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1. INTRODUÇÃO

O Plano Municipal de Saúde – PMS, constitui o Instrumento de Gestão mais
importante do Sistema Único de Saúde (SUS), definindo as intenções e os resultados
que serão buscados pela gestão no próximo triênio.
Com base na premissa do Planejasus, na Lei complementar 141/2012 e no
Relatório Anual de Gestão/2011, a equipe multisetorial da Secretaria Municipal de
Saúde de São Sepé, juntamente com equipe técnica da 4ª CRS deram início ao
processo de elaboração do Plano Municipal de Saúde 2015-2017. Desta forma,
coordenou-se uma série de encontros objetivando a análise dos dados situacionais,
indicadores demográficos, financeiros, epidemiológicos e de morbimortalidade do
município, que nortearam a elaboração do Plano Municipal de Saúde.
Entendendo que uma gestão qualificada requer a constituição, monitoramento
e avaliação dos indicadores de Saúde com a descentralização de tomada de decisões
e planejamento do processo de trabalho, buscou-se na elaboração do PMS a
participação de uma equipe multiprofissional.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL
►Aperfeiçoar o Sistema Municipal de Saúde, proporcionando à população uma
melhoria no acesso universal e igualitário aos meios de promoção e assistência a
saúde, equacionando a oferta de serviços com a demanda populacional, através de
ações programáticas que atendam as necessidades dos usuários do SUS.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
►Identificar e analisar a situação de saúde do município, através de seus
indicadores.
► Consolidar o Plano Municipal de Saúde - PMS como eixo norteador de todas as
ações de saúde, harmonizado com as diretrizes estaduais e nacionais.
► Cruzar os dados epidemiológicos com os indicadores de saúde municipais, em
cada ciclo de vida, para o fortalecimento das ações visando a resolutividade da
assistência prestada ao usuário do Sistema Único de Saúde - SUS.
► Propor maior participação dos trabalhadores de saúde, em conjunto com a
comunidade, divulgando o Plano Municipal de Saúde – PMS, com seus objetivos e
metas.
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3. ANÁLISE SITUACIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
3.1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
A história do Município de São Sepé começa com a idéia de construir uma
capela em honra a Nossa Senhora da Conceição. O líder dessa iniciativa foi
Francisco Antônio de Vargas e o lugar escolhido ficava à margem do Arroio São
Sepé. Em 1829, Francisco Antônio de Vargas e seus companheiros obtiveram a
licença para a construção da capela, concedida pelo Vigário Geral, Antônio Vieira
da Soledade. Em 15 de fevereiro de 1830, Francisco Antônio de Vargas e seus
companheiros chegam ao local escolhido e levantam uma grande cruz de ipê,
marcando o terreno para a construção da capela que, inicialmente, foi construída
para homenagear Nossa Senhora Conceição, porém não existe nenhum documento
que mencione a data em que os sepeenses começaram a chamar Nossa Senhora das
Mercês de Padroeira de São Sepé.
O Município de São Sepé foi criado no dia 29 de abril de 1876, pela Lei
Provincial nº 1029, no governo de Alencar Araripe, Presidente da Província, com
territórios dos municípios de Caçapava do Sul e Cachoeira do Sul. Em 15 de março
de 1877, o Município foi instalado solenemente. Existem duas versões a respeito da
origem do nome São Sepé. A popular diz que o município recebeu esse nome em
homenagem à memória do valente guerreiro Sepé Tiaraju que nasceu, viveu e
combateu nos Sete Povos das Missões, na época pré- açoriana.
Os missionários ensinavam que ganhariam o céu aqueles que tombassem em
luta pela defesa das Reduções Cristãs contra os exploradores. Por esse motivo,
segundo a tradição, o guerreiro morto passou a ser invocado como São Sepé,
tornando-se assim símbolo do sentimento indígena de libertação. A marca dessa
santidade seria um sinal branco, em forma de cruz, no alto da testa – o lunar de Sepé
– com que ingressou no imaginário popular. A outra versão é apresentada pelo
historiador Paulo Xavier, embasado em documento, fornecido pelo historiador
Arnaldo Bruxel e na informação de José Saldanha, governador das Missões de 1803
a 1805. Afirma que São Sepé teve origem em uma estância missioneira já existente
em 1751, chamada San Sepé e que o nome São Sepé que se atribuiu ao município
não tem relação direta com o índio Sepé Tiaraju.
No entendimento de Xavier, muito antes do surgimento de São Sepé – na
História do Rio Grande do Sul, já existia junto às barrancas do Uruguai, um
topônimo San Sepé. Outra abordagem está presente entre pesquisadores e estudiosos
das Missões e da sua abrangência e influência na região do atual município de São
Sepé e de outros que lhe são próximos, diz respeito à presença do Índio Sepé Tiaraju,
enquanto personagem histórico real. Essa verdade histórica, incontestável, tem
merecido atenção especial no intuito de resgatar o significado deste Sepé Tiaraju na
cultura dessas localidades. São Gabriel e São Sepé são dois municípios que têm
interesses históricos culturais muito próximos à figura de Sepé Tiaraju. São Gabriel
porque guarda, com justo orgulho, o local onde teria ocorrido a morte do Guerreiro
13

das Missões. São Sepé porque um misto de lenda e verdade faz crer que o corpo de
Tiaraju, após ferido mortalmente, teria sido enterrado em grutas da região,
acreditando a memória popular tratar-se da Gruta do Marco, localizada em território
sepeense.
Não se deve esquecer a crença popular de que a Pulquéria – aprazível recanto
do Rio São Sepé – teria sido uma apaixonada índia de um guerreiro índio que nessas
lutas partiu para nunca mais voltar. As lágrimas de dor e saudade, da apaixonada e
inconsolável Pulquéria deram origem às corredeiras e quedas de água que a
homenageiam. Talvez com o análogo significado ao da verdade histórica
fundamentada ou ao do imaginário mítico-folclórico popular, cresce o
reconhecimento do valor e da importância de Sepé Tiaraju. Os movimentos sociais
e as diferentes confissões religiosas, modernamente, têm exaltado Sepé Tiaraju
como figura ímpar, destacando-o com méritos, não apenas de guerreiro e líder, mas
incluindo-o no luminoso rol dos bem aventurados, invocando-o e exaltando-o como
mártir e santo popular da luta e da resistência da sofrida população latino-americana.
Seja qual for à origem do nome de São Sepé, este nome por si só, é legenda e orgulho,
ultrapassando os limites da historicidade formal para situar-se no patamar da
consagração popular definitiva.

14

3.2. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO
O município de São Sepé localiza-se na região centro ocidental do Estado do
Rio Grande do Sul. Com cerca de 24 mil habitantes, tem a economia voltada para
atividades agropastoris, com forte produção de grãos como arroz e soja, além disso,
o setor de serviços e comércio tem boa representatividade nos índices do município.
O Município de São Sepé/RS está localizado na Região Central do Estado do
Rio Grande do Sul, distante 265 km da Capital Porto Alegre. Segundo Censo do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 2010 possui 23.766 (vinte e
três mil, setecentos e sessenta e seis) habitantes, sendo estimada para 2014 uma
população de 24.448 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito) habitantes.
A população do município reduziu, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010,
à taxa de -0,34% ao ano, passando de 24.626 para 23.798 habitantes, conforme dados
do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010, a população total
era de 23.798 residentes.

Figura 1: Mapa com localização de São Sepé

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano – 2013.
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3.3. REGIÃO DE SAÚDE
O Município de São Sepé, pertence a 4ª CRS, com sede no município de Santa
Maria, sendo subdividida em duas Regiões de Saúde - Região Verdes Campos e
Região Entre Rios.
O Município de São Sepé está inserido na Região Verdes Campos (R1),
composta por 21 municípios que possui uma população de 417.906 habitantes
(IBGE, 2011), a qual contempla ações e serviços de atenção básica, urgência e
emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e
vigilância em saúde. Também conta com uma Comissão Intergestores Regional –
CIR, responsável pelo planejamento e pactuação regional.

Figura 02 – Região de Saúde Verdes Campos
Figura 03 - Região de Saúde Verdes Campos (R1), RS, 2012

Figura 03

Figura 02

Fonte: ASSTEPLAN/SES/RS
1- Santa Maria; 2- Quevedos; 3- Julio de Castilhos; 4- Pinhal Grande; 5- Toropi; 6- São
Martinho da Serra; 7- Nova Palma; 8- São Pedro do Sul; 9- Itaara; 10- Ivora; 11- Faxinal do
Soturno; 12- Dona Francisca; 13- Silveira Martins; 14- São João Polesine; 15- Agudo; 16Dilermando Aguiar; 17- Restinga Seca; 18- Paraíso do Sul; 19- Formigueiro; 20- São Sepé; 21Vila Nova do Sul.
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3.4. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DO MUNICIPIO
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) - São Sepé é
0,708(2010), o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto
(IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do
município é da Longevidade, com índice de 0, 871, seguida de Renda, com índice
de 0, 708, e de Educação, com índice de 0, 576. No período entre 2000 e 2010 0
IDHM passou de 0, 614 para 0,708, o que demonstra uma taxa de crescimento de
15,31%; nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu foi a educação (0, 125)
seguida por longevidade e renda.
Tabela 1: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - São Sepé RS

IDHM e componentes

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,293

0,451

0,576

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo

24,59

34,50

42,98

% de 5 a 6 anos frequentando a escola

32,97

62,67

89,84

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 52,14

70,52

88,80

fundamental
% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo

28,71

49,86

57,73

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo

13,73

23,05

30,11

IDHM Longevidade

0,717

0,795

0,871

Esperança de vida ao nascer (em anos)

68,02

72,68

77,23

IDHM Renda

0,617

0,645

0,708

Renda per capita (em R$)

371,60

443,68

656,77

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano, 2013.

