria das 

instituições hospitalares 

% de Cobertura vacinal 100% dos profissionais 
100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

7.2.6. Realizar atividades em parceria 

com prestadores e unidades sentinela 

para que todos os agravos sejam 

notificados, conforme a Portaria 204 de 

17 de fevereiro de 2016. 

 

 

     Nº de atividades/ano 

 

 

 

Conforme demanda     

7.2.7. Aulas de Sistema de Saúde na 

FAMED 
Semestral 2 aulas/ano 2 2 2 2 

7.2.8. Vacinação HPV nas escolas, em 

parceria com PSE 
% de cobertura vacinal 

100% do preconizado pelo MS 

(80%) 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

7.2.9. Manter o Comitê de transmissão 

vertical de HIV, sífilis e hepatites. 

Comitê implantado e 

mantido 

 

Comitê implantado e mantido 

com reuniões mensais 

 

    

7.2.10. Garantir estoque de soros 

Antirrábico e vacinas Antirrábica para 

dispensação conforme o preconizado no 

Protocolo do Ministério da Saúde. 

Número de atendimentos 

antirrábico pelas Unidades 

de Saúde de Referência 

100% dos casos com indicados 
100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

7.2.11. Criar no site oficial da Prefeitura 

um setor de informações, acesso as 

fichas de notificação e publicação dos 

dados de Vigilância em Saúde.  

Atualização dos dados  Semestral 2 2 2 2 
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7.2.12. Criar material gráfico 

informativo sobre doenças e agravos de 

vigilância de acordo com a faixa etária, 

para distribuir em eventos. 

Número de atividades Conforme demanda     

7.2.13. Criar material gráfico 

específicos para prevenção de suicídio, 

para os profissionais de saúde. 

 

Número de atividades 2 Atividades/ano 2 2 2 2 

7.2.13. Aumentar a proporção de casos 

de doenças de notificação compulsória 

encerrados em até 60 dias após 

notificação. 

Fichas de Notificação do 

SINAN 
80% é a meta pactuada 100% 100% 100% 100% 

7.2.14. Investigação dos óbitos de causa 

indeterminadas para aumentar a 

proporção de registro de óbitos com 

causas básica definida. 

Declaração de Óbito (DO) 95% a meta pactuada 100% 100% 100% 100% 

7.2.15. Diminuir o número de casos 

novos de sífilis congênita em menores 

de um ano. 

  

Capacitação “in loco”, nas 

UBS com maior incidência 

de Sífilis Congênita 

Diminuir 10% ao ano o número 

absoluto de casos 
50 45 40 36 

7.2.16. Rastreamento e monitoramento 

dos recém-nascidos (RNs) com 

diagnóstico de Sífilis Congênita. 

Fichas de Notificação da 

maternidade 
100% dos RNs notificados 100% 100% 100% 100% 

7.2.17. Diminuir o número de casos 

novos de AIDS em menores de 5 anos. 

Fichas de Notificação da 

maternidade 
100% dos RNs notificados 100% 100% 100% 100% 

7.2.18. Dispor de plantão em sobre- 

aviso para executar serviços 

imprevistos fora do horário. 

Escala de plantão e telefone 

funcional 
Diariamente     
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26.1.3 Objetivo 

Ações contínuas da vigilância à saúde Epidemiológica 

 

7.2.19. Capacitação, atualização e 

aprimoramento dos profissionais 

lotados na vigilância. 

Participação de congressos, 

seminários, oficinas e 

cursos. 

Anual 1 1 1 1 

7.2.20. Investir em educação 

permanente através de telecursos de 

vigilância e discussão de casos.  

Sala com aparelhagem de 

multimídia e acesso à 

internet 

 1 tarde /semanal     

7.2.21. Manter uma sala, no térreo, para 

entrevista de pacientes encaminhados 

com suspeita de alguma patologia de 

notificação compulsória.  

Boletim de Referência       

7.2.22. Disponibilização de testes 

rápido para Influenza H1N1, 

Leptospirose, Dengue, Zika, 

Chikungunya no LAMAC. 

Ficha de notificação Conforme demanda     

7.2.23. Disponibilidade de um 

tratamento para casos diagnosticados 

de Malária e para comunicantes de 

Meningite meningocócica 

Ficha de notificação Conforme demanda     

 

Ações 

 

Indicador 

Meta 

2018 -2021 

 

Meta Anual 

 

2018 2019 2020 2021 

 

7.3.1. Analisar os casos de violência, 

suspeitos e ou confirmados de pessoas 

atendidas nos serviços de saúde, nas 

 

Percentual de casos 

analisados 

 

100% dos casos de 

Violência analisados 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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escolas, hospitais, Conselho Tutelar, 

CAPS e Delegacias (DEAM, DPCA e 

DP) 

 

7.3.2. Capacitação sobre o correto 

preenchimento da Ficha de Notificação 

de violência interpessoal e 

autoprovocada para Rede de Atenção 

Básica, Conselho Tutelar, CREAS, 

CRAS e CAPS. 

Fichas de notificação Conforme demanda     

7.3.4. Manter coberturas vacinais do 

calendário básico de vacinação de 

crianças menores de 2 anos. 

 

Percentual de cobertura 

vacinal preconizada pelo 

MS 

 

100% do preconizado pelo MS 

(75% das vacinas: Pentavalente, 

pneumocócica 10, Poliomielite e 

tríplice viral) 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

7.3.5. Planejamento e execução das 

Campanhas de Vacinação Anuais 

(Influenza e Multivacinação)  

% de cobertura vacinal 80% na Campanha da Influenza 
100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

7.3.6. Vacinação da Influenza em 

domicílio, asilos e Instituição de Longa 

Permanência para idosos. 

% de cobertura vacinal 
100% do preconizado pelo MS 

(80%) 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

7.3.7. Reuniões preparatórias para as 

Campanhas de Vacinação 
% de reuniões realizadas 2 reuniões/ano 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

7.3.8. Ações de monitoramento de 

cobertura vacinal no território 
% de carteiras revisadas Conforme demanda do MS     

7.3,9. Reuniões de atualização e 

treinamento desenvolvidas pelo Núcleo 

de Imunizações 

Nº de reuniões 

desenvolvidas 
Conforme demanda do município     

7.3.10. Controle de estoque e 

abastecimento das unidades de saúde, 
% de locais atendidos 

32 unidades de saúde 

Ambulatório Naval 

Unidade de Saúde Prisional 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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hospitais com imunobiológicos e 

insumos 

2 Hospitais 

 

7.3.11. Apoio técnico para 

esclarecimentos de dúvidas a respeito 

do Calendário Vacinal e demais 

informações relacionadas ao Programa 

de Imunizações 

% de locais atendidos 

32 unidades de saúde 

Ambulatório Naval 

Unidade de Saúde Prisional 

2 Hospitais 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

7.3.12. Solicitação de imunobiológicos 

especiais 
- Conforme demanda 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

7.3.13. Atualizações do Sistema de 

Informação do Programa de 

Imunizações e assistência/envio dos 

computadores para reparo 

% de locais atendidos 

32 unidades de saúde 

Ambulatório Naval 

Unidade de Saúde Prisional 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

7.3.14. Participação em eventos para 

vacinação 
% de locais atendidos Conforme demanda 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

7.3.15. Atendimento antirrábico – 

busca ativa de notificações, repasse 

para VAS, recebimento do parecer, 

envio de vacinas e encerramento das 

fichas. 

Fichas de notificações 

encerradas 
Conforme demanda 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

7.3.16. Entrevistas em meios de 

divulgação para promoção das 

atividades desenvolvidas e 

esclarecimentos pertinentes sobre o 

Programa de Imunizações 

% de locais atendidos Conforme demanda 
100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

7.3.17. Notificação e investigação de 

eventos adversos e erros programáticos 
% de notificações Conforme demanda 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

7.3.18. Notificação e encaminha - 

mentos de imunobiológicos sob 

suspeita. 

% de notificações Conforme demanda 
100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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7.3.19. Classificar recém-nascidos com 

fatores de risco de morbimortalidade, 

através da análise das Declarações de 

Nascidos Vivos.  

%de recém-nascidos com 

risco classificados.  

 

100% dos nascidos vivos 

classificados de acordo com 

fatores de risco. 

100%  100% 100% 100% 

7.3.20. Inserir as Declarações de 

Nascidos Vivos (DNV) e as 

Declarações de Óbito (DO) e em seus 

respectivos bancos de informação 

nacionais (SINASC e SIM). 

% das Dos e DNVs 

ocorridos no município 

inseridas no SIM e 

SINASC. 

100% das DNV e DO inseridas 

nos bancos de informações 

nacionais. 

100% 100% 100% 100% 

7.3.21. Distribuição, controle, e 

recolhimento das Declarações de 

Nascidos Vivos (DNV), nos hospitais e 

cartórios.   

Número de nascidos vivos.  Semanal     

7.3.22. Distribuição, controle, das 

Declarações de óbito (DO), nos 

hospitais, Unidades de Saúde, SVO, 

DML e recolhimento nos     cartórios. 

Número de óbitos ocorridos Semanal     

7.3.23. Monitoramento Semanal da 

Mortalidade materna, mulheres em 

idade fértil, fetais e infantis 

Declaração de Óbito Semanal     

7.3.24. Parceria com o Ministério 

Público Estadual no Programa de 

Erradicação do Sub-registro de 

Nascimento. 

Número de nascidos vivos 

registrados 
Relatório/Quadrimestral 4 4 4 4 

7.3.25. Busca ativa e investigação dos 

óbitos com causa indeterminada nos 

hospitais e nas Unidades de saúde 

Estratégia Saúde. 

Declaração de Óbito Mensal     
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7.3.26. Investigação domiciliar das 

intoxicações Exógenas e tentativas de 

suicídio. 

 

Ficha de Notificação 100% das notificações 100% 100% 100% 100% 

7.3.27. Monitoramento das doenças 

exantemáticas, PFA (Paralisia Flácida 

Aguda), Violência Sexual, Tétano  

Ficha de notificação 

Negativa 
Semanal     

7.3.28. Monitoramento, 

encaminhamento para a consulta 

médica de pacientes com diagnóstico de 

Hanseníase e comunicantes. 

Dispensação do tratamento durante um 

ano. 

