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INTRODUÇÃO 

 

Criado em 1988, pela Constituição Federal, para ser o sistema de saúde 

de todos os brasileiros, o Sistema Único de Saúde (SUS) surgiu com a finalidade 

de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população. 

Mais do que oferecer a medicina curativa, ele se propõe a promover a saúde, 

com prioridade para as ações preventivas e democratizando as informações 

relevantes para que a população conheça seus direitos e os riscos a sua saúde. 

O SUS constitui um projeto social único que se materializa por meio de ações de 

promoção, prevenção e assistência à saúde da população. 

Neste contexto o SUS está amparado por um conceito ampliado de 

saúde, em que a universalidade do atendimento rompeu com a lógica adotada 

em outros países. Os fatores externos, que envolvem a vida em sociedade, 

muitas vezes tem tornado este equilíbrio interno uma tarefa difícil. O bem estar 

da família, as condições de moradia, de trabalho e renda, de lazer, além de 

outras razões que impliquem em melhoria da qualidade de vida, são condições 

que tem transcendência fundamental na saúde coletiva.  

O Brasil tem um dos maiores sistemas público de saúde do mundo. O 

Sistema Único de Saúde (SUS) abrange desde um simples atendimento 

ambulatorial até um complexo transplante de órgãos, procurando garantir acesso 

integral, universal e gratuito para toda a população brasileira. Na atenção básica 

se desenvolve estratégias com a finalidade de promover as ações de prevenção 

e promoção da saúde, como campanhas de vacinação, controle de doenças, 

grupos educativos, praticas integrativas e complementares, visitas domiciliares, 

vigilância em saúde, entre outros nos diversos ciclos de vida. 

Outra contribuição significativa do SUS foi à descentralização das 

decisões, responsabilidades, atribuições e recursos. As esferas de governo são 

parceiras na condução da política de saúde no País. As atribuições de cada um 

estão definidas nas normas operacionais básicas do Ministério da Saúde e na 

Lei 8.080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes. 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf
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O modelo do SUS inclui o cidadão não apenas como usuário, mas 

também como participante da gestão do sistema. A Lei Orgânica da Saúde 

estabelece dois importantes mecanismos de participação da população: as 

conferências e os conselhos de saúde. A comunidade, por meio de seus 

representantes, pode opinar definir, acompanhar e fiscalizar as ações de saúde 

nas três esferas de governo. 

Sabemos que as demandas de saúde são ilimitadas, porém os recursos 

são limitados. Cabe então a sociedade eleger as prioridades para que se utilize 

a melhor forma os recursos financeiros existentes. Em Nova Boa Vista, tem-se 

um sistema de saúde que consegue abranger todos os níveis de atenção, desde 

o início de um tratamento na Unidade Básica de Saúde do município até a 

internação e procedimentos de alta complexidade, com suporte diagnóstico que 

acompanha a tecnologia atual. Tem-se, portanto, os ingredientes básicos para 

se ter condições de saúde satisfatórias. 

No entanto, o Plano Municipal de Saúde vem com o objetivo de organizar 

as ações em saúde para os próximos anos de acordo com as demandas de 

saúde da comunidade construída pela equipe de saúde e pela comunidade nas 

conferências municipais de saúde, relatório de gestão, perfil epidemiológico, 

entre outros.  Tais ações que sejam capazes de contemplar as principais 

diretrizes de universalidade, equidade e integralidade que regem o Sistema 

Único de Saúde – SUS. 

Assim sendo, este Plano Municipal de Saúde será um importante 

instrumento de gestão, baseado no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, no Orçamento Municipal de Saúde e no Plano anual de ações. 

Traduzirá a política de saúde que será desenvolvida nos próximos quatro anos, 

baseado em indicadores e diagnósticos de saúde e nas demandas do município, 

para que assim se possa consolidar a melhoria da saúde e da qualidade de vida 

da população. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Orientar as ações em saúde da equipe de saúde e da gestão municipal 

durante o período de 2018 a 2021.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

- Conduzir ações de saúde municipais entre o Governo Municipal e a 

comunidade na busca de serviços de saúde mais eficientes; 

- Servir como meio de orientação na execução dos serviços de saúde; 

- Avaliar o Sistema de Saúde do Município; 

- Construir estratégias para atingir as metas propostas nos diversos 

programas desenvolvido; 

- Reavaliar as metas pactuadas a cada doze meses juntamente com a 

equipe de saúde e gestão. 
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3.  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

3 .1 HISTÓRICO 

 

O município de Nova Boa Vista tem suas origens no fluxo migratório do 

início do século passado. Imigrantes de origem alemã (predominante) e italiana, 

vindos das colônias velhas foram se instalando na atual sede do município e nas 

localidades do interior. O nome “Boa Vista” foi uma homenagem a uma das 

localidades de origem dos primeiros moradores que vieram do interior do 

município de Poço das Antas.  

Boa Vista foi elevada a distrito de Sarandi em 31 de maio de 1963 pela 

Lei Municipal nº. 0899, assinada pelo então Prefeito de Sarandi, Ivo Sprandel. O 

processo de emancipação ocorreu com a Lei Estadual nº. 9608 de 20/03/1992, 

dando autonomia Política e Administrativa ao Município de Nova Boa Vista. 

 

3.2 LOCALIZAÇÃO 

 

Nova Boa Vista situa-se ao Norte do Estado, na Região do Planalto Médio 

Riograndense, entre os municípios de Sarandi e Chapada, conforme a 

Secretaria Estadual da Agricultura, com uma área superficial de 95,48 Km² ou 

0,04% da área do estado composta por: áreas de serras, áreas de campos, 

áreas de culturas diversas. 

Limita-se ao norte com o Município de Barra Funda e Novo Barreiro, ao 

Sul com o Município de Almirante Tamandaré do Sul; a Leste com o Município 

de Sarandi e ao Oeste com o Município de Chapada. 

Está a uma distância de 330 km da Capital do Estado, sendo sua principal 

via de acesso a BR 386, RS 569 e RS 404. 

Sua altitude é de 480 metros em relação ao nível do mar com latitude de 

27° 55’ 33” - Sul e longitude 53° 10’ 47” - a Leste de Greenwich.    

Pertencente a Região 20 de saúde Rota da Produção, é um dos 26 

municípios que compõem a 15ª Coordenadoria Regional de Saúde no qual a 

sede é Palmeira das Missões. 
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Figura 1. Região 20 - Região de Saúde Rota da Produção 

 

 

Fonte: ASSTEPLAN/SES/RS 

 

Carazinho; 2- Gramado dos Loureiros; 3- Trindade do Sul; 4- Três Palmeiras; 5- 

Novo Xingu; 6- Constantina; 7- Engenho Velho; 8- Ronda Alta; 9- Rondinha; 10- 

Barra Funda; 11- Sarandi; 12- Chapada; 13- Nova Boa Vista; 14- Almirante 

Tamandaré do Sul; 15- Coqueiros do Sul; 16- Não-Me-Toque; 17-Santo Antonio do 

Planalto; 18- Lagoa dos Três Cantos; 19- Victor Graeff. 
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Figura 2 - 15ª Coordenadoria Regional de Saúde – Sede Palmeira das Missões 

 

     

 

3.3 POPULAÇÃO 

 

 

Conforme levantamento feito pelo IBGE em 2010, a população de Nova 

Boa Vista era de 1960 habitantes, sendo 981 homens e 979 mulheres.  

A população rural é de 1.382 pessoas, sendo 70,51% e a população 

urbana é de 578 pessoas, sendo 29,49%. 

Na área urbana existem 342 residências e no meio rural são 572 

endereços, distribuídos nas diversas comunidades/localidades do interior. Nova 

Boa Vista possui atualmente 1825 eleitores.  
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Gráfico 1 - População Nova Boa vista 
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Gráfico 2 - Faixa Etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) 

 

O perfil epidemiológico de Nova Boa Vista, conforme o que vem 

ocorrendo no país, apresenta um aumento da expectativa de vida ao nascer, 

devido à redução dos níveis de mortalidade especialmente em menores de um 

ano. A taxa de mortalidade infantil é um importante indicador das condições da 

vida e do acesso e qualidade das ações e serviços de saúde. Significa o número 

de óbitos em menores de até um ano de idade para cada mil nascidos vivos.   

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) trata-se de um indicador 

composto por três variáveis; referentes aos aspectos de saúde, educação e 

renda das populações. Seu valor varia entre 0 e 1 e valores mais altos indicam 

melhores condições de vida. 
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3.5 ECONOMIA 

 

O setor agropecuário é a principal fonte de economia do município sendo 

responsável por aproximadamente 80% da tributação de ICMS, ficando com os 

setores da indústria 7%, comércio 10% e prestação de serviços 3%. Das culturas 

preferenciais, destaca-se o plantio de soja, milho e trigo que tem grande 

expressão econômica para o município. As demais são somente para a 

subsistência, cultivadas através da agricultura familiar. Conta ainda com a 

criação de bovinos, suínos e aves e com um destaque para a bacia leiteira. 

 

3.6 SANEAMENTO BÁSICO 

 

Despejos sanitários são compostos de materiais rejeitados ou eliminados 

devido à atividade normal de uma comunidade. O sistema de esgoto existe para 

afastar a possibilidade de contato de dejetos, esgoto e dejetos humanos com a 

população, água de abastecimento, vetores de doença e alimentos. O sistema 

de esgoto ajuda a reduzir despesas com tratamento tanto de água de 

abastecimento quanto das doenças provocadas pelo contato humano com os 

dejetos. 

O município, ainda não possui Rede de Esgoto Sanitário, porém a maioria 

das residências dispõe de fossas sépticas, algumas com fossas sépticas e 

sumidouro. Em raras residências antigo-precárias o esgoto infelizmente corre 

direto para rios ou lavouras.            
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4. SAÚDE MUNICIPAL 

 

 

O município de Nova Boa Vista conta com uma Equipe de Estratégia de 

Saúde da Família e de Agentes Comunitários de Saúde com 100% de cobertura 

no município.  

As ações em saúde são baseadas no diagnóstico do território, que 

buscam qualificar as atividades propostas pela equipe promovendo a promoção 

da saúde e prevenção de doenças, desconstruindo o modelo biomédico 

assistencial vigente. 

Também encontra-se implantado no município o Núcleo de Apoio a 

Atenção Básica (NAAB) e o Programa Primeira Infância melhor (PIM). 

 

 4.1 RECURSOS HUMANOS 

 

A equipe da Unidade Saúde da Família está composta pelos seguintes 

cargos: duas auxiliares administrativas (40hs), uma fiscal sanitária (40hs), uma 

psicóloga (20hs), uma farmacêutica (40hs), seis agentes comunitários de saúde 

(40 hs), duas enfermeiras (40hs), três técnicas em enfermagem (40 hs), um 

médico ESF (40hs), um médico clinico geral (16hs), um médico ginecologista-

obstetra (4hs), um médico pediatra (20hs), uma nutricionista (40hs), uma auxiliar 

de saúde bucal (40hs), uma cirurgiã-dentista (40hs), uma cirurgiã-dentista 

(20hs), uma fisioterapeuta (20hs), uma serviço gerais (40hs), quatro motoristas 

(40hs). 

A equipe do NAAB está composta por: uma terapeuta ocupacional (40hs), 

uma educadora física (20hs), uma auxiliar administrativa (40hs), uma assiste 

social (20hs). 

A oficina terapêutica: uma oficineira (40hs). 

PIM: uma visitadora do PIM (40hs). 
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5.  VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

 

  

 Segundo a Lei 8.080, a Saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e 

serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização 

social e econômica do País. Dizem respeito também à saúde, as ações que se 

destinam a garantir as pessoas e coletividade condições de bem-estar físico, 

mental e social. 

 

Neste contexto desenvolve-se o conceito de Vigilância em Saúde, 

entendido tanto como modelo de atenção, como proposta de gestão de práticas 

sanitárias. Na concepção abrangente da Vigilância em Saúde, o objeto das 

ações são os agravos, os riscos e os fatores determinantes e condicionantes da 

saúde. A forma de organização deste modelo privilegia a construção de políticas 

públicas, a atuação intersetorial, assim como as intervenções particulares e 

integradas de promoção, prevenção e recuperação, em torno de problemas e 

grupos populacionais específicos. 

 

Desta forma, as ações de Vigilância em Saúde podem ser entendidas 

como a prática da integração entre as Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária, 

Ambiental e Saúde do Trabalhador. 

 

5.1 VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

 

Entende-se por Vigilância Ambiental em Saúde o conjunto de ações que 

proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança 

nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na 

saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção. Bem como o controle dos fatores de riscos e das doenças ou 

agravos em especial as relativas a vetores, reservatórios e hospedeiros, animais 

peçonhentos, qualidade da água destinada ao consumo humano, qualidade do 
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ar, contaminantes ambientais, desastres naturais e acidentes com produtos 

perigosos. 

A relação existente entre o ambiente e o padrão de saúde da população 

diz respeito a todos os elementos que, direta ou indiretamente, afetam a saúde 

(exposição às substâncias químicas, elementos biológicos, estado psíquico do 

individuo, até os relacionados aos aspectos negativos de desenvolvimento social 

e econômico dos países). 

 

5.2 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 Vigilância Epidemiológica, segundo a Lei Orgânica de Saúde, tem como 

conceito um “conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção e 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da 

saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças e seus agravos”. 

Com base neste conceito, a Vigilância Epidemiológica disponibiliza 

informações atualizadas sobre a ocorrência de doenças e agravos, assim como 

os fatores condicionantes de população determinada para a execução de ações 

de controle e prevenção. Além disso, é um instrumento importante para o 

planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde, como 

também para a normalização das atividades técnicas correlatas. A 

operacionalização da vigilância epidemiológica é composta por um conjunto de 

funções especificas e complementares que devem ser desenvolvidas de maneira 

contínua, permitindo conhecer a cada momento, o comportamento 

epidemiológico da doença ou agravo em questão. 

 

5.3 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações capazes de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde. 
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Esta definição denota a abrangência de Vigilância Sanitária (VISA) e sua 

natureza essencialmente preventiva contendo especificidades que a diferenciam 

de outras ações e serviços de saúde devido ao vinculo estreito com os setores 

econômico, jurídico, público e privado e com a organização econômica da 

sociedade e seu desenvolvimento tecnológico e cientifico que abrangem um 

amplo espectro dos elementos determinantes do processo saúde-doença-

qualidade de vida e que podem ser entendidos como risco ou 

problemas/necessidades de saúde relacionadas à produção, circulação e 

consumo de bens e serviços. 

 

5.4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do 

Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Tem como finalidade a 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. 

A ação de VISAT tem como principal objetivo promover mudanças e 

intervenções sobre os fatores determinantes e condicionantes dos problemas de 

saúde relacionados ao trabalho. Neste sentido, as ações de promoção, proteção 

e prevenção, partindo do entendimento de que os problemas de saúde 

decorrentes do trabalho são potencialmente preveníveis. A realização da 

abordagem multiprofissional sobre o objeto da vigilância em saúde do 

trabalhador. O exercício da transversalidade entre as políticas de saúde do 

trabalhador e outras políticas setoriais, como Previdência, Trabalho e Meio 

Ambiente, e aquelas relativas ao desenvolvimento econômico e social, nos 

âmbitos federal, estadual e municipal. 

 Assim como, a articulação, com formação de redes e sistemas no âmbito 

da vigilância em saúde e com as universidades, os centros de pesquisa e 

demais instituições públicas com responsabilidade na área de saúde do 

trabalhador, consumo e ambiente. 
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6.  ESTRATÉGIAS DE AÇÃO EM SAÚDE 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Boa Vista adota algumas 

estratégias importantes para atingir suas metas e indicadores de saúde, tais 

como:  

- Visitas Domiciliares que são realizadas pela equipe multidisciplinar da 

Estratégia de Saúde da Família e os Agentes Comunitários de Saúde. 

- Atendimento domiciliar: administração de medicação (C.P.M), Retirada 

de pontos, Curativos, orientação de cuidados para o paciente e  familiares, 

avaliação da condição de saúde, sondagem vesical de demora e de alivio, 

sondagem gástrica, troca de bolsa de colostomia, entre outros. 

- Grupos de Saúde nas comunidades da cidade e interior, tais como: 

gestantes, puericultura, tabagismo, hipertensos e diabéticos, dor crônica entre 

outros. 

- Consultas Médicas (pediatria, obstetrícia, ginecologia, clínica geral). 

- Consultas Odontológicas; 

- Consulta de Enfermagem;  

- Consulta em psicologia; 

- Consultas de nutrição; 

- Atendimento e acompanhamento com a Fonoaudióloga; 

- Atendimento e acompanhamento em fisioterapia;  

- Práticas Integrativas e Complementares com Sessões de auriculoterapia 

e produção de fitoterápicos; 

- Atividades do Programa Saúde na Escola; 

- Exames laboratoriais; 

-Exames Especializados como: RX, Mamografia, Ecografias, 

Densitometria, Tomografia e Ressonância Magnética. 

- Medicamentos através da Farmácia Básica. 

- Saúde da Mulher: consulta de pré-natal (Rede Cegonha), puerpério,  

climatério menopausa, exames preventivos citopatológico, exame clinico das 

mamas, ações educativas, controle de natalidade (métodos contraceptivos), 

orientações sobre DST, testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, entre 

outros. 
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- Saúde do Homem, contemplando consultas, ações de educação em 

saúde, orientações sobre DST, testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, 

entre outras atividades diversas. 

- Saúde da Criança com o teste pezinho, olhinho, orelhinha, imunizações 

e acompanhamento de puericultura por todos os profissionais. 

- Saúde do Idoso, através da implantação da Caderneta do Idoso que 

qualifica o atendimento multiprofissional, atendimentos diversos em nível de 

Atenção Básica, grupos voltados a patologias diversas dos quais os idosos 

fazem parte, orientações sobre DST, testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites 

B e C, entre outras atividades. 