3.5. DADOS DEMOGRÁFICOS
A população em 2010 era de 23. 798 habitantes, sendo 49,49% masculino e
50,51% feminino, com 79,09% vivendo na área urbana e 20,91% na área rural.
Segundo estimativa do IBGE em julho de 2014 a população seria de 24.448.
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Tabela 2: População Total, por Gênero, Rural/Urbana - São Sepé - RS
População

População

% do

População

% do

População

% do

(1991)

Total

(2000)

Total

(2010)

Total

(1991)

(2000)

(2010)

24.226

100,00

24.621

100,00

23.798

100,00

Homens

12.095

49,93

12.243

49,73

11.777

49,49

Mulheres

12.131

50,07

12.378

50,27

12.021

50,51

Urbana

17.892

73,85

18.926

76,87

18.821

79,09

6.334

26,15

5.695

23,13

4.977

20,91

População
total

Rural

Fonte: Atlas do Desenvolvimento humano, 2013.

Figura 04: Distribuição da população urbana e rural.

Fonte: IBGE, censo demográfico 2010.
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Figura 05: Pirâmide etária de São Sepé

Fonte: DATASUS/IBGE – Estimativa no ano de 2012.

Entre 2000 e 2010, a população de São Sepé cresceu a uma taxa média anual
de -0,34%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a
taxa de urbanização do município passou de 76,87% para 79,09%.
A esperança de vida ao nascer aumentou 4,6 anos na última década, passando
de 72,7 anos em 2000 para 77,2 anos em 2010, acima da média brasileira que em
2010 era de 73,9 anos e do Estado do Rio Grande do Sul que era de 75,4 anos.

3.6. INFRA-ESTRUTURA
A população em domicílios com água encanada (2010) é de 90,28%, com
energia elétrica é de 99,31% e a coleta de lixo urbana chega a 98,43% dos domicílios.

3.7. EDUCAÇÃO
No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 89,84%,
em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os
anos finais do ensino fundamental é de 88,80%; a proporção de jovens de 15 a 17
anos com ensino fundamental completo é de 57,73%; e a proporção de jovens de 18
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a 20 anos com ensino médio completo é de 30,11%. Entre 1991 e 2010, essas
proporções aumentaram, respectivamente, em 56,87 pontos percentuais, 36,66
pontos percentuais, 29,02 pontos percentuais e 16,38 pontos percentuais.
Em 2010, 86,16% da população de 6 a 17 anos do município estavam cursando
o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série. Em 2000 eram
86,11%
e
em
1991
86,61%.
Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 12,97% estavam cursando o ensino superior em
2010. Em 2000 eram 8,75% e em 1991 4,40%. A escolaridade da população adulta
é importante indicador de acesso a conhecimento e também compõe o IDHM
Educação.
3.8. RENDA
A renda per capita média de São Sepé cresceu 76,74% nas últimas duas
décadas, passando de R$ 371,60 em 1991 para R$ 443,68 em 2000 e para R$ 656,77
em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de
3,04%.
A taxa média anual de crescimento foi de 1,99% entre 1991 e 2000 e 4,00%
entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar
per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 40,11% em
1991 para 27,44% em 2000 e para 10,78%, em 2010.

Tabela 3: Renda, Pobreza e Desigualdade - São Sepé - RS
1991

2000

2010

Renda per capita (em R$)

371,60

443,68

656,77

% de extremamente pobres

13,24

8,83

4,18

% de pobres

40,11

27,44

10,78

0,59

0,55

0,51

Índice de Gini*
Fonte: Atlas do desenvolvimento humano, 2013.

*É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a
diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1,
sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1
significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar.
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3.9. TRABALHO
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais, ou
seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa, passou de 60,21%
em 2000 para 63,90% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação, ou seja,
o percentual da população economicamente ativa que estava desocupada, passou de
13,18% em 2000 para 5,02% em 2010. Conforme os dados expostos a seguir:

Tabela4: Ocupação da população de 18 anos ou mais - São Sepé - RS
2000

2010

Taxa de atividade

60,21

63,90

Taxa de desocupação

13,18

5,02

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais

51,06

49,11

% dos ocupados com fundamental completo

39,11

49,58

% dos ocupados com médio completo

24,39

31,59

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m.

55,38

34,62

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m.

80,02

76,59

Percentual dos ocupados com rendimento de até 5 salários mínimo

94,62

93,71

Nível educacional dos ocupados

Rendimento médio

Fonte: atlas do desenvolvimento humano, 2013.

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do
município, 31,03% trabalhavam no setor agropecuário, 0,38% na indústria extrativa,
5,44% na indústria de transformação, 5,74% no setor de construção, 0,77% nos
setores de utilidade pública, 13,77% no comércio e 40,03% no setor de serviços.

3.10. VULNERABILIDADE SOCIAL

Entre 2000 e 2010, houve uma redução de diversos indicadores que
evidenciam a situação de vulnerabilidade social. Houve redução do percentual de
mortalidade infantil, de crianças fora da escola, de pessoas entre 15 e 24 anos
vulneráveis à pobreza e da taxa de atividade de crianças de 10 a 14 anos. No entanto,
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houve aumento no índice de mulheres de 10 a 14 anos que tiveram filhos, e no
número de mulheres chefes de família.

Tabela 5: Vulnerabilidade Social - São Sepé - RS

Crianças e Jovens

1991

2000

2010

Mortalidade infantil

23,63

17,60

10,00

-

88,88

71,00

18,97

5,93

2,68

-

20,99

11,35

1,44

1,93

2,11

-

4,30

5,22

6,13

11,06

16,75

3,88

4,38

2,33

19,49

16,83

8,15

64,66

51,81

29,84

-

52,17

45,26

68,17

86,59

94,07

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola
% de crianças de 6 a 14 fora da escola
% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não
trabalham e são vulneráveis, na população dessa faixa.
% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos
Taxa de atividade - 10 a 14 anos
Família
% de mães chefes de família sem fundamental e com filho
menor, no total de mães chefes de família.
% de vulneráveis e dependentes de idosos
% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda
domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais
Trabalho e Renda
% de vulneráveis à pobreza
% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo
e em ocupação informal
Condição de Moradia
% da população em domicílios com banheiro e água encanada
Fonte: Atlas do desenvolvimento humano, 2013.
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4. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
4.1. MORTALIDADE
Tabela 6: Mortalidade de ambos os sexos (coef./100.000 hab) – São Sepé
2010

2011

2012

2013

73,9

428,6
96,6

433,9
143,2

418,2
84,5

473
89,9

Doenças
Isquêmicas
do Coração

65,7

92,4

59

105,6

85,8

Infarto do
Miocárdio
Pneumonia

32,8

46,2

42,1

84,5

65,4

28,7

63

71,6

25,3

49

C.A. Pulmão

65,7

16,8

46,3

29,6

45

Acidentes de
transporte

12,3

37,8

4,2

12,7

20,4

Causas evitáveis
Doenças
cerebrovasculares

2009
-

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Gráfico 1: Mortalidade de ambos os sexos (coef./100.000 hab) – São Sepé

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM
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Gráfico 2: Mortalidade de ambos os sexos (coef./100.000 hab) – RS

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Com relação à mortalidade, em ambos os sexos, observa-se que a maior parte
das mortes ocorre devido a causas que poderiam ser evitadas; entre as quais se
destacam as doenças cerebrovasculares, doenças isquêmicas do coração e Infarto do
Miocárdio. Além disso, os dados revelam índices variáveis nos últimos anos, com
relação às mortes por Pneumonia, Câncer de Pulmão e Acidentes de Transporte,
havendo um crescimento das mortes por essas três causas em 2013.

Gráfico 3: Mortalidade sexo feminino (coef./ 100.000 hab.)

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
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Analisando as causas de mortalidade no sexo feminino no Estado no RS,
evidencia-se o Câncer de Mama e o Câncer de Útero. Nos últimos anos houve uma
diminuição das mortes por Câncer de Mama no Estado, mas em 2013 esse índice
praticamente dobrou.
Em São Sepé as mortes por Câncer de Útero de 2010 a 2012 estavam
totalmente controladas, não indicando mortes devido a essa causa; mas em 2013 os
índices aumentaram significativamente, estando em índice superior ao registrado no
estado do RS. Já em relação às mortes por Câncer de Mama, houve uma redução dos
casos em comparação com anos anteriores, estando os índices abaixo dos
apresentados pelo estado do RS.

Gráfico 4: Mortalidade sexo masculino (coef./ 100.000 hab.)

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

A principal causa de morte entre os homens é o Câncer de Pulmão, seguido
do Câncer de Próstata. Esses indicadores de mortalidade tiveram crescimento
acentuado no ano de 2013, superando os índices do Estado do RS.
As duas causas de mortalidade no sexo masculino refletem a falta de
informação e preconceito dos homens em relação aos cuidados com a sua saúde
e os riscos do uso indiscriminado do tabaco e outras drogas.
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Tabela 7: Principais causas de óbitos CID 10 São Sepé 2008 – 2012 (DATA SUS)
2008

2009

2010

2011

2012

258,2

213,5

256,3

290,7

278,8

135,3

193

147

206,4

215,4

Doenças do
Aparelho
Respiratório

82

78

176,5

151,7

114

Causas
externas de
morbidade e
mortalidade
Sint sinais e
achad anorm
ex clín e
laborat

90,2

69,8

79,8

37,9

50,7

45,1

102,6

88,2

16,9

42,2

Doenças do
Aparelho
Circulatório
Neoplasias

Gráfico 5: Principais causas de óbitos CID 10 São Sepé 2008 – 2012 (DATA SUS)

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
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Tabela 8: Principais Causas de Óbitos CID 10 Rio Grande Do Sul 2008 – 2012 (DATA SUS)
2008

2009

2010

2011

2012

208

212,7

218,7

221,8

210,6

146,2

146,1

154,8

156,1

159,6

Doenças do
Aparelho
Respiratório

73,1

86

85,6

93,5

89,2

Causas
externas de
morbidade e
mortalidade
Sint sinais e
achad anorm
ex clín e
laborat

68,1

67,4

67,9

66,8

70,3

29

32,4

32,5

34,4

35,1

Doenças do
Aparelho
Circulatório
Neoplasias

Gráfico 6: Principais Causas de Óbitos CID 10 Rio Grande Do Sul 2008 – 2012 (DATA SUS)
Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM

Em geral as causas de óbitos CID 10, em São Sepé, nos últimos quatro anos
analisados (2008-2012), aumentaram significativamente para doenças do Aparelho
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Circulatório, Neoplasias e Doenças do Aparelho Respiratório, enquanto os índices
do Estado do RS mantiveram constantes. Entre os demais dados analisados os
indicadores apresentam indicadores que variam de ano a ano não havendo
estabilidade. A análise desses dados evidencia a necessidade de planejar ações de
saúde a fim de conter os fatores determinantes de adoecimento que levam a essas
causas de óbito.