Ficha do SINAN 

100% cura e investigação dos 

comunicantes, conforme a 

pactuação 

100% 100% 100% 100% 

7.3.29. Dispensação de Oseltamivir, 

para Farmácias Municipais Hospitais e 

setores privados. 

 

Receituário Médico De março a setembro     

7.3.30. Dispensação de Itraconazol, 

para os pacientes com diagnóstico de 

Esporotricose. 

Receituário Médico Diariamente     

7.3.31. Monitoramento da Doença 

Diarreica Aguda (DDA) 
Ficha de Monitoramento Semanal     

7.3.32. Investigação da Doença 

Transmitida por Alimentos juntamente 

com a demais vigilância. 

Denúncia Conforme demanda     

7.3.33.  Encaminhamento ao 

Laboratório Central do Estado 

(LACEN) as amostras biológicas dos 

pacientes que apresentem 

% de amostras 

encaminhadas 

100% de amostras 

encaminhadas 
100% 100% 100% 100% 
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27 LABORATÓRIO MUNICIPAL DO RIO GRANDE (LAMAC) 

 

O Laboratório Municipal do Rio Grande (LAMAC) foi criado com a finalidade de apoiar ações da Coordenação Municipal de DSTs/AIDS 

e está instalado no prédio da Secretaria de Município da Saúde, no 2° andar. Informações através telefone (53) 32374230. 

A ampliação de ações da Secretaria de Município da Saúde (SMS), com a introdução de novas equipes de Unidades Básicas de Saúde da 

Família (UBSF’s), fomentou a ampliação da rotina do LAMAC a fim de possibilitar o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde de 

qualidade, reafirmando os princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A equipe conta com farmacêuticos bioquímicos, técnicos de laboratório, assessora administrativo, técnico de enfermagem e estagiários. As 

atribuições já pactuadas têm sido realizadas com o máximo de empenho por toda a equipe. 

Atualmente, além do LAMAC, o Município de Rio Grande possui mais três laboratórios credenciados pelo Estado para realização de rotinas 

laboratoriais. 

Com atenção ao princípio básico da descentralização do SUS, a Gestão Plena do Sistema Municipal é inevitável para Rio Grande/RS.

 Entretanto, é de extrema relevância apontar que um aumento da demanda na rotina laboratorial, necessitará de reformas estruturais, aumento 

e qualificação de recursos humanos para manter a qualidade do atendimento prestado aos usuários. 

O LAMAC possui registro no Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul (CRF/RS) com número de inscrição 22174. 

sintomatologia suspeita para patologias 

de Notificação Compulsória. 
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Está adequado à RESOLUÇÃO – RDC/ANVISA N° 302, de 13 de outubro de 2005, a qual dispõe sobre Regulamento Técnico para 

funcionamento de Laboratórios Clínicos. 

27.1 OBJETIVOS 

27.1.1 Objetivo Geral 

 

Ser um laboratório referência no sul do Estado para atendimento aos usuários do SUS, promovendo a descentralização dos atendimentos, 

facilitando assim, o acesso aos usuários. 

27.1.2 Objetivos Específicos 

a. Otimizar o acesso ao serviço laboratorial pelos usuários; 

b. Implantar o controle de qualidade total; 

c. Reduzir o intervalo de tempo para entrega dos resultados dos laudos; 

d. Realizar a maior variedade de analises possíveis; 

e. Manter laboratórios de apoio para um acesso completo aos serviços de saúde laboratoriais; 

f. Implantar os setores de Imunologia e Hormônios, viabilizando uma redução de custos;  

g. Implantar o Teste Rápido Molecular para Tuberculose no Setor de Tisiologia; 

h. Promover o crescimento dos profissionais e colaboradores através de participação em congressos, cursos e educação continuada; 

27.2 ESTRUTURA DO LAMAC E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
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27.2.1 Recepção 

- Atendimento aos pacientes para autorização de exames para laboratórios da rede; 

- Marcação, realização e entrega de exames;  

- Teste do pezinho (cadastro/coletas);  

- Recebimento de amostras (escarro, imunoistoquímico);  

- Informações em geral (presencial/telefone). 

27.2.2 Coleta  

- Apoio a Vara de Família de Comarca de Rio Grande e 4ª Vara Cível de Comarca de Rio Grande, para coletas de sangue relativas ao Projeto 

Paternidade Legal. 

- Coletas externas (a domicílio) e coletas aos pacientes agendados para o LAMAC. 

27.3 DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS CLÍNICAS 

- Recebe, confere e distribui as amostras coletas pelo LAMAC e as encaminhadas das UBSF’s aos setores e/ou laboratório de apoio; 

 

27.4 LAUDOS 

- Impressão, conferência; 

- Distribuição de laudos ao destino; 
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27.5  TRIAGEM NEONATAL 

- Cadastro, impressão e rastreamento dos testes de pezinho realizados através do SUS no município de Rio Grande; 

- Coletas do teste do pezinho dos usuários encaminhados ao laboratório; 

27.6 SETORES TÉCNICOS 

- Imunologia e Hormônios – estes setores deverão ser implantados até 2019; 

- Tisiologia – realização de baciloscopia e cultura para BK. Instalação do equipamento GeneXpert para a realização do Teste Rápido Molecular 

para Tuberculose, com previsão até 2019; 

- Bioquímica, Hematologia e Urinálise – estão gradativamente sendo descentralizados para laboratórios credenciados pelo Estado podendo 

posteriormente retornar para rotina do LAMAC; 

- Expurgo – devido à falta de estrutura física e equipamentos, o expurgo não funciona em sua totalidade.   

27.7 SETOR ADMINISTRATIVO 

- Faturamento, pedidos, contatos com fornecedores e problemas técnicos, abertura de PDs, controle de RH, entre outros. 

27.8 RECURSOS ATUAIS DISPONÍVEIS PARA AS AÇÕES DO LAMAC 

 

27.8.1 Recursos Humanos 

 

27.8.1.1 Equipe formada por diferentes profissionais 
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- 03 Farmacêuticos Bioquímicos 

- 05 Técnicos de Laboratórios 

- 01 Assessor Administrativo 

- 01 Técnico de Enfermagem 

- 03 Estagiários  

 

 

27.8.2 Informações dos servidores que compõe o LAMAC 

 

 

Item Nome do Servidor Cargo Vínculo 

Empregatício 

Escolaridade 

01 Andréia Olmedo Garcia Técnico de 

Laboratório 

Estatutário Ensino Superior 

Incompleto 

02 Denise Silva Brião Bioquímica 

Farmacêutica 

Estatutário Ensino Superior  

03 Dilma Ávila C. Gomes Técnico de 

Laboratório 

Estatutário Ensino Superior 

04 Elenice Rachelle Bioquímica 

Farmacêutica 

Estatutário Ensino Superior 

05 Fernanda de O. Reinhardt Técnico de 

Laboratório 

Estatutário Ensino Superior 

06 Maria das Dores M. Troina Técnico de 

Laboratório 

Estatutário Ensino Superior 
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07 Marisa Jara Bioquímica 

Farmacêutica 

Estatutário Ensino Superior  

08 Regina Garcia Brinkerhoff Técnico de 

Enfermagem 

Contratada Ensino Médio 

09 Rita de Cássia S. Santos Técnico de 

Laboratório 

Estatutário Ensino Superior 

Incompleto 

10 Tatiana Lopes Assessor 

Administrativo 

Estatutário Ensino Médio 

 

27.9 RECURSO MATERIAIS  

 

27.9.1 Espaço físico do LAMAC 

 

- 01 espaço para recepção 

- 01 sala de coleta 

- 01 sala Triagem Neonatal 

- 01 sala Laudos 

- 01 banheiro 

- 01 sala administrativa 

- 01 sala de reuniões 
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- 01 sala da Tisiologia 

- 01 área técnica 

- 01 Almoxarifado 

 

27.9.2 Equipamentos 

 

- 10 Computadores 

- 02 equipamentos de automação hematológica 

- 07 refrigeradores, sendo 03 modelo expositor 

- 05 Telefones, sendo 01 fax 

- 02 estufas de secagem e 02 de esterilização  

- 01 autoclave 

- 01 cabine de segurança 

- 01 impressora de etiquetas 
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27.10 PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DO LAMAC 2018-2021: 

 

27.10.1Otimizar o acesso ao serviço laboratorial pelos usuários 

Ações Meta 2018-2021 Período 

Disponibilizar recepção e salas de coleta 

no andar térreo 

Instalações prontas para 

funcionamento  

Até 2019 

 

27.10.2Implantar o Controle de Qualidade Total 

Ações Meta 2018-2021 Período 

Implantar Procedimento Operacional 

Padrão (POP) em todos os setores do 

LAMAC 

Todos os setores padronizados 

conforme o POP 

Até 2021 

Capacitar com o Programa de Qualidade Educação continuada a todos os 

servidores do LAMAC 

Até 2021 

Gerenciar o Controle de Qualidade Total Executar na sua totalidade Até 2021 

 

27.10.3 Reduzir o intervalo de tempo para entrega dos resultados dos laudos; 

Ações Meta 2018-2021 Período 

Interfacear os sistemas operacionais do 

LAMAC e do laboratório de apoio 

Resultados disponibilizados em 

um menor prazo possível 

Até 2021 
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Implantar os setores de Imunologia, 

Hormônios e Tisiologia 

Realização dos exames no setor 

diminuindo a descentralização 

Até 2019 

 

27.10.4Realizar a maior variedade de analitos possíveis; 

Ações Meta 2018-2021 Período 

Disponibilizar o maior número de 

exames conforme solicitação 

Manter disponível aos usuários os 

exames ofertados 

Até 2021 

 

27.10.5Manter laboratórios de apoio para um acesso completo aos serviços de saúde laboratoriais; 

Ações Meta 2018-2021 Período 

Contratar exames com laboratório de 

apoio 

Atender às solicitações de exames 

não ofertados pelo SUS 

Até 2021 

 

27.10.6Implantar os setores de Imunologia e Hormônios, viabilizando uma redução de custos; 

Ações Meta 2018-2021 Período 

Realizar análise dos exames 

imunológicos e hormonais no LAMAC 

Reduzir custo com laboratórios de 

apoio 

Até 2019 
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27.10.7Implantar o Teste Rápido Molecular para Tuberculose no Setor de Tisiologia; 

Ações Meta 2018-2021 Período 

Realizar análise no equipamento 

GeneXpert 

Obter maior sensibilidade na 

análise diagnóstica do bacilo da 

Tuberculose 

Até 2019 

 

27.10.8Promover o crescimento dos profissionais e colaboradores através de participação em congressos, cursos e educação continuada; 

Ações Meta 2018-2021 Período 

Investir na qualificação profissional dos 

colaboradores do LAMAC 

Melhorar a qualidade nos serviços 

prestados 

Até 2021 

 

27.11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Caso ocorra a implantação da Gestão Plena do Sistema Municipal, faz-se necessário uma reestruturação do LAMAC para uma melhor 

adequação a essa política pública. 
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28 SUPERINTENDÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

 

A Superintendência de Média e Alta Complexidade coordena o planejamento organizacional das ações da gestão em saúde na área de média 

e alta complexidade, considerando que algumas ações são de caráter regional, ou seja, além do Município do Rio Grande, algumas ações devem 

contemplar a 3º e a 7ª CRS para os municípios e serviços para os quais é referência, como é o caso dos agendamentos de consultas especializadas 

realizados por meio dos sistemas G-MUS e SIS-REG e autorização de exames. 

