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APRESENTAÇÃO 

O  Plano  Municipal  de  Saúde  (PMS)  2014-2017  é  resultado  direto  dos  compromissos

assumidos  pela  gestão em sua proposta  politica,  das  deliberações  firmadas  pela  população  na IX

Conferência Municipal de Saúde ocorrida em Abril de 2013, aproxima-se do Plano Plurianual e Lei

Orçamentária Anual. Mais do que isso, é instrumento fundamental para a consolidação e efetivação de

um sistema público de saúde em Passo Fundo que dê conta do suporte para o desenvolvimento de

todos os passofundenses no momento em que o SUS faz 25 anos.

Este Plano procura ajustar estas expectativas a capacidade de investimento e custeio da admi-

nistração pública de Passo Fundo. Nestes quatro anos, mais de R$ 200.000.000,00 reais serão investi-

dos no cuidado a saúde e o desafio está em avançar uma política de saúde integral, equitativa e univer -

sal para nossa cidade, com a implantação da gestão estratégica de processos é a maneira mais efetiva

de consolidar uma gestão pública eficiente, que inclua mecanismos de escuta qualificada da popula-

ção. 

Várias são as tecnologias a serem  implantadas nos próximos anos, Passo Fundo precisa de

Saúde Bucal, do Centro de Especialidades Odontológicas, precisa expandir a Estratégia Saúde da Fa-

mília, seguir reestruturando as Unidades de Saúde precárias, precisa de Programas como o Melhor em

Casa e os Núcleos de Apoio a Saúde da Família, do CAPS infantil, precisa de Humanização e Acolhi -

mento na atenção a saúde, precisa reduzir a mortalidade infantil para níveis compatíveis com nosso de-

senvolvimento econômico, ou seja, temos todos, sociedade, gestão municipal, trabalhadores da saúde,

um longo dever de casa para os próximos quatro anos.

                                                                                                          Luiz Artur Rosa Filho

                                                                                                          Secretário Municipal de Saúde
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1 HISTÓRIA DA ORGANIZAÇÃO  E FUNCIONAMENTO  DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE

     
Figura 01- Prédios Históricos da década de 1930

Dos idos tempos dos pajés e boticários até o conceito contemporâneo dos determinantes

sociais, a saúde coletiva Brasileira avançou especialmente nos últimos 110 anos. Foi Osvaldo Cruz

que se preocupou com questões coletivas de saúde embora chamado de tirano por Rui Barbosa por

envenenar com “vírus condutor de moléstias”, pela primeira vez fez o enfrentamento as doenças

daquele tempo e iniciou com o entendimento da Saúde como um bem civil.

Dos agrupamentos oriundos da Lei Eloy Chaves, surge ao longo do século passado, o

entendimento que juntos somos capazes de enfrentar as adversidades do ambiente e das doenças

provocadas pelo próprio homem, seja em seus processos civilizatórios, seja nas explorações do

próprio sistema capitalista. Neste momento consolidamos a ideia da saúde como um direito civil que

era garantido por instituições filantrópicas ou caixa de assistência.

Em 1978 a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, em Alma Ata

assegura a saúde como um direito humano fundamental e no Brasil começava-se a discutir o papel

do estado como garantidor deste direito. A partir de então, o Brasil passa a acumular e incorporar

metodologias técnico-conceituais emergentes e contemporâneos para a decisiva década de 80.

Em 1986, a VIII Conferência Nacional de Saúde refletiu este amadurecimento, de um país

em vias de redemocratização, dos trabalhadores de saúde e dos sindicatos, conscientes de seu papel,

de centros formadores ávidos pela mudança. Este movimento, chamado de Reforma Sanitária, foi

decisivo para a Constituição Federal prever um Sistema Universal, Integral e Equânime de Saúde em

três níveis de atenção, municipal, estadual e federal.