4.2. MORBIDADE
Analisando os indicadores de saúde em relação a morbidade da população do
município de São Sepé apresentamos as seguintes constatações:
Gráfico 7: AIDS (100.000 hab.) morbidade

Fonte: SAGE – Situação de Saúde

As taxas de incidência de AIDS, em São Sepé, apresentaram acelerado
crescimento nos anos de 2009 e 2010; no entanto, apesar da elevada incidência, não
havia registro de mortalidade por essa causa. Em 2011 houve expressiva queda
desses índices, porém em 2012 triplicou a taxa de incidência da doença e houve
registro de índice de mortalidade de 8,44.
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Gráfico 8: Tuberculose (10.000 HAB)

Fonte: SAGE – Situação de Saúde

Gráfico 9: Tuberculose percentual (%)

Fonte: SAGE – Situação de Saúde

Em relação à morbidade, houve redução expressiva de incidência e
mortalidade por Tuberculose de todas as formas, assim como, na taxa de incidência
de Tuberculose Bacilífera nos últimos seis anos analisados. (2008-2013).
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Gráfico 10: Hepatites Virais - Casos Confirmados Notificados no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação – SINANNET
Fonte: SAGE: Situação de Saúde

Os dados epidemiológicos referentes às Hepatites Virais, casos esses
notificados no SINANMET no período de 2011 a 2014, demonstram crescimento
dos índices para Hepatite Vírus tipo C, significativamente, e Hepatite Vírus tipo B,
em menor proporção.

Gráfico 11: Sífilis Congênita (Número Absoluto) morbidade

Fonte: SAGE – Situação de Saúde

O controle da Sífilis Congênita que ocorria nos anos de 2009 e 2010 foi
interrompido pelo crescimento significativo dos casos entre gestantes e menores
de 1 ano nos últimos anos pesquisados.
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Gráfico 12: Internações Causas Sensíveis Atenção Básica

Fonte: SAGE – Situação de Saúde

As internações hospitalares, por causas sensíveis a Atenção Básica,
permanecem estáveis, havendo uma inexpressiva redução desses índices nos últimos
dois anos analisados (2012-2013). Esses índices apesar de estáveis, mostram-se
abaixo dos índices apresentados pelo Estado do RS.

Tabela 9: Morbidade 0 - 4 ANOS (1000 HAB.) São Sepé e RS

2009

Doenças do
Aparelho
Respiratório
Algumas
Afec.
Originadas
no período
perinatal
Algumas
doenças
Infecciosas
e parasitárias

45,5

2010
São
RS
Sepé
128,6
49,5

2011
São
RS
Sepé
102,5
43

2012
São
RS
Sepé
108
43,3

2013
São
RS
Sepé
123,6 42,8

19,5

12,2

27,3

18

23,5

18,2

21,1

18

14,1

18

18,8

15,5

27,3

16,7

8,6

12,7

12,5

14

11

12,4

São
Sepé
136

RS
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Gráfico 13: Morbidade 0 - 4 ANOS (1000 HAB.) São Sepé e RS

Fonte: SAGE – Situação de Saúde

Entre as principais causas de morbidade entre crianças de 0 a 4 anos, ambos
os sexos, estão as doenças do aparelho respiratório em índices bem acima dos
apresentados pelo Estado do RS, os quais se mantêm estáveis sem redução dos
índices nos últimos anos analisados.
As doenças infecciosas e parasitárias apresentam índices que variáveis no
decorrer dos anos analisados, mas estando sempre abaixo dos apresentados pelo
Estado do RS.

Tabela 10: Morbidade 5 - 9 ANOS (1000 HAB.) São Sepé e RS Ambos os Sexos
2009

Doenças do
Aparelho
Respiratório
Algumas
doenças
infecciosas e
parasitárias
Lesões
envenenamento
e
outras conseq.
causas
externas

São
Sepé
31,6

2010
RS

RS

2011
São
RS
Sepé
31
8,4

2012
São
RS
Sepé
27,1
8,6

2013
São
RS
Sepé
20,5
8,3

8,4

São
Sepé
35,5

9,6

6,5

3,8

11,2

4,5

5,3

3,4

4

3,2

2,6

2,8

6

3

4,6

3,2

2,6

3

2,6

3,1

2,6

3

32

Gráfico 14: Morbidade 5 - 9 ANOS (1000 HAB.) São Sepé e RS Ambos os Sexos

Fonte: SAGE – Situação de Saúde

As taxas de morbidade, na faixa etária de 5 a 9 anos, ambos os sexos,
apresentam também as doenças do aparelho respiratório, como na faixa etária
inferior, com índices elevados em relação aos do Estado do RS, com discreta redução
no ano de 2013, em relação aos demais anos analisados.
As doenças infecciosas e parasitárias, nos anos analisados, vêm apresentando
redução dos índices para essa faixa etária. Outra causa comum de morbidade, a essa
faixa etária, são as lesões por envenenamento e outras conseqüências ou causas
externas que mesmo presentes estão em redução.

Tabela 11: Morbidade 10- 14 ANOS (1000 HAB.) São Sepé e RS Ambos os Sexos

2009

Doenças do
Aparelho
Respiratório
Algumas
doenças
infecciosas e
parasitárias
Lesões
envenenamento
e
outras conseq.
causas externas

RS

2010
São
RS
Sepé
3
3,2

2011
São
RS
Sepé
11,6
3,2

2012
São
RS
Sepé
8,5
3,1

2013
São
RS
Sepé
10,6
2,9

São
Sepé
12,4

3,7

3,4

2,1

4,7

2

1,6

1,8

4,2

1,5

3,2

1,3

2,8

2,7

1,6

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

0,5

2,5
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Gráfico 15: Morbidade 10- 14 ANOS (1000 HAB.) São Sepé e RS Ambos os Sexos
Fonte: SAGE – Situação de Saúde

Na faixa etária de 10 a 14 anos, ambos os sexos, também as doenças do
aparelho respiratório apresentam índices elevados e sem redução significativa nos
anos analisados.

Tabela 12: Morbidade 15- 19 ANOS (1000 HAB.) São Sepé e RS Ambos os Sexos

Transtornos
mentais
comportamentais

2009
São
RS
Sepé
10,6
2,9

2010
São
RS
Sepé
5,1
3,3

2011
São
RS
Sepé
6,7
3,2

2012
São
RS
Sepé
6,2
3

2013
São
RS
Sepé
3,6
3,1

Doenças
Aparelho
Respiratório

10,1

2,9

6,7

2,3

4,1

2,2

6,7

2,4

2,6

2,4

Doenças do
aparelho
geniturinário

4,8

3

4,1

3

4,6

3,2

5,7

3,4

5,2

3,3

Gráfico 16: Morbidade 15- 19 ANOS (1000 HAB.) São Sepé e RS Ambos os Sexos

Fonte: SAGE – Situação de Saúde

As duas principais causas de morbidade nessa faixa etária, ambos os sexos,
são as doenças do Aparelho Geniturinário e os Transtornos Mentais e
Comportamentais.
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Tabela 13: Morbidade 20- 29 ANOS (100.000 HAB.) São Sepé e RS Sexo Feminino
2009
São
RS
Sepé
56,6
170,6

2010
São
RS
Sepé
159,5

2011
São
RS
Sepé
62,1 141,1

2012
São
RS
Sepé
373,4
140

2013
São
RS
Sepé
311,1 129,8

Doenças
Aparelho
Respiratório

565,6

315,6

495,3

222,5

434,5

205,3

435,6

196,5

373,4

187,1

Doenças do
Aparelho
Digestivo

452,5

410,2

495,3

440,2

310,4

427,8

435,6

473,6

497,8

451

866,9

536,1

560

539,5

933,4

474,7

277

311,1

257,9

Neoplasias

Doenças do
aparelho
geniturinário
Transtornos
mentais
comportamentais

565,6 532,8

395,9

242,4

866,9

280

744,9

324,7

529,1

296,1

305,3

Gráfico 17: Morbidade 20- 29 ANOS (100.000 HAB.) São Sepé e RS Sexo Feminino
Fonte: SAGE – Situação de Saúde

Os indicadores de morbidade na faixa etária de 20 a 29 anos, no sexo
feminino, apresentam expressivo índice de Doenças do Aparelho Geniturinário,
seguida das Doenças do Aparelho Digestivo. Sendo que os índices de morbidade por
Doenças do Aparelho Geniturinário representam quase o dobro dos índices do
Estado do RS.
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Tabela 14: Morbidade 30- 59 ANOS (100.000 HAB.) São Sepé e RS Sexo Feminino

Neoplasias

2009
São
RS
Sepé
616,5
696,3

2010
São
RS
Sepé
789,3
699,9

2011
2012
São
RS
São
RS
Sepé
Sepé
690
673 1241,3 703,3

2013
São
RS
Sepé
1160 672,8

Doenças
Aparelho
Respiratório

1193,3

545

1052,4

479,8

750,8

452,1

732,6

415,2

793,6 419,4

Doenças do
Aparelho Digestivo

835,2

757,2

991,7

759,8

933,4

751

1099

821,5

630,8 820,7

Doenças do
aparelho
geniturinário

835,2

629

890,5

632,6

669,6

616,6

875

650

610,5 586,3

Transtornos
mentais
comportamentais

676,2

320,6

829,8

351,9

933,4

366,7

570

354

61
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Gráfico 18: Morbidade 30- 59 ANOS (100.000 HAB.) São Sepé e RS Sexo Feminino
Fonte: SAGE – Situação de Saúde