 Os atendimentos (consultas/procedimentos/exames) ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são realizados nos únicos 

dois hospitais da cidade: Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande e Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande por 

meio de contratos firmados entre o Estado do Rio Grande do Sul e os hospitais. Sendo que as consultas são agendadas e os exames autorizados 

pela Secretaria de Município da Saúde, já as agendas de procedimentos são gerenciadas pelos prestadores contratados. 

 Em relação aos contratos firmados entre o Estado e os hospitais, a Secretaria de Município da Saúde faz o acompanhamento da prestação 

dos serviços, comunicando à 3ª CRS as não-conformidades.  

 Os agendamentos para atendimentos com execução no município são agendados pela Central de Marcação de Consultas e Exames. Os 

atendimentos que precisam ser referenciados para referências em outros municípios por extrapolarem a capacidade técnica dos serviços locais são 

encaminhados pelo TFD – Tratamento Fora do Município via GERCON.  

 A Superintendência de Média e alta Complexidade é composta pelos seguintes setores e serviços: 

- Gerência de Urgência e Emergência: SAMU 192, SMU, UBS’s 24H e UPAS (em construção); 

- Núcleo de Saúde Mental: CAPS I, CAPS II, CAPS AD, Ambulatório de Saúde Mental, Redução de Danos, Serviço Residencial Terapêutico 

(aguarda orçamento do Ministério da Saúde), Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (em estudo de viabilidade); 

- Núcleo de Atendimento Especializado: Ambulatório de Especialidades e Serviço de Fonoaudiologia; 
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- Central de Regulação: Central de Marcação de Consultas e Exames; 

- Tratamento Fora do Domicílio: Serviço Social; 

- Serviço de Informações: Central de Informações, AIH, eSUS/CNES/SAI. 

A Superintendência de Média e Alta Complexidade está organizada conforme organograma abaixo: 
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29 REDE DE ATENÇÃO À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  

 

 O Município do Rio Grande conta com uma rede de urgência e emergência articulada entre o APH móvel e o APH fixo, tendo 2 portas de 

entrada para urgência hospitalar: Pronto-Socorro do Hospital Santa Casa, onde temos as referências em trauma e neurologia, sendo referência para 

o SAMU; e o Pronto-Atendimento do Hospital Universitário da FURG, sendo referência para pacientes com doenças infectocontagiosas e gestantes 

de alto-risco.  

 Também fazem parte da Rede duas Unidades Básicas de Saúde 24 horas que assistem à população por meio da realização de atendimentos 

de urgência e emergência, bem como o desenvolvimento de ações relacionadas aos programas da Atenção Básica de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, tanto individual quanto coletiva. Entre os serviços disponibilizados estão: atendimentos nas especialidades básicas de clínica 

médica, ginecologia, pediatria e odontologia; atendimentos de enfermagem; atendimentos por consultas agendadas (condições crônicas) e serviço 

de pronto-atendimento (condições agudas); ações de imunização e vigilância epidemiológica. 

 A assistência ocorre mediante a realização do acolhimento, a garantia de acesso, o cuidado para um amplo espectro de necessidades de 

saúde, proporcionando a continuidade desta atenção com o estabelecimento do vínculo com a unidade de saúde. 

 Essas unidades estão localizadas em regiões estratégicas de forma a descentralizar o acesso ao usuário e promover a redução do tempo de 

primeiro acesso em situação de urgência e emergência. As estruturas estão localizadas próximas à moradia do cidadão, em áreas geograficamente 

delimitadas.  

Além das duas UBS 24 horas: UBS Pedro Armando Gatti e UBS Newton Azevedo, complementam a rede duas Unidades de Saúde Mistas, 

nas quais no período diurno funciona como Estratégia Saúde da Família e no período noturno funciona como atendimento de urgência e emergência, 

estando localizadas nos bairros da Quinta e Profilurb. 



173 
 

 O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma 

situação de urgência ou emergência. Esta, podendo ser de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, dentre outras, 

a qual possa causar ao usuário sofrimento, sequelas ou até mesmo a morte. Trata-se de um serviço pré-hospitalar que visa conectar as vítimas aos 

recursos que elas necessitam e com a maior brevidade possível. 

 O SAMU 192 é um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por 

equipe capacitada, acessado pelo número "192" e acionado por uma Central de Regulação das Urgências. Os atendimentos são realizados em 

qualquer localidade, tanto em residências e locais de trabalho, quanto em vias públicas. Dispõe de equipes compostas por médicos, enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem e condutores socorristas. 

 O Serviço Municipal de Urgência (SMU) presta atendimento em situação de urgência e emergência e realiza o transporte de pacientes em 

situação de debilidade motora para consultas agendadas e tratamentos de reabilitação no município e região. 
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29.1 OBJETIVO 

Implantar a rede de atenção as urgências e emergências para atender a população, desenvolvendo ações de assistência com cuidado adequado, no 

tempo e lugar e na qualidade necessária a cada situação. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Capacitar as equipes das unidades 

básicas de Saúde para acolher e 

atender urgências. 

Percentual de Postos 

de Saúde com 

equipes capacitadas. 

Unidades básicas de Saúde 

com equipes capacitadas 

 

20% 50% 80% 100% 

Manter o Núcleo de Educação em 

Urgência (NEU) dos profissionais 

que atuam na atenção da rede de 

urgência e emergência. 

Núcleo de Educação 

em Urgência (NEU) 

mantido 

Manter ativo o Núcleo de 

Educação em Urgência 

(NEU) 

100% 100% 100% 100% 

Articular capacitação continua com 

as portas de entrada de urgência e 

emergência hospitalar 

Percentual de 

capacitação em rede. 

Articulação da rede de 

urgência hospitalar e 

municipal 

40% 50% 70% 100% 
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29.2 OBJETIVO 

Ampliação do SAMU 192 para melhor atender ás urgências e emergências no pré-hospitalar móvel. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Ampliação do Serviço 

Móvel de Urgência(SAMU) 

para o interior. 

Melhorar o tempo resposta 

nos atendimentos prestados. 

Melhorar o tempo resposta 

nos atendimentos prestados. 
10% 50% 100% 100% 

Ampliação do Serviço 

Móvel de Urgência(SAMU) 

para o litoral. 

Melhorar o tempo resposta 

nos atendimentos prestados. 

Melhorar o tempo resposta 

nos atendimentos prestados. 
10% 50% 100% 100% 

29.3 OBJETIVO 

Renovação da frota do Serviço Atendimento Móvel de Urgência(SAMU)  

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Solicitar ao Ministério da Saúde 

renovação de Frota do SAMU. 

Percentual de 

frota renovada 

Manter frota renovada, a fim de 

minimizar possíveis desativações 

do serviço por manutenção 

50% 100% 100% 100% 
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29.4 OBJETIVO 

Manutenção do Serviço Municipal de Urgência (SMU)  

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Capacitar as equipes das 

unidades de suporte básico 

do SMU para acolher e 

atender urgências e 

emergências.  

Percentual de equipes 

capacitadas. 

 

Equipes de Suporte Básico 

capacitadas 

 

30% 60% 90% 100% 

Aquisição de novas 

ambulâncias para renovação 

de Frota existente.  

Percentual de compra de 

ambulâncias. 

Renovação de todas as 

ambulâncias de suporte 

básico do SMU. 

20% 40% 80% 100% 

29.5 OBJETIVO 

Manutenção das Unidades Básicas de saúde de Pronto atendimento 24hs e mista 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

1.5.1 Capacitar as equipes 

das unidades básicas de 

saúde para acolher e atender 

urgências e emergências. 

Percentual de equipes 

capacitadas. 

 

Capacitar todas as equipes. 

 
30% 60% 90% 100% 
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Reforma e qualificação da 

estrutura física das 

Unidades. 

 

Percentual de reforma e 

estrutura. 

Reformar a estrutura física. 10% 30% 50% 100% 

29.6 OBJETIVO 

Implantação do Serviço das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Finalização da obra da UPA 

Cassino 
Percentual de obra Inaugurar UPA Cassino 100% 100% 100% 100% 

Aquisição de mobiliário e 

equipamentos para UPA.  

Percentual de aquisição de 

mobiliário e equipamentos 

Compra de todos 

suprimentos necessários. 
50% 100% 100% 100% 

Contratação de pessoal para 

funcionamento da UPA 

Cassino 

Percentual de contratação. 
Fechamento do quadro 

funcional da unidade. 
40% 100% 100% 100% 

Capacitar as equipes das 

UPAs 

 

Percentual de equipes 

capacitadas. 
Capacitar todas as equipes. 80% 100% 100% 100% 
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Inauguração da UPA 

Cassino 

Percentual de implantação 

do serviço. 
Inaugurar UPA Cassino 90% 100% 100% 100% 

Finalização da obra da UPA 

Junção 
Percentual de obra Inaugurar UPA Junção. 90% 100% 100% 100% 

Aquisição de mobiliário e 

equipamentos para UPA. 

Percentual de aquisição de 

mobiliário e equipamentos 

 

Compra de todos os 

suprimentos necessários. 
80% 100% 100% 100% 

Contratação de pessoal para 

funcionamento da UPA 

Junção. 

