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2. INTRODUÇÃO 

 

O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE de Rosário do Sul apresenta as 

diretrizes para a gestão da saúde no quadriênio 2014 a 2017 tendo como base 

as orientações para elaboração da Lei nº 8.080/90, a Lei 8.142, /1990, das 

Portarias Ministeriais nº 3.085/06, nº 3.332/06 e nº 3.176 de 24 de dezembro de 

2008 que estabelecem o sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde. 

O município de Rosário do Sul, através de sua Secretaria Municipal de 

Saúde, tem atribuição de coordenar a Política Municipal de Saúde em 

consonância com as diretrizes definidas pelo SUS explicitadas na Lei Orgânica 

do Município. 

O Plano Municipal de Saúde é o instrumento que norteia todas as 

medidas e iniciativas para o cumprimento dos preceitos do SUS na esfera 

municipal, coerentes e devidamente expressadas nas Programações Anuais de 

Saúde tendo seus resultados avaliados nos Relatórios Anuais de Gestão com a 

participação e controle da comunidade a partir do Conselho Municipal de Saúde 

e da realização das Conferências Municipais de Saúde. 

O PMS orienta a definição do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual se consolidando como 

fundamental instrumento de planejamento. 

Esse PMS apresenta breve análise situacional do município 

proporcionando informações gerais das condições em que vive a população 

rosariense. Essa situação está refletida na análise da saúde da população onde 

estão apresentados os principais indicadores de morbimortalidade. 

Os serviços assistenciais de saúde estão apresentados pela forma como 

estão organizados partindo da base do sistema até os serviços mais complexos 

ofertados a população dentro do Sistema Único de Saúde. Estão incluídos os 

serviços públicos e os contratados pelo SUS. 

Também estão contempladas as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica. Na área de gestão da saúde estão apresentados os  
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instrumentos de Planejamento, Controle e Avaliação, informações sobre o 

Financiamento da Saúde no município, questões do Trabalho e Educação em 

Saúde, Logística e Patrimônio, Assistência Farmacêutica, Informações e 

Informática em Saúde e Participação popular. 

Para análise e definição do eixo central foram priorizados dados 

destacados dentre os indicadores de saúde da população que proporcionou o 

planejamento de programas e ações nas áreas da gestão da saúde, promoção e 

assistência à saúde e investimentos em infraestrutura. 

O acompanhamento e avaliação desse Plano ocorrerá por meio de 

reuniões das coordenações dos programas, equipe administrativa desta 

secretaria, assim como representantes dos diversos setores da administração 

pública e controle social. 

O instrumento para avaliação será a programação anual de saúde e as 

respectivas ações pactuadas para o alcance dos objetivos propostos. A 

realização das audiências públicas apresentará os dados quantitativos e 

financeiros trimestralmente. O Relatório Anual de Gestão apresentará a 

consolidação dos dados e análise dos resultados alcançados.  

Esse Plano Municipal foi elaborado pela equipe técnica representativa da 

Secretaria Municipal de Saúde. 
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3. APRESENTAÇÃO 
 
3.1Características Gerais do Município 

 

O município de Rosário do Sul localiza-se a 385 km da capital do estado, 

Porto Alegre e pertence à Décima Coordenadoria Regional de Saúde que 

abrange 11 municípios da região da Fronteira Oeste do RS, sendo suas 

características as grandes extensões de terras e a grande distância entre os 

municípios e destes em relação a centros maiores. Além destes dados verifica-

se a baixa concentração populacional. Desta forma o território merece ser 

estudado para que as demandas de saúde venham a contemplar as 

necessidades dos cidadãos.  

O Município de Rosário da Sul tem uma área da unidade territorial (km²) 

de 4.369,649, esta localizado na Região da Fronteira Oeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, os habitantes se chamam rosariense. Rosário do Sul se situa a 

57 km a Norte-Oeste de São Gabriel. Esta situada a 106 metros de altitude, as 

coordenadas geográficas do município Latitude: 30° 14' 36'' Sul Longitude: 54° 

55' 18'' Oeste. Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído de 

6 distritos: Rosário do Sul (sede), Campo Seco, Caverá, São Carlos, Mangueiras 

e Touro Passo. Limita-se com as seguintes cidades: São Gabriel, distância de 62 

km, Cacequi, distância de 44 km, Alegrete, distância de 105km, Quaraí, com 

distância de 200km, Santana do Livramento, com distância de 100km, Dom 

Pedrito, com distância de 120km.  

Sua economia é praticamente agrícola, mas possui uma das melhores 

praias fluviais do estado: a Praia das Areias Brancas, onde deságua o rio Santa 

Maria, cruzado pela ponte Marechal José de Abreu a terceira maior do país, com 

1.772 m de extensão. Muitos turistas visitam esta cidade no verão, que dispõe 

de grande infraestrutura para acomodar os visitantes. 