- Saúde do adolescente, através da implantação da caderneta do 

adolescente, atividades diversas nas escolas através do Programa Saúde na 

Escola, oferta de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, entre outros. 

- Atividades de Educação Permanente em Saúde com a finalidade de 

qualificação profissional; 

- Sala de Espera semanal; 

- Avaliação nutricional e bucal dos escolares através do programa 

Sorrindo para o Futuro – SESC; 

- Ações em Vigilância Epidemiológica, como aplicação de vacinas 

conforme o Programa Nacional de Imunizações e realização de campanhas.   

- Transporte diário de pacientes para consultas e exames médicos em 

 outras cidades da região, bem como internação hospitalar e retorno da 

mesma. 

- Adesão ao Programa de Melhoria Acesso e Qualidade – PMAQ 

- Pequenas cirurgias eletivas e procedimentos preventivos e diagnóstico.  

- Eletrocardiograma; 

- Procedimentos ambulatoriais de enfermagem, como: administração de 

medicamentos em todas suas vias, curativos, retirada de pontos, aferição de 

pressão arterial, nebulizações, glicemia capilar, sondagem vesical de alivio e de 

demora, orientações sobre o uso correto de remédios e auxílio nos pequenos 

procedimentos cirúrgicos. 

- Acolhimento com classificação de risco à demanda espontânea. 
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- Fornecimento de materiais para realização de pequenos curativos 

domiciliares e empréstimo de outros, como nebulizadores, cadeiras de rodas, 

muletas, para os pacientes que necessitam provisoriamente. 

- Atividades relacionadas à Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental 

como palestras e fiscalização no comércio de alimentos, estabelecimentos de 

saúde, e atividades educativas nas escolas, grupos de saúde e visitas 

domiciliares.  

- Consultas especializadas; 

- Exames laboratoriais de média e alta complexidade. 

 

 

6.1 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

 

Na Unidade Básica de Saúde são realizados alguns procedimentos de 

média complexidade. Se objetiva prestar um atendimento diversificado ao 

paciente, evitando-se sempre que possível, um agravamento em seu quadro 

clínico. Os leitos na UBS são usados exatamente para evitar o deslocamento 

das pessoas para permanecer em observação ou até mesmo internação 

hospitalar sempre que a gravidade da situação possa ser controlada/amenizada 

no local. Para tanto, são realizados atendimentos de urgências e emergências 

na UBS, sendo prestados os cuidados essenciais antes do encaminhamento 

hospitalar. Acompanhamento por equipe de enfermagem na realização de 

exames (como tomografia e ressonância), para maior segurança do paciente. 

 

 

6.2 ENCAMINHAMENTOS PARA ESPECIALIDADES MÉDICAS  

 

São encaminhados pacientes para consultas especializadas no Hospital 

Comunitário de Sarandi, através de Consórcio Municipal de Saúde. 

Especialidades que a equipe multiprofissional encaminha quando houver 

necessidade: Dermatologia, Psiquiatria, Oftalmologia, Traumatologista, 

Ginecologia, Vascular , Psiquiatria, Pediatria, Otorrinolaringologia, Neurologia, 

Gastroentereologia, Cardiologia e Cirurgia Geral. 
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São realizados também pelo Consórcio procedimentos e exames de 

sangue no Hospital Comunitário de Sarandi, exames de tomografia e 

ressonância magnética na Unidade da Unimed, em Carazinho, e exames de 

endoscopia digestiva na clínica do Dr. Darci Zimmer, em Sarandi.  

São encaminhados também pacientes para médicos ou clinicas da região 

através da Secretaria de Saúde, sendo algumas consultas de valores reduzidos, 

os chamados convênios. 

Em relação à Saúde Mental, o Município de Nova Boa Vista, além das 

internações na Ala Psiquiátrica do Hospital Comunitário de Sarandi, encaminha 

pessoas ao Hospital dos Trabalhadores de Ronda Alta (ATRA), Hospital de 

Jaboticaba e, futuramente, também serão encaminhados para Comunidades 

Terapêuticas. 

 

6.3 ENCAMINHAMENTOS PELO SUS 

 

O Sistema de Regulação é feito por marcação de consultas 

especializadas e exames através do Programa SISREG, pela Secretaria 

Municipal de Saúde e pela 15ª Coordenadoria Regional de Saúde.  

São agendadas pela Secretaria de Saúde consultas via SUS nas 

seguintes especialidades e nos respectivos locais:  

 Buco-Maxilo Facial, Gastroenterologia, Oftalmologia e Urologia - 

Palmeira das Missões; 

 Cardiologia – Chapada; 

 Cirurgia Ginecológica, Neurologia, Saúde Mental e 

Traumatologia/Ortopedia Geral - Ronda Alta; 

 Dermatologia – Jaboticaba. 

Também são agendados exames de Densitometria Óssea, RaioX, 

Mamografia, Ultrasosnografia e Eletroencéflograma em Sarandi. 

Através da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde são agendadas 

consultas em: 

 Otorrinolaringologia - Três de Maio; 
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 Cardiologia Geral, Vascular, Cirurgia Geral, Psiquiatria, Gestante de 

Alto Risco, Traumatologia de Alta Complexidade, Ortopedia Pediátrica, 

Neurologia - Passo Fundo; 

 Reabilitação Física, Auditiva e Visual – Tenente Portela. 

Todas as vagas de consultas e exames são limitadas de acordo com a 

população de cada município. 

Os pacientes diagnosticados com câncer são referenciados à Carazinho, 

que fica à 53km de distância. A consulta inicial, cirurgia e quimioterapia também 

são realizados no local e os pacientes que precisam de radioterapia são 

encaminhados à Passo Fundo, à 91km de distância.   

Ao Fundef em Lajeado, são encaminhados pacientes para correção de 

fenda palatina e fenda labial. 

Salientamos que o número de consultas por município para Gestantes de 

Alto Risco, Traumatologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Cirurgião Especialista 

em Cabeça e Pescoço, Oftalmologista e Urologista são INSUFICIENTES para a 

demanda de pacientes, ficando diversas vezes a cargo de o município auxiliar os 

pacientes com necessidades mais urgentes. 

O mesmo ocorre quanto aos exames de alta complexidade: a 

Coordenadoria de Saúde fornece pelo SUS, por mês, apenas duas 

Ressonâncias Magnéticas e duas Tomografias. 

Outras Consultas Especializadas às quais não temos referência regional, 

são solicitadas através do Sistema GERCOM. 

 

Quadro 1. Especialidades disponíveis na Secretaria Municipal de 

Saúde 

  

ESPECIALIDADE FORMA DE REGULAÇÃO N° DE 

PROFISSIONAIS 

Buco-Maxilo Facial SUS 1 

Gastroenterologia SUS, Consórcio e Convênio 16 

Oftalmologia SUS, Consórcio e Convênio 25 

Urologia SUS e Convênio 7 

Cardiologia SUS, Consórcio e Convênio 22 
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Ginecologia SUS, Consórcio e Convênio 10 

Neurologia SUS, Consórcio e Convênio 27 

Saúde Mental SUS 1 

Traumatologia/Ortopedia 

Geral 

SUS, Consórcio e Convênio 32 

Dermatologia SUS, Consórcio e Convênio 11 

Otorrinolaringologia SUS, Consórcio e Convênio 8 

Vascular SUS, Consórcio e Convênio 11 

Psiquiatria SUS e Contrato 5 

Fonoaudiologia Contrato 1 

Alergista Convenio 2 

Endocrinologista Convenio 3 

Geriatria Convenio 2 

Hepatologista Convenio 2 

Nefrologista Convenio 2 

Pneumologista Convenio 3 

Proctologia Convenio 4 

Reumatologia Convenio 2 

Cirurgião Cabeça e 

Pescoço 

Convenio 5 

Fisiatria Convenio 1 

 

Quadro 2. Exames de baixa, média e alta complexidade disponíveis 

pela SMS 

EXAME COMPLEXIDADE FORMA DE 

REGULAÇÃO 

N° PACTUADOS 

Eletrocardiograma Média/Alta 

Complexidade 

Contrato e 

Convênio 

Livre 

demanda 

Densitometria Óssea Média/Alta 

Complexidade 

SUS e Contrato SUS – 4 

Contrato – 

livre demanda 

Eletroencéfalograma Média/Alta SUS e Contrato SUS – 2 
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Complexidade Contrato – 

livre demanda 

Ultrassonografias 

 

 

Média/Alta 

Complexidade 

SUS e Contrato SUS – 10 

Contrato – 

livre demanda 

RaioX Média/Alta 

Complexidade 

SUS e Contrato SUS – 23 

Contrato – 

livre demanda 

Mamografia Média/Alta 

Complexidade 

SUS e Contrato SUS – 26 

Contrato – 

livre demanda 

Tomografia Média/Alta 

Complexidade 

SUS e Contrato SUS – 2 

Contrato – 

livre demanda 

Ressonância 

Magnética 

Média/Alta 

Complexidade 

SUS e Contrato SUS – 2 

Contrato – 

livre demanda 

Angiorressonância Média/Alta 

Complexidade 

Contrato Livre 

demanda 

Angiotomografia  Média/Alta 

Complexidade 

Contrato Livre 

demanda 

Cintilografia Média/Alta 

Complexidade 

Contrato Livre 

demanda 

Colangioressonância Média/Alta 

Complexidade 

Contrato Livre 

demanda 

Colonoscopia Média/Alta 

Complexidade 

Contrato Livre 

demanda 

Endoscopia Média/Alta 

Complexidade 

Consórcio Livre 

demanda 

Ecocardiograma Média/Alta 

Complexidade 

Contrato Livre 

demanda 

Ecodoppler Média/Alta Contrato Livre 
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Complexidade demanda 

Eletroneuromiografia Média/Alta 

Complexidade 

Contrato Livre 

demanda 

Enterotomografia Média/Alta 

Complexidade 

Contrato Livre 

demanda 

Espirometria Média/Alta 

Complexidade 

Contrato Livre 

demanda 

Exames 

Anatomopatológico 

Média/Alta 

Complexidade 

Contrato Livre 

demanda 

Holter Média/Alta 

Complexidade 

Contrato Livre 

demanda 

Teste Ergométrico Média/Alta 

Complexidade 

Contrato Livre 

demanda 

Urografia Excretora Média/Alta 

Complexidade 

Contrato Livre 

demanda 

 

 

6.4 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

A secretaria Municipal de Saúde trabalha com os sistemas de 

informações vinculados a secretária estadual de saúde e Ministério da saúde. A 

alimentação periódica de cada sistema proporciona ao município, estado e 

governo federal a construção de ações em saúde anuais e emergenciais. 

Ressalta-se que os programas mudam conforme a necessidade. Neste sentido 

trabalhamos atualmente com os seguintes sistemas: 

 E-SUS 

 SIASUS 

 BPA 

 SAI 

 FPO 

 TRANSMISSOR SIMULTANEO 

 PNI – SIPNI, SIES 

 CNES 
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 SIPRENATAL WEB 

 CARTÃO SUS / CAD WEB 

 SARGSUS 

 SIACS 

 SISPACTO 

 SIOPS 

 MGS 

 TELESSAUDE 

 SISREG 

 BI 

 GERCON 

 UD - AME 

 MODULO AUTORIZADOR DE AIH 

 SINAN  

 SISNET 

 BOLSA FAMILIA  

 DAB – PMAQ/AMAQ 

 SISVAN 

 SESC SORRINDO PARA O FUTURO 

 PRO EPS – SUS 

 SISCAN 

 SISNASC 

 TABNET 

 TABWIN 

 

 

6.5  ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA 

 

A Assistência Farmacêutica é uma política de saúde garantida pela Lei 8.080/90 

em seu artigo 6º (BRASIL, 1990), pela Política Nacional de Medicamentos (PNM) e pela 

Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF).  

O município conta com uma farmácia básica e uma drogaria privada. A farmácia 

básica atende os 1.960 habitantes, realizando em média 55 dispensações/dia chegando 
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a 1000/mês.O município conta com Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). 

Os fármacos selecionados para a atenção primária do município estão na Relação 

Municipal de Medicamentos Essenciais, atualizada em 2017 em reunião coordenada 

pela farmacêutica do município no qual participaram a equipe médica e de enfermagem, 

ainda não publicada. Os fármacos e fitoterápicos são incluídos na REMUME conforme 

perfil e característica de atendimento. Abaixo segue a relação dos medicamentos 

disponibilizados para população: 

 

Quadro 3. Relação Municipal de Medicamentos - REMUME 

Produto Descrição completa  Classificação 
Rename  

AAS 100MG comprimido Básico 

*ACEBROFILINA 25MG/5ML PEDIÁTRICO frasco de 120ml Não 

ACEBROFILINA 50MG/ML ADULTO frasco de 120 ml Não 

*ACICLOVIR 200mg caixa com 25cp ou cartela com 10cp Básico 

ACICLOVIR 50MG/G CREME bisnaga de 10 gramas Básico 

ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG\ML - ampola com 5mL Não 

*ÁCIDO SALICÍLICO 5% pomada 30 gramas Básico 

ACIDO FÓLICO 5MG cartela com 10 comprimidos Básico 

ALBENDAZOL 400MG- cartela com 1 comprimido Básico 

ALBENDAZOL 4MG/ML -  frasco de 30ml Básico 

ALENDRONATO  SÓDICO 70MG cartela com  4 comprimido Básico 

ALOPURINOL 300MG- cartela com 10cp ou caixa com 30cp Básico 

AMILORIDA, CLORIDRATO 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 5MG 
cartela com 10comprimido ou caixa com 30comprimido 

Não 

AMINOFILINA 200MG- cartela com 10 comprimidos Não 

AMINOFILINA 24mg/ml ampola de 10ml Não 

AMIODARONA 200MG cartela com 10 comprimidos Básico 

AMIODARONA 50 MG\ML ampola de 3ml Não 

*AMITRIPTILINA 75MG-CP Embalagem fracionável RDC 79 Básico 

AMITRIPTILINA 25MG-CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

AMOXICICLINA 500MG-CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

AMOXICILINA 250/50 MG frasco de 150 ML Básico 

AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG CP 
Embalagem fracionável RDC 80 

Básico 

AMOXICILINA 50MG/ML  + CLAVULANATO DE POTASSIO12,5MG/ML 
SUSPENSÃO frasco de 75ml 

Básico 

ANLODIPINO 10MG- cartela com 10 comprimidos Básico 

ANLODIPINO 5MG-cartela com 10 comprimidos Básico 

ATENOLOL 100MG -cartela com 10 comprimidos Básico 
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ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML AMPOLAS Básico 

*ATENOLOL 50MG -cartela com 10 comprimidos Básico 

AZITROMICINA  SUSP. ORAL 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 
ORAL 15ML 

Básico 

AZITROMICINA 500MG-CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

*BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200MCG AEROSSOL OU 
SPRAY 

Básico 

*BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI AMPOLA Básico 

*BETAMETASONA, ACETATO DE + FOSFATO DISSÓDICO DE 
BETAMETASONA 3MG/ML + 3,945MG/ML INJETÁVEL 

Básico 

*BENZOLIMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL Básico 

BIPIRIDENO 2MG  -CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA DE 2ML NÃO 

*BUDESONIDA 32MCG AEROSSOL NASAL Básico 

*BUDESONIDA 64 MCG AEROSSOL NASAL Básico 

*CAPTOPRIL 25MG cartela com 10 comprimidos Básico 

CARB. DE CALCIO600+VIT.D200 UI- cartela com 10 comprimidos Básico 

CARBAMAZEPINA 200MG-CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

*CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSAÃO ORAL FRASCO DE 
100ML 

 

CARBAMAZEPINA 400MG-CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

CARBONATO DE LÍTIO 300MG-CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

*CARVEDILOL 25MG cartela com 10 comprimdos ou caixa c/ 30 Básico 

CARVEDILOL 12,5 MG cartela com 10 comprimidos ou caixa c/ 30 Básico 

CARVEDILOL 6,25MG cartela com 10 comprimidos ou caixa c/ 30 Básico 

CEFALEXINA 250MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60ML Básico 

CEFALEXINA 500MG - embalagem fracionável Básico 

*CEFTRIAXONA 1G AMPOLA Básico 

CETOCONAZOL 20MG/GR- Binaga de 30GR Não 

CETOPROFENO 100 MG IM - ampola de 2ml Não 

CETOPROFENO 100 MG IV –  ampola de 2ml Não 

*CIMETIDINA- somente exames Não 

CINARIZINA 25MG-cartela com 10 comprimidos Não 

CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500MG COMPRIMIDO 
Embalagem fracionável RDC 80 

Básico 

CLINDAMICINA, cloridrato 300mg  Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

CLOMIPRAMINA 25MG-CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

*CLONAZEPAM 2,5MG/ML FRASCO DE 20ML Básico 

CLORANFENICOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + RETINOL 
POMADA OFTÁLMICA –  tubo de 3,5g 

Não 

*CLORETO DE SODIO 0,9% solução nasal frasco 30ml Básico 
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CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ML –  sol. Injetável Básico 

CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML –  sol. Injetável Básico 

CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% + CLORIDRATO DE 
FENILEFRINA 0,1% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA frasco de 10mL– 

Não 

*CLORPROMAZINA 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL  30ML Básico 