Percentual de contratação. 
Fechamento do quadro 

funcional da unidade. 
40% 100% 100% 100% 

Capacitar as equipes das 

UPAs 

 

Percentual de equipes 

capacitadas. 
Capacitar todas as equipes. 80% 100% 100% 100% 

Inauguração da UPA 

Junção. 

Percentual de implantação 

do serviço. 
Inaugurar UPA Cassino 70% 100% 100% 100% 
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30  SERVIÇO SOCIAL E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)  

O Tratamento Fora de Domicílio - TFD é um instrumento legal que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS o encaminhamento 

de pacientes a outras unidades de saúde a fim de realizar tratamento médico fora da sua microrregião, quando esgotados todos os meios de 

tratamento na localidade de residência/estado, e desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado ao período estritamente necessário 

e aos recursos orçamentários existentes. 

         O TFD e o Serviço Social situam-se na Secretaria Municipal da Saúde e tem como ações:  

a) Avaliações e atendimentos do Serviço Social aos usuários, com emissão de passagens TFD, liberação de viaturas, ambulâncias; 

b) Acolhimento dos pacientes encaminhados via sistema GERCON;  

c) Acolhimento dos pacientes para retornos de consultas, exames e medicações; 

d) Autorização de exames solicitados pelos serviços de fora do município a serem realizados no município de Rio Grande; 

e) Visita domiciliar, busca ativa de pacientes; 

f) Encaminhamentos para reabilitação física, auditiva e visual; 

g) Encaminhamentos para FUNDEF, pacientes encaminhados para a especialidade de lábio leporino e fenda palatina; 

h) Encaminhamentos para Oxigenoterapia domiciliar. 

O setor tem como meta a reestruturação física e reorganização do processo de trabalho com o objetivo de melhor atender ao usuário. 

Como pontos importantes desta reestruturação estão as adequações de portas, corredores e salas, com o objetivo de permitir o amplo acesso 

de usuários que são portadores de necessidades especiais como cadeirantes e protetizados, assim como, a manutenção da utilização de materiais 

que permitam uma boa qualidade de higienização visando a redução de riscos de infecção aos pacientes oncológicos e transplantados.  
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Outro ponto importante da reestruturação do setor refere-se à informatização, por meio da compra de computadores para otimizar o 

atendimento ao usuário reduzindo o tempo de espera, bem como a digitalização dos milhares de prontuários físicos de pacientes do setor, o que 

dificulta o manuseio e torna moroso o trabalho.   

 Pretende-se estudar a possibilidade da colocação de mais uma assistente social no setor, visando a realização de outros projetos, como a 

sala de espera, o qual permite um olhar mais humanizado ao paciente que está aguardando atendimento. Ainda, este reforço contribuiria para a 

intensificação do trabalho realizado através de visitas domiciliares para busca ativa dos pacientes com os quais o contato telefônico não foi efetivo 

ou que não apresentam adesão ao tratamento fora do domicílio.  

 Por fim, destaca-se a necessidade da permanente capacitação dos profissionais do setor TFD com objetivo de ampliar os conhecimentos 

para melhor atender as necessidades e questionamentos dos usuários do SUS. 

30.1 OBJETIVO 

Manutenção e qualificação do Serviço Social e tratamento Fora do Domicilio 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Manutenção do Serviço  

Social da SMS 

Serviço social 

mantido 

Manter ativo o Serviço de 

triagem social da SMS 
100% 100% 100% 100% 

Manutenção do Serviço de TFD TFD mantido Manter ativo o TFD 100% 100% 100% 100% 

Reforma e qualificação da estrutura física 

do Serviço Social 

Percentual de 

reforma. 

Reformar o setor, priorizando a 

acessibilidade e individualidade 

do atendimento 

 

20% 

 

50% 

 

90% 

 

100% 
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Reorganização do processo de trabalho 
Percentual de 

reorganização 
Informatização dos prontuários 20% 30% 50%  100% 

30.2 CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES 

 

A Central de Marcação de Consultas e Exames da SMS/Rio Grande é responsável pelos agendamentos de consultas com médicos 

especialistas e exames os quais as referências de acordo com a PPI são os prestadores conveniados com o estado localizados no município de Rio 

Grande, uma vez que o município não é Gestão Plena em Saúde.  

Baseando-se na RECOMENDAÇÃO nº 006, DE 10 DE MARÇO DE 2017 do Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua 

Ducentésima Nonagésima Primeira Reunião Ordinária, realizada nos 09 e 10 de março de 2017, que deverá entrar em vigor no exercício de 2018, 

será necessário ampliar o Complexo Regulador. 

A CMCE tem em seu quadro 25 servidores, sendo 4 servidores municipais, 1 servidor federal cedido para o município, 12 servidores de 

empresa terceirizada e 8 estagiários de ensino médio.  



182 
 

30.3 OBJETIVO 

Qualificar o Complexo Regulador 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Capacitar os profissionais do Complexo Regulador 

referente a exames e consultas. 

Percentual da equipe 

capacitada 
Equipe capacitada 80% 80% 80% 

100

% 

Capacitar os profissionais que atuam nas unidades de 

saúde quanto ao fluxo para o acesso do usuário a 

exames e consultas. 

Percentual de Unidades de 

saúde com equipe capacitada 

Unidades 

capacitadas 
20% 50% 80% 

100

% 

30.4 OBJETIVO  

Ampliar o Complexo Regulador do município de Rio Grande para melhor atender o usuário SUS  

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Ampliar e qualificar a estrutura física.  
Estudo, planejamento e 

implantação. 
20% 50% 80% 100% 

Regular os contratos de consultas e exames 

dos prestadores SUS no município de Rio 

Grande 

Relatórios trimestrais dos 

acompanhamentos de 

contrato. 

Estudo, capacitação e 

implantação. 
20% 50% 80% 100% 
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Regular os leitos hospitalares dos 

estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS 

e leitos de UTI de retaguarda 

 
Estudo, capacitação e 

implantação. 
20% 50% 80% 100% 

Regular a equidade de autorização de 

Internação Hospitalar – AIH 

Número de AIH por 

prestador. 
Capacitação da equipe 30 % 60% 80% 100% 

 

31 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 

Localizado no prédio da Secretaria de Município da Saúde está o Ambulatório de especialidades, no qual são ofertadas consultas de média 

complexidade nas áreas de Endocrinologia, Cardiologia, Pneumologia Dermatologia e Urologia e exames complementares ECG. 

32  SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA 

 O Serviço de Fonoaudiologia da Secretaria de Município da Saúde conta hoje com 04 profissionais fonoaudiólogas, as quais atendem as 

demandas das UBS, ESF e pacientes egressos das unidades hospitalares.  

 Contamos com uma profissional que realiza o teste da orelhinha em todos os nascidos no Hospital Santa Casa do Rio Grande e junto ao 

CAPS infantil. Junto ao setor de fonoaudiologia temos 03 profissionais que realizam a triagem e a efetivação do tratamento necessário a pacientes 

com sequelas de AVC, crianças com problemas na fala, adaptação de aparelhos auditivos, entre outros.   
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32.1 OBJETIVO 

Manutenção e qualificação do Serviço de Fonoaudiologia da SMS 

Ações Indicador Meta 2018-2021 Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

3.1.1 Manutenção do Serviço  

de Fonoaudiologia. 

Serviço  

de Fonoaudiologia mantido. 

Manter ativo o Serviço de 

Fonoaudiologia da SMS 
100% 100% 100% 100% 

3.1.2 Reforma e qualificação 

da estrutura física do Serviço  

de Fonoaudiologia 

Percentual de reforma. Reformar o setor, priorizando 

a acessibilidade e 

individualidade do 

atendimento. 

30% 50% 90% 100% 

3.1.2 Ampliação da oferta de 

atendimentos. 

Percentual de ampliação da 

oferta de atendimentos. 

Diminuir o tempo de espera 

por atendimento 

fonoaudiólogo.  

40% 60% 80% 100% 
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33 SERVIÇO DE ODONTOLOGIA 

O serviço de Saúde Bucal compreende um conjunto de ações nos âmbitos individual e coletivo que abrange a promoção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação em nível de baixa complexidade. 

Além das equipes bucais presentes em XX unidades básicas de saúde com Estratégia Saúde da Família, há no prédio da Secretaria Municipal de 

Saúde um serviço de odontologia para atendimento da população que reside em área onde não há ESF. Este serviço conta com dois consultórios, onde atuam 

3 odontólogos, sendo que um deles é pediátrico, e uma sala de raio-X onde atua um técnico. 

-  Realiza ações na Atenção à Saúde Bucal da rede básica em dois modelos (tradicional e Equipe de Saúde Bucal); 

 Como principais modificações na rede de atenção odontológica estão previstas a descentralização dos atendimentos realizados na Secretaria para 

quatro unidades básicas de saúde e a qualificação das ações educativas e assistenciais da rede de saúde bucal por meio da implantação de um Centro de 

Especialidades Odontológicas. 

33.1 DIRETRIZ 

Oferta de atendimento de média complexidade em odontologia 

33.1.1 Objetivo 

Implantação do Centro Especializado Odontológico (CEO) 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Realizar estudo financeiro para 

implantação do CEO. 
Percentual do Estudo. 

Analisar impacto financeiro com 

a implantação do serviço 
50% 100% 100% 100% 

Realizar estudo do impacto das 

ações a serem desenvolvidas 

pelo CEO. 

Percentual do Estudo. 
Analisar impacto das ações com 

a implantação do serviço 
50% 100% 100% 100% 
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Escolha do local a ser 

implantado o serviço. 
Percentual da escolha do local. 

Escolha do local de implantação 

do serviço. 
50% 100% 100% 100% 

Captação de recursos para 

implantação do serviço. 
Captação de recursos. 

Captar recursos junto ao MS e 

SES 
80% 100% 100% 100% 

Aquisição de mobiliário e 

equipamentos para CEO. 

Percentual de aquisição de 

mobiliário e equipamentos 

Compra de todos suprimentos 

necessários. 
10% 60% 100% 100% 

Contratação de pessoal para 

funcionamento do CEO 
Percentual de contratação. 