Geograficamente a região Fronteira - Oeste caracteriza-se pelas grandes 

distâncias entre os seus municípios e uma ampla fronteira com a Argentina e o  

 



 

8 
 

 

Uruguai, tendo inclusive uma fronteira seca entre Santana do Livramento e a 

cidade de Rivera, no Uruguai. 

Esta proximidade dificulta o controle epidemiológico, pois, além das 

diferenças estruturais, não existe uma efetiva política integrada de saúde, entre 

os sistemas de saúde do Brasil, Argentina e Uruguai e de seus respectivos 

serviços de vigilância em saúde. 

 

FIGURA 1 – MAPA DE ROSÁRIO DO SUL 2013. 

  

Fonte: maps.google.com.br, acessado em 24 de agosto de 2013. 

FIGURA 2 - DISTÂNCIA DA CAPITAL PORTO ALEGRE A 386 KM. 

 

Fonte: maps.google.com.br, acessado em 24 de agosto de 2013. 
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Atualmente a área urbana é composta 34.938 habitantes, composta pelos 

seguintes bairros: 

- Região Norte: Barbosa, Vila Nova, Primavera, Parque Ibicuí, Santa Rita, 

Logradouro. 

- Região Sul: Aliança, Ana Luíza, Olivério Ramos Vasconcelos, João Osório, 

Lafar Azevedo, Santa Marta, Paraíso. 

- Região Oeste: Centenário, Graciano Argemi, Presidente Vargas, Tenente 

Bandeira, João Nunes da Silva, Rio Branco, Lagoa. 

- Região Leste: Carmelo, Progresso, Areias Brancas, Santo Antônio, Pinheiro. 

- Região Central: Centro. 

- Região Centro-Oeste: Nossa Senhora do Rosário, Monte, Rocha. 

- Região Sudoeste: Artidor Ortiz, Jorge Arigony, Jardim Paraíso. 

- Região Noroeste: Distrito Industrial, Prates, Adroaldo Rodrigues, ABC, 

Planalto. 

FIGURA 3 - REGIÕES URBANAS DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL - RS 

 

Fonte: maps.google.com.br, acessado em 24 de agosto de 2013. 



 

10 
 

 

3.2 Aspectos Demográficos 

 

 A população total de Rosário do Sul, segundo do Censo 2010 é 39707 

habitantes, destes 20396 são mulheres e 19311 homens. A população urbana é 

de 34931 e a população rural de 4776 moradores. 

 A distribuição da população conforme faixa etária e sexo podem ser 

visualizadas na tabela abaixo:  

 - POPULAÇÃO DE ROSÁRIO DO SUL (Fonte: IBGE, Censo 2010). 

 

 
HOMENS MULHERES 

0 a 4 1.025 949 

5 a 9 1.429 1.502 

10 a 14 1.675 1.634 

15 a 19 1.682 1.713 

20 a 24 1.492 1.432 

25 a 29 1.389 1.409 

30 a 34 1.164 1.263 

35 a 39 1.250 1.304 

40 a 44 1.364 1.433 

45 a 49 1.419 1.534 

50 a 54 1.190 1.253 

55 a 59 1.028 1.164 

60 a 64 934 1.012 

65 a 69 738 858 

70 a 74 573 679 

75 a 79 368 484 

80 a 84 218 307 

85 a 89 102 165 

90 a 94 39 66 

95 a 99 10 18 

100 ... - - 
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 Esta distribuição quando apresentada na forma de pirâmide permite uma 

melhor visualização da evolução da população rosariense, de acordo com os 

censos de 2000 e 2010. 

 

FIGURA 4 – COMPARATIVO ENTRE PIRÂMIDE POPULACIONAL 

CONFORME CENSO 2000 E CENSO 2010 

 

Fonte: ibge.gov.br, acessado em 24 de agosto de 2013. 

 

 Dinâmica populacional: análise de pirâmide e curva de crescimento 

populacional, migração, população flutuante; 
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 Esperança de vida ao nascer: 70,49 

 Taxa de desemprego: 6,37 

 Índice de desenvolvimento humano (IDH): 0,699 

 Entidades comunitárias existentes (centros comunitários, clubes sociais e 
recreativos): 

 Clube Comercial 

 Clube Caixeiral 

 Clube Campestre 

 Rosário Golf Club 

 Rosário Tênis Clube 

 Clube de Subtenentes e Sargentos 

 Círculo Militar de Rosário do Sul (Clube dos Oficiais) 

 Associação Atlética Banco do Brasil 

 APROSUL 
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3.3 – Aspectos socioeconômicos e de infraestrutura 

 

Atividade Econômica: 

É uma cidade praticamente agrícola, que conta com grandes plantações 

de arroz e soja. Outra cultura que vem se desenvolvendo é o plantio 

de eucalipto. 