CLORPROMAZINA 100MG-CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

CLORPROMAZINA 25mg/5ml ampola de 5mL Básico 

CLORPROMAZINA 25MG-CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

COLAGENASE 0,6 U\G + CLORANFENICOL 0,01 G - tubo de 30 
gramas 

Não 

CONPLEXO B  INJETÁVEL - ampola de 2 ML – Não 

DEXAMETASONA 0,1MG/ML- ELIXIR frasco de 120ML Básico 

*DEXAMETASONA 4MG comprimido cartela com 10cp Básico 

*DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 
5ML 

Básico 

DEXAMETASONA CREME 0,1% bisnaga de 10GR Básico 

DEXAMETASONA, fosfato dissódico 4MG\ML  - ampola de 2,5ml Básico 

DEXAMETASONA, fosfato dissódico 4MG\ML  - ampola de 1ml Básico 

*DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4MG/ML XAROPE frasco de 
100ml 

Básico 

*DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 2MG COMPRIMIDO -cartela 
com 10cp ou caixa com 20cp 

Básico 

DIAZEPAM 5 MG\ ML - ampola de 2mL Sim 

DIAZEPAN 5MG-CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG cartela com 10 comprimidos Não 

DIGOXINA 0,25MG-cartela com 10 comprimidos Básico 

DIMENIDRATO 25mg/ml +PIRIDOXINA 5MG/ML (DRAMIN B6  GTS) Não 

DIMENIDRATO 30MG  + PIRIDOXINA 50MG + GLICOSE 1000MG + 
FRUTOSE 1000MG + VEÍCULO 10ML - uso endovenoso ampola de 
10Ml 

Não 

DIMENIDRATO 50mg/ml +PIRIDOXINA 50/ML uso intramuscular - 
ampola de 1mL 

Não 

DIPIRONA SÓDICA 500 MG\ML –  ampola de 2ml Sim 

DIPIRONA SÓDICA 500MG cartela com 10 comprimidos Básico 

DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) frasco de 
30ml 

Básico 

DOPAMINA, cloridrato 5 MG\ML – ampola de 10ml Básico 

DOXAZOZINA, MESILATO DE 2MG cartela com 10 comprimidos Básico 

DOXAZOZINA, MESILATO DE 4MG cartela com 10 comprimidos Básico 
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*ENALAPRIL, MALEATO 5MGcartela com 10 comprimidos Básico 

*ENALAPRIL, MALEATO 10MGcartela com 10 comprimidos Básico 

*ENALAPRIL, MALEATO 20MG cartela com 10 comprimidos Básico 

EPINEFRINA 1 MG\ML – ampola de 1ml Básico 

ESPIRONOLACTONA 100MG cartela com 10 comprimidos Básico 

ESPIRONOLACTONA 25MGcartela com 10 comprimidos Básico 

*ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 50GRAMAS Básico 

ESCOLOPOLAMINA + DIPIRONA INJETÁVEL AMPOLA 5ML NÃO 

ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJETÁVEL AMPOLA DE 1ML Não 

ESTROGENIOS CONJ.0,625 MG C/28 CP - caixas com 28comprimidos Básico 

ETILEFRINA, cloridrato 10 MG\ML –  ampola de 1ML (Efortil) Não 

FENITOÍNA 100MG-CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

FENITOÍNA SÓDICA50mg/ml - ampola de 5mL Básico 

FENOBARBITAL 100 MG\ML - ampola de 1ml Básico 

*FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL - frasco de 20ml Básico 

FENOBARBITAL 100MG-CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML 20ML Não 

FITA REATIVA COMPATÍVEL COM O APARELHO ON CALL@ PLUS 
EM COMODATO COM 30 APARELHOS BONIFICADOS 

 

*FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO, CARTELA COM 10CP OU CAXIA 
COM 30CP 

Básico 

FITOMETADIONA 10MG/ML INJETÁVEL AMPOLA DE 1ML Não 

FLUCONAZOL 150MG-CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

FLUOXETINA 20MG- Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

FUROSEMIDA 10mg/ml - ampola de 2ml Básico 

FUROSEMIDA 40 MG-cartela com 10 comprimidos Básico 

GENTAMICINA COLÍRIO 5MG/ML - 5ML Básico 

GLICEROL  120mg/ml solução retal (enema) Básico 

*GLICEROL 72MG SUPOSITÓRIO Básico 

GLIBENCLAMIDA 5MG - cartela com 10 comprimidos Básico 

GLICOSE 25% USO IV AMPOLA DE 10ML Básico 

GLICOSE 50% - ampola de 10ml Básico 

HALOPERIDOL 1MG-CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

HALOPERIDOL 5 MG\ML - ampola de 1ml Básico 

HALOPERIDOL 5MG-CP Embalagem fracionável RDC 80 Básico 

HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25ml -  ampola de 5mL Básico 

HIDROCLOROTIAZIDA 25MG cartela com 10 comprimidos Básico 
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HIDROCLOROTIAZIDA 50MG cartela com 10 comprimidos Não 

HIDROCORTISONA, ACETATO DE 10MG/G CREME Básico 

HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100 MG - pó para solução 
injetável sem diluente 

Básico 

HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG -  PÓ PARA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL sem diluente 

Básico 

HIPROMELOSE 0,3% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 10ML Básico 

HIDROXIDO DE ALUMINIO-SUSP ORAL 100ML Básico 

 IBUPROFENO 100MG/ML GTS 30 ML  Não 

 IBUPROFENO 600MG- cartela com 10 comprimidos  Básico 

 IMIPRAMINA 25MG- Embalagem fracionável RDC 80  Não 

 IMOSEC 2 MG-CP (loperamida)cartela com 4 comprimidos  Não 

 IPRATROPIO, BROMETO DE 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALANTE 20ML  Básico 

* ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO CARTELA COM 10CP  Básico 

 *IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO  Básico 

 ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG cartela com 10 comprimidos  Básico 

 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML  Básico 

LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG CP OU CÁPSULA 
embalagem com 30cp ou 60cp 

Básico 

LEVODOPA 200MG + CARBIDOPA 50MG CP OU CÁPSULA 
embalagem com 30cp ou 60cp 

Básico 

LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CP OU CÁPSULA 
embalagem com 30cp ou 60cp 

Básico 

 LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG- cartela com 10 comprimidos  Básico 

 LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG-cartela com 10 comprimidos  Básico 

 LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCP -cartela com 10 comprimidos  Básico 

 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO GEL  Básico 

LIDOCAÍNA, cloridrato SEM VASOCONSTRITOR 2% - ampola de  20 
ML –  

Básico 

 LORATADINA 10MG cartela com 10 comprimidos ou com 12 
comprimidos  

Básico 

 LORATADINA 1MG/ML, 100ML-XPE  Básico 

 *LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO, cartela 10cp ou 
caixa com 30cp  

Básico 

*Manitol 20% frasco de 250mL - exames Não 

 MEBENDAZOL 20MG/ML- 20ML  Básico 

 METFORMINA, CLORIDRATO 500MG cartela com 10 comprimidos  Básico 

 METFORMINA, CLORIDRATO 850MG cartela com 10 comprimidos  Básico 

 METILDOPA 250MG cartela com 10 comprimidos  Básico 

 METOCLOPRAMIDA 10MG cartela com 10 comprimidos  Não 

 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS - 10ML  Não 
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METOCLOPRAMIDA, cloridrato 5mg/ml - ampola de 2ml  Básico 

 METOPROLOL, SUCCINATO DE 100MG COMPRIMIDOS DE 
LIBERAÇÃO CONTROLADA cartela com 10 comprimidos  

Básico 

 METOPROLOL, SUCCINATO DE 25MG COMPRIMIDOS DE 
LIBERAÇÃO CONTROLADA cartela com 10 comprimidos  

Básico 

 METOPROLOL, SUCCINATO DE 50MG COMPRIMIDOS DE 
LIBERAÇÃO CONTROLADA cartela com 10 comprimidos  

Básico 

 METOPROLOL, TARTARATO 1000MG COMPRIMIDOS DE 
LIBERAÇÃO CONTROLADA cartela com 10 comprimidos  

Básico 

 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL+ APLICADOR  Básico 

 METRONIDAZOL 400MG COMPRIMIDOS Embalagem fracionável 
RDC 80  

Básico 

  
*MICONAZOL GEL ORAL 20MG/G BINAGA COM 15GRAMAS  

Básico 

 MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/GR+ APLICADOR  Básico 

 *MIDAZOLAM, MALEATO DE 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL  Básico 

 NEOMICINA, BACITRACINA CREME- 10GR  Não 

 NIFEDIPINA 10MG-cartela com 10 comprimidos  Básico 

 NIMESULIDA 100 MG- cartela com 10 comprimidos  Não 

 NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G+ APLICADOR  Não 

 NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ ML - 50ML  Básico 

 NITROFURANTOÍNA 100MG-CP Caixa com 28 cp ou cartela com 7 
comprimidos  

Básico 

 NOREPINEFRINA, HEMETARTARATO DE 2MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL  

Básico 

 *NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25MG COMPRIMIDO 
Embalagem fracionável RDC 80  

Básico 

 *NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50MG COMPRIMIDO 
Embalagem fracionável RDC 81  

Básico 

 OMEPRAZOL 20MG cartela com 14 comprimidos   Básico 

 *ONDASENTRONA, CLORIDRATO 4MG COMPRIMIDO  Básico 

 *ONDASENTRONA, CLORIDRATO 8MG COMPRIMIDO  Básico 

 PARACETAMOL 200MG/ML-GTS 30ML  Básico 

 PARACETAMOL 500MG-cartela com 10 comprimidos  Básico 

PETIDINA, cloridrato 50 MG\ML ampola de 2ml Não 

 PREDNISOLONA 3MG/ML, 60ML  Básico 

 PREDNISONA 20MG, CP Embalagem fracionável RDC 80  Básico 

 PREDNISONA 5MG- cartela com 10 comprimidos  Básico 

PROMETAZINA, cloridrato 25mg/ml - ampola de 2ml Básico 

*PROMETAZINA, cloridrato de 25mg comprimido Básico 

 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG cartela com 10 comprimidos  Básico 

RANITIDINA, cloridrato 25mg/ml - ampola de 2ml Básico 
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*RANITIDINA, cloridrato 15mg/ml xarope frasco de 120ml básico 

 RANITIDINA, CLORIDRATO DE  150MG cartela com 10 comprimidos  Básico 

 *SALBUTAMOL, sulfato de 5mg/ml solução inalante para nebulização 
10ml  

Básico 

 *SALBUTAMOL, sulfato 100MCG/DOSE AEROSSOL ORAL - SPRAY 
200 DOSES  

Básico 

 SOLUÇÃO DE RINGER+LACTATO solução injetável 250ml  Básico 

 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - SACHES DE 27,9GR  Básico 

*SIMETICONA 75mg/ml gotas frasco de 30ml - exame Não 

 SINVASTATINA 20MG cartela com 10 comprimidos  Básico 

 SINVASTATINA 40MG cartela com 10 comprimidos  Básico 

 SORO FISIOLÓGICO 9% 125ML em frasco para nebulização  Não 

 SULFA+TRIME. 200MG/5ML+ 40MG/5ML FR DE 50ML  Básico 

 SULFA+TRIMET. 400/80MG-CP Embalagem fracionável RDC 80  Básico 

 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/GR- BS DE 50GR  Básico 

 SULFATO FERROSO 25MG/ML- 30ML  Básico 

 SULFATO FERROSO 40MG Fe ++ CP cartela com 10 comprimidos  Básico 

 *TIAMINA, cloridrato (Vit. B1) 300mg comprimido  Básico 

 TIMOLOL, MALEATO DE 5MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5ML  Básico 

TRAMADOL, cloridrato 50 MG\ML ampola de 2ml Não 

 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ ML xarope de 100ML  Básico 

 VALPROATO DE SÓDIO 500 MG CP Embalagem fracionável RDC 80 
ou frasco com 50cp  

Básico 

 VARFARINA SÓDICA 5MG cartela com 10 comprimidos  Básico 

 VERAPAMIL 80MG-cartela com 10 comprimidos  Básico 

 VERAPAMIL 2,5mg/ml solução injetável  Básico 

Fitoterápicos disponíveis na Farmácia da  UBS 

 *ALCACHOFRA COMPRIMIDO cartelas com 10 comprimidos  Básico 

*ESPINHEIRA SANTA CÁPSULA Básico 

 *GUACO( MIKANIA GLOMERATA 0,1 ML/ML) 100ML  Básico 

 *ISOFLAVONA DE SOJA COMPRIMO  Básico 

 *PLANTAGO OVATA, SACHÊ 3,5G  Básico 

*BABOSA CREME - Bisnaga de 30 gramas Básico 

*Medicamentos que foram incluídos para ter disponível a população em 2018.  

 

 A compra de medicamentos é baseada no giro mensal e realizado 

licitação por meio do pregão presencial. É importante ressaltar que a falta de 

alguns medicamentos ao longo do ano pode ocorrer devido a alguns fatores: a 

inclusão dos medicamentos novos, onde não se tem dados de quantidade de 
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consumo, o aumento de prescrição de determinados fármacos para doenças 

crônicas, profissionais novos na Unidade.  

A farmácia também realiza a dispensação de materiais ambulatoriais de 

uso da enfermagem e de medicamentos que são administrados na Unidade. As 

atividades da assistência farmacêutica, bem como a sua organização, 

funcionamento e controle de estoque ficam sob responsabilidade da 

farmacêutica. A farmácia é regulamentada Lei 13.021, de 08 de agosto de 2014 

Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas e pela 

RESOLUÇÃO N° 578, DE 26 DE JULHO DE 2013 Regulamenta as atribuições 

técnico-gerenciais do farmacêutico na gestão da assistência farmacêutica no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de estar em conformidade com 

a RDC N° - 44, DE 17 DE AGOSTO DE que Dispõe sobre Boas Práticas 

Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da 

comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em 

farmácias e drogarias e dá outras providências. 

 

 

6.6 ACADEMIA DE SAÚDE 

 

O projeto tem por objetivo utilizar verba federal destinada ao município de 

Nova Boa Vista para a aquisição de aparelhos de musculação para a 

implementação da academia, a fim de melhorar a qualidade de vida da 

população por meio da atividade física, importante dispositivo para a promoção 

de saúde. 

No espaço será disponibilizado equipamentos que ofereçam esta 

promoção de saúde através de exercícios de fortalecimento da musculatura e 

aeróbicos. O projeto beneficiará toda a população nova boavistense interessada 

ou encaminhada por decisão médica. O ambiente contará com espaço amplo 

para exercícios de alongamento, dança, pilates e exercícios de musculação. 

Com isso, desde a infância até ao público idoso será beneficiado, com 

atividades de acordo com a faixa etária, melhorando o condicionamento físico, 

para prevenir lesões musculares e ósseas. Além de diminuir os agravos 

provocados pelo sedentarismo como hipertensão, diabetes, depressão e demais 
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doenças que acometem a população. Pois além de ser um ambiente para o 

desenvolvimento e condicionamento físico também promove a socialização e 

relação interpessoal. 

Considerando as características pessoais dos usuários será oferecida as 

mais diferentes atividades físicas, proporcionando ao sujeito a possibilidade de 

escolha de acordo com suas preferências para despertar um maior interesse e 

comprometimento com a sua saúde.  

 

 

6.7 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 

 

O Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), tem como objetivo 

principal apoio matricial da equipe de saúde da família e atenção básica do 

município, atuando fortemente nas atividades de educação permanente, sala de 

espera, grupos de educação em saúde, atendimento individual e projetos 

terapêuticos singulares.  

As atividades em grupos educativos são realizadas nas diversas áreas e 

ciclos de vida, promovendo a saúde e desenvolvendo de ações de prevenção, 

com a finalidade de melhorar a qualidade de vida do usuário e o seu processo 

saúde-doença. 

 

 

6.8 OFICINA TERAPÊUTICA 

 

A Oficina Terapêutica tem como objetivo principal desenvolver as 

atividades terapêuticas e manuais integradas as atividades do NAAB, ou seja, 

durante os grupos operacionais e educativos a oficineira desenvolve atividade 

com a finalidade de estimular a motricidade, bem estar mental e a inserção do 

usuário na sociedade.  

Também se trabalha com a troca de experiência entre os participantes e 

profissionais, a escuta, as frustrações e as realizações, explorando suas 

principais habilidades. 
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6.9 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

O Programa Saúde na Escola (PSE), consiste em atividades executadas 

na escola, permitindo a inserção do serviço de saúde nas atividades curriculares 

da escola. Trata-se de políticas de saúde e educação voltadas às crianças, 

adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira se unem para 

promover saúde e educação integral.  

A articulação intersetorial das redes públicas de saúde e de educação e 

das demais redes sociais para o desenvolvimento das ações do PSE implica 

mais do que ofertas de serviços num mesmo território, e sim em levar 

informação a na escola, melhorar a qualidade de saúde dos alunos e também 

estimular o auto cuidado e desenvolver atividades conjuntamente com  os 

professores.  

A articulação entre Escola e Rede Básica de Saúde é à base do 

Programa Saúde na Escola. O PSE é uma estratégia de integração da saúde e 

educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas 

públicas em nosso município. No nosso município as escolas da rede municipal 

e estadual são contempladas pelo programa.  

 

6.10 SESC SORINDO PARA O FUTURO 

 

Pioneiro no Brasil, o projeto tem por objetivo melhorar o bem-estar das 

crianças a partir da formação de hábitos saudáveis. Desta forma, o programa 

estimula e incentiva as escolas públicas a construírem uma rotina de hábitos 

de higiene bucal, alimentação e atividades físicas mais benéficas à saúde. 

O Programa Sesc Sorrindo para o Futuro é realizado pelo Sistema 

Fecomércio-RS/Sesc em parceria com as prefeituras municipais desde 2003. 

Em constante inovação, o projeto vem trabalhando na prevenção de fatores 

de risco comuns às doenças crônicas, estimulando a formação de escolas 

promotoras de saúde e gerando motivação e envolvimento da comunidade 

escolar. 
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6.11 ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 

Oficialmente implantado pelo Ministério da Saúde em 1991, o então 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) teve início no fim da década 

de 80 como uma iniciativa de algumas áreas do Nordeste (e outros lugares, como o 

Distrito Federal e São Paulo) em buscar alternativas para melhorar as condições de 

saúde de suas comunidades. Era uma nova categoria de trabalhadores, formada 

pela e para a própria comunidade, atuando e fazendo parte da saúde prestada nas 

localidades.  