O SUS é constituído pelo conjunto das ações e dos serviços de saúde podendo ser executadas

por instituições públicas e privadas, o sistema de saúde brasileiro é formado por uma rede complexa
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de prestadores hierarquizada e descentralizada. Exigindo-se, portanto, que cidades como Passo

Fundo tenham ofertas regionais e estaduais. Os componentes público e privado do sistema são

distintos, mas estão interconectados, e as pessoas podem utilizar os serviços em uma rede

indiferenciada. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece como princípios fundamentais a universalidade –

entendida pela gestão municipal como um desafio que abrange não apenas a porta de entrada do

sistema, mas um acesso em tempo compatível, com recursos tecnológicos ajustados as necessidades,

de maneira a maximizar os benefícios das ofertas assistenciais.

A integralidade atualmente compreendida em vários sentidos, como uma praxis horizontal e

vertical, ou seja, da capacidade de um mesmo serviço ou sistema ofertar cuidados ajustados as

necessidades dos pacientes bem como dos profissionais generalistas e de serviços equipados com

insumos para alterarem histórias naturais de doenças.  Trata-se do conjunto articulado de ações e

serviços de saúde, preventivos e curativos, individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de

complexidade do sistema.

A equidade, entendida como as diferenças desnecessárias, evitáveis, portanto injustas e

indesejáveis do ponto de vista ético e social nas necessidades de saúde, exigem um plano para quatro

anos que reduza as diferenças mediante políticas que considerem os determinantes sociais de

doenças e contextos históricos de negligências a populações vulneráveis baseadas em suas

necessidades. Para isso, a igualdade passa a ser analisada pelo prisma do resultado.

 Da participação social, Passo Fundo avançou a ponto de garantir-se há muito tempo, que as

Conferências Municipais e o próprio Conselho Municipal de Saúde não são apenas dispositivos

constitucionais. Graças a muitas mãos, Passo Fundo chega neste momento com a X Conferência

programada para 2015 (a primeira aconteceu em 1991 com 48 entidades) e um Conselho Municipal

que cumpre historicamente a função de formulação de estratégias de operacionalização da política de

saúde e atuação no controle social da execução da política de saúde. O desafio posto agora é o da

transparência nos processos de trabalho público e nisto as instâncias também tem papel decisivo.  

O Executivo encaminhou o projeto de lei ao Legislativo e em 17 de dezembro de 1992 é

aprovada a lei nº 2.840 que cria o Conselho Municipal de Saúde de Passo Fundo.  Em 1993, esta lei

recebe nova redação, através da lei nº 2.852 e posteriormente pela lei 3.005 de 1995.

A descentralização, expressa pelas corresponsabilidades dos três entes, tem sido, em nome da

garantia da integralidade, corrompida pela dicotomia entre as insuficiências financeiras do sistema

que acabam repercutindo em judicializações. Esta surge como resultado e provedores de inequidades

acabam por comprometer as definições de cada uma das três esferas de gestão, com impacto pior aos
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municípios, que a todo o momento são convocados a pagarem por procedimentos de alta

complexidade, por solidariedade.

Novos desafios se apresentam no horizonte, o financiamento da saúde, com os municípios já

cumprindo suas obrigações constitucionais, resta esperar pelo cumprimento pelo Estado do Rio

Grande do Sul e pela aplicação por parte do Governo Federal de pelo menos 10% do PIB em saúde.

É possível que teremos muitos anos de insuficiência apenas pelo fato da dívida que estes entes tem

por historicamente não cumprirem com o previsto na constituição.  

O COAP, Contrato Organizativo das Ações Públicas de Saúde, decretado em 2011, prevendo

redes regionais de saúde impactará em Passo Fundo, exigindo suas responsabilidades não apenas de

maior cidade do Norte Gaúcho mas também como terceiro maior polo de saúde da Região Sul do

Brasil. O fato de prever transparência, articulação e pactuação além de um plano regional de saúde

mostram que o caminho pode ser correto, mas mecanismos de financiamentos precisam estar

contidos nestes rearranjos.