No município planta-se Arroz, Feijão, Milho, Soja e Hortifrutigranjeiros: 

como Melancia, por exemplo. 

Está instalada no município a indústria de cítricos, visando à exportação de 

frutas cítricas (aproximadamente 70 % da produção); 

Plantio de Eucalipto, como fonte de reflorestamento para suprir necessidades 

da indústria de celulose.  

PIB: R$ 299.732.639,00 IBGE/2003 

PIB per capita: R$ 7.258,15 IBGE/2003 

Exportações Totais (2005): U$ 172.583 

Pecuária: 

 Ovino: 115.115 cabeças; 

 Rebanho: 363.440 cabeças; 

 Equinos: 10.990; 

 Caprinos: 700; 

 Muares: 180; 

 Suínos: 3.380; 

 Bubalinos: 765.406. 
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Extrativismo Mineral:  

Atualmente, três empresas têm cadastro para extração de areia no Município 

de Rosário do Sul, embora esta atividade constitua-se em uma importante fonte 

de renda para mais de 100 famílias que habitam nas margens do rio Santa Maria 

(bairros: Vila Nova, Progresso e Areias Brancas), fazendo da retirada de areia o 

seu sustento.  

 

Educação:  

Como direito fundamental e essencial a educação é uma das prioridades 

para a cidade que conta com 32 escolas, 10 estaduais, 4 urbanas, 4 infantis, 3 

infantis particulares, 3 particulares e 8 municipais na zona rural. 

O número de alunos é de 6.635 sendo eles 2.538 na rede municipal, 4.615 

na estadual e 140 na particular. Visando oportunizar aos educadores maior 

continuidade aos seus conhecimentos, cursos de capacitação são programados 

mensalmente na busca da melhoria no processo de ensino aprendizagem e na 

qualidade de vida. 

A cidade também possui cursos de graduação proporcionados pela 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), na modalidade Educação a Distância 

(EAD). 
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4.0 – ANÁLISE SITUACIONAL 

A rede municipal de saúde é composta por um hospital geral – HOSPITAL 

DE CARIDADE NOSSA SENHORA AUXILIADORA; 5 ESFs o que corresponde 

a 41,05% de cobertura da população do município, EACS, composto por 2 ACS, 

sob coordenação de uma enfermeira, vinculados ao posto central, responsáveis 

pelo monitoramento de aproximadamente 0,87% da população; 04 UBS 

(Unidades Básicas de Saúde); Centro de Oftalmologia Regional; 01 CAPS 

(Centro de Apoio Psicossocial); 01 SAMU (Serviço de Atendimento Médico de 

Urgência);  

Serviços próprios: 

05 Unidades de Saúde da Família, 01 Centro de Especialidades 

Odontológicas, 01 Centro de Atenção Psicossocial, 01 Pronto Atendimento 

Médico 24h, 01 ambulância de Salvamento Básico do Serviço de Atendimento 

Médico de Urgência, 04 Postos de Atendimento Médico,  

Serviços Contratados: 

01 Clínica de Fisioterapia, 01 Centro Médico da Visão, 01 Clínica de 

Hemodiálise, 01 Hospital de Médio Porte com UTI porte II, 02 Laboratórios de 

Análises Clínicas e 01 Clínica de Diagnóstico por Imagem.  

Serviços Privados: 

01 Laboratório de Análises Clínicas e 07 clínicas de fisioterapia. 

 A Ouvidoria Municipal encontra-se em fase de implantação. 

O município busca através de vários projetos e programas, trabalhar com 

a prevenção de doenças e promoção da saúde, pois acredita que assim é 

possível proporcionar melhor qualidade de vida aos cidadãos ao prever, evitar e 

tratar eventuais enfermidades antes que elas se manifestem plenamente. Todas 

as ações em saúde estruturadas em nossa cidade buscam a redução de 

diversos índices, como: redução da mortalidade infantil e materna, com um 

serviço de pré-natal e puericultura bem estruturados; redução da incidência de  
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cânceres e suas incapacidades, por meio de ações como: coleta de 

citopatológico, mamografias, acompanhamento ambulatorial e domiciliar junto às  

equipes de ESF (Estratégia de Saúde da Família) e PAMMs (Posto de 

Atendimento Médico Municipal), transporte dos usuários e familiares para 

realização dos tratamentos fora do domicílio, conforme as referências regionais. 