Hoje, a profissão de agente comunitário de saúde (ACS) é uma das mais 

estudadas pelas universidades de todo o País. Isso pelo fato de os ACS 

transitarem por ambos os espaços – governo e comunidade – e intermediarem 

essa interlocução. O que não é tarefa fácil.  

O agente comunitário de saúde tem um papel muito importante no 

acolhimento, pois é membro da equipe que faz parte da comunidade, o que permite 

a criação de vínculos mais facilmente, propiciando o contato direto com a equipe.  

 

6.12 PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO DAS 

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO 

SUS – PRO EPS-SUS 

 

O PRO EPS-SUS visa fortalecer as atividades de educação permanente 

em saúde no território brasileiro, com o objetivo de manter os profissionais de 

saúde em constante atualização e capacitações afim de qualificar o serviço e 

atendimento prestado aos usuários do SUS. 

Tem como principal ação dar centralidade aos processos de gestão da 

Politica Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS, 

compreendendo o modelo de atenção à saúde vigente e as contribuições e 

atribuições dos principais atores nesse processo.  
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As atividades de EPS devem ser construídas dentro das necessidades 

dos trabalhadores de saúde, a partir dos problemas cotidianos referente ao 

processo de trabalho.  

 

6.13 PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES E METAS 

 

As ações programadas pelos serviços de saúde serão realizadas com a 

utilização de recursos das três esferas de governo, ou seja, municipal, estadual 

e federal conforme suas alocações nos blocos. 

 

CONTROLE DA TUBERCULOSE 

OBJETIVO: ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Diagnóstico precoce de 
pacientes com 
tuberculose; 

Identificação de pacientes sintomáticos no 
acolhimento, e durante consulta médica ou 
de enfermagem;  
Realização de exames para diagnóstico BK, 
raio X, PPD; 

100% 
1%/ 
popula
ção 
BK/ano 

Busca ativa Medidas preventivas com a vacinação BCG, 
pesquisa dos comunicantes, ações 
educativas.  
Notificação SINAN. 
Início, continuidade e término do tratamento 
medicamentoso. 

100% 

 

 
CONTROLE E ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE 

OBJETIVO ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Diagnóstico precoce de 
pacientes com 
hanseníase; 

Identificação de pacientes sintomáticos no 
acolhimento, e durante consulta médica ou 
de enfermagem;   
Avaliação dermato  – neurológica. 

100% 

Busca ativa Visita domiciliar. 
Medidas preventivas com a vacinação BCG, 
pesquisa dos comunicantes, ações 
educativas. 
Início, continuidade e término do tratamento 
medicamentoso. 
Notificação SINAN. 

100% 

 

CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

OBJETIVO ESTRATÉGIAS: DE AÇÕES META 

Diagnóstico precoce  Aferição da PA 1x ao ano; 
Exames laboratoriais de rotina anual; 

100% 
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Realização Eletrocardiograma se 
necessário; 

Monitoramento e 
acompanhamento dos 
pacientes hipertensos 

Consultas médicas anual agendada; 
Fornecimento de anti-hipertensivos pela 
farmácia básica conforme REMUME; 
Acompanhamento domiciliar mensal pelos 
agentes comunitários de saúde; 
Atendimento as crises hipertensivas e outras 
complicações; 
Encaminhamento para cardiologista sempre 
que necessário ou anualmente; 
Exames laboratoriais de rotina e 
eletrocardiograma; 
Acompanhamento de paciente com sequelas 
de AVE e outras complicações; 
Realização do Escore de Framingham; 

90% 

Medidas Preventivas Ações educativas: grupos de diabéticos e 
hipertensos mensal, sala de espera, 
orientação sobre fatores de riscos nos 
diversos espaços. 

100% 

 
CONTROLE DA DIABETES MELITTUS 

OBJETIVO ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Diagnóstico precoce  Identificação dos sinais e sintomas; 
Realização de glicemia de jejum; 

100% 

Monitoramento e 
acompanhamento dos 
pacientes diabéticos 

Consultas médica anual agendada; 
Fornecimento de hipoglicemiantes pela 
farmácia básica conforme REMUME; 
Acompanhamento domiciliar mensal pelos 
agentes comunitários de saúde; 
Atendimento nos casos de 
hiperglicemia/hipoglicemia. 
Orientar consulta com endocrinologista 
quando necessário; 
Exames laboratoriais de rotina; 
Acompanhamento de paciente com sequelas 
e outras complicações; 
Realização do exame clinico de 
sensibilidade do pé 

90% 

Medidas Preventivas Ações educativas: grupos de diabéticos e 
hipertensos mensal, sala de espera, 
orientação sobre fatores de riscos nos 
diversos espaços. 

100% 

 

SAÚDE BUCAL 

OBJETIVO ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Prevenção de problemas - Avaliação coletiva na escola; 100% 
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odontológicos 0 aos 17 
anos 

- Levantamento epidemiológico (CPOD) 
- Escovação supervisionada na escola; 
- Atividades educativas na escola; 
- Aplicação tópica de flúor na escola e nas 
consultas odontológicas;  

 

Atendimento odontológico 
programado/demanda 
Primeira consulta 
odontológica 

Consultas por agendamento e demanda 
espontânea. 
Anamnese do paciente; 
Agendamento para retorno; 

100% 

 

AÇÕES SAÚDE DA CRIANÇA (ANEXO 1) 

OBJETIVO ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Vigilância Nutricional 
 

 

- Consulta de puericultura; 
- Promoção do aleitamento materno 
exclusivo; 
- Acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento; 
- Combate as carências nutricionais; 
-Avaliação Antropométrica na escola anual; 
- Realização de consultas nutricionais, 
solicitação e avaliação de exames; 
- Atividades educativas promovendo a 
alimentação saudável na escola; 
- Grupo de puericultura; 

90% 

Imunização 
Equipe de enfermagem e 
Agentes Comunitários de 
Saúde 

- Realização do esquema vacinal básico e 
de campanha; 
- Busca ativa de faltosos; 
- Verificação das carteiras de vacinas na 
escola anual/ou conforme campanhas; 
- Realização de campanhas de vacinas 
conforme orientação do Ministério da Saúde 
ou Governo do Estado; 
- Alimentação e acompanhamento do 
sistema de informação; 

100% 

Odontologia - Realizar levantamento epidemiológico 
CPOD; 
- Atividades educativas na escola 
promovendo a saúde bucal; 
- Escovação supervisionada; 
- Aplicação de flúor; 
- Consulta de puericultura; 
- Promoção do aleitamento exclusivo 
materno; 
- Orientação aos pais sobre a higiene bucal 
e prevenção de traumas; 
- Atendimento de Urgência e Emergência; 
- Grupos de puericultura; 
- Visita domiciliar 

90% 
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Medico Pediatra - Consultas de puericultura; 
- Consultas de rotinas;  
- Consultas de Urgência e emergência; 
- Solicitação de exames e avaliação; 
- Encaminhamento para especialidades e 
demais profissionais da ESF/AB conforme 
necessidade; 
- Grupo de puericultura 
- orientações aos pais sobre 
desenvolvimento da criança e prevenção de 
acidentes; 

90% 

Medico ESF - Consultas de puericultura, consultas de 
rotina, urgência e emergência; 
- Solicitação de exames e avaliação; 
- Encaminhamento para especialidades e 
demais profissionais da ESF/AB conforme 
necessidade; 
- Visita domiciliar; 
- orientações aos pais sobre 
desenvolvimento da criança e prevenção de 
acidentes; 

100% 

Assistência às doenças 
prevalentes na infância 
Todos os profissionais 

- Assistência as IRA em menores de 5 anos; 
- Assistência as doenças diarreicas em 
menores de 5 anos; 
- Assistência a outras doenças; 
- Assistência a crianças em situação de 
violência e vulnerabilidade social; 
- Atividades educativas de promoção e 
prevenção das doenças; 
- Garantia de acesso a referencia hospitalar 
especializada quando necessário e 
conforme pactuação SUS e convênio. 
- Busca ativa; 

100% 

Agentes Comunitários de 
Saúde 

- Visita domiciliar e acompanhamento 
mensal as crianças de 0 a 2 anos; 
- Busca ativa dos faltosos; 
- Orientações gerais aos pais e cuidadores; 
- Visita domiciliar as crianças após alta 
hospitalar. 

100% 

Equipe de enfermagem - Acompanhamento e desenvolvimento da 
criança em todos os meses de vida; 
- Imunização; 
- Aferição de peso, altura, temperatura, 
perímetro cefálico e perímetro toráxico em 
crianças de 0 a 24 meses, acompanhando a 
curva de crescimento e desenvolvimento da 
criança;  
- Aferição de peso, altura, temperatura em 
crianças de 2 anos a 12 anos de idade; 

100% 
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- Orientações aos pais sobre 
desenvolvimento da criança e prevenção de 
acidentes; 
- Consulta de puericultura; 
- Grupo de puericultura; 
- Acolhimento com classificação de risco; 
- Agendamento de consulta de puericultura 
- Atendimento a demanda espontânea; 
- Atividade educativa na escola; 
- Visita domiciliar 

Psicólogo - Avaliação da criança sempre que 
solicitada; 
- Atividades educativas na escola; 
- Atendimento domiciliar; 
- Atendimento em grupo; 

100% 

Assistente Social - Avaliação de vulnerabilidade social sempre 
que solicitado; 
- Visita domiciliares; 
- Atividade educativa; 

100% 

Fisioterapeuta - Reabilitação motora sempre que solicitado; 
- Atendimento domiciliar sempre que 
necessário; 

100% 

 

 

AÇÕES A SAÚDE DO ADOLESCENTE 

OBJETIVO ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Gravidez na adolescência - Visita domiciliar da equipe; 
- Acolhimento da adolescente no serviço de 
saúde; 
- Atendimento e acompanhamento 
psicológico (se necessário); 
- Ver eixo pré natal;  

100% 

Promoção da Saúde - Inserção do adolescente nas atividades do 
Programa Saúde na Escola; 
- Consultas diversas áreas profissionais; 
- Fornecimento e orientação quanto ao uso 
de métodos contraceptivos; 
- Oferta de testes rápidos HIV, Sífilis, 
Hepatite B e C; 
- Imunizações conforme calendário nacional; 
- Implantação e implementação da 
caderneta do adolescente; 

95% 

Prevenção de doenças e 
manutenção da saúde 

- Consultas e avaliações da condição de 
saúde anualmente; 
- Referência para exames de média e alta 
complexidade; 
- Referência para consultas especializadas 

90% 
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conforme encaminhamento;  

 

AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER 

OBJETIVO  ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Controle de natalidade - Ações educativa e preventivas de controle 
de natalidade em mulheres em idade fértil 
em grupos de saúde, escola e sala de 
espera; 
- Fornecimento gratuito de métodos 
contraceptivos às mulheres em idade fértil; 
- Consulta médica e de enfermagem 

100% 

Pré – natal (anexo 2) - Diagnóstico precoce de gravidez; 
- Cadastramento de gestantes no 1° 
trimestre; 
- Suplementação alimentar para gestantes 
com baixo peso; 
- Acompanhamento do pré – natal de baixo 
risco; 
- Imunização conforme calendário nacional; 
- Avaliação de risco na primeira consulta; 
- Atendimento a gestante em urgências 
obstétricas; 
- Referência para exames laboratoriais e de 
imagem; 
- Ações educativas; 
- Alimentação do sistema de informação SIS 
PRENATAL WEB; 
- consulta de puerpério até os 42 dias pós 
parto. 
- Acompanhamento pelo programa PIM; 
 

100% 

Prevenção de câncer de 
colo uterino 

- Coleta de material citopatológico por 
agendamento; 
- Referência para análise do exame de 
citopatológico;  
- Alimentação do sistema SIS COLO; 
- Consulta de enfermagem; 
- Busca ativa de mulheres com CP em 
atraso; 
- Ações educativas; 
- Encaminhamento para consultas 
especializada; 
- Oferta de testagem rápida para HIV, Sífilis, 
Hepatite B e C. 

95% 

Prevenção de Câncer de 
mama 

- Consulta de enfermagem; 
- Exame clinico de mamas; 
- Solicitação de mamografia ou ecografia 
mamário conforme faixa etária e risco; 

95% 
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- Ações educativas; 
- Orientações para realização do autoexame; 
- Encaminhamento para consultas 
especializadas; 
- Busca ativa de mulheres com MMG em 
atraso; 

Violência contra a mulher - Acolhimento a mulher vítima de violência; 
- Orientações sobre os serviços de apoio e 
referencia; 
- Notificação SINAN; 
- Suporte psicológico e assistencial 
necessário; 
- Acompanhamento da mulher através de 
visitas domiciliares; 
- Testagem rápida para HIV, Sifilis, Hepatites 
B e C; 

80% 

 

SAÚDE DO HOMEM 

OBJETIVO  ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

- Promoção da saúde e 
prevenção de doenças 

- Ações educativas; 
- Campanhas de conscientização; 
- Oferta de testagem rápida para HIV, Sifilis, 
Hepatite B e C; 
- Consultas e avaliações conforme 
necessidade;  

100% 

- Prevenção de doenças e 
manutenção da saúde 

- Consultas e avaliações da condição de 
saúde anualmente; 
- Referência para exames de média e alta 
complexidade; 
- Referência para consultas especializadas 
conforme encaminhamento;  

90% 

 

 

SAÚDE MENTAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Promoção da saúde e 
prevenção de doença 
mental 

- Estimular a atividade física e trabalhos 
manuais através do NAAB e oficina 
terapêutica; 
- Grupos educativo que promova a saúde 
mental; 
- Sessões de auriculoterapia nos grupos de 
saúde mental; 
- Ações educativas no mês setembro 
amarelo; 

90% 

Acompanhamento 
individual 

- Consultas e acompanhamento psicológico 
em todos os ciclos de vida por 

80% 
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encaminhamento; 
- Atendimento em grupo; 
- Ações a pacientes em uso de substâncias 
químicas e psicotrópicos; 

 

 

AÇÕES PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL 

OBJETIVOS   ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Acompanhamento das 
pessoas portadoras de 
necessidade especiais 

- Visitas domiciliares pelos ACS; 
Atendimento domiciliar; 
Encaminhamento para o serviço de 
referência; 
Agendamento de consulta médica; 
Atendimento de reabilitação. 
 

100% 

 

 

AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA 

OBJETIVOS   ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Fornecimento de 
medicamentos pela 
farmácia básica 

- Identificação de usuários de medicamentos 
controlados; 
- Revisão anual da REMUME; 
- Distribuição de medicamentos sob 
prescrição médica/enfermagem/odontologia; 
- Realização de compra programada 1de 
medicação por licitação 
- Realização de boas práticas de distribuição 
e conservação de medicamentos; 

100% 

Promoção do uso racional 
de medicamentos 

- Atividades educativas para orientação do 
uso racional e correto da medicação; 
- Organização dos medicamentos conforme 
horário de administração; 
- Distribuição de organizadores de 
medicamentos a pacientes que fazem uso 
de mediação de uso contínuo.  

100% 

 

 

AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

OBJETIVOS  ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Identificação de possíveis 
doenças 

- Estimular e orientar o uso de EPIs; 
- Notificação SINAN; 
- Identificação de casos de doenças 
relacionados ao trabalho 
- Identificação das Intoxicações exógenas; 

90% 
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- Realização de colinesterase sempre que 
necessário; 
- Encaminhamento ao CEREST 
MACRONORTE 
- Alimentação dos sistemas de informação 
vigente (RINA) 

Promoção da saúde e 
prevenção de doenças 

- Ações educativas em parceria com 
EMATER, CEREST MACRONORTE, 
SENAR, SINDICATO SOCIAL E 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E 
AGRICULTURA; 
- Estimular o uso racional de agrotóxicos; 
- Estimular o uso de EPIs; 
- Ações de promoção da saúde do 
trabalhador nas empresas; 

100% 

Promover e estimular o 
uso de EPIs pelos 
trabalhadores da saúde 

- compra e confecções de jalecos; 
- Compra e aquisição de calçados brancos 
fechados e impermeáveis; 
- Compra e confecções de camisetas 
personalizadas da ESF; 

 

 

 

AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

OBJETIVO ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Manter  incluso a VISA na 
estrutura organizacional 
da Secretaria de Saúde e 
da Equipe da ESF 

- Atividades educativas e fiscalizatórias em 
conjunto aos demais setores da Saúde. 

100% 

Manutenção de 
termômetros digitais em 
bom funcionamento, bem 
como os demais 
equipamentos da VISA 

- Aferir adequadamente temperaturas de 
conservação dos alimentos; 
- Verificar a quantia de cloro na agua; 
- Registrar dados técnicos e imagens para 
comprovar ações; 

100% 

Aquisição de uniforme 
para atividades 
fiscalizatórias e trabalho 
de campo 

- Melhor identificação da função no setor de 
saúde. 
- Adequação da apresentação pessoal nos 
estabelecimentos e residências;  
– proteção contra acidentes;  
– uso adequado de EPIs; 

90% 

Promoção da saúde e 
prevenção de doenças 

- Construção de folders explicativos; 
- Ações de educação em saúde na 
comunidade, escola, empresas e domicílios; 

100%  

Fiscalização sanitária - Elaborar e distribuir aos comerciantes e 
manipuladores de alimentos “Manual de 
procedimentos operacionais padronizados” 
- Inspecionar anualmente todos os 

100% 
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estabelecimentos de interesse à saúde 

Controle de Chagas e 
demais vetores 

- Alimentação dos sistemas de informação 
vigentes (SisPNCD, Sisagua, Sisloc); 
- Ações educativas; 
- Coleta de materiais para análise; 
- Visitas domiciliares e no comércio; 
- Reduzir ao máximo o desenvolvimento de 
larvas do mosquito; 
- eliminação de criadouros; 
- Prevenção de zoonoses; 

100% 

- controle e adequação na 

criação de animais no 

perímetro urbano. 