Num país com a transição demográfica em sua quarta fase e com a transição epidemiológica

incompleta, o processo de envelhecimento impactará nos sistema de saúde municipal de forma

importante e mecanismos de absorção de novas demandas também se fazem necessários. O

acolhimento de pessoas sem condições de autocuidado, a prevenção de acidentes domésticos e o

envelhecimento saudável são importantes medidas para o Passo Fundo de 2030. Ações de

reabilitação e relacionadas às doenças do envelhecimento serão cada vez mais necessárias.

O desenvolvimento da cidade do ponto de vista social passa pelo reconhecimento do papel

da assistência terciária e da necessidade do fortalecimento dos níveis primário e secundário de

atenção a saúde. Portanto, há que planejarmos o futuro da assistência a saúde num contexto de

fortalecimento dos níveis menos complexos, menos dispendiosos e que não acompanharam o

desenvolvimento do nível hospitalar da cidade.

Novas realidades desafiam a capacidade planejadora tanto no plano assistencial, como a

rápida transição demográfica, a inconclusa transição epidemiológica e no plano gestor, com o

aprofundamento da descentralização e o COAP. 

PASSO FUNDO DE ONTEM
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Figura 02 – Estação Ferroviária da GARE no ano de 1961

O município de Passo Fundo que se aproxima dos 200.000 habitantes era em sua origem ha-

bitada por índios Tapejaras, Jês, Tupi-Guarani e Kaigangs que foram influenciados pela redução je-

suítica de Santa Teresa. Por volta de 1800, alguns tropeiros e colonizadores passam a pernoitar no

"passo fundo" já que desta região até a divisa com Santa Catarina havia índios que abordavam as tro -

peadas e por isso a necessidade de cruzar esta região de dia.

Em 1820 começam a chegar a região os primeiros colonos para fixar residência e em 1835 já

havia uma capela em homenagem a Nossa Senhora Conceição Aparecida e 1947 já havia sido criada

a Freguesia de Passo Fundo que dez anos depois viraria município. Desde sua origem, a localidade

mostrava sua peculiaridade de modernização, entre 1870 e 1882 a Câmara Municipal libertava escra-

vos antecipando-se, portanto a Lei Áurea e os ideais republicanos também se iniciaram precocemen-

te no município. 

Em 1889 chegam a Passo Fundo um grupo de imigrantes em busca de oportunidades e este

movimento até hoje não se encerrou. No fim do século XIX, o munícipio de Passo Fundo contava

com vários distritos que hoje são munícipios como Erechim, Marau, Carazinho entre outros.
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Entre 1914 e 1918 surgem os dois grandes hospitais da cidade, que hoje se configuram no

Hospital Cidade de Passo Fundo e no Hospital São Vicente de Paulo que passam a consolidarem-se

como entidades prestadoras de serviço na área da saúde.

2     ANÁLISE SITUAÇIONAL DE SAÚDE

2.1 Condições de Saúde 

2.1.1  Aspectos Demográficos

PASSO FUNDO DE HOJE

Figura 03: Localização Município de Passo Fundo

Localizado nas  coordenadas de,  28°15’46,  latitude Sul,  e  52°24’24 longitude oeste  e  há

687m de altitude, Passo Fundo, limita-se com Pontão e Coxilha, ao norte; Mato Castelhano, a leste;

Marau, ao sul; Ernestina e Santo Antônio do Planalto, a sudeste; Carazinho, a oeste, conforme os

mapas indicam.

Passo Fundo é uma cidade localizada no planalto riograndense (690 metros do nível

do mar em média) cuja população estimada para, 2013 foi de 194.432 habitantes, sendo que em

2010 era de 184.826 habitantes (IBGE 2013), para uma área de unidade territorial de 783,42 Km²,

com uma densidade demográfica de 235,92hab/km². 

             O censo demográfico 2010 através de sua sinopse apresenta um quadro comparativo da

distribuição por sexo na cidade de Passo Fundo e regiões abrangentes (rural e ou urbana):

O Censo demográfico 2010: sinopse.