Redução de incidência e manutenção do tratamento das doenças infecto-

contagiosas (DST/AIDS, Tuberculose, Hanseníase, Hepatites, dentre outras) por 

meio de ações de vigilância epidemiológica; redução da morbi-mortalidade por 

doenças do aparelho circulatório, através do HIPERDIA – Programa de Controle 

da Hipertensão e Diabetes, atendimento nutricional, incentivando mudanças no 

estilo de vida e correta manutenção de tratamento medicamentoso, quando 

necessário; imunizações dos usuários do SUS, conforme calendário básico do 

Ministério da Saúde e campanhas nacionais e estaduais de vacinação, 

distribuídas em todas as unidades de atenção básica do município; promoção de 

ações de vigilância sanitária e controle de vetores, evitando assim que os 

munícipes venham a contrair doenças e agravos transmissíveis e não-

transmissíveis; redução do adoecimento psíquico em todas as fases da vida, 

com acompanhamento psicossocial e psicopedagógico, assim como a 

prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas, problema sério enfrentado em todo 

o país. 

Os serviços de média e alta complexidade, atualmente, são pactuados e 

os pacientes que necessitam deste tipo de atendimento são encaminhados para 

municípios que são referências regionais ou estaduais. 

A Secretaria de Saúde conta com 182 funcionários, destes: 23 médicos 

(18 estatutários , 4 contratados e 1 cedido pela União), 15 enfermeiros (12 

estatutários e 3 contratados), 12 odontólogos (9 estatutários e 3 contratados), 3 

psicólogas (2 estatutárias e 1 cedida pelo Estado), 2 fisioterapeutas (1 

estatutária e 1 contratada), 1 fonoaudióloga , 1 farmacêutica, 1 médico 

veterinário, 1 assistente social e 1 nutricionista (estatutários); 39 profissionais de 

nível médio (9 contratados, 1 cedido pela União e 29 estatutários) e 82  
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profissionais de nível fundamental (2 cedidos pelo Estado, 8 contratados e 72 

estatutários). 

 As referências utilizadas são: Otorrinolaringologia, Urologia e 

Neurocirurgia, Santa Casa de Caridade de São Gabriel; Oftalmologia, Centro 

Médico da Visão de Rosário do Sul; Oncologia e Neurologia, Santa Casa de 

Uruguaiana e demais especialidades via AGHOS, hospitais de Porto Alegre, 

conforme disponibilidade de agenda. 

 Na economia municipal, foca-se neste plano apenas o mercado formal, 

devido á dificuldade de levantar informações estatísticas corretas sobre o 

mercado informal. 

 

 

FIGURA 6 – PRODUTO INTERNO BRUTO DE ROSÁRIO DO SUL – RS 

 

Fonte: ibge.gov.br, acessado em 24 de agosto de 2013. 
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FIGURA 7 – DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE ROSÁRIO DO 
SUL – RS 

 

Fonte: ibge.gov.br, acessado em 24 de agosto de 2013. 

 

 

FIGURA 8 – MAPA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
NÚMEROS DE ECONOMIAS ABASTECIDAS E DOMICILIOS. 

 

Fonte: ibge.gov.br, acessado em 24 de agosto de 2013. 
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DIRETRIZES ,OBJETIVOS E METAS 

- ATENÇÃO A SAÚDE 

DIRETRIZ: Fortalecimento, ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde 

no Município de Rosário Sul – RS, articulando os diferentes níveis de assistência 

a partir da atenção básica, promovendo a integração das ações do serviço de 

saúde através de linhas de cuidado e aprimorando o acesso aos serviços no 

Município, consolidando a Regionalização da Saúde. 

OBJETIVO 1: Fortalecimento da Atenção Básica 

Metas:  

 Ampliar de 53,02% para 63% a cobertura Populacional estimada pelas 

equipes de Atenção Básica; 

 Aumentar o percentual de nascidos vivos de mães com 7 ou mais 

consultas de Pré-Natal de 91,3 para 95%. 

 Aumentar a razão de exames de colo uterino em mulheres de 25 a 64 

anos de 0,64 para 0,85; 

 Aumentar a razão de exames de mamografias realizadas de 0,24 para 

0,30 em mulheres de 50 a 69 anos de idade; 

  Realizar atendimento de saúde para 100% dos apenados do presídio 

estadual no município de Rosário do Sul; 

 Reduzir o número de internações por causas sensíveis à Atenção Básica 

de 28,55 % para 24%; 

 Aumentar o percentual de cobertura de acompanhamento das 

condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família de 59,86% para 

68%; 

 Aumentar a cobertura populacional estimada pelas esquipes de saúde 

bucal de 37,87% para 50%; 
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 Aumentar o percentual de ação coletiva de escovação dental 

supervisionada de 0,02% para 0,1%; 

 

OBJETIVO 2: Ampliação e Qualificação da Atenção Secundária e Terciária 

Metas: 

 Reduzir em 10% as subespecialidades com lista de espera igual ou 

superior de 30 dias no agendamento de consultas (TFD); 

 Reduzir o tempo médio de espera dos usuários classificados (verdes) 

para até 02 (duas) horas; 