 

- Informar sobre transmissão de zoonoses; 

- reduzir ou prevenir o surgimento de 

doenças transmitidas por animais e sua 

proliferação. 

100% 

- Averiguar e regularizar a 

destinação de resíduos 

sólidos 

- Ter conhecimento sobre a coleta e 

destinação de todos os tipos de resíduos 

produzidos no município. 

- Educar a população quanto à separação 

dos resíduos (seco x orgânico); 

- Orientar a destinação adequada, evitar a 

formação de locais de despejo de entulhos, 

preservação ambiental. 

100% 

- Avaliar a qualidade da 

água para consumo 

humano 

- Coletar amostras de água mensalmente 

para envio ao Laboratório. 

100% 

 

 

AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

OBJETIVO  ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Acompanhamento vacinal 
da população em geral 

Implantação do cartão espelho; Visitas 
domiciliares por micro áreas para avaliação 
das carteiras de vacinas de toda a 
população;  
Alimentação dos sistemas de informação 

100% 

Busca ativa Realizar busca ativa conjuntamente com os 
ACS dos faltosos; 

100% 

Prevenção de doenças e 
promoção da saúde 

Campanhas de vacinas; 
Imunização conforme calendário vacinal 
nacional; 

100% 

Notificações compulsórias Realização de notificações por todos os 90% 
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profissionais da unidade e instituições 
parceiras; 
Realização de capacitação nas escolas, 
conselho tutelar e demais órgãos para 
notificação; 
Digitação e alimentação do SINAN/SINAN 
NET 

 

 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

AÇÃO:  ESTRATÉGIAS: META 

- Instrumentalização de 
profissionais da atenção 
básica 

- Atividades de educação permanente em 
saúde mensais promovidas pela equipe de 
saúde e do NASF; 
- Realização de duas capacitações por ano 
que contemple a demanda e problemas de 
todos os trabalhadores; 
- Contratação de profissional de referência 
na área/assunto trabalhado para 
instrumentalizar os profissionais de saúde; 
- Participação de cursos presenciais e a 
distância promovida pelas universidades, 
coordenadoria regional, secretária de Saúde 
do estado e Ministério da saúde, bem como 
demais órgãos;  

100% 

 

 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

AÇÃO:  ESTRATÉGIAS: META 

Promoção da saúde e 
prevenção de doenças 

- Grupos educativos pela equipe de saúde 
Grupo de gestante - bimensal (em parceria 
com Assistência Social, NASF e Oficina 
terapêutica). 
Grupo de puericultura - bimensal (parceria 
com NASF e Oficina terapêutica) 
Grupo de tabagismo - semestral 
Grupo de Hipertensos e diabéticos - mensal 
Grupo de idosos – anual (inserção de 
profissionais da AB em grupos realizados 
pela assistência social) 

100% 

Promoção da saúde e 
prevenção de doenças 

- Grupos educativos promovidos pela equipe 
NASF e Oficina terapêutica: 
Grupo de saúde mental; 
Grupo de redução de peso; 
Grupo de dança (parceria com assistência 
social) 

100% 
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Grupo de Idosos (parceira com a assistência 
social) 

 

 

 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

AÇÃO:  ESTRATÉGIAS: META 

Prevenção de doenças e 
Promoção da saúde 

Atividades coletivas; 
Dinâmicas de interação que promovam a 
criticidade da criança e do adolescente; 
Avaliação em grupo dos escolares. 

100% 

Áreas trabalhadas I. Ações de combate ao mosquito Aedes 
Aegypti; 
II. Promoção das práticas corporais, da 
atividade física e do lazer nas escolas; 
III. Prevenção ao uso de álcool, tabaco, 
crack e outras drogas; 
IV. Promoção da cultura de paz, cidadania e 
direitos humanos; 
V. Prevenção das violências e dos 
acidentes; 
VI. Identificação de educandos com 
possíveis sinais de agravos de doenças em 
eliminação; 
VII. Promoção e avaliação de saúde bucal e 
aplicação tópica de flúor; 
VIII. Verificação e atualização da situação 
vacinal; 
IX. Promoção da alimentação saudável e 
prevenção da obesidade infantil; 
X. Promoção da saúde auditiva e 
identificação de possíveis sinais de 
alterações; 
XI. Direito sexual e reprodutivo e prevenção 
das DST/AIDS; 
XII. Promoção da saúde ocular e 
identificação de possíveis sinais de 
alterações;  

100% 

Aquisições de materiais - Materiais lúdicos para atividades com 
crianças e adolescentes; 
- Confecções de livros de culinária com 
receitas escolhidas e produzidas pelos 
estudantes; 
- Confecções de aventais e toucas divertidas 
para trabalhos de promoção a alimentação 
saudável no ambiente escolar. 
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PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR – PIM 

AÇÃO:  ESTRATÉGIAS: META 

Promoção do 
desenvolvimento integral 
da gestante e crianças de 
0 a 6 anos 

- Atividades educativas que promova a: 
comunicação, linguagem, habilidades 
motora, intelectual; 
- Atividade de promoção da valorização do 
meio em que vivem; 
- jogos e brincadeiras; 
- Palestra de promoção da saúde a criança 
para os pais. 

100% 

 

 

PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO 

AÇÃO:  ESTRATÉGIAS: META 

Prevenção de doenças e 
promoção da saúde 

- Avaliação nutricional dos escolares do 1° 
ao 5°ano 
- Avaliação bucal dos escolares 1° ao 5° 
ano; 
- Fornecimento de kits de higiene oral 
(estojo, fio dental, escova dental e creme 
dental); 
- Distribuição de material didático criativo; 
- Alimentação do sistema de informação; 

100% 

 

 

ACADEMIA DE SAÚDE 

AÇÃO:  ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Melhorar a qualidade de 
vida da população por 
meio da atividade física 

Realização de exercícios de fortalecimento 
da musculatura, prevenção de lesões 
musculares e ósseas; 
Exercícios aeróbicos; 
Atividades realizadas por livre demanda, 
grupos educativos ou encaminhamento 
médico; 
 

90% 

Prevenção de doenças Diminuir os agravos provocados pelo 
sedentarismo como hipertensão, diabetes, 
depressão e demais doenças que acometem 
a população 

90% 

Aulas de Pilates - Capacitar profissional para desenvolver as 
atividades/contratar profissional habilitado. 
- Formar grupos de pacientes para aulas de 
Pilates em busca do fortalecimento 
muscular. 

100% 
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ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (ANEXO 3) 

OBJETIVO  ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Acolher e organizar a 
demanda espontânea 

Acolhimento com classificação de risco da 
demanda espontânea; 
Escuta qualificada; 
Classificação de vulnerabilidade 
Agendamento de consultas médicas e de 
enfermagem; 
Encaminhamento para os diversos 
profissionais da Atenção básica. 

100% 

 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

OBJETIVO ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Implantar e implementar 
as Práticas Integrativas e 
Complementares 

-Aprovar a Política Municipal de Práticas 
Integrativas e Complementares - PICs  
Implantação de novas práticas integrativas 
no serviço de saúde conforme Política 
Municipal de PICs; 
- Capacitar os profissionais da unidade 
básica para serem terapeutas em práticas 
integrativas/contratar os serviços por meio 
de licitação e contrato legitimo conforme 
necessidade. 

100% 
 

Auriculoterapia - Sessões de auriculoterapia para a 
população geral conforme encaminhamento; 
- Aplicação de auriculoterapia nos 
participantes dos grupos de saúde; 

100% 

Fitoterapia - Construção do Horto fitoterápico tendo 
como principais organizadores os Agentes 
comunitários de Saúde em parceira com a 
Escola Municipal Santos Anjos; 
- Distribuição de fitoterápicos in natura e 
como fármacos na farmácia básica; 

100% 

 

 

AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL 

OBJETIVO  ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Promoção da qualificação 
dos conselheiros 
municipais de saúde 

Apoio administrativo 
Capacitações com a finalidade de 
instrumentalização para o papel social; 

90% 

Participação social Convite prévio para conselheiros para 
participarem das conferencias realizadas;  
Reuniões programadas do conselho 

100% 
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municipal de saúde 

 

 

ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

OBJETIVO  ESTRATÉGIAS DE AÇÕES META 

Capacitação - Atividades de educação permanente 
semanais e mensais promovida pela equipe 
de saúde, 15ª coordenadoria e demais 
instituições.  

100% 

Aquisição de materiais  - Protetores solares 
- Bicicletas; 
- Camisetas; 
- Coletes; 
- Bonés. 

100% 

Visitas domiciliares - Realização de visitas domiciliares diárias 
com a finalidade de acompanhar os 
indivíduos em todos os ciclos de vida.  

100% 

Mapeamento - Construção do mapa inteligente;  
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7. METAS PARA 2018 – 2021 

 

 Puericultura 

Objetivo: melhorar o acompanhamento de todas as crianças de 0 a 2 

anos. 

Estratégias: Folder com cronograma de consultas de puericultura anexado 

na carteira de vacinação da criança; folder de orientação para cada idade da 

criança; agendamento de consultas prévias; acompanhamento da situação 

vacinal; protocolo da saúde da criança do MS; grupo de puericultura, sala de 

espera. 

Atividades: Educação em saúde; consultas individuais e coletivas; 

vacinação e avaliação antropométrica; avaliação de saúde pelos diversos 

profissionais da AB. 

Recursos: Profissionais de saúde, agenda eletrônica e-SUS e manual, 

material de expediente, espaço físico, caderneta de vacina, sala de espera, entre 

outros. 

Resultados esperados: acompanhamento de todas as crianças de 0 a 2 

anos. 

Meta: 2018 

 

 Agentes Comunitários de Saúde 

Objetivo: melhorar o trabalho dos agentes comunitários e sua 

identificação. 

Estratégias: compra de bonés, bicicletas, coletes, camisetas, casacos, 

entre outros.  

Atividades: visitas domiciliares, cursos e capacitações municipais e 

regionais. 

Recursos: recurso federal – Programa de Agentes Comunitários de 

saúde. 

Resultados esperados: Melhora da locomoção durante as atividades 

diárias e identificação na rua e domicilio. 

Meta: 2018 
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 Saúde do Trabalhador  

Objetivo: estimular os profissionais ao uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs). 

Estratégias: realizar compra de calçados fechados e impermeáveis, 

confecções de camisetas e jalecos.  

Atividades: visitas domiciliares, atendimento na unidade de saúde e 

cursos.  

Recursos: recurso federal, estadual e municipal. 

Resultados esperados: Diminuição dos acidentes, apresentação dos 

funcionários nas suas atividades diárias e identificação do funcionário.  

Meta: 2018 

 

 Projeto Terapêutico Singular  

Objetivo: Realizar estudos de casos utilizando o PTS como instrumento 

orientador, auxiliando em melhor resolutividade. 

Estratégias: Reuniões quinzenais entre os profissionais de Atenção 

básica. 

Atividades: Discussões de casos clínicos complexos e planejamento de 

ações. 

Recursos: Materiais de expediente, espaço físico, disponibilidade dos 

profissionais e usuários, prontuários e atas.  

Resultados esperados: melhor acompanhamento terapêutico dos 

usuários/família. 

Meta: 2018 

 

 Referência e Contra referência  

Objetivo: melhorar o acompanhamento e o retorno do paciente na média 

e alta complexidade. 

Estratégias: melhorar o acompanhamento e o retorno do paciente na 

média e alta complexidade. 

Atividades: Preencher o sistema e-SUS corretamente e em todos os 

casos que o paciente necessite ser encaminhado; Orientar o paciente sobre a 

referência e contra referência. 
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Recursos: material de expediente, internet, impressora, tonner, 

computador. 

Resultados esperados: melhor acompanhamento do usuário no 

atendimento na rede de atenção. 

Meta: 2019 

 

 Educação Permanente em Saúde 

Objetivo: Aprimorar o conhecimento cientifica e técnico de todos os 

profissionais. 

Estratégias: Criar e manter um cronograma mensal com planejamento 

prévio pela equipe de saúde e a equipe NASF, realizar adesão ao PRO EPS - 

SUS. 

Atividades: educação permanente de saúde. 

Recursos: computador, data show, espaço físico, material de expediente, 

contratação de profissionais externos, entre outros. 

Resultados esperados: aprimorar o atendimento ao usuário de saúde e 

estimular a equipe de saúde. 

Meta: 2018 

 

 Viveiro Municipal: Semeando Saúde 

Objetivo: Implantar e implementar no município um viveiro de flores, 

utilizado como espaço terapêutico. 

Estratégias: Plantio e cultivo de flores da estação. 

Atividades: plantio e cultivo de plantas, estimular e desenvolver a 

motricidade dos pacientes, e melhorar a condição mental. As atividades serão 

conjuntamente com os grupos do NAAB e apoio da EMATER. 

Recursos: compra do viveiro, terreno próprio ou locação, compra de 

adubo, terra e mudas, contratação de um funcionário para manutenção e 

cuidado. 

Resultados esperados: Melhora da condição mental dos pacientes que 

integram os grupos do NAAB, distribuição das mudas para os participantes e 

colaboração na ornamentação do município durante todo o ano e em datas 

comemorativas e eventos.  
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Meta: 2018 

 

 Aquisição/troca de veiculo 

Objetivo: melhorar a frota de carros da secretaria municipal de saúde. 

Estratégias: compra de um veiculo com cinco ou sete lugares. 

Atividades: para a realização de transporte de paciente para consultas 

especializadas e na atenção básica, visitas domiciliares e capacitações 

realizadas por profissionais da atenção básica.  

Recursos: Emenda Parlamentar/recurso próprio/recurso da vigilância em 

saúde/ / venda de veiculo para aquisição de novo com aprovação na Câmara de 

vereadores e CMS. 

Resultados esperados: melhoria da frota de veículos. 

Meta: 2018 

 

 Aquisição/troca de motocicleta com capacete 

Objetivo: Troca de veículo do setor da vigilância Sanitária. 

Estratégias: compra de uma motocicleta 

Atividades: para a realização de visitas domiciliares e inspeção sanitária a 

nível municipal. 

Recursos: recurso da vigilância Sanitária com aprovação na Câmara de 

vereadores e CMS. 

Resultados esperados: melhor desempenho das atividades e segurança 

do profissional. 

Meta: 2018 

 

 Atendimento em fisioterapia 

Objetivo: Qualificar e aumentar os atendimentos em fisioterapias.  

Estratégias: aumentar a carga horaria profissional mais 20hs semanais. 

Atividades: reabilitação física e motora, atividades de pilates.  

Recursos: contratação profissional. 

Resultados esperados: agilidade da fila de espera, continuidade no 

tratamento, melhoramento motor e muscular, reabilitação. . 

Meta: 2018 
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 Academia de saúde 

Objetivo: Atuar nas atividades na academia de saúde.  

Estratégias: Contratação de profissional educador físico com bacharel 

30hs semanais. 

Atividades: atividade física diversas individuais e coletivas..  

Recursos: contratação profissional. 

Resultados esperados: amplitude no  tratamento, melhoramento motor e 

muscular, reabilitação e auxiliando na melhora da qualidade de vida . 

Meta: 2018 

 

 Atendimento em Psicologia 

Objetivo: Qualificar e aumentar os atendimentos em psicologia  

Estratégias: aumentar a carga horaria profissional mais 20hs. 

Atividades: consultas psicológicas individuais e em grupos, atividades 

educativas.  

Recursos: contratação profissional. 

Resultados esperados: agilidade da fila de espera, continuidade no 

tratamento, melhoramento da condição mental dos pacientes, família e 

comunidade.  

Meta: 2018 

 

 Praticas Integrativas e Complementares - PICs 

Objetivos: Implantar e implementar a Politica Municipal de Praticas 

Integrativas e Complementares. 

Estratégias: Capacitar profissionais da atenção básica para serem 

terapeutas em práticas integrativas conforme necessidade/ contratação de 

profissionais terapeutas através de contratos e licitações; 

 

Atividades: Auriculoterapia 

Recursos: Aquisição de placas com sementes para realização de 

auriculoterapia, espaço físico, paciente por encaminhamento;  
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Resultados esperados: Melhora da dor, busca do equilíbrio mental, 

diminuir o uso de medicação, melhorar a qualidade de vida. 

Metas: 2018 – 2019 

 

Atividades: Fitoterapia 

Recursos: Espaço físico, mudas de chás, materiais de insumo para 

construção da Horto medicinal, participação da escola e coordenação dos 

agentes comunitários de saúde. 

Resultados esperados: Resgatar o uso dos chás pela população desde o 

plantio, conservação e uso, diminuir o uso de fármacos melhorando a qualidade 

de vida. 

Meta: 2018 - 2019 

 

Atividades: Ventosas 

Recursos: Aquisição de Kit ventosas para acupuntura com bomba. 

Profissional capacitado para realização da prática, espaço físico, paciente 

encaminhado por profissional de saúde. 

Resultados esperados: Melhora da dor de pacientes com problemas 

osteomusculares, melhorar a qualidade de vida. 

Meta: 2018 - 2019 

 

Atividades: Yoga 

Recursos: Profissional capacitado para realização da prática, espaço 

físico, convite realizados pelos ACS, atividade por adesão. 

Resultados esperados: Melhorar o desenvolvimento motor estimulando o 

corpo, a mente através da concentração. 

Meta: 2019 - 2020 

 

Atividades: Arte terapia 

Recursos: profissional capacitado para realização da prática, espaço, 

atendimento em grupo para pacientes em sofrimento mental, aquisição de 

insumos. 
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Resultados esperados: Diminuição do sofrimento mental dos pacientes e 

diminuição dos fármacos, desenvolver a reinserção dos pacientes na sociedade. 