População residente 184.826 habitantes
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População residente urbana 180.120 habitantes

População residente rural 4.706 habitantes

Homens 88.050 homens

Homens na área urbana 85.646 homens

Homens na área rural 2.404 homens

Mulheres 96.776 mulheres

Mulheres na área urbana 94.474 mulheres

Mulheres na área rural 2.302 mulheres

             Figura: 04 - Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

A mesma fonte mostra outro quadro comparativo de Passo Fundo com o Rio Grande do Sul,

na faixa etária da população passofundense: 
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           Figura: 05 - Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Em Passo Fundo temos ao todo 61.387 domicílios ocupados com entrevistas realizadas pelo

censo 2010, e contamos com o crescimento populacional de 9,70% na última década, somando ao

todo uma população de 184.826 pessoas, sendo 88.050 homens e 96.776 mulheres.

Em Passo Fundo são 0,91 homens para cada mulher e 1,10 mulheres para cada homem, con-

tando também com uma população rural de 4.706 pessoas e população urbana de 180.120 pessoas.

A variação da população, nas pesquisas censitárias, em Passo Fundo, apresentou atualmente

um percentual da população do sexo feminino de 52,36% e de homens são  de 47,64%. Passo Fundo

apresenta uma pirâmide etária desconfigurada em razão da queda da natalidade e de aumento da

expectativa de vida, fazendo com que o gráfico se mostre como um cilindro incipiente.
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A seguir, gráfico do último censo contabilizando por porcentagem número da população,

faixa etária e sexo.

Figura 06: Censos Demográficos, Contagens Populacionais e Estimativas preliminares para os anos 
intercensitários dos totais populacional. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Os  dados  do  Censo  2010  indicam  que  Passo  Fundo  é  predominantemente  urbano.  Ao

contabilizar o número populacional, verificou-se que 97,45% das pessoas moram na cidade contra

2,55% vivendo no campo.

Na comparação com 2000, quando 85% dos passofundenses moravam na cidade, houve um

crescimento de 12%, portanto um crescimento acima da média  nacional,  que foi  de  três  pontos

percentuais nos últimos dez anos no país. Este índice torna Passo Fundo um dos municípios mais

urbanizados do Estado.

Com um PIB de R$ 18.789,24  per capita (IBGE,  2008),  Passo  Fundo está  entre  as  10

maiores economias do Estado do RS. Com uma renda per capita de R$ 14.789,00 (2006), chegou a

somar U$ 206.104.035 em exportações no ano de 2010.
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    Figura 07: PIB per capita comparativo Passo Fundo/Rio Grande do Sul (IBGE 2008)

 De acordo com a FEE (Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser),
o PIB per capita de Passo Fundo foi de R$  26.814 ,00, uma evolução de 33,9%  sobre os R$ 
20.015,00 registrados em 2009. No Brasil foi de R$ 19.766,33 em 2010. Quase 4,8 mil municípios, 
no entanto, registraram PIB per capita abaixo dessa média.

Variável Passo Fundo Rio Grande do Sul Brasil

Agropecuária 96.856 8.764.507 105.163.000

Indústria 741.781 37.475.448 539.315.998

Serviços 3.577.249 77.628.594 1.197.774.001

     Figura 08: Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias 
Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

     PIB Passo Fundo

Ano PIB
Variação
2009/2010

Ranking
RS

Variação
Agropecuária

Variação
Indústria

Variação
Serviços

2010 
R$
4.551.198.000,00

21,3% 10º -3,7%   14,7% 22,9%

      Figura 09: Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser. 

Ranking 10 maiores PIB´s do RS em 2011
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    Figura 10: Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística Sieg-
fried Emanuel Heuser. 

 Passo Fundo possui 127 serviços de saúde cadastrados no SCNES (Sistema de Cadastro Na-

cional de Estabelecimentos de Saúde) dos quais 65 prestam serviços para o SUS.  O município apre-

senta melhor pontuação no Índice do Desenvolvimento Humano (IDH), o índice ultrapassa 0,800.