 Monitorar indicadores hospitalares com qualidade no Hospital de Caridade  

Nossa Senhora Auxiliadora; 

 Ampliar a cobertura de atenção domiciliar no Município através de 

implantação de uma Equipe Multidisciplinar do programa Melhor em Casa; 

 Ampliar o percentual de população coberta por procedimento e periodontia, 

endodontia e cirurgias orais; 

 Aumentar o número de procedimentos ambulatoriais de média 

complexidade de 4,4% para 6%; 

 Aumentar o número de internações clínico cirúrgicas de média 

complexidade de 1,03% para 1,3%; 

 Aumentar o número de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade 

de 0,28% para 0,5%; 

 Aumentar o número de internações clínico cirúrgicas de alta complexidade 

de 3,42% para 3,6%; 
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OBJETIVO 3: Ampliação e Qualificação da Vigilância em Saúde 

Metas: 

 Investigar 100% dos casos de doenças e ou agravos transmissíveis de 

notificação compulsória que necessitam investigação epidemiológica;  

 Implementar o plano de controle das doenças crônicas e dos agravos não  

Transmissíveis nos serviços de saúde; 

 Realizar avaliação antropométrica em 80% dos alunos das escolas 

pactuadas no Programa Saúde na Escola;  

 Realizar triagem da acuidade visual em 95% dos alunos do 1º e 5º ano do 

ensino fundamental das escolas públicas; 

 Acompanhar 100% das mulheres com lesões intraepiteliais de alto grau 

do colo de útero diagnosticadas nas unidades de saúde; 

 Diagnosticar 80% dos casos novos estimados de tuberculose; 

 Ampliar a taxa de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera 

de 60% para 85%, com equidade raça/cor/etnia/sexo; 

 Reduzir a taxa de mortalidade prematura de idosos (<70) por doenças 

crônicas não transmissíveis;  

 Ampliar o acesso de usuários aos Centros de Atenção Psicossocial em 

10%; 

 Implantar as linhas de cuidado em saúde mental na Atenção Básica;  

 Realizar atividades educativas em saúde bucal em 80% dos alunos das 

escolas pactuadas no Programa Saúde na Escola (PSE)  

 Aumentar a cobertura vacinal (calendário básico de vacinação da criança) 

em menores de 1 ano de 11,11% para 70%; 

 Ampliar o número de notificação de casos de doenças ou agravo 

relacionados ao trabalho de 35% para 100%;  

 Realizar 100% de ações de Vigilância Sanitária no Município;  

 Aumentar o acesso ao diagnóstico de hepatite viral através da testagem 

rápida; 
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 Ampliar as análises realizadas em amostras de água para consumo 

humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e 

turbidez de 50% para 65%;  

 Investigar 100% das Doenças Transmitidas por Alimentos (Surtos) 

notificadas.  

 

OBJETIVO 4: Ampliação e Qualificação da  Assistência Farmacêutica.  

Metas: 

 Implantar o Sistema Nacional de Assistência Farmacêutica (HORUS);  

 Criar o Remume (Relação Municipal de Medicamentos);  

 

 

OBJETIVO 5: Implantação Redes temáticas e Linhas de Cuidado 

 

REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE E LINHAS DE CUIDADO 

 Rede Cegonha:  

 

Metas: 

 Acolhimento as intercorrências na gestação com avaliação e classificação 

de risco e vulnerabilidades; 

 Acesso ao pré-natal de auto risco em tempo oportuno;  

 Realização dos exames de pré-natal em risco habitual e acesso aos 

resultados em tempo oportuno;  

 Implementação de estratégias de comunicação social e programas 

educativos relacionados à saúde sexual e reprodutiva; 

 Promoção do aleitamento materno e da complementação saudável. 
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 Acompanhamento da Puérpera na atenção básica com visita domiciliar na 

primeira semana após a realização do parto ou nascimento; 

 Orientação e oferta de métodos anticoncepcionais; 

 

 Rede Atenção Psicossocial: 

 

Metas: 

 Ampliar a Rede de Atenção Psicossocial na Atenção Básica para pessoas 

com transtornos mentais incluindo aqueles com necessidades 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas, oferecendo assistência por 

equipe multidisciplinar que deverá garantir o encaminhamento 

compartilhado. 