No período de 2009 a 2013 ocorreu no município um elevado crescimento dos
índices de morbidade por Neoplasias, no sexo feminino, para essa faixa etária.
Salienta-se como positiva a importante redução da morbidade por Transtornos
Mentais e Comportamentais, resultado da atuação da Saúde Mental pelas ações do
CAPS I.
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Tabela 15: Morbidade 60 ANOS OU + (100.000 HAB.) São Sepé e RS Sexo Feminino

Neoplasias

2009
São
RS
Sepé
2542 1164,3

2010
São
RS
Sepé
3448,3 1181,8

2011
São
RS
Sepé
2636,4 1180

2012
2013
São
RS
São
RS
Sepé
Sepé
3604 1308,6 3740,9 1223,7

Doenças
Aparelho
Respiratório

4493,9 2530,6

4264,9

2548,3

3500 2571,9 2782,8 2387,5 3786,5 2539,5

Doenças do
Aparelho Digestivo

1452,6 1609,7

2041,7

1208,6

1363,6 1202,9 1414,2 1304,2 1140,5 1303,7

Doenças do
aparelho
geniturinário

907,8

760,9

544,5

800,9

409,1

800,4

410,6

855,2

Transtornos
mentais
comportamentais

181,6

95,9

272,2

115,2

636,4

122,6

182,5

118,6

729,9 831,8

45,6

126

Gráfico 19: Morbidade 60 ANOS OU + (100.000 HAB.) São Sepé e RS Sexo Feminino
Fonte: SAGE – Situação de Saúde

O indicador de morbidade na população idosa, sexo feminino, tem como causa
mais evidente as Neoplasias, seguida das Doenças do Aparelho Respiratório, em
números bem elevados, em relação aos índices do Estado do RS.
Igualmente como na faixa etária anteriormente citada (30 a 59 anos), houve
redução dos índices de morbidade por Transtornos Mentais e Comportamentais na
população idosa do sexo feminino.
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Tabela 16: Morbidade 20 - 29 ANOS (100.000 HAB.) São Sepé e RS Sexo Masculino

Neoplasias

2009
São
RS
Sepé
53,1
101,1

2010
São
RS
Sepé
113

2011
São
RS
Sepé
123,5 107,9

2012
São
RS
Sepé
433,7 107,1

2013
São
RS
Sepé
247,8 100,7

Doenças
Aparelho
Respiratório

478

305,2

492,9

253,5

555,9

231,4

247,8

238,3

743,5

210,2

Doenças do
Aparelho
Digestivo

159,3

342

184,8

341,8

185,3

322,7

371,7

349,3

495,7

342,8

Transtornos
mentais
comportamentais

1593,2

541,6

1786,8

623,3

1297,1

637,8

2106,6

635,1

743,5

669,1

Gráfico 20: Morbidade 20 - 29 ANOS (100.000 HAB.) São Sepé e RS Sexo Masculino

Fonte: SAGE – Situação de Saúde

Na população do sexo masculino, destacam-se como causas de morbidade,
nessa faixa etária, as Doenças do Aparelho Respiratório e os Transtornos Mentais e
Comportamentais, em igual proporção de ocorrência no último ano analisado
(2013). Sendo que, os Transtornos Mentais e Comportamentais reduziram bastante
seus índices, contrario as Doenças do Aparelho Respiratório que triplicou seu índice
de ocorrência em relação aos anos anteriores. Tais índices também estão elevados
em relação aos indicadores do Estado do RS.
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Tabela 17: Morbidade 30 - 59 ANOS (100.000 HAB.) São Sepé e RS Sexo Masculino
2009
São
RS
Sepé
343,2
421,3

2010
São
RS
Sepé
471,8 420,1

2011
São
RS
Sepé
349,6 421,2

2012
São
RS
Sepé
453,6 450,6

Doenças
Aparelho
Respiratório

868,2

649,8

676,9

605,9

616,9

558,8

536,1

529,6

701

491,8

Doenças do
Aparelho
Digestivo

625,9

807,5

512,8

785,5

534,6

763,8

742,3

804,4

701

776,2

Transtornos
mentais
comportamentais

948,9

524,1

861,5

585,8

1357,2

611,6

1340,2

536

657,1

Neoplasias

2013
São
RS
Sepé
309,3 403,4

612,3

Gráfico 21: Morbidade 30 - 59 ANOS (100.000 HAB.) São Sepé e RS Sexo Masculino
Fonte: SAGE – Situação de Saúde

Na faixa etária de 30 a 59 anos, sexo masculino, as doenças do Aparelho
Respiratório e as do Aparelho Digestivo apresentam mesmo índice de ocorrência
como causa de morbidade.
Os índices de morbidade para Transtornos Mentais e Comportamentais, assim
como no sexo feminino, reduziram consideravelmente seus índices nos últimos anos
analisados para o sexo masculino.
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Tabela 18: Morbidade 60 anos ou + (100.000 HAB.) São Sepé e RS Sexo Masculino

Neoplasias

2009
São
RS
Sepé
1216,8
593,3

2010
São
RS
Sepé
1531,1
-

2011
2012
São
RS
São
RS
Sepé
Sepé
1641,9
584,5 2599,5
649,5

2013
São
RS
Sepé
2864,7 2213,2

Doenças
Aparelho
Respiratório

6250

1203,2

6124,6

1191,3

5667,4

1192,3 3766,6

1108,3

5305 3580,5

Doenças do
Aparelho
Digestivo

2046,5

539,3

1583,9

68,9

1694,9

538,7 1697,6

565,7

1591,5 1770,1

Transtornos
mentais
comportamentais

387,2

52,4

211,2

65,7

211,8

72,1

371,4

71,6

-

223

Gráfico 22: Morbidade 60 anos ou + (100.000 hab.) São Sepé e RS Sexo
Masculino
Fonte: SAGE – Situação de Saúde

Na população idosa masculina, os índices de morbidade apontam como causas
mais prevalentes as Neoplasias, seguidas das doenças do aparelho Respiratório; as
duas em índices mais elevados que os do Estado do RS.
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5. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A Secretaria Municipal de Saúde tem a proposta de seguir os princípios e
diretrizes do SUS, qualificando a assistência ao usuário e assegurando a efetivação
das Políticas Públicas locais e regionais de atenção à saúde; contemplando ações de
Promoção, Prevenção e Reabilitação, visando à integralidade do cuidado a
população sepeense.
Os serviços e unidades de Saúde de São Sepé são organizados nos seguintes
setores que compõem a Rede de Saúde Municipal:
●Secretaria Municipal de Saúde – CAS
● Farmácia Básica Municipal
●Estratégia de Saúde as Família Pontes
●Estratégia de Saúde as Família Lôndero
●Estratégia de Saúde as Família XV de Novembro
●Estratégia de Saúde as Família Mata Grande – Rural
●Unidade Básica de Saúde Centro
●Serviço de Saúde Mental Infanto Juvenil
●Unidade Básica de Saúde Ronay Lorentz Brenner - Vila Block
●Ambulatório de Clínicas
●Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD Aurora
●Centro de Atenção Psicossocial CAPS I – A outra casa
●Ambulatório de Saúde Mental Adulto
●Centro de Especialidades Odontológicas – CEO
●Serviço de Nutrição
●Serviço de Fonoaudiologia
●Serviço de Fisioterapia
●Serviço de Psicologia
●Vigilância Epidemiológica
●Vigilância Ambiental
●Vigilância Sanitária
●Vigilância em Saúde do Trabalhador
●Programa Primeira Infância Melhor – PIM
●Programa Mais Médicos
● Hospital Santo Antônio
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5.1. POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS E SISTEMAS DE SAÚDE
● Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
● Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PAISM
● Rede Cegonha
● Política Nacional de Saúde Integral à Saúde do Homem - PNAISH
●Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança e Adolescente - PAISCA
●Comitê de Mortalidade Materno Infantil
● Saúde Mental
● Política Nacional de Saúde Bucal
●Programa Hiperdia
●Programa de Atenção à Pessoas Portadoras de Ostomia
●Programa Nacional de Controle ao Tabagismo
●Doenças e Agravos Não Transmissíveis – DANTS
●Política Nacional de Saúde Integral da População Negra
●Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência
●Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade
no Sistema Prisional – PNAISP
●Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN
● Sistema de Informação sobre mortalidade – SIM
● Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC
● Sistema Gerenciador do Ambiente Laboratorial – GAL
● Sistema de Gerenciamento do Usuário com Deficiência – GUD
●Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF
●Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva –NUMESC
● Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica –
PMAQ-AB
●Práticas Integrativas e Complementares

5.2. ATENÇÃO BÁSICA
Compreende sete Unidades Básicas de Saúde - UBS, sendo que quatro
funcionam segundo o modelo da Estratégia de Saúde da Família - ESF e três segundo
o modelo convencional, com cobertura de 58,29% da população por ESF e ou
70,50% pela Atenção Básica – AB.
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5.3. SETOR DE REGULAÇÃO
O setor de regulação existe para atender o princípio da equidade ao cuidado
do usuário e assegurar ações e serviços de saúde de acordo com a complexidade que
cada caso requeira.
Este setor é o responsável pelo encaminhamento aos serviços não
disponibilizados na rede municipal de saúde, ou seja, consultas especializadas,
cirurgias e exames de média e alta complexidade.
Os encaminhamentos são realizados via sistema AGHOS – Gestão e
Regulação Assistencial e Financeira de Saúde e SISREG – Sistema Nacional de
Regulação, que são sistemas online de agendamento para essas necessidades ou são
enviados diretamente a 4ª CRS de Santa Maria que também é o nosso órgão
regulador nas questões de média e alta complexidade.
Esta sendo previsto a implantação de um sistema de informatização das
informações, que integrará via online todos os serviços, a fim de agilizar e qualificar
o atendimento aos pacientes.

5.4. ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Serve de retaguarda a Atenção Básica dando suporte no diagnóstico e
tratamento de doenças e condições específicas da população, abrangendo os serviços
de nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, ginecologia e obstetrícia,
pediatria, cardiologia, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD,
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I e Centro de Especialidades Odontológicas
– CEO.