Desde 1991, o IDHM Longevidade evoluiu 15,5%, passando de 0,717 (alto desenvolvimento) em

1991, de 0,803 (Muito alto) em 2000 e de 0,849 (Muito alto) na atual edição. 

No Brasil (0,816) e no Rio Grande do Sul (0.840) o IDHM Longevidade também obteve

classificação máxima, mas os índices ainda são inferiores a da capital do Planalto Médio. 

Segundo o IBGE a cidade apresenta IDHM relativo a 2010 de 0,776, ou seja, situa-se entre

as mais desenvolvidas do estado do Rio Grande do Sul.

No índice de taxa de fecundidade o município no censo de 2010 mostrou um resultado de

203 nascimentos de crianças entre mulheres de 10 anos ou mais.
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No campo educacional, esta terra possui estrutura para "exportar" conhecimento através de

nove centros educacionais de educação superior, de financiamento público, filantrópico/comunitária

e particulares.

2.1.2 Morbimortalidade de Saúde

2.1.2.1  Mortalidade

O perfil da mortalidade geral nas esferas municipal e estadual é apresentado na figura

abaixo.  Destacam-se os anos de 2004 e 2006, com a maior e a menor taxa de mortalidade registradas

no município, respectivamente. A partir do ano de 2007 houve uma retomada com aumento geral das

taxas de mortalidade.

Figura 11: Ministério da Saúde – DATASUS- Sistema de Informações sobre Mortalidade

Entre as principais causas de mortalidade, no período de 2000 a 2009, a primeira causa de

óbito no município de Passo Fundo é atribuída às doenças do aparelho circulatório, incidindo cada

vez mais  a população jovem.  Em segundo e terceiro lugar estão as  neoplasias e as  doenças  do

aparelho respiratório. As causas externas ocupam o quarto lugar e vem aumentando desde 2002,

acometendo principalmente homens na faixa etária de 20 a 49 anos.
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                Figura 12: Fonte: www.datasus.gov.br e www.saude.rs.gov.br 

2.1.2.2 Coeficiente de Mortalidade Infantil   

    A taxa de mortalidade infantil no Brasil mantém tendência contínua de queda desde 1990,

passando de 47,1 óbitos para cada mil bebês nascidos vivos para 19,3 mortes, em 2007, uma redução

de 59,7% nesse período. Em Passo Fundo, a taxa de mortalidade infantil passou de 18,3 em 2000

chegando a 21,82 em 2004, com redução significativa do óbito infantil tardio, variando de 8,2 a 1,5

em  2010.  Importante  ressaltar  o  excelente  índice  de  Coeficiente  de  Mortalidade

Infantil (2010): 7,71 por mil nascidos vivos.
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   Figura 13: Fonte: SIM - Vigilância Epidemiológica – SMS

2.1.2.3 Número de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) e morte materna (MM) 

residentes em Passo Fundo de 2000 a 2012:

Entre 2007 a 2012 a principal causa de óbitos em mulheres de 10 a 49 anos no município é por

neoplasias (26,4%) destacando o câncer de mama e de útero, seguida de causas externas (15,7%), por

suicídios, agressões e acidentes de transporte. Como terceira causa, as doenças do aparelho

circulatório (12,6%) destacando-se  as doenças cerebrovasculares. Os óbitos maternos caracterizam-

se por 4,3% do total de óbitos de MIF. 
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         Figura 14 - Fonte: SIM - Vigilância Epidemiológica – SMS

2.1.2.4 Morbidade Hospitalar 

As morbidades  hospitalares  evidenciam o  aumento  das  internações,  o  que  poderiam ser

reduzidos com as possibilidades de atenção à saúde, com ênfase na prevenção. Podemos ressaltar as

nuances  destes  números,  onde a  população pode estar  procurando os  serviços  ou realmente  é  a

fragilidade do aspecto preventivo.