Fechamento do quadro funcional 

da unidade. 
0% 90% 100% 100% 

Capacitar as equipes do CEO 
Percentual de equipes 

capacitadas. 
Capacitar todas as equipes. 0% 100% 100% 100% 

Inauguração do CEO 
Percentual de implantação do 

serviço. 
Inaugurar CEO 0% 80% 100% 100% 

 

33.2 DIRETRIZ 

Descentralização do serviço de saúde bucal para a Rede de Atenção odontológica na atenção básica 

33.2.1 Objetivo 

Ampliar a rede de atenção odontológica fora das áreas de ESF para atender a população, desenvolvendo ações de assistência odontológica, no tempo e lugar 

e na qualidade necessária a cada situação. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 
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Fazer as adequações nos prédios das UBS's 

Materno-infantil, Rita Lobato, Hidráulica e 

Junção.  

Percentual de Postos de 

Saúde com equipes 

Postos de Saúde 

com equipes 
20% 30% 50% 100% 

Aumentar o número de profissionais em 

odontologia 

Percentual de profissionais 

nomeados 

Nomear 4 

odontólogos e 4 

ASB's 

10% 20% 50% 100% 

 

34 SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

34.1 OBJETIVO 

Qualificação do serviço de informações   

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Manutenção e qualificação das 

ações do serviço de informações 

de produção. 

Mantido serviço de informações  Manter e qualificar as 

informações de produção 

através dos sistemas 

implantados.  

100% 100% 100% 100% 

 

35 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituídos por equipe multiprofissional que atua 

sob a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com sofrimento ou 
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transtorno mental em geral, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações 

de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial. 

Existem atualmente 03 dispositivos (sendo 01 CAPS AD, 01 CAPS Infanto-juvenil e 01 Ambulatório) que se destinam a tratar transtornos psicogênicos 

e/ou orgânicos (sofrimento psíquico); prevenir o hospitalismo e o desamparo; favorecer a permanência e o estabelecimento de vínculos sociais e familiares; 

auxiliar na promoção de cidadania e na construção coletiva do bem estar, a partir dos trabalhos em diversos grupos, oficinas e atenção individual; estimular o 

redimensionamento com redes e reflexões, bem como o acesso e tomada de atitudes em questões referentes à família, trabalho, cultura, sexualidade, política, 

etc. 

- Planejamento, busca ativa, captação, cadastramento e acompanhamento das famílias de suas áreas; 

- Acolhimento, recepção, registro e marcação de consultas; 

- Ações individuais e/ou coletivas de promoção à saúde mental e prevenção de agravos evitando a hospitalização; 

- Consultas médicas, de enfermagem, de psicologia entre outras; 

- Notificações de agravos; 

- Articulação com a rede do sistema de saúde e outros setores relacionados às necessidades daquela população; 

- Realização de ações articuladas nas áreas de abrangência dos CAPS em seus diversos espaços sociais promovendo o exercício da cidadania; 

- Realização de oficinas terapêuticas; 

- Realização de ações que promovam a independência e a participação social do usuário a vinculação social com construção coletiva do bem-estar; 

- Atendimento e apoio aos familiares. 

 O município do Rio Grande encontra-se num período de articulação das RAPS - Redes de Atenção Psicossociais (Portaria de número 3.088, de 23 de 

Dezembro de 2011) que visam à promoção e cuidado integral do usuário do SUS. Dentro desta rede de atenção e cuidado encontra-se o Núcleo de Saúde 

Mental do município, que nos dias atuais conta com os seguintes serviços: Ambulatório de Saúde Mental, focado no cuidado em transtornos mentais leves e 

moderados; CAPS Conviver, em modalidade II, especializado no cuidado de transtornos mentais graves; CAPS ad, em modalidade II, especializado no cuidado 

dos transtornos recorrentes ao uso ou abuso de álcool e outras drogas e CAPS I, modalidade II, especializado no cuidado de transtornos mentais  de crianças e 

adolescentes menores de idade.  
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Rio Grande vive um período de grandes mudanças no que tange ao cuidado em Saúde Mental. Historicamente, o Hospital Psiquiátrico do município 

constitui um paradigma manicomial. Por muitos anos, a referência do cuidado em Saúde Mental foi o Hospital. Hoje, Rio Grande caminha para o cumprimento 

da Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira (Brasil, Ministério da Saúde, 2005) que prevê a diminuição dos leitos psiquiátricos em hospitais especializados, 

preconizando a realocação de leitos para hospitais gerais e o fechamento de manicômios com ótica asilar. 

Sob uma ótica de expansão, o Núcleo de Saúde Mental, visando um cuidado mais humanizado e respeitando o que é preconizado na RAPS (BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2011) vislumbra o seguinte plano de expansão para o período de 2018 – 2021: 

* Implantação de Serviço Residencial Terapêutico - SRT, de caráter permanente/longa duração, tipologia II, para residentes homens e mulheres que apresentem 

comprometimento de vínculos em decorrência de transtornos mentais graves. (Suas instalações ocuparão uma ala do Hospital Psiquiátrico); 

* Implantação de Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil UAI, para acolhimento de crianças e adolescentes, de caráter transitório, com comprometimento de 

vínculos familiares e sociais decorrentes do uso ou abuso de álcool, crack e outras drogas; 

* Adequação/Cadastro do Ambulatório de Saúde Mental para CAPS em modalidade II. (Ainda não há previsão do território de abrangência); 

* Adequação do CAPS II ad para a modalidade III, 24 horas; 

*Retomada das ações em Redução de Danos (RD), conforme projeto aprovado pela SES; 

*Implantação de oficina terapêutica (OT) em UBS, conforme projeto aprovado pela SES; 

* Reforma/melhorias estruturais nas instalações do CAPS Conviver; 

* Aumento das equipes devido à expansão dos serviços de Saúde Mental. 
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35.1 DIRETRIZ 

Rede de Atenção Psicossocial 

35.1.1 Objetivo 

Qualificação dos Centros de atenção psicossocial (CAPS)    

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual  

2018 2019 2020 2021  

Capacitar as equipes dos CAPS. 
Percentual de equipes capacitadas. 

 

Capacitar todas as equipes. 

 
80% 100% 100% 100% 

 

Qualificação e reforma da 

estrutura física dos CAPS 

Percentual de reforma da estrutura 

física. 

Qualificar a estrutura física das 

unidades. 
30% 50% 100% 100% 

 

Aquisição de mobiliário e 

equipamentos para os CAPS. 

Percentual da aquisição de 

material e mobília. 
Estruturar as unidades. 30% 60% 100% 100% 

 

35.1.2 Objetivo 

Ampliar e Qualificar a rede de atenção psicossocial para atender a população, desenvolvendo ações de assistência, prevenção; contemplando o usuário em 

diversos momentos de seu sofrimento psíquico de forma a buscar a integralidade do cuidado. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Qualificar a Ambulatório de 

saúde mental para CAPS II. 

 

Diálogo para a elaboração do 

projeto terapêutico do serviço. 

Solicitação de incentivo de 

cadastramento do serviço. 
20% 50% 80% 100% 

Qualificar o CAPS AD II para 

CAPS AD III (24h). 

Elaboração do projeto de 

qualificação para AD III 

juntamente com a atual equipe 

do serviço. 

Solicitação de incentivo de 

Qualificação para CAPS AD 

III. 

20% 50% 80% 100% 
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35.1.3 Objetivo 

Criação do SRT – Serviço Residencial Terapêutico Tipo II; Criação da UAI – Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil; Criação da UAA – Unidade de 

Acolhimento Adulto. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Criação do SRT – Serviço 

Residencial Terapêutico de Tipo 

II. (Para usuários que necessitam 

de cuidados em enfermagem). 

Alto índice de moradores no 

Hospital Psiquiátrico em longa 

permanência. 

Recebimento do incentivo de 

cadastramento do SRT tipo II. 
20% 40% 100% 100% 

Criação da UAI – Unidade de 

Acolhimento Infanto-Juvenil 

(Transitório)  

Aumento do uso de substâncias 

psicoativas entre adolescentes no 

município. 

Solicitação de incentivo para a 

criação da UAI – ao Ministério 

da Saúde. 

20% 50% 80% 100% 

Criação da UAA – Unidade de 

Acolhimento Adulto. 

(Transitório) 

Aumento do uso de Substância 

Psicoativa entre adultos e 

pessoas moradoras de rua. 

Solicitação de incentivo para a 

criação da UAI – ao Ministério 

da Saúde. 

20% 50% 80% 100% 

 

35.1.4 Objetivo 

Retomar das ações em Redução de Danos (RD), conforme projeto aprovado pela SES 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Reorganizar as equipes de 

Redução de Danos. 

Pactuação das equipes aprovada 

pela SES – Secretaria Estadual de 

Saúde 

Atuação das três equipes de RD para 

atuar junto a Atenção Primária. 
30% 50% 100% 100% 
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35.1.5 Objetivo 

Reformar as instalações da sede do CAPS – Conviver. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 
Meta Anual 

2018 2019 2020 2021 

Reforma da rede elétrica; transformar 1 banheiro desativado 

em sala para atendimento individual; Reforma do salão do 

fundo e 

aumento de salas para atendimento 2 (duas). Pintura do 

prédio; Rampa para cadeirantes; adequação do posto de 

enfermagem. 

Adequar o prédio 

para melhor atender 

a população, devido 

ao aumento da 

demanda. 

Solicitação de 

Orçamento para 

início das Obras. 

20% 50% 80% 100% 

4.2. Aumento das Equipes: Médicos Psiquiatras 4 (quatro); 

Psicólogos 4 (quatro); Assistentes Sociais 3 (três); 

Técnicos em Enfermagem 16 (dezesseis); Enfermeiros 8 (oito) 

Expansão dos 

serviços de Saúde 

Mental no 

município. 

Contratação e/ou 

concurso público. 
20% 50% 80% 100% 

 

36 NUCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA – NUMESC 

36.1 OBJETIVOS, AÇÕES E METAS PARA O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 – 2021 

 

36.1.1 Objetivo 

Núcleo de Projetos: autorizar, monitorar e avaliar os resultados dos projetos de pesquisa realizados nas Instituições de Ensino do município e fora dele, que 

envolvem a Secretaria de Município da Saúde. Divulgar os resultados nas respectivas Superintendências, servindo de suporte para tomadas de decisão em 

relação ao processo de trabalho e indicadores do município. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 Meta Anual 
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2018 2019 2020 2021 

Avaliar e autorizar ou não os projetos de pesquisa 

que envolvem a SMS por uma comissão constituída 

por funcionários da SMS, membro do CMS e 

membros das Instituições de Ensino. 

Percentual de projetos 

avaliados. 