5.5. ATENÇÃO HOSPITALAR
No município de São Sepé existe o Hospital Santo Antônio que é uma
associação beneficente e filantrópica, com 68 leitos, mantido através de recursos
Federais, Estaduais e da SMS.
O Hospital Santo Antônio compõe a rede de assistência de urgência e
emergência adulta e infantil do município e para conectar as vítimas aos recursos
que elas necessitam com a maior brevidade possível, dispõe do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, sendo que os casos de maior gravidade
são referenciados para os Hospitais da Região.
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FMS

6. ORGANOGRAMA

Secretário da Saúde
Secretário
Adjunto

Diretoria de
Logística e
Manutenção

Setor de Transportes

CPD

Diretoria de
Ações em Saúde

CMS
Tele Centro

Setor de
Agendamentos

PIM

Farmácia
Deposito de
Medicamentos

NUMESC
Chefe Setor ESF

Ambulatório
de Clinicas

PAISM

CEO

Odontologia
Especializada

Cardiologia e
Eletrocardiogra
ma
Ginecologia
Obstetrícia

Saúde Mental

CAPS I
Amb.
Saúde
Mental
CAPS
AD

Vigilância
em Saúde

Vigilância
Ambiental

Ultrasson
Vigilância
Ambiental
Vigilância
Sanitária

UBS do
Centro

Academias
de Saúde

Vigilância
Epidemiológica
Pediatria

Fonoaudiologia

Vacinas

Saúde Mental
Infanto Juvenil
PAISCA
Clinica
Geral

Fisioterapia
Vigilância em
Saúde do
Trabalhador

ESF Rural

ESF Tatsch
(em
projeto)

ESF Quinze
de
Novembro

Deposito de
Materiais

ESF Lôndero

ESF Pontes

Unidade Tupanci

Vigilância
Sanitária

Nutrição
Clinica
Geral

UBS Vila
Block

NASF

Unidade
Passo dos
Freire
Unidade
Jazidas
Unidade
Mata
Grande
Unidade
São Rafael

Centro Auditivo
Regional
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7. Diretrizes, Objetivos e Estratégias
7.1. Eixo Gestão
Diretriz 1 - Complementar a informatização da rede assistencial
Objetivo: Disponibilizar a toda a rede assistencial acesso a um sistema
operacional de gestão em saúde.
Estratégia 1.1: → Prover estrutura física de informática de qualidade
efetiva, que abranja toda a rede primária e secundária de assistência
municipal.
Ação:
1.1.1● Adquirir, adequar e qualificar os equipamentos de informática e
a rede de conectividade (internet), para viabilizar o processo de trabalho
e informação dos dados.
Estratégia 1.2: → Implantar um sistema operacional informatizado de
gestão.
Ação:
1.2.1● Adquirir um software, integrado a todos os programas oficiais do
SUS, criando um banco de dados e possibilitando uma total integração
entre a Secretaria Municipal de Saúde, os setores e as unidades de
atendimento municipais.

Estratégia 1.3: → Sensibilizar os profissionais para fazer o adequado uso
de todos os recursos disponíveis no sistema operacional informatizado, para
uma eficiente informação, planejamento e resolutividade das ações em
saúde.

Ação:
1.3.1● Promover treinamentos pelos profissionais responsáveis pelo
software, para os servidores da rede assistencial e aos serviços
vinculados ao Município.
1.3.2● Avaliar periodicamente a eficiência, o engajamento e a qualidade
dos dados informados pelos setores vinculados à Secretaria Municipal
de Saúde.

Diretriz 2 – Aprimoramento da política de gestão de pessoas
Objetivo: Proporcionar maior resolutividade nas ações em saúde e
qualidade de assistência.
Estratégia 2.1: → Definir e manter atualizado o quadro de profissionais por
Unidade de Saúde e Serviços, conforme legislação vigente, para viabilizar
uma qualidade satisfatória do serviço prestado à população.
Ação:
2.1.1● Sensibilizar a Gestão Municipal da importância da manutenção
das equipes mínimas, para manter a qualidade do atendimento à
comunidade e a continuidade dos repasses financeiros vinculados aos
programas do Ministério da Saúde.
2.1.2● Solicitar a promoção de concursos públicos e ou processos
seletivos para viabilizar o quadro completo de profissionais e manter um
cadastro reserva disponível para eventuais substituições.
2.1.3● Sensibilizar os profissionais da Rede Assistencial pelo
compromisso na execução das ações propostas nesse PMS.
Estratégia 2.2: → Criar o Núcleo Municipal de Educação Coletiva
(NUMESC), para o planejamento das capacitações e cursos a serem
ofertados.
Ação:
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2.2.1● Vincular a criação e o funcionamento do NUMESC, como
atribuição da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF e
do Diretor das Ações em Saúde.
2.2.2● Articular o NUMESC com as equipes assistências, a fim de
qualificar e aperfeiçoar as ações em saúde.

Estratégia 2.3: → Efetivar as ações sobre o cuidado e o acesso aos serviços
prestados ao usuário.
Ação:
2.3.1 ● Responsabilizar os trabalhadores sobre o direito do usuário as
informações sobre seu processo de adoecimento e a evolução do seu
tratamento de saúde, visando adesão ao tratamento e resolutividade dos
casos. Pactuando ações junto ao NUMESC para a qualificação e ao
NASF para a execução.
2.3.2● Corresponsabilizar o usuário pelo acesso aos serviços ofertados
(exames, consultas, medicamentos, tratamentos, entre outros), através
de campanhas educativas e orientações rotineiras desenvolvidas pelos
trabalhadores de saúde, objetivando a sensibilização quanto o custo, a
disponibilidade e a viabilidade do acesso.

Diretriz 3 - Monitoramento e avaliação dos dados
Objetivo: Avaliar a qualidade, eficiência e engajamento das equipes e
dos serviços de saúde vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.
Estratégia 3.1: → Criar o Grupo de Avaliação e Monitoramento (Gestão,
Conselho Municipal de Saúde, Diretor de Ações em Saúde, Chefe do Setor
de Unidades de Estratégia da Saúde da Família e o Chefe de Setor da
Vigilância em Saúde).
Ação:
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3.1.1● Analisar e avaliar os indicadores de saúde municipais, pactuando
com as equipes de trabalho e a gestão metas a serem alcançadas.
3.1.2● Estabelecer prazos para o cumprimento das metas, conforme
pactuado pelo grupo de avaliação e monitoramento.
3.1.3● Reavaliar metas e ações pactuadas previamente com as equipes e
a gestão.
3.1.4● Notificar as equipes sobre seu desempenho e repactuar novas
metas a serem alcançadas.
Diretriz 4 – Efetivação dos processos assistenciais, ampliando a
cobertura e provendo meios para sua resolutividade
Objetivo: Fortalecer a Atenção Básica e reorganizar a Atenção
Secundária.
Estratégia 4.1: → Reorganizar o Núcleo de Apoio à Saúde da Família –
NASF II
Ação:
4.1.1● Selecionar através de processo seletivo a Equipe NASF II, para o
apoio da rede assistencial.
4.1.2● Estabelecer a participação ativa do NASF II nas equipes de saúde,
atuando diretamente no apoio matricial (técnico assistencial e técnico
pedagógico).
4.1.3● Prever que o horário de trabalho do NASF II, seja coincidente
com as necessidades das equipes vinculadas a SMS.
4.1.4● Avaliar, periodicamente, através das equipes vinculadas e da
gestão a efetiva execução do trabalho do NASF II.
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Estratégia 4.2: → Ampliar a cobertura da Estratégia de Saúde da Família,
cota de exames e consultas especializadas, fortalecendo a rede assistencial
em beneficio da comunidade.
Ação:
4.2.1● Concluir a estrutura física, prover equipamentos e recursos
humanos para a implantação da Estratégia de Saúde da Família Tatsch
– ESF Tatsch, proporcionando uma maior abrangência de cobertura
populacional e qualificação do atendimento ao Sistema Prisional que
está na área de abrangência.
4.2.2● Credenciar e aguardar a autorização do Ministério da Saúde,
para dar início às atividades da Estratégia de Saúde da Família Rural II
– ESF Rural II, colocando em funcionamento a Unidade Móvel;
qualificando a assistência à população remanescentes de Quilombolas.
4.2.3● Prover recursos humanos e possíveis adequações nas Unidades
Básicas de Saúde Rurais, conforme as necessidades.
4.2.4● Realizar o mapeamento, com posterior credenciamento e
autorização do Ministério da Saúde para a criação da Estratégia de
Saúde da Família do Centro- ESF Centro.
4.2.5● Prover recursos humanos e possíveis adequações na Unidade
Básica de Saúde Centro para a implantação do ESF Centro , conforme
as necessidades.
4.2.6● Garantir acessibilidade as pessoas com deficiência aos novos
estabelecimentos de saúde e adequar os já existentes, de acordo com a
legislação vigente.

Estratégia 4.3: → Reestruturar e fortalecer os Programas, Políticas Públicas
de Saúde e Linhas de Cuidado no Município.
Ação:
4.3.1● Aumentar em 20% a cota de exames laboratoriais e de imagem
oferecidos pela Atenção Básica.
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4.3.2● Aumentar em 20% a cota de exames e consultas especializadas
contratadas junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS.
4.3.3● Negociar com o Estado o aumento do teto das consultas
especializadas de média e alta complexidade para a região.
4.3.4● Qualificar e agilizar o acesso a atenção secundária para
integralidade do cuidado.
4.3.5● Criar, em conformidade com cada serviço de reabilitação, um
balizador do tempo para controle do acesso a todos os casos,
viabilizando o fluxo de atendimentos.
4.3.6 ●Estruturar a Sistematização da Assistência de Enfermagem SAE para garantir melhoria na qualidade da assistência nas consultas
de enfermagem.
4.3.7●Fortalecer o serviço de puericultura realizado pelo Enfermeiro
(conforme legislação), nas Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de
Saúde da Família, para acompanhamento do desenvolvimento das
crianças até dois anos de idade, compartilhando as informações através
do Comitê de Mortalidade Materno Infantil.
4.3.8●Fortalecer o serviço de pré - natal realizado pelo Enfermeiro
(conforme legislação), nas Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de
Saúde da Família para acompanhamento das gestantes cadastradas.
4.3.9● Implementar no município a Vigilância de Doenças e Agravos
Não Transmissíveis – DANTS,
4.3.10●Sensibilizar os profissionais quanto as suas atribuições
especificas do cargo e seu papel quando integrado a uma Equipe de
Trabalho.
Estratégia 4.4: → Reorganizar a Rede de Serviços Secundários
(Fonoaudiologia, Pediatria, Ambulatório de Saúde Mental, Nutrição,
Ginecologia, Obstetrícia, Ultrassonografia, Cardiologia, Eletrocardiografia,
Psicologia), ampliando e centralizando estes serviços, instituindo o Centro
de Especialidades como referência para Atenção Básica.
Ação:
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4.4.1● Centralizar os serviços de Atenção Secundária, em uma única
estrutura física, denominada Centro de Especialidades.
4.5.2● Prover uma estrutura física adequada e reorganizar os recursos
humanos disponíveis.
4.4.3● Instalar junto ao Centro de Especialidades uma sala de vacina,
propiciando maior acessibilidade e cobertura vacinal, facilitando a
captação dos usuários.