A seguir,  tabela do  Ministério da Saúde -  Sistema de Informações Hospitalares do SUS,

demonstrando dados de Passo Fundo, referente a morbidade hospitalar:
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Figura 15- Informações Hospitalares do SUS- Passo Fundo

2.1.2.5 Perfil das Doenças Transmissíveis (SINAN)

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN é alimentado, pela notificação

e investigação de casos de doenças e agravos que constam na Portaria GM/MS nº 104, de 25 de ja-

neiro de 2011.  Sua utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de

um evento na população contribuindo assim, para a identificação da realidade epidemiológica de de-

terminada área geográfica. No quadro abaixo os principais agravos de pacientes atendidos no muni-

cípio procedentes de toda região e notificados no sistema local. É importante salientar que aproxima-

damente 20% dos agravos notificados de 2007 a 2012 são de pacientes de fora do município.  Até

2010 os casos de hepatites virais eram inseridos apenas após confirmação sorológica e investigação

do caso e não apenas com resultado dos bancos de sangue. A partir de 2011, todo caso suspeito está

sendo digitado causando um aumento de 70% dos registros que devem ser investigados pelos muni-

cípios de origem do paciente.

Agravos notificados no SINAN em Passo Fundo de 2007 a 2012
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Agravos Notificados 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Acidente por Animais Peçonhentos 37 162 157 131 133 103

AIDS em Adulto 56 74 73 99 139 129

Atendimento Anti-Rábico Humano 840 892 922 804 897 955

Doenças exantemáticas 283 39 4 20 13 7

Eventos Adversos Pós Vacina 8 2 41 77 22 14

Gestantes HIV + 21 23 24 34 31 39

Hepatites Virais 244 398 239 305 540 1004

Leptospirose 19 23 53 45 55 31

Meningite 207 227 219 209 210 190

Sífilis Congênita 5 9 22 12 15 26

Sífilis em Gestante 9 22 24 14 17 26

Tuberculose 51 46 53 67 95 66

Varicela 506 1152 459 396 481 1162

Violência Doméstica/sexual e outras 0 0 0 309 630 781

Outros agravos 229 63 159 309 689 740

Total 2509 3129 2447 2739 3967 5272

Figura 16: Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica Municipal / SMS

   2.1.3 Dados Epidemiológicos por Ciclo de Vida

  2.1.3.1  Natalidade 

O perfil da natalidade nas esferas municipal, estadual e federal é apresentado na figura a

seguir.  De forma geral, houve decréscimo das taxas de natalidade a partir do ano 2000 com queda

acentuada até o ano de 2007. A partir desta data houve um aumento da taxa de natalidade no

município de Passo Fundo, resultado da concentração regional de nascimentos, com provável

registro de gestante com Cartão SUS de Passo Fundo, mas moradora de cidades no entorno.
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               Figura 17: Fonte: www.datasus.gov.br e www.saude.rs.gov.br

Informações da gestação e parto dos nascidos vivos residentes em Passo Fundo
Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nº Nascidos vivos 2.459 2.560 2.674 2.602 2.887 2.846

Duração gestação %

Até 36 sem 11,9 12,3 10,5 13,1 13,4 13,3

Acima de 37 
sem

88,1 87,7 89,5 86,9 85,6 86,7

Tipo de parto %
Cesáreo 53 56,4 59 58,5 59,8 62,6

Normal 47 43,6 41 41,5 40,2 37,4

Consultas de pré-natal %

Nenhuma 2,3 2,2 1,7 2,5 1,5 1,5

1 a 3 6,5 7 7,8 6,9 8,45 6,9

4 a 6 22,6 25,8 23,9 25,8 25,05 25,3

7 e mais 68,6 65 66,6 64,8 65 66,3

Peso ao nascer % Muito baixo 
peso

1,4 1,76 1,16 1,8 1,55 1,5
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Baixo Peso 9,6 10 9,12 11 11,15 12,4