 

100% dos projetos 

avaliados 

 

100% 100% 100% 100% 

Monitorar os projetos de pesquisa que envolvem a 

SMS, solicitando a divulgação dos mesmos após os 

resultados obtidos 

Percentual de projetos 

monitorados e 

divulgados. 

100% dos projetos 

monitorados e 

divulgados 

100% 100% 100% 100% 

Analisar os resultados dos projetos entre as 

superintendências envolvidas, refletindo o processo 

de trabalho e planejando ações pertinentes a estes 

resultados. 

Percentual de projetos 

analisados e discutidos 

100% dos projetos 

analisados e 

discutidos. 

100% 100% 100% 100% 

 

36.1.2 Objetivo 

Núcleo de Educação Continuada: Fomentar, Organizar, divulgar e avaliar as atividades de educação continuada que ocorrem com a participação da Secretaria 

de Município da Saúde, integrando as Superintendências desta Secretaria, as Instituições de Ensino do município e os serviços credenciados, de acordo com a 

necessidade da Secretaria de Saúde, tendo por ordenadora a Atenção Básica em Saúde. 

Ações Indicador Meta 2018-2021 2018 2019 2020 2021 

Realizar reuniões para integrar, 

organizar e avaliar as atividades de 

Educação Continuada no 

município. 

Número de reuniões mensais para 

a integração, organização, 

divulgação e avaliação das 

atividades de Educação 

Continuada no Município 

1 reunião mensal com os 

integrantes do Núcleo. 

 1 1 1 1 

Fomentar a atividade dos Núcleos 

de Educação em Urgências, a 

Educação Continuada na ESF, nas 

RAPS e na Vigilância em Saúde 

  

    

Auxiliar na realização de 

Seminários Municipais nas 

respectivas superintendências, 

integrando com as atividades de 

toda a SMS 
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Autorizar e sugerir cursos de 

atualização ou especialização de 

funcionários da SMS para a 

melhoria do processo de trabalho 

da mesma. 

  

    

 

36.1.3 Objetivo  

Núcleo de Integração Ensino-Serviço: Tem o objetivo de organizar as diferentes práticas de integração das Instituições de Ensino, desde o nível médio até a 

pós-graduação, nos diversos cenários existentes dentro da Secretaria de Município da Saúde. Também fomenta as questões de custeio e gerenciamento de 

programas governamentais que incentivam tal integração, desde bolsas até custeio de manutenção de materiais de uso diário ou predial. Organiza e controla a 

execução do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino Saúde (COAPES). 

 

Ações Indicador Meta 2018-2021 2018 2019 2020 2021 

Realizar reuniões para integrar, 

organizar e avaliar as atividades 

de Integração Ensino-Serviço 

no Município, através de uma 

comissão permanente. 

Número de reuniões mensais 

para a integração, organização, 

divulgação e avaliação das 

atividades de integração ensino-

serviço 

1 reunião mensal com os 

integrantes da comissão. 

 

1 1 1 1 

Autorizar e monitorar as 

atividades de Integração 

Ensino-Serviço que ocorrem na 

SMS 

Avaliação e monitoramento das 

inserções dos serviços de 

residência, graduação e cursos 

técnicos que ocorrem na SMS 

Realizar ações em 100% das 

inserções dos cursos nos 

serviços da SMS. 

100% 100% 100% 100% 

Fomentar e monitorar a 

inserção das residências médica 

e multiprofissional em Saúde 

da Família, Saúde Mental e 

outras que necessitem da SMS 

como norteadoras da cobertura 

e do processo de trabalho das 

equipes de Saúde da Família do 

Município. 

Auxiliar no suporte logístico, 

pedagógico e estrutural, 

incentivando a formação e ação 

dos funcionários da SMS como 

preceptores e os residentes 

como elos para a melhoria da 

quantidade e qualidade dos 

profissionais da área da saúde. 

Auxiliar 100% dos funcionários 

que desejem e tenham 

condições de estrutura física e 

pedagógica para o processo de 

preceptoria e aumentar o 

número de vagas em residência 

em Saúde da Família, bem 

como incentivar a inserção do 

residente de psiquiatria na rede 

de saúde mental. 

100% 100% 100% 100% 
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Realizar o COAPES entre SMS 

e Instituições de Ensino 

Superior para fortalecer o 

vínculo e gerenciamento das 

atividades de integração entre 

os entes participantes do 

processo. 

Realização do Contrato com as 

Instituições de Ensino Superior 

e serviços de ensino 

credenciados pelo SUS. 

Realização do Contrato com 

100% das Instituições de 

Ensino Superior e serviços de 

ensino credenciados pelo SUS. 

50% 75% 100% 100% 

 

36.1.4 Objetivo 

Núcleo de Educação Popular e Práticas Integrativas e Complementares: organizar as atividades de Práticas Integrativas e Complementares que acontecem 

no SUS no município, bem como as práticas em Educação Popular em Saúde que ocorrem na cidade, divulgando-as, compartilhando com os diferentes serviços 

e oferecendo a possibilidade de expansão destas atividades dentro da oferta de serviços do SUS do município. Também incentiva o fortalecimento da 

participação do controle social como elemento fundamental deste sistema de saúde. 

 

Ações 

 

Indicador 

Meta 

2018 -2021 

 

Meta Anual 

 

2018 2019 2020 2021 

1. Fortalecimento da Educação Popular em Saúde e 

Participação social 
 

 

1.1 Capacitação e aperfeiçoamento de 100% dos ACS e 

ACE no EdPopSUS 

Número de 

profissionais 

certificados 

 

100% dos 

ACS e ACE 

capacitados 

25% 

 

50% 

 

75% 

 

100% 

 

1.2 Implantação de rede de educação popular em saúde       

1.3 Realização de uma mostra municipal de educação 

popular 
 4 mostras 

1 

mostra 

1 

mostra 

1 

mostra 

1 

mostra 

1.4 Articulação com Universidades e outras secretarias       

1.5 Estimular, nas práticas do setor público, o diálogo com 

organizações e movimentos populares e sociais para a 

adoção dos pressupostos da Educação Popular. 
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1.6 Contribuir com a organização popular e com o 

surgimento de novas lideranças e agentes populares. 

 

      

1.7 Contribuir com a Educação Permanente dos 

trabalhadores, gestores, conselheiros e atores dos 

movimentos sociais populares, incorporando aos seus 

processos os princípios e as práticas da educação popular 

em saúde; 

 

      

1.8 Promover a articulação intrasetorial permanente no 

âmbito estadual para a implementação da PNEPS-SUS; 

 

      

1.9 Promover a intersetorialidade entre as políticas 

públicas 

que apresentam interface com à PNEPS 

 

      

1.10 Educação Permanente com os Conselhos Gestores 

Locais 
      

2. Implementação e Fortalecimento das Práticas 

Integrativas e Populares em Saúde 
 

 

2.1 Capacitação e aperfeiçoamento de 100% das 

equipes da AB em, no mínimo uma PICS 

 

Número de 

equipes 

certificados 

 

100% das 

equipes 

capacitadas 

25% 

 

50% 

 

75% 

 

100% 

 

2.2 Fortalecer as práticas populares de cuidado 

implica apoiar sua sustentabilidade, 

sistematização, visibilidade e comunicação, no 

intuito de socializar tecnologias e 

perspectivas 

integrativas, bem como, aprimorar sua articulação 

com o SUS. 

 

      

Criação de um espaço de atendimento em PICS para 

os trabalhadores em saúde 
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37 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

37.1 RELATÓRIO CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

37.1.1 Eixo I - Situação da saúde das Mulheres e os Determinantes Econômicos, Sociais e Ambientais que levam ao Adoecimento 

 

1. Unificar e ampliar o enfrentamento aos determinantes políticos, econômicos, sociais e ambientais decorrentes da crise das instituições que penaliza, 

primeiramente, as mulheres brasileiras através da retirada de direitos e do desmonte do Estado Nacional, da Soberania e da Democracia. 

2. Repudiar o sucateamento do Sistema Único de Saúde (SUS), a privatização e a terceirização dos serviços de saúde, a mercantilização da saúde e a 

busca incessante e compulsória da imposição do modelo de Estado Mínimo, causadores do caos sanitário e humano que penaliza, essencialmente, as 

mulheres 

3. Qualificar e agilizar o processo de geração de informações, nos três níveis de Governo, para elaboração de diagnóstico e estatísticas sobre questões - 

chave de saúde, de forma quantitativa e qualitativa, priorizando a inclusão e que afetam todos os ciclos de vida das mulheres.  

4. Implementar ferramentas e metodologias humanitárias e populares que possibilitem a proposição, elaboração e implementação de ações prioritárias em 

Saúde das Mulheres com base no diagnóstico territorial, considerando as especificidades locais e participação social das Mulheres.  

5. Qualificar o Sistema de Atenção Básica (E-SUS) garantindo a formação permanente, junto as Equipes de Atenção Básica/ Agentes Comunitários de 

Saúde, com o foco qualitativo e humanizado, levando em consideração o gênero, raça, etnia, conforme o território, que sirva para qualificar a assistência 

em Saúde das Mulheres.  

6. Estabelecer sistema de informações para coleta de dados de imigração e migração, com a finalidade de elaborar estudos epidemiológicos que embase 

e oriente a destinação de recursos financeiros federais para atender à população imigrante e refugiada, prioritariamente feminina. 

7. Comprometer o Estado com ações de enfrentamento às desigualdades e a violência de gênero, em todas as suas formas – física, psicológica, moral, 

sexual, étnico e racial, religiosa, geracional, laboral, material e patrimonial, simbólica, midiática, contra a liberdade, obstétrica, institucional e outras – 

abrangendo espaços educativos com a relação dos fatores determinantes do sofrimento psíquico, do adoecimento, exploração e da morte das mulheres.  
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8. Fortalecer a atenção básica para o acolhimento das mulheres, em todo ciclo de vida, com a disposição de espaço de escuta, através da abordagem 

preventiva e de promoção à Saúde, reconhecendo a Política Nacional de Promoção da saúde como orientadora das práticas em saúde.  

9. Garantir a implantação das Práticas Integrativas, Populares, Ancestrais e Complementares em Saúde, nas três esferas do Sistema Único de Saúde, 

respeitando os saberes populares, em especial das parteiras, rezadeiras, ervateiras, benzedeiras e de outras mulheres, fazendo formação permanente 

(Educação Permanente em Saúde) com os profissionais de saúde dos Municípios, Estados e União.  