Estratégia 4.5: → Reorganizar e fortalecer o trabalho e a equipe da
Vigilância em Saúde.
Ação:
4.5.1● Centralizar os Serviços de Vigilância em Saúde, já existentes, em
uma única estrutura física, denominada Centro Municipal de
Vigilâncias em Saúde, para otimizar as informações, avaliações e
monitoramento dos fatores de risco à população.
4.5.2● Prover um espaço físico adequado e reorganizar os recursos
humanos disponíveis.
4.5.3● Criar uma Central de Imunizações (Rede de Frio), provendo
estrutura física, equipamentos e recursos humanos adequados para sua
implantação.

Estratégia 4.6: → Descentralizar e qualificar o serviço de Imunização
Municipal.
Ação:
4.6.1● Prover e adequar às estruturas físicas, equipamentos e recursos
humanos para a implantação das Salas de Vacinas nas Unidades de
Saúde.
4.6.2● Sensibilizar as equipes para o processo de implantação da Sala de
Vacinas.
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4.6.3● Capacitar os Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem para atuar
em Sala de Vacinas.
4.6.4● Manter os profissionais da Rede Assistencial capacitados para
identificar e orientar quanto à situação vacinal.

Estratégia 4.7: → Qualificar e reorganizar a assistência farmacêutica
municipal.
Ação:
4.7.1● Pactuar junto ao NUMESC a qualificação permanente dos
profissionais da rede assistencial e com o NASF o apoio para a execução
das ações em saúde.
4.7.2● Realizar um estudo/pesquisa das demandas medicamentosas do
município pela Atenção Farmacêutica, visando aprimorar o
gerenciamento e diagnóstico de irregularidades através do sistema de
informatização das informações.
4.7.3● Realizar, pela Atenção Farmacêutica, reuniões periódicas com a
equipe médica e técnicos de farmácia para esclarecimentos e
cumprimento das legislações vigentes.
4.7.4● Prover um Técnico de Farmácia para cada Unidade Básica e
Estratégia de Saúde da Família, para realizar o controle e a dispensação
de medicamentos, obedecendo à legislação vigente.
Diretriz 5 – Fortalecimento e qualificação das Redes de Atenção
Objetivo: Reorganizar o processo de informação entre as Redes de
Atenção.
Estratégia 5.1: → Fortalecer a referência e contra referência, através da
implementação e adesão ao sistema de informatização da informação.
Ação:
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5.1.1● Sensibilizar os profissionais quanto à importância do
compartilhamento das informações para a integralidade ao cuidado do
usuário.

Estratégia 5.2: → Estabelecer elos para o planejamento e execução do
trabalho inter setorial, juntamente, com todas as Secretarias Municipais,
ONGS e Serviços Assistenciais Públicos e Privados.
Ação:
5.2.1● Proporcionar uma aproximação intersetorial mais efetiva,
através de encontros periódicos; a fim de compartilhar informações,
propiciando uma assistência integral e resolutiva.

Estratégia 5.3: → Integrar a Secretaria Municipal de Saúde com a Rede
Hospitalar, compartilhando o sistema de informatização da informação.
Ação:
5.3.1● Sensibilizar e pactuar com a Rede Hospitalar a instalação do
sistema de informatização da informação.
5.3.2● Disponibilizar o software, com intuito de compartilhar a situação
de saúde dos usuários, a integralidade dos atendimentos e uma melhor
resolutividade do cuidado.
5.3.3● Avaliar a efetividade da transmissão de informações entre SMS e
a Rede Hospitalar, através do Grupo de Avaliação e Monitoramento.
5.3.4● Vincular os repasses financeiros da SMS a Rede Hospitalar ao
adequado compartilhamento das informações, visando à qualidade e
continuidade do cuidado.
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Diretrizes, Objetivos e Estratégias
7.2. Eixo Assistencial
Diretriz 6 – As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).
Objetivo: Prevenir e controlar as doenças crônicas e seus fatores de risco
em todos os ciclos de vida, fortalecendo os serviços de saúde.
Estratégia 6.1: → Atentar para Doenças Respiratórias Infantis, a fim de
prevenir complicações crônicas.
Ação:
6.1.1● Incentivar a promoção do aleitamento materno exclusivo até os
seis meses de vida, contemplando seus múltiplos benefícios.
6.1.2● Desenvolver ampla sensibilização das famílias para manter o
calendário vacinal atualizado, a fim de prevenir complicações
respiratórias futuras.
6.1.3● Identificar precocemente crianças com riscos de complicações
por Insuficiência Respiratória Aguda - IRA, realizando busca ativa dos
faltosos e monitoramento da periodicidade do cuidado.
6.1.4● Realizar educação em saúde com enfoque ao controle da poluição
do ar em ambientes fechados, correta higienização, riscos do tabagismo
em ambientes com crianças, através da parceria PAISCA, PSE e PIM.
6.1.5● Gerenciar pela Rede Assistencial o uso racional de medicamentos
para IRA e a correta administração dos mesmos, através de orientações
programáticas e visitas domiciliares.
Estratégia 6.2: → Controlar o uso do tabaco.
Ação:
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6.2.1● Pactuar junto ao NUMESC a qualificação permanente dos
profissionais da rede assistencial e com o NASF o apoio para a execução
das ações em saúde.
6.2.2● Fortalecer e ampliar ações de prevenção e de cessação do
tabagismo nos Serviços de Saúde.
6.2.3● Ampliar os grupos de tabagismo nas Estratégias de Saúde da
Família e Unidades Básicas de Saúde com capacitação profissional.
6.2.4● Fortalecer ações educativas voltadas à prevenção do uso do
tabaco junto aos escolares, por meio da parceria SMS/SMEC
(Programa Saúde na Escola – PSE).

Estratégia 6.3: → Articular ações para a prevenção e para o controle da
obesidade.
Ação:
6.3.1● Pactuar junto ao NUMESC a qualificação permanente dos
profissionais da rede assistencial e com o NASF o apoio para a execução
das ações em saúde.
6.3.2● Promover ações contínuas que incentivem o aleitamento materno
no pré-natal, através dos grupos de gestantes e durante as consultas de
rotina.
6.3.3● Expandir e pactuar com todos os profissionais da rede assistencial
da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Santo Antônio a realização
de múltiplas ações de incentivo ao aleitamento materno.
6.3.4● Enfatizar a importância do estímulo ao aleitamento materno nas
visitas domiciliares realizadas pela Equipe da Estratégia de Saúde da
Família até o 7º dia de vida do recém-nascido.
6.3.5● Incentivar o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida,
sensibilizando a comunidade quanto à introdução alimentar correta e
saudável, respeitando as faixas etárias e as necessidades biológicas,
tendo em vista os benefícios para o desenvolvimento físico e mental.
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6.3.6● Fortalecer a parceria entre SMS e SMEC para dar continuidade
ao fornecimento de alimentos saudáveis na merenda escolar.
6.3.7● Sensibilizar a comunidade escolar quanto à importância da
adesão a uma alimentação saudável, através do PSE.
6.3.8● Ofertar informação e aconselhamento nutricional na Atenção à
Saúde.
6.3.9● Viabilizar campanhas sobre os fatores de riscos da obesidade,
juntamente com os serviços de saúde, redes sociais, meios de
comunicação e trabalhadores da saúde.
6.3.10● Divulgar e incentivar o uso dos espaços saudáveis que
promovam atividade física/práticas corporais ao longo do curso da vida
(academias de saúde, praças, ginásios, áreas verdes, etc...).

Estratégia 6.4: → Combate a inatividade física.
Ação:
6.4.1● Pactuar junto ao NUMESC a qualificação permanente dos
profissionais da rede assistencial e com o NASF o apoio para a execução
das ações em saúde.
6.4.2● Sensibilizar as famílias/comunidade quanto à importância de
uma vida ativa desde a primeira infância, visando o desenvolvimento
biopsicossocial saudável.
6.4.3● Integrar o trabalho do PSE com a prática da atividade física.
6.4.4● Estimular, promover e fortalecer as atividades físicas laborais nos
locais de trabalho.
6.4.5● Ampliar e facilitar o acesso ao Programa Academia da Saúde,
priorizando a população idosa.
6.4.6● Estimular a promoção de práticas integrativas e complementares
no SUS, contribuindo para uma vida mais ativa e saudável ao longo de
seu desenvolvimento.
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6.4.7● Disponibilizar um educador físico para realizar e coordenar
atividade física/práticas corporais periódicas, com a comunidade
urbana e rural utilizando os espaços saudáveis (praças, academias de
saúde, áreas verdes, pistas de caminhada, etc...).