Acima 2.500 89 88,24 89,72 87,2 87,3 86,1

Faixa etária da mãe %

10 a 19 18,9 19 17 15,6 15,8 17

20 a 39 78,1 78 80,3 81,5 81,2 80

40 e mais 3 3 2,7 2,9 3 3

Figura 18: Fonte: www.datasus.gov.br e www.saude.rs.gov.br 

2.1.3.2  Imunizações

O Calendário de vacinação brasileiro é aquele definido pelo Programa Nacional de

Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS) e corresponde ao conjunto de vacinas consideradas

de interesse prioritário à saúde pública do país.  Atualmente é constituído por 35 produtos

recomendados à população, desde o nascimento até a terceira idade e distribuídos gratuitamente nos

postos de vacinação da rede pública.

Doses aplicadas (rotina e campanhas) por ano no município de Passo Fundo

ANO DOSES APLICADAS
Rotina Campanhas TOTAL

2000 81.100 55.859 136.959

2001 87.327 46.672 133.999

2002 156.364 45.681 202.045

2003 75.557 44.588 120.145

2004 117.322 53.794 171.116

2005 87.292 40.288 127.580

2006 91.233 39.467 130.700

2007 121.266 46.389 167.655

2008 89.512 90.092 179.604

2009 90.989 39.640 130.629

2010 64.058 305.457 369.515

2011 89.975 69.125 159.100

2012 110.324 51.538 161.862

 FigurA19-Fonte: SIS-API Vigilância Epidemiológica Municipal / SMS
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Cobertura Vacinal Campanha do  Idoso – Influenza

Figura 20 - Fonte: SIS-API Vigilância Epidemiológica Municipal / SMS

Cobertura Vacinal Campanha Contra a Paralisia Infantil 

                   Figura 21- Fonte: SIS-API Vigilância Epidemiológica Municipal / SMS 
*A partir de 2012 foi mantido pelo MS apenas uma das etapas da Campanha.
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2.2 Redes de Atenção a Saúde

O papel saúde em Passo Fundo já se encontra bem estabelecido, configurando-se em polo ir -

radiador para os três estados do Sul do Brasil com 724 estabelecimentos de saúde, atendendo deman-

das de praticamente todos os 496 municípios do Rio Grande do Sul e outras centenas de Santa Cata-

rina e Paraná, o que torna a cidade o terceiro maior polo de saúde da Região Sul do país. 

O Hospital da Cidade de Passo Fundo conta com 204 leitos sendo 162 para o SUS, além de

26 leitos de cuidados intensivos sendo 21 enquanto o Hospital São Vicente de Paulo conta com 549

leitos sendo 404 disponibilizados para o Sistema Único de Saúde. Há ainda 82 leitos para cuidados

intensivos, sendo 60 oferecidos para o SUS. Ambos os Hospitais apresentam serviços de atendimen-

to a urgência e emergência 24 horas cada um com 23 leitos.

O Hospital Beneficente Cesar Santos, conhecido como Hospital Municipal, conta com 47

leitos, sendo 44 para o SUS. Trata-se de Hospital público que presta um serviço de atenção a urgên-

cia e emergência e há uma contratualização de prestação de serviços para exames de ecografia, en-

doscopias, colonoscopias e imagenologia ( Radiografias) e exames laboratoriais de retaguarda a Es-

tratégia Saúde da Família. Ligado a este serviço, está o Pronto Atendimento Pediátrico, também liga-

do a Secretaria Municipal de Saúde. O HBCS ainda cede parte de suas instalações para o Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O município conta ainda com pelo menos outros cinco

hospitais privados, todos especializados.

As autorizações  de internação hospitalar  no município de Passo Fundo são em torno de

36.000/ano, cálculo este em projeção dos seis primeiros meses de 2013. Ultrassonografias são autori -

zadas em torno de 12.000 por ano, enquanto RX são outros 15.000 exames.