10. Fortalecer os saberes populares, em especial das mulheres, garantindo espaços de cuidado em saúde na rede de saúde municipal e estadual.  

37.1.2 Eixo II – Políticas Públicas para as Mulheres e a Participação Social  

1. Garantir o cumprimento da legislação que trata da descriminalização do aborto e interrupção voluntária da gestação nos casos previstos em lei: gravidez 

resultante de violência sexual, quando há risco de vida para a mulher e gestação de fetos anencéfalo, bem como o cumprimento das Normas Técnicas 

de Prevenção e Tratamento de Agravos resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes e Atenção Humanizada ao Abortamento.  

2. Garantir o direito de acesso aos serviços de saúde e interrupção da gestação para menores de 14 anos, por tratar-se de gravidez decorrente de estupro 

de vulnerável, conforme versa a Lei 12.015/2009.  

3. Garantir o ressarcimento financeiro, por parte das operadoras de planos privados de saúde, dos atendimentos e serviços prestados pelo SUS aos seus 

conveniados.  

4. Fortalecer as políticas de saúde para povos étnico-raciais, comunidades tradicionais, identidade de gênero, mulher LBT, pessoas com doenças raras e 

pessoas com deficiência, contemplando as práticas integrativas e complementares e populares em saúde. 

5. Garantir a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), a intersetorialidade e o cumprimento de Legislações, 

como por exemplo, a Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, que estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência 

contra as mulheres que for atendida em serviço de saúde público ou privado. 

6. Promover a articulação entre os conselhos de saúde, dos direitos das mulheres, conselhos de políticas setoriais e os movimentos sociais; de mulheres e 

sindicais, para o enfrentamento de iniquidades em saúde que atingem determinados grupos, tais como: mulheres privadas de liberdade e egressas; 

indígenas; quilombolas; em sofrimento psíquico, com deficiência; em situação de rua; mulher LBT (lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais); negras; 
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do campo, da floresta; das cidades e das águas; imigrantes e refugiadas; ciganas; vivendo com HIV/AIDS; profissionais do sexo; usuárias de álcool e 

outras drogas: dentre outras, em todos os seus ciclos vitais (infância, adolescência, idade adulta e velhice).  

7. Consolidar a Política de Redução de Danos para mulheres que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas (lícitas e ilícitas), bem como a 

descriminalização do uso, tratando a situação da dependência como questão de saúde pública e direitos humanos.  

8. Combater toda e qualquer forma de violência de gênero, respeitando as identidades de gênero em ambientes de trabalho, sindicais, comunitárias e 

entidades afins, buscando romper com as desigualdades de oportunidades e direitos entre homens e mulheres.  

9. Garantir, através de Políticas de Estado, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres sobre sua saúde e sua vida, visando: a redução e erradicação 

da violência sexual e doméstica; diminuição da mortalidade materna; atendimento humanizado em situação de aborto; atenção à saúde das mulheres 

privadas de liberdade e egressas; indígenas; quilombolas; em sofrimento psíquico, com deficiência; em situação de rua; mulher LBT (lésbicas, 

bissexuais, travestis e transexuais); negras; do campo, da floresta e das águas; imigrantes e refugiadas; ciganas; das águas vivendo com HIV/AIDS; 

profissionais do sexo; usuárias de álcool e outras drogas; dentre outras, em todos os seus ciclos vitais (infância, adolescência, idade adulta e velhice) 

visando a diminuição das formas de violência, da mortalidade da mãe e do feto, ampliando o acesso aos métodos contraceptivos ( masculino e feminino) 

e às informações sobre planejamento familiar, parto humanizado, além da reprodução assistida, considerando os novos arranjos familiares e a 

qualificação do atendimento em situação de aborto.  

10. Ampliar, estimular e assegurar a necessidade de formação acadêmica e programas voltados para imersão de estudantes de nível técnico e superior 

dentro do Sistema Único de Saúde, bem como garantir recursos específicos para formação permanente em saúde no SUS, visando a garantia do 

tratamento humanizado e promoção dos direitos humanos de populações vulneráveis, através da implementação de políticas para mulher LBT(lésbicas, 

bissexuais, travestis e transexuais), PICS (Práticas Integrativas e Complementares), Povos e Comunidades Tradicionais, comunidades rurais, população 

ribeirinha, entre outras, que sejam adequadas às suas especificidades.  

11. Fortalecer a parceria, a transversalidade e a intersetorialidade entre as políticas públicas de saúde, educação e assistência social de forma a contribuir 

com o debate de gênero, raça, classe e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, em todas as suas especificidades.  

12. Proporcionar a criação de serviços de atenção integral à saúde para população travestis e transexuais, com equipes multiprofissionais capacitadas para 

o atendimento no SUS, desconstruindo o estigma imposto a esta população sem reforçar no parecer psicológico, a patologização.  
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13. Criar grupos de reflexão, nos serviços de saúde, de modo que as questões relativas à sexualidade, saúde e realidade social sejam vivenciadas dentro do 

grupo profissional 

14. Garantir o atendimento integral em saúde mental de acordo com a Portaria 3.088 de 23/12/2011 que Institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

visando a redução das desigualdades sociais, étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, territorial, geracional, de classe, dentre outras, considerando 

o território e suas características culturais, sócio demográficas e epidemiológicas, bem como as condições de acessibilidade.  

15. Unificar e ampliar a luta pela proibição da formulação e implantação de qualquer política de controle da natalidade que implique em políticas 

demográficas, devendo o Estado assumir os serviços de atendimento a contracepção, até então prestados exclusivamente por centenas de entidades 

privadas de "planejamento familiar". Nesses serviços, o Estado deverá garantir à mulher o aprendizado dos métodos naturais baseados no 

autoconhecimento do ciclo reprodutivo, assim como o conhecimento de métodos artificiais, com a garantia de rigoroso controle de riscos e efeitos 

adversos; a possibilidade de escolha da mulher, adequada a sua individualidade e ao momento específico de sua história de vida, através da adoção de 

práticas de atendimento que utilizem metodologias alternativas e teorias desenvolvidas nos últimos anos pelo movimento autônomo de mulheres, 

assegurando-se a fiscalização por parte controle social, de acordo com a Lei n° 9263/1996, Lei do Planejamento Familiar.  

16. Desenvolver estratégias de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), HIV/AIDS, hepatites virais, através de informação de métodos 

e insumos de prevenção como camisinha feminina e masculina, assim como a prevenção combinada para o HIV/AIDS conforme recomendações do 

Ministério da Saúde investindo no processo de educação em saúde articulando com as instituições de educação básica.  

17. Fomentar, no âmbito dos Conselhos de Saúde, o papel fiscalizador das Políticas de Saúde, incluindo a de Saúde das Mulheres.  

18. Implementar ações que reconheçam e valorizem os saberes tradicional e popular, junto as comunidades, e ampliar o acesso às informações a fim de 

capacitar as usuárias, a família e a comunidade, para o exercício da participação nas Políticas Públicas de Saúde e na construção de estratégias de 

cuidado referenciado pelo PINEP/SUS.  

19. Proporcionar capacitação para a Rede de Atenção à Saúde para a abordagem integral da população.  

20. Garantir a responsabilidade compartilhada entre o Estado, gestante, seu parceiro, familiares e profissionais de saúde com a realização e acesso ao pré-

natal e cuidados no puerpério de qualidade, realizados pelas equipes de Atenção Básica, com todos os exames e procedimentos preconizados pelo 

Ministério da Saúde, e que o atendimento seja por equipe multiprofissional.  

21. Efetivar Políticas de Humanização de parto e nascimento, concretizando o preconizado na Rede Cegonha.  
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22. Garantir uma rede de atenção à saúde materno-infantil que assegure humanização às usuárias do SUS.  

23. Organizar e fortalecer a rede de combate à violência contra as mulheres, estimulando o gestor, notificar e investigar todo e qualquer tipo de violência 

contra a mulher. 

24. Promover a habilitação de serviços ambulatoriais especializados no processo transexualizador à população travesti e transexual, conforme Portaria nº 

2803/2013, que redefine e amplia o processo transexualizador no SUS. 

25. Promover a desburocratização das ações de Planejamento Familiar, bem como o acesso a laqueadura com garantia de assessoria jurídica em casos de 

mulheres em situação de vulnerabilidade, transtornos psíquicos, dependência de álcool e outras drogas, que não conseguem aderir às formas tradicionais 

de planejamento familiar colocando a si mesma e seu feto em risco a cada nova gestação.  

37.1.3 EIXO III – Vulnerabilidades e Equidade na Vida e na Saúde das Mulheres  

1. Planejar e desenvolver ações de saúde considerando as especificidades do perfil sócio sanitário das mulheres privadas de liberdade e egressas; indígenas; 

quilombolas; em sofrimento psíquico, com deficiência; em situação de rua; mulher LBT (lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais); negras; do campo, 

as floresta, das águas e das cidades; imigrantes e refugiadas; ciganas; vivendo com HIV/AIDS; profissionais do sexo; usuárias de álcool e outras drogas; 

dentre outras, em todos os seus ciclos vitais (infância, adolescência, idade adulta e velhice).  

2. Garantir o direito à saúde integral das mulheres privadas de liberdade e egressas; indígenas; quilombolas; em sofrimento psíquico, com deficiência; em 

situação de rua; mulher LBT (lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais); negras; do campo, as floresta, das águas e das cidades; imigrantes e 

refugiadas; ciganas; vivendo com HIV/AIDS; profissionais do sexo; usuárias de álcool e outras drogas; dentre outras, em todos os seus ciclos vitais 

(infância, adolescência, idade adulta e velhice), com atenção especial aos direitos reprodutivos e visando a diminuição e erradicação de todas as formas 

de violência, redução da mortalidade, ampliação do acesso aos métodos contraceptivos e às informações sobre planejamento familiar, além da 

reprodução assistida considerando os novos arranjos familiares, bem como a qualificação da assistência para a garantia do atendimento humanizado 

em situação de abortamento, através de planejamento e desenvolvimento de ações de saúde adequadas às especificidades de cada perfil.  