 Amplia o quantitativo de oficinas terapêuticas da rede de atenção básica 

promovendo um ambiente acolhedor terapêutico capacitado; 

 Garantir o acesso dos munícipes aos serviços de saúde mental; 

 Fortalecer a rede ambulatorial para atendimento de transtorno mental e 

atendimento do uso abusivo de crack, álcool e outras drogas; 

 Instituir fluxos e protocolos para integralidades das ações de saúde 

mental; 

 

 Rede Atenção às Urgências: 

 

Metas: 

 Fortalecimento do papel dos serviços de urgência e emergência do 

município como integrante do cuidado no território e regulador da 

classificação de risco, em especial nos casos de doentes crônicos 

agudizados, visando a fixação na respectiva área de abrangência; 

 Dar continuidade no processo de adequação de recursos humanos nas 

Unidades de Urgência no PA 24hs, garantir materiais permanentes, 

insumos e serviços nas Unidades de Urgência e Veículos de Remoção; 
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 Garantir que 100% dos munícipes acidentados e reguladas pelo SAMU 

192 sejam assistidos de acordo com a gravidade presumida, fortalecendo 

a integração entre os serviços de atendimento pré hospitalar móvel e fixo; 

 Manter em 100% a cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU 192) do Município; 

 Promover a modernização tecnológica e adequações na estrutura física 

do (PS 24hs – HCNSA) 

 

 Rede Atenção à Pessoa com Deficiência: 

 

Metas: 

 Capacitar a rede de atenção pré hospitalar, de urgência e emergência, 

hospitais gerais e setores de saúde, visando a integralidade dos serviços 

de saúde e assistência integral à pessoas com deficiência; 

 Melhorias de nossas Unidades de Saúde referente à atenção a pessoa 

com deficiência; 

 

LINHAS DE CUIDADO 

 

 Linha de Cuidado da Criança 

 

Metas: 

 Implantar estratégias que visem o fortalecimento da rede de assistência 

ao pré natal, parto, puerpério e puericultura, incentivar, promover e apoiar 

o aleitamento materno. 

 Manter a taxa de mortalidade infantil até 12/1000 nascidos vivos; 

 Investigar 100% dos óbitos infantil e fetal no município; 

 Garantir 70% das crianças menores de 05 anos adequadamente 

vacinadas; 

 Desenvolver ações educativas quanto a importância da vacinação; 

realizar sistematicamente a busca de crianças faltosas; 
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 Qualificar a assistência prestada no ambulatório de puericultura (crianças 

menores de 01 ano por meio da qualificação dos profissionais e estrutura 

física do ambiente; 

 

 Linha de Cuidado do Adolescente 

Metas: 

 Fortalecer a linha de cuidado integral do adolescente; 

 Mapear a rede de serviços para assistência integral ao adolescente, 

qualificar fluxos de atendimento fortalecendo a rede de proteção ao 

adolescente, promovendo ações intersetoriais para prevenção do uso de 

álcool e drogas; 

 Garantir o funcionamento do grupo de adolescentes com equipe 

multiprofissional, por meio de grupos, atividades coletivas e atividades 

físicas; 

 Desenvolver ações sistemáticas de orientação e vacinação nas escolas 

públicas (municipais e estaduais) e privadas, visando a conclusão dos 

esquemas vacinais contra hepatite B e demais vacinas indicadas para a 

faixa etária; 

 Aprimorar e ampliar as ações desenvolvidas pelos profissionais 

envolvidos no PSE (Programa de Saúde na Escola); 

 

 Linha de Cuidado da Mulher 

Metas: 

 Qualificar as ações da rede de atenção à saúde da mulher para garantia 

do acesso, acolhimento e resolutividade; 

 Manter 95% das gestantes do município cadastradas no SISPRENATAL, 

realizando pelo menos 07 consultas prénatal; 
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 Monitorar e avaliar o número de consultar de prénatal realizado nas 

unidades básicas de saúde através do SISPRENATAL; 

 Ampliar em 01% a proporção de parto normal no município; 

 Promover a discussão e implantação de políticas públicas no município 

para o incentivo a realização do parto normal; 

 Implantar em conjunto com as 10ª CRS as estratégias da Rede Cegonha, 

promover a integração da gestante com a equipe de atenção básica 

através dos grupos de gestantes; 

 Garantir a realização de duas testagens rápidas para Sífilis e HIV; 

 Monitorar o tratamento para Sífilis e HIV nas gestantes diagnosticadas 

 Identificar e garantir acompanhamento prénatal para 95% das gestantes 

de risco usuárias de drogas; 

 Realizar busca ativa de gestantes usuárias de dorgas faltosas no prénatal 

pelas UBS/UBSF; 

 Manter 100% a investigação dos óbitos em mulheres em idade fértil (MIF); 

 Garantir o acesso as imunizações preconizadas pelo protocolo do 

prénatal da Rede Cegonha a todas as gestantes inscritas no 

SISPRENATAL; 

 Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e 

tratamento oportuno do câncer de mama e do colo do útero; 

 Ampliar em 6% de exames citopatológico do colo do útero em mulheres 

de 25 a 64 anos e a população feminina na mesma faixa etária; 

 Estimular por meio de ações de educação em saúde a coleta do exame 

citopatológico cérvico vaginal na população alvo, avaliar o acesso de 

mulheres de 25 a 59 anos em situação de risco á coleta de Papanicolau 

(risco=nunca colheram exame, último exame há mais de 03 anos, 

resultado anterior alterado); 