Meta: 2019 - 2020 

 

Atividades: Reiki 

Recursos: profissional capacitado para realização da prática, espaço 

físico, paciente por adesão, aquisição de insumos. 

Resultados esperados: melhorar o equilíbrio entre o corpo e a mente, 

desenvolver a espiritualidade do sujeito. 

Meta: 2020 – 2021 

 

Atividades: Danças Circulares 

Recursos: capacitação de profissional da atenção básica para 

desenvolver a prática, espaço físico, pacientes por adesão e grupos fechados de 

pacientes em sofrimento mental; 

Resultados esperados: melhorar a qualidade de vida e o resgate da 

autoestima e do equilíbrio emocional através da dança. Diminuir o uso de 

fármacos; 

Meta: 2020 – 2021 

 

Atividades: Acupuntura  

Recursos: profissional capacitado para realização da prática, espaço 

físico, aquisição de agulhas para acupuntura para medicina tradicional chinesa, 

pacientes por encaminhamentos. 

Resultados esperados: Melhora da qualidade de vida de pacientes com 

dor crônica e em sofrimento mental, diminuir o uso de fármacos. 

Meta: 2020 - 2021 

 

 Programa Saúde na Escola 

Objetivo: melhorar as atividades realizadas pelos profissionais de saúde 

na escola.  

Estratégias: compra de materiais lúdicos, confecções de livros e aventais 

divertidos.  
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Atividades: para a realização de atividades educativas que contemplam 

alunos das escolas municipais e estaduais. 

Recursos: Federal do Programa saúde na Escola com aprovação na 

Câmara de vereadores e CMS. 

Resultados esperados: melhora das atividades na escola. 

Meta: 2018 
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8. PLANEJAMENTO DE RECURSOS 2018 – 2021 

 

8.1 RECEITAS E DESPESAS ATÉ OUTUBRO DE 2017 

 

RECEITAS 
DESPESAS                                                                           MOV. 
FINANCEIRA       

Federal Estadual Outros Rendimentos 
Rec. 
Proprios TOTAL Dotação Liquidada Paga 

RP e 
ou. 
Pgtos 

exerc. 
Ant. exerc. Atual 

Atenção 
Básica 313.717,70 

203.969,03 0 6.565,07 1.374.911,02 1.899.162,82 2.887.790,02 1.777.268,32 1.736.445,94 1.376,48 267.511,90 428.852,30 

MAC 
11.565,00 0 0 243,04 124.977,23 136.785,27 233.974,04 149.871,44 131.923,52 0,00 6.450,04 11.311,79 

Vig. Saúde 
29.458,03 0 0 1.065,80 49.214,51 79.738,34 159.160,87 78.618,67 76.692,55 0,00 52.689,47 55.735,26 

Assist. 
Farmac. 

8.990,30 13.738,92 0 0 72.821,04 95.550,26 156.388,01 107.152,41 101.566,94 0,00 11.138,01 5.121,33 

Gestão do 
SUS 

0,00 0 0 15.137,74 0,00 15.137,74 280.768,76 35.000,00 35.000,00 0,00 270.768,76 250.906,50 

outros 
0,00 0 0 0 18.801,08 18.801,08 18.801,08 9.091,85 9.091,85 0,00 0,00 9.709,23 

Convênios 
0,00 0 0 1.993,74 0,00 1.993,74 43.858,67 0,00 0,00 0,00 41.858,67 43.852,41 

Outras 
0,00 8.000,00 0 180,46 0,00 8.180,46 27.778,99 12.632,52 12.633,52 0,00 13.778,99 9.326,93 

TOTAIS  
363.731,03 225.707,95 0 25.185,85 1.640.724,88 2.255.349,71 3.808.520,44 2.169.635,21 2.103.353,32 1.376,48 664.195,84 814.815,75 

 

Fonte: SIOPS 5º bimestre de 2017 
 



61 

 

 

8.2 INDICADORES FINANCEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

Participação da Receita de Impostos total do Municipio 3,60% 

Participação das Transferências intergovernamentais na receita total do Município 87,50% 

Participação % das transferencias para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos p/ o Municipio 31,49% 

Participação % das transferencias da União p/ a Saúde (SUS)  no total de recursos transferidos para a Saúde.  2,90% 

Participação % das transferencias da União para a Sáude (SUS) no total das transferencias da União para o Municipio. 5,50% 

Participação % da receita de impostos e transferencias constitucionais e legais na receita total do municipio. 79,70% 

despesa total com saúde, sob a responsabilidade do município, por habitante 1.124,23 

Participação da despesa com pessoal na despesa total com saúde 61,10% 

Participação da despesa com medicamnetos na despesa total com saúde 5,00% 

participação da despesa com serviços de terceiros - pessoa juridica na despesa toral com saúde 12,70% 

Participação na despesa com investimentos na despesa total com saúde 2,60% 

Participação das transferências para a saúde em relação a despesa total do Municipio com saúde 27,20% 

Participação da receita própria aplicada em saúde conforme a EC 29/2000 16,73% 

 
INDICADORES % - R$ 
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8.3 DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO 

 

Receita 

RECEITAS PREVISAO INICIAL 
PREVISAO 

ATUALIZADA JANEIRO A OUTUBRO/2017 % 

Rec. De Impostos Líquida e Transf.  
Constitucional 12.228.594,00 12.228.594,00 9.734.247,50   

Impostos 484.530,00 484.530,00 453.833,09 93,66% 

Receita de Transferências 
Constitucionais e Legais 11.744.064,00 11.744.064,00 9.280.414,41 79,02% 

FPM 7.761.456,00 7.761.456,00 6.010.596,46 77,44% 

ITR 35.000,00 35.000,00 27.208,84 77,74% 

IPVA 220.000,00 220.000,00 179.145,48 81,43% 

ICMS 3.642.608,00 3.642.608,00 2.999.993,74 82,36% 

IPI-Exportação 62.000,00 62.000,00 44.707,89 72,11% 

desoneração ICMS (LC 87/96) 23.000,00 23.000,00 18.762,00 81,57% 

          

TOTAL DAS RECEITAS ASPS 12.228.594,00 12.228.594,00 9.734.247,50 79,60% 

  

Fonte: Contabilidade - mês 10/2017 
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8.4 DESPESAS COM SAÚDE 

 

  DOTAÇÃO ATUALIZADA DESP. LIQUIDADAS  INSCRITAS EM RP NP 

DESPESAS CORRENTES 3.395.599,16 2.112.276,52 163.474.42 

PESSOAL E ENCARGOS 1.950.831,77 1.325.457,77 2.649,07 

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 2.250,00 1.660,50 553,50 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.442.517,39 785.158,25 160.271,85 

DESPESAS DE CAPITAL 412.921,28 57.358,69 7.524,72 

INVESTIMENTOS 410.121,28 55.292,74 6.836,00 

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 2.800,00 2.065,95 688,72 

TOTAL DA DESPESA 3.808.520,44 2.169.635,21 170.999,14 

  Fonte: Contabilidade - mês 10/2017 

 
 

  DOTAÇÃO ATUALIZADA DESP. LIQUIDADAS  INSCRITAS EM RP NP 

DESPESAS COM SAÚDE 3.808.520,44 2.169.635,21 170.999,14 
( - ) DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTROS RECURSOS DESTINADOS A 

SAUDE 1.590.720,44 537.442,76 63.931,58 

( - ) TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS COM ASPS 2.217.800,00 1.632.192,45 107.067,56 

  Fonte: SIOPS 5º bimestre de 2017 
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8.5 PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE 

IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS 

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÔES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE 
IMPOSTOS LIQUIDA  

LIMITE 
CONSTITUCIONAL 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE 16,73% 

       

Dados até o mês 10/2017 
 

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO) 

  
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 
DESP. 

EMPENHADAS DESP. LIQUIDADAS  DESP. PAGAS 

301 - ATENÇÃO BÁSICA 3.407.641,33 2.063.128,39 1.940.800,90 1.894.393,05 

302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E 
AMBULATORIAL 233.874,04 193.625,96 149.871,44 131.923,52 

304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 75.256,70 38.791,21 37.914,02 37.486,52 

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 91.748,37 45.088,79 41.048,85 39.550,23 

TOTAL DAS SUBFUNÇÕES 3.808.520,44 2.340.634,35 2.169.635,21 2.103.353,32 

         

Fonte: Contabilidade mês 
10/2017 
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8.6 APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 

Relatório trimestral (Lei 8.689/1993 e dec. 1651/1995) 

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 1º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE 

ENVIADO AO CONSELHO DE SAÚDE  31/05/2017 24/10/2017   

ENVIADO PARA CÂMARA DE VEREADORES 27/06/2017 24/10/2017   

       

Fonte: MGS 2º quadrimestre de 
2017 
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ANEXO 1 

 

FLUXOGRAMA DO ATENDIMENTO PRÉ AGENDADO PARA 

CRIANÇAS DE 0-2 ANOS SEM RISCO 

 

PROFISSIONAIS 

 

IDADE 

 
Auxiliar de 

enfermagem 

 
Cirurgiã 

– 
dentista 

 
Enfermeiro 

 
Médico* 

ESF 

 
Médico* 
Pediatra 

 
Nutricionista 

 
Psicólogo* 
Assistente 

Social* 
Fisioterapeuta* 
Fonoaudióloga* 

Terapeuta 
ocupacional* 
Educadora 

física* 

3 a 7 dias X       

Até 10 dias X   X    

1 mês X  X X    

2 meses X   X    

3 meses X  X   X  

4meses X   X    

5 meses X  X   X  

6 meses X X  X    

7meses X  X     

8 meses X  X     

9meses X   X    

10 meses X  X     

11meses X  X     

12 meses/1 ano X X  X  X  

1ano e 6meses X   X    

2 anos X   X    

* A equipe de ESF solicitará a intervenção destes profissionais quando julgar oportuno. 
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ANEXO 2 

Fluxograma de atendimento Pré – Natal 

CONSULTAS 

De 0 a 28 semanas de gestação – 1 consulta mês  

De 29 semanas a 36 semanas – 1 consulta a cada quinze dias  

De 37 semanas até o parto – 1 consulta por semana  

Pós parto: Até 42 dias após o parto – consulta de puerpério 

 

Exames Laboratoriais 

Exames laboratoriais 1° trimestre, 2° trimestre e 3° trimestre conforme protocolo 

MS. 

 

Exames de Imagem 

1 (uma) Ultrassonografia Obstétrica – 1° trimestre e no 3° trimestre 

1 (uma) Ultrassonografia Doppler 
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Anexo 3 

ACOLHIMENTO COM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 

ALTA INTERMEDIÁRIA BAIXA NÃO AGUDA 

- Politraumatismo; 
- TCE; 
- Queimaduras alto grau; 
- Coma ou alteração da 

consciência; 
- Desconforto respiratório 

grave; 
- Dor no peito + falta de ar + 

cianose; 
- Vomito + perda da 

consciência; 
- Dor torácica por + de 30 

minutos; 
- Perfuração no peito, 

abdome, ou cabeça; 
- Crise convulsiva; 
- Intoxicação exógena 
-  Tentativa de suicídio; 
- Anafilaxia ou reações 

alérgicas graves; 
- Hiperglicemia ou 

hipoglicemia diagnosticada; 
- Parada cardiorrespiratória; 
- Hemorragia; 
- Fratura; 
- Cefaléia intensa de inicio 

súbito (enxaqueca); 

- Alteração de 
comportamento; 

- História de convulsão; 
- Dor torácica intensa; 
- Crise asmática; 
- Desconforto respiratório; 
- Diabético com sinais: 

sudorese, alteração 
neurológica, febre, visão 
turva, taquipneico, 
taquicardico; 

- História de melena ou 
hematêmese ; 

- Epistaxe; 
- Sangramento vaginal com 

dor abdominal; 
- Vômito e diarreia com sinais 

de desidratação; 
- Sinais de desidratação 
- Febre alta (+38,5); 
- Luxações, entorce; 
- Dor intensa; 
- Acidentes com animais 

peçonhentos ou não; 
- Broncoespasmos; 
- Pacientes em tratamento ou 

acompanhamento 
oncológico; 

- Pressão Alta > 160/100mmHg 

- Asma fora de crise; 
- Dor de ouvido moderada a 

grave; 
- Dor de garganta; 
- Dor abdominal sem 

alterações de sinais vitais; 
- Sangramento vaginal sem 

dor abdominal; 
- Vômito e diarréia sem sinais 

de desidratação 
- Abcessos; 
- Lombalgia intensa; 
- Gastrenterite; 

- Vacinas; 
- Curativos; 
- Troca de requisições; 
- Resultados de exames; 
- Atestados médicos; 
- Renovação de receita; 
- Agendamento de consulta; 
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ANEXO 4 

ATA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS MULHERES 

Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta 

minutos, teve início a I Conferência Municipal de Saúde da Mulher de Nova Boa 

Vista, que discutiu o tema Saúde das mulheres: Desafios para a integralidade 

com equidade. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

representada pelo Secretário Jackson Laerte Zwirtes, e coordenado pela Equipe 

Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde, tendo como local o Ginásio de 

Esportes da Escola Municipal Santos Anjos. Os participantes fizeram sua inscrição 

na entrada do evento e receberam um crachá que já os direcionava para os grupos 

de discussão, distribuídos conforme a cor do crachá. Após o credenciamento, a 

Enfermeira Leidi Manoela Fardo abriu os trabalhos da Conferência saudando os 

presentes e dando as boas-vindas a todos. Logo após, a Coordenadora da 

Unidade, Kelly Angélica Wagner, leu o Regimento que  norteou a Conferência de 

Saúde da Mulher. Em seguida, foi composta a mesa oficial pelas autoridades 

presentes e executado o Hino Nacional Brasileiro. Fez uso da palavra o 

representante da 15ª Coordenadoria de Saúde, Dorival Verkausen, falando sobre a 

importância da Conferência para a organização da saúde regional e a discussão da 

saúde dentro dos municípios. Enfatizou a importância dos secretários de saúde da 

região unirem esforços para buscar alternativas de tratamentos mais perto dos 

municípios. A vice-prefeita Vanilde Vogt Dalcin, representando o prefeito Daniel 

Thalheimer, citou os pontos positivos da saúde em nosso município e deu as boas-

vindas aos participantes em nome da Administração Pública Municipal. O secretário 

Jackson Laerte Zwirtes enfatizou a importância de lutar pelos direitos das 

mulheres. Disse que a Conferência é um momento único para que possam ser 

repensadas as políticas públicas através de novas ideias. Após o pronunciamento 

das autoridades, a conferencista Haiala Patricia Frandalozzo, Assistente Social 

Política de Saúde da Mulher da 15ª CRS - Palmeira das Missões e Especialista em 

Saúde, falou sobre a equidade que deve existir no que diz respeito aos direitos das 

pessoas, especialmente ao que se propôs discutir na Conferência de Saúde da 

Mulher, referente às mulheres que não têm acesso integral aos seus direitos. 

Discorreu sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea e sobre as 
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questões culturais que envolvem esse assunto, destacando a importância da luta 

pelos direitos já conquistados e aqueles que ainda devem ser. Apresentou dados 

de uma pesquisa sobre violência contra a mulher no Brasil e os tipos de violência 

que as mulheres sofrem em diversos locais, além de ressaltar sobre os principais 

exames que devem ser feitos e indicadores da saúde das mulheres de Nova Boa 

Vista, como números de partos, mamografias, exame preventivos, entre outros. 