Estratégia 6.5: → Prevenção do uso prejudicial do álcool.
Ação:
6.5.1● Pactuar junto ao NUMESC a qualificação permanente dos
profissionais da rede assistencial e com o NASF o apoio para a execução
das ações em saúde.
6.5.2● Integrar o trabalho do PSE com CAPS AD e ESFs para
desenvolver ações voltadas à prevenção e redução de danos do uso de
álcool.
6.5.3● Qualificar e diversificar o tratamento aos usuários e dependentes
de álcool e seus familiares, com ênfase nas populações vulneráveis,
visando uma articulação efetiva entre a Rede Assistencial em Saúde,
CRAS e CREAS.
6.5.4● Firmar parcerias entre SMS, Secretaria Assistencial Social,
SMEC, CT, Brigada Militar e demais órgãos afins, para a execução de
ações de orientação, sensibilização e fiscalização em pontos de venda e
uso de bebidas alcoólicas, visando à prevenção e redução de danos do
uso do álcool.

Estratégia 6.6:→ Fortalecer a educação em saúde para as pessoas com
DCNT.
Ação:
6.6.1● Pactuar junto ao NUMESC a qualificação permanente dos
profissionais da rede assistencial e com o NASF o apoio para a execução
das ações em saúde.
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6.6.2●Implementar inovadoras estratégias educativas e de comunicação
em saúde voltadas ao fortalecimento da autonomia e auto cuidado aos
portadores de DCNT.
6.6.3●Fortalecer as estratégias de trabalho multidisciplinar e
intersetorial, visando ampliar as ações de promoção da saúde e
tratamento as DCNT na Atenção à Saúde.
6.6.4● Ampliar e fortalecer o trabalho de grupos realizados pelos
serviços de saúde nas comunidades, articulando parcerias com
representações comunitárias, ONGS, associações rurais, EMATER
entre outras entidades.
6.6.5● Sensibilizar a comunidade sobre importância do exame
citopatológico anual, tendo em vista o potencial deste exame para a
detecção de DSTs e de lesões precursoras para o Câncer de Colo de
Útero, possibilitando um diagnóstico precoce e um tratamento
adequado.
6.6.6● Realizar sob coordenação da Saúde da Mulher, no mínimo três
campanhas anuais de prevenção do Câncer de Colo de Útero,
propiciando maior divulgação do tema, diagnóstico precoce e
acessibilidade ao usuário.
6.6.7● Realizar rotineiramente nos serviços de saúde ações voltadas a
Saúde do Homem, buscando visibilidade desse usuário e a integralidade
do cuidado.
6.6.8● Realizar sob coordenação da Saúde do Homem, na Rede
Assistencial, uma campanha anual voltada à prevenção do Câncer de
Próstata, propiciando maior divulgação do tema, diagnóstico precoce e
acessibilidade ao usuário.
6.6.9● Realizar, na Rede Assistencial, campanhas multiprofissionais
voltadas à divulgação de informações sobre DCNT.

Estratégia 6.7: → Garantir a ampliação do acesso na Atenção Básica aos
portadores de DCNT e viabilizar seu tratamento.
Ação:
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6.7.1● Viabilizar um acompanhamento integral e periódico, clinico e
medicamentoso, na Atenção Básica, evitando o agravamento de sua
patologia e a necessidade de atendimento em outros níveis de
complexidade.
6.7.2● Organizar, qualificar, agilizar o acesso aos serviços secundários
de reabilitação aos portadores de DCNT.

Diretriz 7 – Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica, Vigilância
Sanitária, Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador)
Objetivo: Qualificar, fortalecer e otimizar a Vigilância em Saúde no
município.
Estratégia 7.1: → Ampliar o acesso da população a ser no serviço de
Imunizações.
Ação:
7.1.1● Disponibilizar profissionais vacinadores para o atendimento em
sala de vacina, durante a integralidade do horário de funcionamento do
Posto do Centro (07 às 17 horas), para viabilizar o acesso da população
e com isso ampliar a cobertura vacinal.
7.1.2● Monitorar o avanço mensal das coberturas de cada vacina, para
detectar oportunamente baixos índices, possibilitando a identificação de
possíveis fatores responsáveis por essa situação, com objetivo de adotar
medidas para reverte-la.
7.1.3● Realizar, pela enfermeira responsável, monitoramento com
elaboração de relatórios mensais da situação vacinal, sendo essas
informações compartilhadas com a Rede Assistencial, visando à busca
ativa dos faltosos e responsabilizando o serviço de referência primário e
as famílias.
7.1.4● Instituir ampla campanha educativa e de conscientização da
população sobre a importância de manter o calendário vacinal
atualizado.
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7.1.5● Realizar os registros vacinais no SI PNI, Cartão da Criança e
Ficha Vacinal no ato do atendimento, visando maior controle e
organização dos dados.
Estratégia 7.2: → Garantir o acesso, diagnóstico e tratamento para Sífilis,
HIV/AIDS, DSTs, Hepatites Virais, Tuberculose e Hanseníase.
Ação:
7.2.1● Pactuar junto ao NUMESC a qualificação permanente dos
profissionais da rede assistencial e com o NASF o apoio para a execução
das ações em saúde.
7.2.2●Adquirir um veículo novo e apropriado de uso exclusivo da
Vigilância Epidemiológica, visando otimizar o serviço.
7.2.3● Implantar e divulgar a testagem rápida para HIV/AIDS, Sífilis e
Hepatites Virais em todas as Unidades Básicas de Saúde e Estratégias
de Saúde da Família, com coordenação e monitoramento mensal pela
Enfermeira da Epidemiologia.
7.2.4● Garantir que as testagens rápidas para HIV/AIDS, Sífilis e
Hepatites Virais, sejam realizadas de segunda a sexta-feira e em todos
os horários de funcionamento das Unidades de Saúde, conforme
legislação vigente.
7.2.5● Reestruturar o Programa de DST/AIDS no município, realizando
um trabalho conjunto com a Rede Assistencial, através de ações
educativas e preventivas para todos os ciclos de vida.
7.2.6● Instituir um trabalho rotineiro informativo, com intuito
educativo e preventivo, conscientizando todos os ciclos de vida sobre a
prevenção de HIV/AIDS, DSTs, Sífilis e Hepatites Virais, Tuberculose e
Hanseníase.
7.2.7● Realizar ações educativas e preventivas sobre HIV/AIDS, Sífilis e
Hepatites Virais, DSTs, Tuberculose e Hanseníase, juntamente ao PSE
e a Rede Assistencial, visando à sensibilização de crianças e adolescentes
sobre as temáticas.
7.2.8● Realizar sob coordenação do Setor de Epidemiologia, no mínimo
seis campanhas anuais (Carnaval, Semana Farroupilha, Dia Nacional
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de Combate as Hepatites Virais, Dia Nacional de Combate a Sífilis, Dia
Mundial de Combate a AIDS e Campanha da Tuberculose) com enfoque
na promoção e prevenção.
7.2.9● Divulgar e implantar os Protocolos e Planos Municipais de
Assistência da Vigilância Epidemiológica e seus setores, para a Rede
Assistencial, qualificando o cuidado ao usuário.
7.2.10● Efetivar a testagem de HIV/AIDS e Sífilis para todas as
gestantes, garantindo os tratamentos e encaminhamentos necessários,
com uma eficiente busca ativa, realizada por toda a rede assistencial.
7.2.11● Ampliar a busca de novos casos de Hanseníase pela Rede
Assistencial, com devido encaminhamento para a notificação
compulsória oportuna, viabilizando o tratamento e análise dos contatos
intradomiciliares pelo Programa de Hanseníase Municipal.
7.2.12● Propiciar a capacitação da rede assistencial, pelo Setor de
Epidemiologia, para uma precoce e adequada detecção de possíveis
casos de Tuberculose, com a captação de sintomáticos respiratórios.
7.2.13● Propiciar a agilidade ao atendimento dos sintomáticos
respiratórios ao Setor de Tuberculose Municipal, para adequada
avaliação,
diagnóstico,
tratamento,
acompanhamento
e
encaminhamentos necessários.
7.2.14●Instituir visitas conjuntas (Unidade de Saúde e Setor de
Tuberculose) para apoiar os pacientes assistidos pela Vigilância
Epidemiológica, averiguando a real adesão do tratamento a e busca
ativa aos faltosos.
7.2.15● Definir novas e eficientes estratégias de comunicação entre o
Setor de Vigilância Epidemiológica e a Rede Assistencial, a fim de
redefinir a rede de cuidado ao usuário.
Estratégia 7.3: → Identificar e propor medidas de prevenção e controle dos
fatores de riscos ambientais, relacionados às doenças ou outros agravos à
saúde.
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Ação:
7.3.1● Promover a educação permanente através de capacitação dos
ACS e dos profissionais da rede assistencial em temas relacionados à
Saúde do Trabalhador em parceria com NUMESC e NASF II, a fim de
divulgar e qualificar as ações a serem desenvolvidas.
7.3.2● Realizar ações de monitoramento e controle, minimizando os
riscos dos agravos à saúde da população.
7.3.3● Promover medidas educativas e preventivas de conscientização a
população quanto ao risco às Doenças Endêmicas.
7.3.4● Ampliar a cobertura de controle e monitoramento da qualidade
da água para consumo humana na zona rural e urbana.
Estratégia 7.4: → Combater as causas dos efeitos nocivos que podem ser
gerados em razão de distorções sanitárias na produção e na circulação de
bens, ou na prestação de serviços de interesse à saúde.
Ação:
7.4.1● Promover a educação permanente através de capacitação dos
ACS e dos profissionais da rede assistencial em temas relacionados à
Saúde do Trabalhador em parceria com NUMESC e NASF II, a fim de
divulgar e qualificar as ações a serem desenvolvidas.
7.4.2● Intensificar a fiscalização dos estabelecimentos, notificando as
possíveis irregularidades, fazendo cumprir os prazos para as devidas
adequações e punir conforme legislação vigente.
7.4.3● Realizar ações educativas junto aos estabelecimentos de interesse
a Vigilância Sanitária, visando à qualificação do serviço prestado.
7.4.4●
Realizar
ações
educativas
junto
à
comunidade,
corresponsabilizando o usuário na fiscalização quanto aos riscos que os
serviços que não seguem a legislação vigente podem ofertar a sua saúde.