 Ampliar em 2% o número de mamografias realizadas em mulheres de 50 

a 69 e população da mesma faixa etária; 
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 Manter em 100% de seguimento / tratamento informado de mulheres com 

diagnóstico de lesões intraepiteliais de alto grau de colo de útero através 

da busca ativa junto as Unidades de Saúde; 

 Promover capacitação e educação continuada aos profissionais 

envolvidos com Planejamento Familiar na atenção básica; 

 Aquisição / produção de material educativo em saúde sexual e 

reprodutiva e disponibilização deste para as UBS e Escolas; 

 

 Linha de Cuidado do Homem 

 

Metas: 

 Implementar, fortalecer e aperfeiçoar a iniciativas prioritárias da Politica 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) 

 Desenvolver estratégias para ampliação da atenção integral a Saúde do 

Homem nas UBS, com o incremento de profissionais de referência e a 

implantação de protocolos de atendimento na Atenção Básica (conforme 

serviço de referência) 

 

 Linha de Cuidado do Idoso 

Metas: 

 Intensificar as ações intersetoriais, com implantação dos protocolos de 

assistência ao portador de hipertensão e diabetes mellitus, monitorando a 

mortalidade por doenças respiratórias crônicas e fortalecer o programa de 

combate ao tabagismo no município; 

 Reduzir em 5% a taxa de mortalidade prematural (<70 anos) doenças 

crônicas não transmissíveis; 

 Reduzir de 2% ao ano a taxa de internação hospitalar de pessoas idosas 

por fratura de fêmur; 

 Implementar ações de vigilância e educativas de prevenção de queda e 

fratura de fêmur em pessoas idosas nas Unidades Básicas de Saúde; 
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 Qualificar as equipes para o atendimento aos HAS e DM da atenção 

básica; 

 Implantar o protocolo vigente de HAS e DM; 

 

AÇÕES TRANSVERSAIS 

 Saúde Bucal 

Metas: 

 Qualificar a atenção odontológica no município, atenção básica e 

especializada; 

 Ampliar a média de ação coletiva de escovação dental supervisionada; 

 Reduzir o percentual de exodontia realizada em relação aos 

procedimentos; 

 Adequar o numero de servidores (dentistas e auxiliares de saúde bucal) 

por meio de remanejamento, ampliação de jornada e/ou contratação 

ampliando a cobertura populacional das Equipes de Saúde; 

 Desenvolver estratégias visando a ampliação do acesso da população à 

consulta odontológica; 

 Ampliar a oferta dos serviços conforme necessidade e projetos em acordo 

com portarias ministeriais de incentivo financeiro; 

 Fortalecer o fluxo de encaminhamentos, por meio dos boletins de 

referência e contra referência, entre as ASB da atenção básica e Equipe 

CEO; 
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 Alimentação e Nutrição 

Metas: 

 Fortalecer as ações de promoção da alimentação saudável e implementar 

o monitoramento em situações de risco para doenças e agravos 

previníveis; 

 Qualificar o serviço de nutrição na Atenção Básica visando à promoção e 

proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos; 

 Garantir a continuidade dos Programas de Alimentação e Nutrição na 

rede de atenção a saúde com aprimoramento dos fluxos e articulação 

intersetorial (Sec. Mun. De Educação e Assistência Social); 

 Ampliar o número de famílias beneficiadas pela Bolsa Família, 

acompanhadas na condicionalidade de saúde, por meio de avaliação 

antropométrica e nutricional; 

 Implementar as ações de Vigilância Nutricional e Alimentar em adultos  e 

idosos priorizando os portadores de diabetes nas Unidades Básicas de 

Saúde; 

 Estruturar a Vigilância Alimentar e Nutricional da população adstrita com 

vistas à estratificação de risco para o cuidado do sobrepeso e obesidade; 

 Implementar as ações de Vigilância Nutricional e Alimentar em crianças e 

gestantes nas UBS; 

 Realizar a Vigilância Alimentar e Nutricional da população adstrita com 

vistas à estratificação de risco para o cuidado da obesidade e 

desnutrição; 
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 Saúde do Trabalhador 

Metas: 

 Promover ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador; 

 Estruturar o Núcleo Municipal de Saúde do Trabalhador, garantindo 

estrutura adequada para as ações de Vigilância em saúde do trabalhador; 

 Garantir que os casos suspeitos e / ou confirmados de doenças / agravos 

relacionados ao trabalho sejam notificados no Município; 

 Capacitar e sensibilizar os profissionais da rede municipal de saúde 

através de ações de educação permanente; 

 Realizar matriciamento em atenção e Vigilância em Saúde do Trabalhador 

adulto e infanto-juvenil nos serviços de atenção primária; 
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GESTÃO EM SAÚDE 

 

Diretriz: Estimular processos de gestão de qualidade e o uso eficiente dos 

recursos públicos, acompanhando de forma sistemática as politicas e os 

processos de trabalho, assegurando as práticas legais de financiamento no 

SUS/RS, bem como fortalecer e expandir a infraestrutura do SUS no Rio Grande 

do Sul. 