3. Garantir, às mulheres ciganas, o atendimento médico por profissional do sexo feminino, respeitando as tradições do povo cigano que não permite às 

suas mulheres serem tocadas por profissional do sexo masculino.  
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4. Garantir e assegurar as seis acessibilidades (atitudinal, arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica e pragmática) nos serviços da rede 

de atenção à saúde para as mulheres com deficiência e outras necessidades.  

5. Universalizar a prevenção e tratamento do câncer de colo de útero e câncer de mama às mulheres privadas de liberdade e egressas; indígenas; 

quilombolas; em sofrimento psíquico, com deficiência; em situação de rua; mulher LBT (lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais); negras; do campo, 

as floresta, das águas e das cidades; imigrantes e refugiadas; ciganas; vivendo com HIV/AIDS; profissionais do sexo; usuárias de álcool e outras drogas; 

dentre outras, em todos os seus ciclos vitais (infância, adolescência, idade adulta e velhice).  

6. Fortalecer o acolhimento, nos serviços de saúde, garantindo recursos (humanos, materiais, entre outros), das vítimas dos diferentes tipos de violências, 

com manejo adequado e em tempo oportuno nos casos de violência - física, psicológica, moral, sexual, étnico e racial, religiosa, geracional, laboral, 

material e patrimonial, simbólica, midiática, contra a liberdade, obstétrica, institucional e outras – entre outras, bem como a articulação com a rede de 

serviços para mulheres privadas de liberdade e egressas; indígenas; quilombolas; em sofrimento psíquico, com deficiência; em situação de rua; mulher 

LBT (lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais); negras; do campo, as floresta, das águas e das cidades; imigrantes e refugiadas; ciganas; vivendo 

com HIV/AIDS; profissionais do sexo; usuárias de álcool e outras drogas; dentre outras, em todos os seus ciclos vitais (infância, adolescência, idade 

adulta e velhice).  

7. Ampliar as alternativas de cuidado em saúde mental às mulheres privadas de liberdade e egressas; indígenas; quilombolas; em sofrimento psíquico, 

com deficiência; em situação de rua; mulher LBT (lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais); negras; do campo, as floresta, das águas e das cidades; 

imigrantes e refugiadas; ciganas; vivendo com HIV/AIDS; profissionais do sexo; usuárias de álcool e outras drogas; dentre outras, em todos os seus 

ciclos vitais (infância, adolescência, idade adulta e velhice), combatendo as novas formas de proposição das instruções totais, evitando a medicalização 

indiscriminada, incentivando e garantindo espaços de escuta (rodas de conversa, projetos de leitura e escrita, oficinas em geral, grupos terapêuticos, 

palestras, intervenções em arte terapia, entre outros), o uso de práticas interdisciplinares, integrativas e complementares em saúde que considerem as 

mulheres enquanto agentes ativos do processo terapêutico.  

8. Garantir a integridade física, psicológica e moral das mulheres institucionalizadas, combatendo e erradicando todas as formas de violência.  

9. Garantir tratamento para a dor crônica (exemplo, neuropatias, neoplasias, fibromialgia, osteoartrites, dentre outros), por métodos variados, que incluam: 

acupuntura, fisioterapia, clínica da dor, medicamentos de nova geração, de forma minimizar este processo que constitui uma doença em si.  
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37.1.4 Eixo IV – O Mundo do Trabalho e suas consequências na Vida e na Saúde das Mulheres  

1. Garantir a elaboração de legislação que insira nos Estatutos dos Servidores Municipais, Estaduais e Federais, a tipificação e penalização dos assédios moral 

e sexual às trabalhadoras e aos trabalhadores, bem como a notificação dessas ocorrências no SUS.  

2. Garantir que a legislação trabalhista, o Ministério do Trabalho e os sindicatos, em suas convenções coletivas, insiram a tipificação e punição dos assédios 

moral e sexual cometidos contra as trabalhadoras.  

3. Lutar pela ratificação da Convenção 156 da Organização Internacional do Trabalho, que trata da Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para 

Trabalhadores e Trabalhadoras com Responsabilidades Familiares.  

4. Exigir que o INSS:  

o redefina os protocolos consensuados pelo Ministério da Saúde, para avaliação de doença, incapacidades físicas e/ou mentais, que levam ao 

afastamento para o trabalho, incluindo a utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF);  

o repasse as informações referentes as Comunicações de Acidentes de Trabalho (CATs), mesmo as recusadas, ao Ministério do Trabalho, aos 

órgãos de Vigilância em Saúde do Trabalhador do SUS e aos sindicatos;  

o considerem os laudos estabelecidos pelo SUS, tanto médico como dos demais profissionais da área da saúde, especialmente fonoaudiólogos, 

fisioterapeutas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos e enfermeiros;  

o aplique o Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP) na realização das perícias do INSS;  

o aceite as Comunicações de Acidentes de Trabalho (CATs) emitidas pelo SUS e sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras; e que nenhuma 

negativa de nexo com o trabalho seja produzida sem a investigação e realização de perícia nos locais de trabalho, com a presença do 

trabalhador e da trabalhadora e respectivo sindicato;  

o no caso de afastamentos por agravos mentais, que seja reconhecida a autoridade do psicólogo, bem como dos demais trabalhadores em 

saúde, em diagnosticar e fornecer laudos, e não apenas dos psiquiatras, com a garantia de continuidade do tratamento.  

o Garantir a participação democrática das trabalhadoras rurais e urbanas, incluindo as comunidades tradicionais, os mesmos direitos dos 

setores público e privado quanto a acidentes de trabalho, invalidez e aposentadoria, com equiparação, para fins de cálculo previdenciário.  

5. Garantir a Política de Atenção Integral à Saúde das Trabalhadoras e a construção de espaços específicos para sua execução, articular ações coletivas e 

individuais, nas três esferas do Poder Público, de promoção, proteção, prevenção, vigilância dos ambientes do trabalho e com vistas a intervenção dos 
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fatores determinantes e condicionantes, intervindo nas atividades e processos, de forma a evitar os diversos agravos, mortes, sofrimento psíquico 

relacionado ao trabalho, atuando de forma inter e multidisciplinar, com escuta às trabalhadoras e suas representações.  

6. Garantir a integralidade na atenção à saúde das trabalhadoras, inserindo as ações em saúde do trabalhador em todas as instâncias da Rede de Atenção à 

Saúde do SUS (atenção primária em saúde, atenção especializada, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CERESTs), urgência e emergência, 

atenção hospitalar, apoio diagnóstico, assistência farmacêutica e vigilância em saúde), e nas políticas públicas de saúde transversais à saúde da trabalhadora, 

incluindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, respondendo às necessidades de cada território e fortalecendo a estrutura da Rede Nacional 

de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST).  

7. Garantir o cumprimento da proibição da testagem de gravidez, HIV e exames ginecológicos para o ingresso no mercado de trabalho.  

8. Lutar por legislação que garanta, no mínimo por um ano, a permanência da mulher no emprego após o período gestacional.  

9. Efetivar a obrigatoriedade, no setor público e privado, do cumprimento da Lei 11770/2008, garantindo 6 meses de licença maternidade, bem como a licença 

paternidade.  

10. Lutar pela implantação de berçários e creches, próximas ao local de trabalho, e salas de apoio à amamentação, tanto para as trabalhadoras rurais como 

urbanas, no setor público e privado.  

11. Garantir a proibição de salários diferentes para funções iguais, eliminando-se os artifícios atualmente usados, quais sejam:  

o nomes diferentes para atividades iguais;  

o registro de uma ocupação na carteira profissional e exercício efetivo de outra, ambos com o objetivo de diminuir o salário da mulher, no campo 

e na cidade.  

12. Lutar pela igualdade de direitos trabalhistas e previdenciários, entre homens e mulheres, no campo e na cidade.  

13. Exigir a participação das entidades sindicais e instâncias de representação dos trabalhadores e das trabalhadoras na fiscalização dos ambientes e locais 

de trabalho, em conjunto com os órgãos públicos de fiscalização, conselhos de categorias profissionais e demais instâncias de controle social. 

14. Lutar pelo reconhecimento das profissionais doulas, com a concessão de todas as garantias trabalhistas no campo e na cidade.  

15. Garantir ações voltadas à Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Saúde implementando políticas que contemplem o cuidado da cuidadora 

com espaço de escuta, reflexão e atendimento adequado.  
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16. Assegurar a formação e capacitação das mulheres para o mercado de trabalho e acesso à educação formal e informação, na medida do significado de 

sua independência econômica no enfrentamento à violência doméstica e familiar.  

17. Garantir que a gestante trabalhadora não perca os benefícios oferecidos pela empresa e não tenha que recuperar horas de trabalho, quando em 

atendimento de saúde, comprovado por qualquer profissional da equipe multiprofissional 

18. Construção de uma Política Nacional de Combate ao Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho, com a criação e garantia da efetivação de 

espaços de informação e atendimento, criando também observatórios de assédio moral e sexual em nível federal, estadual e municipal.  

19. Garantir à mulher vítima de assédio moral e sexual, que leve à gestação indesejada, o direito ao aborto de forma segura e humanizada.  

20. Fortalecer e difundir as iniciativas de economia popular e solidária, de forma a garantir e efetivar a resistência ao sistema capitalista, das mulheres que 

necessitam e optam por formas de economia alternativa para sua subsistência.  

37.1.5 MOÇÕES 

1. A 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher do município do Rio Grande repudia a atual proposta da Reforma Trabalhista, considerando que trará 

retrocessos em relação aos direitos da mulher trabalhadora, o que irá afetar negativamente sua saúde e sua vida.  

2. A 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher do município do Rio Grande repudia a Reforma da Previdência considerando os graves danos que 

serão impostos aos trabalhadores.  

3. A 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher do município do Rio Grande apoia a implantação de casa de acolhimento e tratamento adequado para 

mulheres em situação de dependência química por não haver nenhuma casa em nosso município.  

4. A 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher do município do Rio Grande repudia o PL 198, que vem criminalizar a transmissão do vírus HIV/AIDS, 

que tramita no Congresso Nacional, transformando em crime hediondo.  

5. A 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher do município do Rio Grande apoia a implantação de casas de apoio e passagens para atender pacientes 

em vulnerabilidade social, conforme portaria 1824, para assistência e suporte de pessoas vivendo com HIV/AIDS, no município do Rio Grande que 

hoje é referência no atendimento, também abrangendo a outras patologias vulneráveis. 
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