Explanou sobre a Rede Cegonha, que é a centralização de partos em hospitais de 

grande porte, onde os participantes puderam expor suas opiniões sobre o assunto, 

interagindo com a palestrante e tirando dúvidas. Após a fala da conferencista houve 

uma breve pausa para lanche e, em seguida, foi acordado entre os participantes 

que os eixos propostos seriam discutidos no grande grupo e não mais em grupos 

separados, como estava previsto inicialmente. A mesa de debates foi composta por 

cinco facilitadores, todos integrantes da ESF, que intermediaram as discussões dos 

cinco eixos propostos. Em seguida, de comum acordo, foram escolhidas as 

propostas consideradas mais relevantes, levando-se em conta a realidade 

apresentada no município de Nova Boa Vista. Abrindo a discussão dos temas, a 

dentista Carolina Piaia Blank expôs o assunto do Eixo I:  Situação da saúde das 

mulheres e os determinantes econômicos, sociais e ambientais que levam ao 

adoecimento. As sugestões de propostas desse eixo foram: 1) Comprometer os 

municípios, estado e união no reconhecimento de que as desigualdades de gênero 

são fatores determinantes de sofrimento psíquico, do adoecimento e da morte das 

mulheres; 2) Promover ações em âmbito federal, estadual e municipal que 

contribuam com o rompimento da cultura patriarca; 3) Discutir e fomentar a 

temática de gênero de forma interdisciplinar no âmbito escolar, familiar e da saúde 

nos âmbitos municípios, estado e união; 4) Realizar diagnóstico territorial, que 

considere as especificidades locais para implementação de ferramentas / 

metodologias para a priorização de ações em saúde das mulheres (municípios, 

região, estado e união); 5) Promover a igualdade da mulher servidora pública em 

situação de estágio probatório, que tiver direito a licença gestante, para que esse 

período seja computado como dias de efetivo serviço, e que desta forma não seja 

penalizada por sua condição de mãe; 6) Garantir o acesso a educação em todos os 

ciclos de vida das mulheres, oportunizando qualificação e inserção no mercado de 

trabalho; 7) Reconhecer a maternidade como processo social, possibilitando a 
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permanência da mulher, especialmente adolescentes, na educação; 8) Unificar e 

ampliar o enfrentamento aos determinantes políticos, econômicos, sociais e 

ambientais da crise das instituições e das sociedades que penaliza, primeiramente 

as mulheres brasileiras, pela retirada dos direitos. Após debate, as propostas 

escolhidas foram a de número 3 e 5. Em seguida, a Enfermeira Leidi Manoela 

Fardo apresentou o Eixo II: O papel do Estado no desenvolvimento  

socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das 

mulheres. As sugestões de propostas foram: 1) Incentivar a compra de alimentos e 

produtos oriundos da agricultura familiar e povos de comunidades tradicionais, sem 

agrotóxicos e sem hormônios, em um mínimo de 30% das compras totais do SUS – 

Sistema Único de Saúde, SUAS – Sistema Único de Assistência Social e Educação 

em respeito as recomendações da Organização das Nações Unidas (ONU); 2) 

Combater e fiscalizar o uso de agrotóxicos e manutenção da origem e transgenia 

nos rótulos; 3) Unificar e ampliar a luta pela ampliação ao acesso racional de 

medicamentos pela população; 4) Garantir a efetivação, como dever do Estado, o 

direito a proteção, segurança e higiene do trabalho, mediante a adoção de medidas 

adequadas para a prevenção de acidentes e doenças profissionais; 5) Unificar e 

ampliar a luta para que o ministério da saúde e o Conselho Nacional dos Direitos 

das Mulheres promovam ampla discussão sobre o direito ao aborto, em todos os 

setores da sociedade civil, como requisito indispensável para a realização de um 

plebiscito sobre a descriminalização e a legalização do aborto no Brasil; 6) Garantir, 

por lei, a proibição do uso de agrotóxicos prejudiciais a saúde e a vida dos 

trabalhadores rurais e da população em geral, e que esta proibição seja fiscalizada 

pelo poder competente, com o direito dos trabalhadores rurais através do seu 

sindicato, bem como desenvolver pesquisas com relação às substâncias e seus 

efeitos sobre a saúde dos seres vivos; 7) Garantir o cumprimento da Constituição 

Federal no que se refere a natureza do Estado Laico; 8) Exigir um percentual 

mínimo de mulheres eleitas nos processos eleitorais município, estado, união; 9) 

Garantir ações afirmativas para as Mulheres, tendo em vista a cultura de uma 

sociedade patriarca e machista que causam sofrimento psíquico, social e 

econômico para as mulheres; 10) Efetivação das Redes de Atenção a Saúde das 

Mulheres. Após debate, as propostas escolhidas foram a de número 3 e 4. Dando 

sequência, a farmacêutica Letícia Selbach de Oliveira mediou as discussões do 
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Eixo III: O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das 

Mulheres. As sugestões propostas foram: 1) Garantir a elaboração de legislação 

que insira nos Estatutos dos servidores municipais, estaduais e federais, a 

tipificação e penalização dos assédios moral, sexual e de gênero às trabalhadoras 

e trabalhadores; 2) Lutar pela ratificação da Convenção 156 da Organização 

Internacional do Trabalho, que trata da igualdade de oportunidades e de tratamento 

para trabalhadoras e trabalhadores com responsabilidades familiares; 3) Garantir 

uma política de saúde mental no trabalho, que articule ações individuais – de 

assistência e de recuperação dos agravos – com ações coletivas -  de proteção, 

promoção, prevenção, de vigilância dos ambientes, processos e atividades de 

trabalho, e de intervenção sobre os fatores determinantes da saúde das 

trabalhadoras; 4) Garantir a integralidade na atenção a saúde das trabalhadoras, 

inserindo as ações de saúde do trabalhador em todas as instâncias da rede de 

Atenção à Saúde; 5) Lutar pela obrigatoriedade, por parte do serviço público e 

privado, no cumprimento da lei 11770/2008 garantindo seis meses de licença 

maternidade. Lutar por legislação que garanta, no mínimo por um ano, a 

permanência da mulher no emprego após o período gestacional; 6) Lutar para 

implantação de berçários e de creches, próximas ao local de trabalho, tanto para as 

trabalhadoras rurais como urbanas; 7) Garantir a proibição de salários diferentes 

em funções iguais; 8) Lutar pelo reconhecimento das profissionais do sexo, das 

parteiras, das doulas, com a concessão de todos os direitos trabalhistas; 9) 

Implementar as salas de apoio a amamentação para as trabalhadoras dos espaços 

público e privado; 10) Garantir ações voltadas à saúde das trabalhadoras e 

trabalhadores em saúde, implementando políticas que contemplem o cuidado com 

o cuidador, com espaço de escuta e reflexão. Após debate foram escolhidas as 

propostas de número 3, 5, 7 e 10. Prosseguindo, a Psicóloga Talita De Marco 

apresentou o Eixo IV: Vulnerabilidades nos ciclos de vida das mulheres na 

Política Nacional de Atenção Integral a Saúde das Mulheres. As sugestões 

propostas foram: 1) Garantir o acesso com equidade nos serviços de saúde para 

todas as Mulheres; 2) Planejar e desenvolver ações de saúde considerando as 

especificidades do perfil sócio sanitário das mulheres privadas de liberdade, 

indígenas, com deficiência, LBT, negras, em situação de rua, do campo, imigrantes, 

vivendo com HIV / AIDS, profissionais do sexo, dentre outras: 3) Informar os 
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direitos sexuais e reprodutivos das mulheres dentre todos os seus ciclos de vida, 

visando a diminuição das formas de violência, da mortalidade, ampliando o acesso 

aos métodos contraceptivos e as informações sobre planejamento familiar, além da 

reprodução assistida considerando os novos arranjos familiares e a qualificação do 

atendimento em situação de aborto; 4) Ampliar as alternativas de cuidado em 

saúde mental das mulheres privadas de liberdade, indígenas, com deficiência, LBT, 

negras, em situação de rua, do campo, imigrantes, vivendo com HIV / AIDS, 

profissionais do sexo, dentre outras em todos os seus ciclos de vida, evitando a 

medicalização indiscriminada, incentivando espaços de escuta, o uso de práticas 

interdisciplinares, o uso de práticas integrativas e complementares em saúde; 5) 

Combater, com legislação específica a violência obstétrica e institucional. Após 

debate, em comum acordo, as propostas 3 e 5 foram as escolhidas, sendo a do 

item 3 reformulada da seguinte maneira: “ampliar as informações sobre 

planejamento familiar, métodos contraceptivos, violência, além da reprodução 

assistida considerando os novos arranjos familiares e a qualificação do 

atendimento em situação de aborto, em todos os ciclos de vida”. Finalizando a 

apresentação dos eixos, a Enfermeira Patrícia Caprini Guzzo falou sobre o Eixo V: 

Políticas Públicas para Mulheres e Participação Social. As sugestões propostas 

foram: 1) Implantar Conselho Municipal e Estadual dos Direitos das Mulheres, para 

que seja um espaço de discussão das políticas públicas para as mulheres: 2) 

Organização de fluxos regionais para o atendimento as mulheres em todos os seus 

ciclos de vida; 3) Criar Fóruns permanentes de discussão dos direitos das 

mulheres; 4) Exigir a aplicação da legislação que trata sobre o aborto legalizado; 5) 

Garantir a implementação da Política Nacional, Estadual e Municipal de Atenção 

Integral a Saúde das Mulheres; 6) Promover a integralidade, a intersetorialidade e o 

cumprimento da legislação 10778/2003 que estabelece a notificação compulsória, 

no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em 

serviço de saúde público ou privado; 7) Combater, com legislação específica a 

violência obstétrica; 8) Efetivar a lei de acompanhante de livre escolha da gestante 

na hora do parto; 9) Consolidar a política de redução de danos para mulheres que 

fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, bem como a discriminalização do 

uso, tratando a situação de dependência como questão de saúde pública; 10) 

Combater toda e qualquer forma de violência de gênero, respeitando as 
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identidades em ambientes de trabalho e social, buscando romper com as 

desigualdades de oportunidades e direitos entre homens e mulheres; 11) Garantir 

através da política de Estado, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres 

sobre sua saúde e sua vida, visando a redução da violência sexual e doméstica, 

institucional e obstétrica, diminuição da mortalidade materna, atendimento em 

situação de aborto; 12) Fortalecer a parceria, a transversalidade entre as políticas 

públicas de saúde, educação e assistência social, contribuindo com o debate de 

gênero, classe, raça e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres; 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) Implementar plano de educação permanente para monitoramento 

da situação da saúde das mulheres em âmbito municipal, estadual e nacional; 15) 

Fortalecer a região de saúde n° 20 com a implantação da Rede Cegonha, 

ambulatório de ginecologia e laboratório de citopatologia e anatomia patológica; 16) 

Aumentar a faixa etária e a cobertura de exames de mamografias e papanicolau 

em mulheres na faixa etária específica, disponibilizando atenção especial as 

mulheres em situação de vulnerabilidade; 17) Aumentar a cobertura de consultas 

as mulheres vítimas de câncer, tendo em vista a Política Nacional para a 

Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Após debate, as 

propostas escolhidas foram as de número 15, 16 e 17, sendo a proposta 16 

reformulada da seguinte maneira: “Considerar as mulheres de 35anos como 

público alvo potencial para o início de mamografias bianual e a cobertura de 

exames de papanicolau em mulheres independente da faixa etária, mas sim logo 

após o início da atividade sexual ativa. Disponibilizando atenção especial as 

mulheres em situação de vulnerabilidade’, e  a proposta 17 reformulada da 

seguinte maneira: “Aumentar a cobertura de consultas as mulheres vítimas de 

câncer, tendo em vista a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer 

na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do 

Sistema Único de Saúde e garantir a primeira consulta em no máximo sessenta 

dias após diagnóstico”. Após os debates e a seleção das propostas, foram 

escolhidos os delegados que irão representar o município de Nova Boa Vista na I 

Conferência Estadual de Saúde da Mulher, ficando assim composta a delegação: 
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GESTORES - Titular: Jackson Laerte Zwirtes; Suplente: Vanilde Vogt Dalcin; 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE - Titular: Patrícia Caprini Guzzo; Suplente: Talita De 

Marco; USUÁRIO - Titular:  Silvana Mombelli; Suplente: Marlene Zimermann Koch; 

PRESTADOR DE SERVIÇO: sem representação. 

Ao final, o secretário Jackson agradeceu a presença de todos os participantes, 

salientando a importância da Conferência no que diz respeito à preservação e às 

novas conquistas dos direitos das mulheres. Sem mais para acrescentar, encerro a 

presente ata, sendo anexadas à ela as listas das propostas dos eixos estudados e 

a Ficha de Inscrição da I Primeira Conferência Municipal de Saúde da Mulher de 

Nova Boa Vista. 
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ANEXO 5 

ATA 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às oito horas da manhã, 

teve início a 6ª Conferência Municipal de Saúde, nas dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Até aproximadamente oito horas e 

quarenta minutos, ocorreu o credenciamento dos profissionais de saúde, 

autoridades e público em geral, bem como o fornecimento de crachás de 

identificação a cada presente. Em seguida, houve a abertura oficial do evento, 

onde a Nutricionista e Coordenadora da Atenção Básica, Kelly Wagner, deu as 

boas-vindas aos participantes e na sequência fez a leitura da programação oficial 

do evento, destacando o Tema da 6ª Conferência Municipal de 

Saúde:“Conversando sobre saúde, financiamento, recursos, acesso e qualidade” e 

o tema central da 1ª Conferência de Vigilância em Saúde, a ser realizada na turno 

da tarde:“Vigilância em Saúde do Trabalhador”. Kelly ressaltou a importância da 

participação popular nestes eventos. Após a composição da mesa oficial pelas 

autoridades municipais e palestrantes convidados – Assessora Jurídica da 15ª 

Coordenadoria Regional de Saúde de Palmeira das Missões e do Professor de 

Economia da UFSM Thales de Oliveira, Kelly desejou uma boa Conferência a 

todos. Dando início aos pronunciamentos, ao fazer uso da palavra, o Secretário 

Municipal de Saúde Jackson ressaltou a importância da realização das 

Conferências em Saúde, eventos em que se oportuniza à população questionar as 

ações desenvolvidas na área da saúde, bem como manifestar a opinião pessoal e 

sugestões de mudanças/melhorias na saúde. Falou sobre a necessidade de 

elaboração de um novo Plano Municipal de Saúde e para tanto, a importância de 

serem formuladas propostas de ações efetivas a fim de qualificar a prestação de 

serviços em saúde de um modo geral no município. Fez um agradecimento 

especial à toda equipe da Secretaria de Saúde, sempre disposta a organizar 

eventos como este e ações educativas. Na sequência, o Prefeito Municipal - Daniel 

Thalheimer, fez seu pronunciamento, cumprimentando autoridades e público 

presente. Fez um especial agradecimento à Equipe ESF que disponibilizou um 

estande durante a “KolonieFest” realizada no final de julho, onde demonstraram ao 

público em geral novas Práticas em Saúde (Auriculoterapia, Fitoterapia e Aroma 
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terapia). Parabenizou os servidores pela iniciativa e desejou a todos uma boa 

Conferência. Logo após, a servidora Aline Locatelli procedeu à leitura do 

Regimento Interno da 6ª Conferência Municipal de Saúde e também da 1ª 

Conferência de Vigilância em Saúde, a ser realizada logo mais, à tarde, também na 

Câmara de Vereadores. Ambos regimentos, após apreciação, foram aprovados por 

unanimidade. Na sequência, a Coordenadora da Atenção Básica -Kelly - convidou 

a primeira palestrante da manhã, senhora Patrícia De Carli, servidora atuante como 

Assessora Jurídica da Coordenadoria Regional de Saúde da qual Nova Boa Vista 

faz parte, a 15ª CRS de Palmeira das Missões. Patrícia, em sua fala, explanou 

sobre financiamento, recursos, acesso e qualidade dos serviços de saúde 

prestados no SUS. Abordou temas relacionados à organização, gestão e legislação 

que abrange nosso Sistema Único de Saúde, exemplificando ações de 

descentralização no atendimento, os problemas evidenciados desde a implantação 

do SUS no Brasil, como as grandes desigualdades regionais, a baixa resolutividade 

de problemas na atenção básica, muitas vezes provocada pela inexistência de 

participação popular nas decisões feitas pelos gestores das três esferas de 

governo. Patrícia incentivou os presentes à adesão do trabalho em equipe, 

especialmente entre gestores de municípios com características sócio econômicas 

semelhantes, de forma que haja integração com os anseios da comunidade. Sua 

mensagem final abordou a questão do planejamento prévio das ações em saúde, 

tanto na aplicação dos recursos financeiros como na abordagem de educação em 

saúde para a população em geral. Agradeceu a oportunidade de estar participando 

deste evento em Nova Boa Vista. Posteriormente, a servidora Kelly convidou o 

Professor Doutor Coordenador do Curso de Economia da Universidade Federal de 

Santa Maria – Campus de Palmeira das Missões, Thales de Oliveira Costa Viegas, 

para abordar o tema “Financiamento do SUS – Acesso à Saúde do Ponto de Vista 

Econômico”. O economista, em sua explanação, apresentou diversos gráficos para 

comparar a evolução e ou/ regressão dos investimentos públicos das três esferas 

do governo no âmbito do SUS. Fez uma referência ao abusivo aumento de 

impostos repassados ao contribuinte, considerando um privilégio os benefícios 

tributários em favorecimento à grandes empresários do país.  Comentou que de um 

modo geral, a grande massa da população paga muito mais impostos ao governo 

do que as classes mais altas da sociedade, considerando que cerca de setenta e 



78 

 

cinco por cento da nação usa exclusivamente os serviços públicos de saúde. 

Explicou que o pagamento de juros e amortização de dívidas públicas infelizmente 

é uma prioridade da gestão federal e estadual, causando um considerável aumento 

de investimentos municipais em ações de saúde, em diversos casos, ultrapassando 

muito além a obrigatoriedade dos 15% - quinze por cento de recursos próprios 

aplicados em Ações Públicas de Promoção da Saúde. Thales ainda abordou 

quanto à disparidade entre o “SUS Constitucional e o SUS Real”, considerando as 

diferenças territoriais em um país de proporções continentais como o Brasil para 

efetivação de um atendimento integral, universal e qualificado. Ainda em sua 

explanação, Thales abordou sobre uma possível e viável extinção dos seis 

principais blocos de financiamento do SUS repassados aos municípios. Afirmou 

que uma possível criação de apenas duas categorias distintas: “Investimentos em 

Custeios e Investimentos em Capital” proporcionariam, baseados em estudos 

científicos, uma desburocratização do financiamento do SUS, pois com a 

diminuição de contas específicas, haveria maior flexibilidade na utilização dos 

recursos públicos. Caso existisse um caixa único de recursos públicos em saúde, a 

fiscalização do uso destes poderia ser mais clara, ao passo que o excesso de 

regras a serem seguidas para utilização de recursos “engessados” possibilita burlar 

as leis com mais facilidade. Ainda foi comentado sobre o papel da mídia em 

difamar o atendimento público de saúde, ocultando ações positivas em saúde 

coletiva. Ao mesmo tempo em que a maior parte da população aprova o SUS e 

depende de seus serviços, também desejariam ter plano privado de saúde, fato 

que demonstra claramente a insatisfação do brasileiro com o sistema público de 

saúde. Concluindo sua explanação, Thales afirmou que a melhor eficiência em 

gerir recursos públicos é aquela na qual se produz mais e melhor, 

independentemente da quantidade de recursos disponíveis para realizar ações, o 

bom planejamento garante bons investimentos. Agradeceu pela oportunidade de 

estar participando da Conferência de Saúde em Nova Boa Vista. Em seguida, 

houve um breve intervalo, sendo oferecido um lanche aos presentes. Ao retornar 

as atividades da pauta, foi constituída uma mesa redonda composta pelo 

Secretário de Saúde Jackson, Assessora Jurídica Patrícia e o Professor Thales 

para esclarecimento de dúvidas e debate quanto aos questionamentos 

encaminhados à mesa. Entre eles, o vereador Ildo Cover perguntou sobre a 
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possibilidade de apenas o estado administrar os recursos, sem depender da União. 