 

OBJETIVO 06: Institucionalização do Planejamento, Monitoramento e 

avaliações do SUS. 

Metas:  

 Viabilizar a implantação das metas do PMS/14 – 17; 

 Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas no setor saúde por meio dos 

indicadores e reuniões periódicas com os coordenadores das ações em 

saúde. 

 

OBJETIVO 07: Financiamento e Investimento em Saúde. 

Metas: 

 Garantir a aplicação de 15% dos tributos municipais em ações e serviços 

em saúde; 

 Captar recursos, por meio de convênios Estaduais e Federais junto ao 

Ministério da Saúde para implantação de novas ações e programas de 

saúde. 
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OBJETIVO 08: Fortalecimento das instâncias de participação social. 

Metas: 

 Incentivar a participação do CMS nas diversas ações desenvolvidas no 

Município; 

 Instrumentalizar os conselheiros Municipais de Saúde, por meio de 

atividades de Educação Permanente; 

 Realizar Conferência Municipal de Saúde em 2015; 

 Implantar o serviço de ouvidoria municipal que receberá as demandas 

municipais de saúde;  

  

OBJETIVO 09: Ampliação e Qualificação da Regulação. 

Metas: 

 Qualificar a equipe e a estrutura do Setor responsável pelo agendamento 

de exames e consultas – TFD (tratamento fora domicílio); 

 

OBJETIVO 10: Fortalecimento da Auditoria. 

Metas: 

 Qualificar a comunicação e acesso ao serviço de auditoria estadual e 

federal. 

OBJETIVO 11: Fortalecimento da Infra-Estrutura. 

Metas: 

 Realizar reformas e manutenção nas estruturas da UBS; 

 Construir 01 (uma) UBS para ESF 01; 

 Equipar as UBS/ESF a fim de qualificar a assistência 
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OBJETIVO 12: Gestão de Tecnologia da informação. 

Metas: 

 Informatizar as UBS de forma integrada; 

 Adquirir software de gestão dos serviços de saúde municipais, integrado a 

base de dados dos programas de informação. 

OBJETIVO 13: Gestão do Trabalho. 

Metas: 

 Qualificar o quadro funcional ampliando o número de trabalhadores do 

SUS com vinculo protegido; 

 Criar e implantar o Plano de Carreira dos Trabalhadores do SUS. 

EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE COLETIVA 

DIRETRIZ: Incentivar ações de educação e pesquisa em saúde tendo em vista 

contribuir para o desenvolvimento tecnológico e a qualificação do sistema único 

de saúde no Rio Grande do Sul, fortalecendo a Escola de Saúde pública como 

polo de formação de trabalhadores, gestores e conselheiros de saúde. 

OBJETIVO 14: Desenvolvimento de Estratégias de Educação Permanente 

em Saúde. 

Metas: 

 Instrumentalizar o NUMESC e sua equipe para realização das ações de 

Educação Permanente no Município; 

 Apoiar a realização de estudos em parceria com as Instituições de Ensino 

que contribuem para o fortalecimento das ações em saúde; 

 Desenvolver ações de Educação Permanente que permitam o diálogo 

entre o quadrilátero de atores (Trabalhadores, Controle Social, Gestores e 

Instituições de Ensino); 

 Planejar e desenvolver ações visando à integração ensino – serviço. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do conjunto de ações estabelecidas nesse Plano 

Municipal de Saúde para o período de 2014 a 2017 deverá garantir o alcance 

das metas para a melhoria da saúde da população. 

A implementação das ações propostas tem se baseado na necessidade 

de compatibilizar as propostas das conferências municipais de saúde, as 

necessidades levantadas pelos profissionais que atuam na atenção básica, as 

definições das políticas ministeriais e estaduais, demandas locais, análises 

técnicas e proposições do próprio serviço dentro dos limites orçamentários e 

financeiros e a legislação vigente. 

O resultado final a ser alcançado dependerá do conjunto de 

determinantes da saúde dentro da conjuntura política e econômica. 

As programações anuais de saúde deverão detalhar, ajustar e redefinir as 

ações estabelecidas nesse Plano Municipal de Saúde buscando o 

aperfeiçoamento do serviço de saúde para o alcance das metas com o devido 

acompanhamento do Conselho Municipal de Saúde. 

Após a aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde, esse Plano 

substituíra o Plano Municipal de saúde 2008 – 2011, obedecendo normatização 

vigente. 

 