Estratégia 7.5: → Fortalecer a Política de Vigilância em Saúde do
Trabalhador a nível municipal.
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Ação:
7.5.1● Conscientizar as equipes de saúde da importância de estabelecer
já no acolhimento e nas consultas clínicas a condição de trabalhador e
ou a ocupação do usuário no cadastro e a suspeita e ou o estabelecimento
da relação entre o agravo ou doença com a situação de trabalho,
notificando e alimentando regularmente o Sistema de Informação dos
órgãos e serviços de vigilância.
7.5.2● Reforçar através de ações junto ao responsável da política em
Vigilância em Saúde do Trabalhador o papel das Equipes de Atenção
Básica como principal porta de entrada dos serviços de saúde,
salientando sua proximidade com o território, facilitando ações
concretas e efetivas na Saúde do Trabalhador.
7.5.3● Promover a educação permanente através de capacitação dos
ACS e dos profissionais da rede assistencial em temas relacionados à
Saúde do Trabalhador em parceria com NUMESC e NASF II, a fim de
divulgar e qualificar as ações a serem desenvolvidas.
7.5.4● Gerenciar e analisar as notificações no sistema de informação
para coletivizar os agravos, desencadeando e articulando com os demais
componentes da vigilância em Saúde – Vigilância Epidemiológica,
Vigilância em Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária - procedimentos
que levem à mudança nas condições e ambientes de trabalho geradores
de doença.
Estratégia 7.6: → Empoderar os trabalhadores para que participem do
cuidado – individual e coletivamente para melhoria das condições de vida e
trabalho.
Ação:
7.6.1● Instituir medidas educativas protetoras nos locais de trabalho dos
trabalhadores públicos municipais, primeiramente aos da SMS, visando
à prevenção de agravos e melhoria dos processos de trabalho.

7.6.2● Realizar campanhas de divulgação da Política de Vigilância em
Saúde do Trabalhador orientando os trabalhadores de seus direitos e
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como ter acesso aos serviços prestados.
Estratégia 7.7: → Garantir a integralidade do cuidado aos portadores de
doenças ocupacionais.
Ação:
7.7.1● Implementar a saúde do trabalhador, visando atender a todos ao
trabalhadores vítimas de acidente ou doença profissional ou do
trabalho, através do fluxo de atendimento disponibilizando consulta,
acompanhamento e encaminhamentos dos acidentados e portadores de
doenças ocupacionais em parceria com CEREST Centro.
7.7.2● Divulgar e organizar o acesso aos serviços de reabilitação dos
trabalhadores portadores de doenças ocupacionais ou vítimas de
acidente de trabalho.
Diretriz 8 – Saúde Bucal
Objetivo: Qualificar, fortalecer e otimizar a Saúde Bucal no município.
Estratégia: 8.1 → Aumentar a cobertura, o número de atendimentos e
qualificar a assistência da Saúde Bucal do município.
Ação:
8.1.1● Pactuar junto ao NUMESC a qualificação permanente dos
profissionais da rede assistencial e com o NASF o apoio para a execução
das ações em saúde.
8.1.2● Implementar um grupo de monitoramento e avaliação, composto
pelos odontólogos da rede básica e secundária que se reúnam
trimestralmente, para organização, planejamento e discussão de ações,
traçando metas voltadas a Saúde a Bucal.
8.1.3● Instituir uma espera assistida pelas ESFS e UBS, aos pacientes
que são encaminhados para o CEO, corresponsabilizando e orientando
o paciente.
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8.1.4● Viabilizar o aumento de 20% de novas vagas, para ampliar o
acesso ao usuário no atendimento odontológico, na atenção básica e
especializada.
8.1.5● Implantar o Serviço de Prótese Dentária no CEO.
8.1.6● Disponibilizar mais uma vaga de Odontólogo Endodontista para
atuar no CEO, visto que a necessidade do serviço é eminente.
8.1.7● Colocar em funcionamento a Unidade Móvel, viabilizando o
atendimento odontológico das localidades do interior onde é difícil o
acesso as Unidades Básicas de Saúde Rurais.
8.1.8● Fortalecer o CEO, como referência para atendimentos
odontológicos clínico geral para a população de área descoberta de ESF
ou UBS com Saúde Bucal.
8.1.9● Viabilizar um ASB por consultório odontológico, cumprindo a
legislação vigente, a fim de otimizar os atendimentos e o fluxo das
atividades.
Estratégia 8.2: → Organizar a atenção a Saúde Bucal de acordo com os
ciclos de vida do individuo, pactuando através do Coordenador Municipal e
as Equipes de Saúde Bucal a execução das ações, promovendo a prevenção
e o agravamento das alterações bucais.
Ação:
8.2.1● Instituir no município uma avaliação e orientação odontológica
de rotina para todos os bebês até os 6 meses de vida, sendo que os
residentes em áreas de ESF deverão ser atendidas nestas Unidades e os
demais no CEO , visando a promoção da saúde bucal.
8.2.2● Sensibilizar a família e ou cuidadores quanto a promoção de uma
alimentação saudável em todos os ciclos de vida, incentivando o
aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida.
8.2.3● Sensibilizar a família e ou cuidadores, quanto ao controle do uso
de chupetas e mamadeiras, a fim de evitar problemas futuros da
estrutura orofacial e alterações das funções de deglutição, mastigação e
fala.
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8.2.4● Ampliar a cobertura de ações educativas e preventivas de saúde
bucal para as crianças e adolescentes, através do trabalho conjunto com
o PSE e Sorrindo para o Futuro nas creches e escolas municipais.
8.2.5● Reforçar sempre, junto aos pais, responsáveis, professores,
cuidadores de creches e membros das equipes de saúde, a importância
da escovação como um hábito fundamental na rotina de higiene
corporal.
8.2.6● Sensibilizar os adolescentes sobre a importância do auto cuidado
e da saúde bucal.
8.2.7● Atentar para diagnóstico precoce das lesões precursoras do
câncer na cavidade oral, orientando quanto aos fatores de risco.
8.2.8● Instituir no município uma avaliação e orientação odontológica
de rotina para todas as gestantes, sendo que os residentes em áreas de
ESF deverão ser atendidas nestas Unidades e os demais no CEO,
visando a promoção da saúde bucal.
8.2.9● Buscar a promoção da Saúde Bucal em Idosos, visando seu bem
estar, qualidade de vida e autoestima, melhorando a mastigação, estética
e possibilidade de comunicação.
8.2.10● Realizar três campanhas anuais a nível municipal, que envolva
todas as Equipes de Saúde Bucal e CEO e contemple os ciclos de vida
(bebês, escolares, adultos e idosos), a fim de promover a Saúde Bucal.
8.2.11● Fortalecer a parceria entre os CAPS e o CEO, instituindo ações
preventivas e curativas aos pacientes assistidos pelo serviço.
Diretriz 9 – Saúde Mental
Objetivo: Fortalecer e aperfeiçoar a assistência especializada em Saúde
Mental, em articulação com a Atenção Básica do Município.
Estratégia 9.1: →Reorganizar e fortalecer a Rede de Assistência à Saúde
Mental do Município.
Ação:
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9.1.1● Pactuar junto ao NUMESC a qualificação permanente dos
profissionais da rede assistencial e com o NASF o apoio para a execução
das ações em saúde.
9.1.2● Fortalecer o cuidado em Saúde Mental priorizando os princípios
de territorialidade, organização da atenção em rede, intersetorialidade,
interdisplinaridade, para a promoção da cidadania e construção da
autonomia possível de usuários e familiares.
9.1.3● Desvincular o Ambulatório de Saúde Mental do CAPS I e o
Serviço de Saúde Mental Infanto-Juvenil do Posto do Centro, conforme
proposto no Eixo de Gestão.
9.1.4● Implantar o Grupo Condutor de Saúde Mental Municipal,
visando pactuação de fluxos na Rede Assistencial e fortalecimento da
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
9.1.5● Ampliar as ações de promoção de Saúde Mental, para as crianças
e adolescentes, através do trabalho conjunto com o PSE.
Estratégia 9.2: → Promover a educação em Saúde Mental, voltada para
familiares de usuários do Serviço, com enfoque no resgate de vínculos
familiares e corresponsabilização pelo tratamento.
Ação:
9.2.1● Promover e otimizar grupos voltados aos familiares e cuidadores
dos usuários do Serviço de Saúde Mental, nas Unidades Especializadas
e na Atenção Básica, sensibilizando-os quanto a necessidade de adesão
contínua a todas as etapas do tratamento.
9.2.2● Fortalecer e implementar o trabalho de oficinas terapêuticas e
grupos, visando o cuidado ao familiar/cuidadores.
Estratégia 9.3: → Gestão do uso racional de medicamentos.
Ação:
9.3.1● Monitorar o uso e dispensação da medicação utilizada, através de
um trabalho permanente de orientação e sensibilização de usuários e
familiares.
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9.1.2● Implementar um grupo intersetorial, coordenado pela
farmacêutica municipal, para o gerenciamento do uso racional de
psicotrópicos.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As diretrizes, objetivos e estratégias propostas nesse Plano Municipal
de Saúde para o período de 2015 a 2017, definirão o eixo norteador para a
gestão e execução das ações em saúde, buscando aperfeiçoar e melhorar o
acesso universal e igualitário aos meios de promoção e assistência à saúde,
equacionando a oferta de serviços com a demanda populacional, através de
ações programáticas que atendam às necessidades dos usuários do SUS do
Município de São Sepé.
Todos os indicadores pactuados deverão ser apurados e avaliados
periodicamente pelo Grupo de Avaliação e Monitoramento, composto pela
Gestão, Conselho Municipal de Saúde, Diretor de Ações em Saúde, Chefe
do Setor de Unidades de Estratégia da Saúde da Família e o Chefe de Setor
da Vigilância em Saúde, para avaliar o trabalho realizado e pactuar novas
ações a fim de serem alcançados os objetivos propostos.
As metas deverão ser atingidas no decorrer da validade deste Plano
Municipal de Saúde, tendo em vista que desde a sua aprovação pelos órgãos
competentes as ações propostas já passam a ser validadas.
Este trabalho não se encerra em si, sendo que seus vários sentidos só
ocorrerão plenamente ao longo dos próximos três anos, à medida que vão
saindo das letras para a realidade.
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