Esclarecido, no caso, sobre a inviabilidade no “desmembramento” da Nação e 

também sobre a atual insuficiência de recursos financeiros na qual passa o estado 

gaúcho. Outra pessoa questionou sobre o papel do usuário na fiscalização da 

gestão do SUS e na aplicação dos recursos públicos. Também foi perguntado 

sobre quais atitudes cada cidadão pode adotar para aprimorar o atendimento do 

SUS. Questionado inclusive sobre a destinação “engessada” dos recursos, nos 

quais pode ser investido em educação em saúde amplamente, porém não comprar 

medicamentos além da atenção básica, por exemplo. Os palestrantes e Secretário 

Jackson reafirmaram então quanto à importância da participação popular, 

especialmente na reinvindicação de direitos ao atendimento público de boa 

qualidade. Incentivaram a população a se fazerem presentes nas reuniões do 

Conselho Municipal de Saúde, nas Audiências Públicas, nas Conferências, nos 

eventos promovidos pela Secretaria de Saúde e ESF, nas sessões da Câmara de 

Vereadores, na Consulta Popular, etc. Incentivaram os presentes a denunciar 

cobranças indevidas e o mau atendimento no SUS via Auditoria e Ministério 

Público, a cobrarem aplicação correta dos recursos públicos. O Secretário Jackson 

exemplificou a situação de um Raio X odontológico, existente na UBS e adquirido 

por meio de emenda parlamentar há alguns anos, porém nunca utilizado devido ao 

alto custo para o manter em perfeitas condições de funcionamento e por outros 

motivos que inviabilizam sua instalação no Consultório da UBS. Falou sobre a 

intenção de doar o equipamento ao Hospital de Palmeira, onde o mesmo será 

melhor aproveitado, inclusive pelos pacientes de Nova Boa Vista que necessitarem. 

Um dos vereadores presentes, Cléber Badin, sugeriu a implantação de um 

cadastro de doadores de sangue e a convocação dos mesmos sempre que 

necessário a reposição de sangue de um munícipe nos hospitais e bancos de 

sangue regionais. Sem novas intervenções ou questionamentos, o Secretário 

Jackson convidou o senhor Oraldo Viegas, pai do professor Thales, que se fazia 

presente no evento, para deixar sua mensagem aos participantes da Conferência. 

O consultor em psicologia elogiou o gestor em saúde, os palestrantes e equipe de 

servidores municipais pela bela organização do evento, bem como a disposição em 

prestar esclarecimentos à população. Incentivou os mesmos, especialmente os 

jovens, a sempre buscarem novos conhecimentos, a cultivarem a humildade em 
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gestos e atitudes.  São as gerações mais jovens  que podem realizar mudanças 

futuras capazes de aprimorar a gestão do SUS. Agradeceu o espaço cedido e 

novamente parabenizou o Secretário de Saúde Jackson e o  Município de Nova 

Boa Vista por ser próspero e acolhedor. Em seguida, a Enfermeira da ESF – Leidi 

Fardo, apresentou uma planilha com as propostas das duas anteriores 

Conferências Municipais de Saúde, de 2011 e 2015, respectivamente. Leidi fez a 

leitura das propostas e ações realizadas ao longo dos anos, bem como, juntamente 

com o Secretário Jackson, explicaram quanto aos fatores que impossibilitaram a 

implementação de algumas ações e serviços no município e na região.   Fizeram 

esclarecimentos sobre as dificuldades existentes, como por exemplo, o baixo 

repasse de recursos do SUS para realização de exames laboratoriais e 

especialidades médicas, a dificuldade de implantação de um CAPS regional, entre 

outras propostas não efetivadas até o momento. Foi ressaltado aos presentes que 

antes de ser implantado um novo serviço, deve-se ter a certeza que a manutenção 

do mesmo será viável ao município. Houve ainda outras sugestões de melhorias na 

área da saúde. O vereador Ildo Cover sugeriu uma ampliação da fiscalização 

sanitária e ambiental no município, especialmente relacionada à comercialização 

de alimentos impróprios ao consumo (como carnes clandestinas) e a aplicação 

indevida/excessiva de agrotóxicos e sua destinação final prejudicial ao meio 

ambiente. Em aparte, o Agente Comunitário de Saúde Jardel Graff, complementou 

as informações sobre agrotóxicos, exemplificando maneiras sustentáveis de 

produção orgânica de alimentos e ambientalmente sustentáveis. Referido debate 

contribuiu para a formulação de propostas a serem postas em práticas entre 

setores da Administração Municipal, Conselhos, Entidades e população em geral. 

Foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas: Criação de um horto 

comunitário com apoio da escola municipal Santos Anjos para a produção e 

manutenção dos fitoterápicos;  Mediar à coleta externa e interna de sangue e 

derivados, órgãos e medula óssea nos Hemocentros Regionais e criar um banco 

de dados dos doadores municipais; Ampliar a divulgação do papel, direitos e os 

deveres dos usuários nos diversos espaços municipais; Fortalecer a luta regional 

para o aumento de exames e consultas especializadas; Fortalecer as vigilâncias 

em saúde no município com capacitações permanentes; Auxiliar e colaborar na 

diminuição do uso de agrotóxicos com  educação em saúde nas comunidades e 
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nos demais espaços; Criação de uma comissão com representação dos 

produtores, entidades e setores para discutir assuntos pertinentes a saúde e 

agricultura; Criar e apoiar formas de realizar a biodigestação com a produção de 

adubos orgânicos; Fazer parcerias com instituições de ensino como apoiadores de 

projetos de extensionistas e de pesquisa na área da saúde; Sem mais nada a 

declarar, dou por encerrada esta ata. Em anexo a lista de presença de todos os 

presentes 
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ANEXO 6 

ATA DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, as 13horas e 30 minutos 

deu-se inicio a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde, inicialmente a 

Coordenadora da Atenção Básica, Kelly Wagner, deu as boas-vindas aos novos 

presentes, convidando os mesmos a inicialmente presenciarem um “Momento 

Cultural”, promovido pelo Coral Municipal Estrelas do Amanhã. Na oportunidade, as 

crianças entoaram duas músicas, acompanhadas pelo seu Instrutor de Música, 

abrilhantando desta forma o evento da Secretaria de Saúde. Em seguida, foram 

chamados para compor a mesa oficial representantes do CEREST – Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador, de Palmeira das Missões, para palestrarem 

na Conferência Magma com temática: “Vigilância em Saúde do Trabalhador”, como 

tema central: “Prevenção de acidentes no trabalho e conscientização no uso de 

agrotóxicos”. Estiveram presentes na ocasião um Enfermeiro do Trabalho – 

Henrique Costa; uma Assistente Social – Fabiana Milesi; uma Fisioterapeuta –

Juliane Teixeira e uma Médica do Trabalho – Juliana Fiuza. Também foram 

convidados para comporem a mesa oficial, sob forma de mediadores da 

Conferência, o Secretário de Saúde Jackson e a Fiscal Sanitária Flávia. 

Inicialmente, os profissionais do CEREST fizeram sua apresentação pessoal e 

solicitaram uma breve apresentação dos participantes do evento (público presente). 

O Enfermeiro do Trabalho, Henrique, abriu os trabalhos da tarde abordando o tema 

“Vigilância em Saúde”, sendo demostrado em vídeo a definição e objetivos de cada 

Vigilância inclusa na Saúde: Sanitária, de Controle de Alimentos, Ambiental, 

Epidemiológica e em Saúde do Trabalhador, e logo em seguida, o profissional 

também explicou verbalmente quanto à diferenciação de cada setor e a interligação 

entre ambos para qualificar ações em saúde pública. Após, a Médica do Trabalho 

Juliana explanou sobre a Legislação do SUS e sua relação com o  ambiente de 

trabalho, destacando a importância dos profissionais da Atenção Básica 

identificarem situações de agravos à saúde do trabalhador que possam causar 

distúrbios ocupacionais. Em seguida, a Assistente Social Fabiana argumentou 

sobre a transversalidade das Vigilâncias entre si, a importância da comunicação 

entre setores, por exemplo, se durante uma inspeção sanitária, o fiscal perceber 
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irregularidades quanto à segurança de algum trabalhador, este deve comunicar o 

restante da equipe de Vigilância em Saúde, para que haja um acompanhamento e 

atividades afim de prevenir possíveis agravos ou acidentes relacionados ao 

trabalho. Falou sobre a importância de se trabalhar “Vigilância” continuamente. 

Ambos profissionais do CEREST afirmaram ser um desafio constante a busca ativa 

de casos conforme a realidade do local, conhecendo o processo de trabalho 

desenvolvido nos diversos setores laborais do município, como forma de prevenção 

aos acidentes de trabalho e até possíveis óbitos, como os recentes casos de 

suicídio em trabalhadores. Salientado que no corrente ano, até o momento, o 

número de óbitos relacionados possivelmente à agravos ocupacionais já 

superaram os ocorridos em 2016. Para tanto, reafirmaram a importância de ampliar 

o leque de ações preventivas e educacionais em Saúde do Trabalhador. Em 

seguida, ao término das explanações, a Fiscal Sanitária Flávia expôs sobre a 

realidade do município quanto à efetivação das ações em saúde, bem como as 

diversas dificuldades encontradas para realização de uma fiscalização sanitária 

satisfatória. Falou também sobre a resistência dos trabalhadores em notificarem 

uma doença relacionada ao trabalho na Secretaria de Saúde e darem continuidade 

ao tratamento/terapia prescrita. Os representantes do CEREST sugeriram a criação 

de uma Comissão em Saúde do Trabalhador – SIST, para fortalecer as ações 

intersetoriais propostas. Também abordaram sobre o significativo aumento de 

doenças mentais e motivos de afastamento do trabalho relacionados com as 

condições laborais encontradas no ambiente específico de cada empresa. 

Reafirmaram a importância de se realizar um bom acolhimento na Unidade de 

Saúde e a busca ativa de pessoas com transtornos físicos, mentais ou emocionais 

relacionados às condições de trabalho a que são submetidos. Durante o espaço 

aberto para questionamentos, o senhor Ildo Cover fez um “desabafo” sobre o uso 

indiscriminado de agrotóxicos usados atualmente nas lavouras e os agravos 

causados à saúde do ser humano ao longo dos anos. Abordou a questão dos altos 

investimentos aplicados na cadeia produtiva de alimentos e do rigor das normas 

sanitárias impostas e que precisam ser cumpridas para a comercialização dos 

mesmos com qualidade comprovada, como o leite fornecido às multinacionais, em 

controvérsia às infrações ambientes praticadas por grandes empresas, sem a 

devida penalização.  A Médica Juliana respondeu aos questionamentos do 
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agricultor, concordando com os riscos causados especialmente pelo comercio ilegal 

de agrotóxicos e suas consequências ao ser humano e ao meio ambiente em que 

vive. Mediante questionamento do Secretário Jackson, a médica explicou o correto 

preenchimento das RINAS pelos profissionais registrados em seus conselhos de 

classe. Salientou sobre a importância em serem descritos dados fidedignos com a 

realidade, com a finalidade de nortear propostas para realização de ações 

preventivas possíveis conforme a realidade local. Abordou ainda sobre o 

preenchimento da FIS – Ficha de Investigação e Suspeita relacionada aos agravos 

de saúde do trabalhador. Não havendo mais questionamentos, os profissionais da 

Secretaria de Saúde se revezaram para proceder à leitura e votação das propostas 

sugeridas para cada eixo temático, sendo aprovadas pelos presentes as seguintes: 

EIXO I:Situação de saúde dos trabalhadores e os determinantes econômicos, 

sociais, ambientais e de trabalho que levam ao adoecimento - Comprometer os 

municípios, estado e união que possibilitem aos empregadores discutir juntamente 

com profissionais de saúde as principais causas de sofrimento físico, moral e 

emocional que causem adoecimento/afastamento e até morte de trabalhadores; 

Promover ações em âmbito federal, estadual e municipal que contribuam na 

garantia do direito a proteção, segurança e higiene do trabalho, adotando medidas 

adequadas para prevenção de acidentes e doenças profissionais; Buscar parcerias 

entre empresas e a rede de atenção em saúde afim de promover ações de 

promoção e prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. (Municípios, estado e 

união); Garantir aos funcionários acesso a saúde em todos os ciclos de vida, 

oportunizando qualificação e rendimento no trabalho; Reconhecer direito da licença 

maternidade e/ou paternidade, direito à amamentação de filhos até 6 meses de 

vida; Garantir uma política de saúde mental no trabalho, que articule ações 

individuais – de assistência e de recuperação dos agravos – com ações coletivas -  

de proteção, promoção, prevenção, de vigilância dos ambientes, processos e 

atividades de trabalho, e de intervenção sobre os fatores determinantes dos 

trabalhadores. EIXO II: O papel do usuário no desenvolvimento das ações em 

vigilância sanitária - Ter direito garantido a qualidade da água para consumo 

humano,dos alimentos e de todos os demais produtos e serviços relacionados à 

saúde comercializados no município; Comunicar aos comerciantes caso perceber a 

existência de produtos impróprios para consumo, como mercadorias vencidas, 
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alimentos adulterados ou deteriorados, precariedade na infraestrutura física e na 

higiene dos estabelecimentos; Informar às autoridades competentes quanto à 

comercialização de alimentos, medicamentos ou suplementos alimentares, bem 

como a prestação de serviços relacionados à saúde por empresas ou pessoas não 

autorizadas legalmente para este fim; Cobrar do município, estado e governo 

federal,o direito a consumo de insumos apropriados para o consumo humano, sob 

vistoria da ANVISA; Garantir, por lei, a aplicação de penalidades aos 

estabelecimentos que descumprirem as exigências mínimas necessárias à 

segurança alimentar e solicitações de melhoriasrealizados pela Vigilância Sanitária; 

EIXO III: A importância da Vigilância Epidemiológica na vida e na saúde - 

Garantir o acesso e disponibilidade das imunizações (todos os tipos de vacinas 

disponíveis na rede pública) em todos os ciclos de vida; Garantir continuidade de 

ações na vigilância de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis a 

saúde dos usuários, inserindo atividades de vigilância epidemiológica nos diversos 

setores, como escolas, empresas, comunidades, entre outros; Orientar aos pais, 

demais familiares ou cuidadores sobre as indicações, benefícios das vacinas, bem 

como possíveis reações adversas e contra indicações de cada uma delas. EIXO IV: 

Vigilância ambiental: a importância do controle de vetores, roedores e 

descarte do lixo no processo saúde-doença - Desenvolver atividades que 

garantam um ambiente saudável para manter boas condições de saúde da 

população; Planejar e desenvolver ações que promovam a conscientização no 

armazenamento e descarte adequado dos resíduos domésticos, públicos, 

comerciais e industriais; Planejar e desenvolver ações eficientes ao combate do 

Aedes Aegypti e demais insetos transmissores de doenças; Incentivar boas 

práticas na criação tanto de animais domésticos como os de grande porte, 

especialmente no perímetro urbano, a fim de reduzir os casos de zoonoses; 

Orientar e conscientizar a comunidade em geral sobre sua responsabilidade como 

cidadão no combate aos vetores, roedores e demais pragas urbanas, como a 

destinação correta dos diversos tipos de resíduos produzidos em suas 

propriedades; Informar a população sobre transmissão de doenças hídricas 

(causadas pelo contato/consumo de água contaminada) e prevenção de 

verminoses, hepatites e gastroenterites; Planejar e repensar o processo de coleta 

de resíduos na zona rural do município. EIXO V: Participação Social na 



86 

 

Vigilância em Saúde - Implantar grupo de trabalho (GT), com a finalidade de 

discutir ações e intervenções relacionadas às quatro vigilâncias; Manter a 

sequência da Conferencia Municipal de Vigilância em Saúde a cada quatro anos 

como Lei n° 8.142/90; Exigir a aplicação da legislação que trata sobre a vigilância 

ambiental, sanitária, epidemiológica e do trabalhador; Construir ações conjuntas 

entre as três esferas de governo e a comunidade local que contribua positivamente 

ao controle de vetores, roedores e destinação adequada de resíduos; Consolidar 

ações inclusas no “Programa Pequenos Vigilantes” (Vigilância Sanitária) em 

parceria com a escola municipal Santos Anjos; Fortalecer parceria com empresas 

que estejam dispostas a melhorar e garantir a promoção, prevenção e reabilitação 

da saúde dos trabalhadores; Discutir sobre Vigilância em Saúde nos grupos 

educativos realizados pela Estratégia de Saúde da Família, como momento de 

reflexão; Discutir nas reuniões de equipe a temática “Saúde do trabalhador”, com a 

finalidade de promover saúde, de modo que as questões relativas sejam 

vivenciadas dentro do grupo profissional; Fazer cumprir a fiscalização e realizar a 

orientação a comunidade sobre o corte de árvores e a reposição com plantio de 

nova no município conforme legislação Estadual e Federal. Após discutidas e 

aprovadas as propostas foram escolhidos os delegados. Gestores: Titular: Carla 

Adriana Cavalleri  Suplente: Vanilde Vogt Dalcin; Usuários: Titulares: Ido Fritzen, 

Raquel Favero Hack, Flavia Locatelli Suplentes: Marisa Winter, Ivanise Fardo, 

Hugo Schuster; Prestadores: Titular: Helena Liell; Trabalhos: Titular: Maiara Ennes 

Suplente: Naiara Justen. Sem mais nada a declarar, dou por encerrada esta ata. 

Em anexo a lista de presença de todos os presentes. 
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