No campo da saúde pública, o município de Passo Fundo conta com 15 Estratégias de Saúde

da Família inseridas em pelo menos 35 Unidades Básicas de Saúde. Também há oferta de dentistas

em todas as 35 unidades com cargas horárias distintas, embora não haja Estratégia de Saúde Bucal

credenciada junto ao Ministério da Saúde atualmente na cidade. Há ainda 5 Centros de Atendimento

Integral a Saúde(CAIS), em instalações próprias que acabam, graças as insuficiências da rede de

atenção primária, realizando atendimento direto, mas que concentram os especialistas oferecidos.

Há ainda um ambulatório de especialidades que também apoia a rede de atenção primária.

Há dois Centros de Atendimento Psicossocial, sendo um do tipo II e outro do tipo Álcool/Drogas,

ambos em estruturas alugadas e precárias. A dispensação de medicamentos se dá em pelo menos dez

pontos da rede, com aviamento de pelo menos 1000 receitas/dia.
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No ano de 2013 foram realizados aproximadamente 694.000 atendimentos básicos na rede

assistencial de Passo Fundo, projeção do produzido até Agosto de 2013. Na média complexidade,

são aproximadamente 62.394 atendimentos no ano de 2013. Este dado reflete o acesso pleno a con-

sultas e procedimentos,  considerando-se parâmetros da portaria do MS 1101/2001.

Quanto aos exames, foram realizados mediante convênio com o Estado do Rio Grande do

Sul, em torno de 150.000 exames laboratoriais, ainda que este número se apresenta insuficiente para

a demanda originária das Unidades de Saúde

A Vigilância em Saúde é composta pelas quatro áreas do segmento (Vigilância Sanitária,

Epidemiológica, Saúde do Trabalhador e Ambiental em Saúde) em imóvel alugado, além de oferece-

rem em local cedido pelo HBCS um Serviço de atendimento especializado em DST/AIDS, cedido

pelo Estado do Rio Grande do Sul são a unidade de referência em Tuberculose e Hanseníase o Cen -

tro de Imunizações do Município além da estrutura alugada que abriga o Centro Regional de Refe-

rência em Saúde do Trabalhador. O Hemocentro de Passo Fundo (Hemopasso) funciona em imóvel

próprio do Estado, mas com cedência e gestão municipal. Passo Fundo conta com dois grandes hos-

pitais que juntos oferecem mais de 1000 leitos e tratamentos altamente complexos, configurando-se

em centros de excelência para o qual fluem milhões de pessoas da região norte do estado do Rio

Grande do Sul

 A Secretaria de Saúde de Passo Fundo 

A missão da SM/PF é executar um sistema de cuidados para a saúde, atendendo às necessidades,

e demandas de saúde da população de Passo Fundo, como um processo técnico, mediante a aplicação

de  conhecimento,  habilidades,  ferramentas  e  técnicas  às  atividades  a  fim  de  atender  aos  seus

requisitos  de  maneira  eficiente  e  eficaz.  Para  tanto  possui  como  valores  fundamentais  a  Visão

sistêmica, como o entendimento das relações de interdependência entre os diversos componentes que

resultam em saúde para todos os moradores de Passo Fundo. A Proatividade, sendo a capacidade da

organização de se antecipar às mudanças, prevendo cenários para amanhã, quatro anos e vinte anos.

A Inovação, implementando novas ideias geradoras de um diferencial assistencial que aproxima o

Sistema de Saúde das pessoas e o planejamento e execução, introduzindo o planejamento baseado

em gestão estratégica de processos com construção de uma gestão moderna e eficiente.

2.2.1 Estrutura administrativa

 Atualmente a Secretaria Municipal de Saúde tem a seguinte estrutura:
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Secretário: Luiz Artur Rosa Filho

Coordenador de Administração e Planejamento: Akira Tanaka da Silva Fogaça

Coordenadora de Promoção à Ações: Eliana Bortolon

Coordenadora de Vigilância em Saúde: Mara Dill

Coordenadora  de

Recuperação  à

Saúde: Caroline

Gosch

Coordenadora  de

Atenção  aos

Portadores  de

Necessidades

Especiais: Elisabeth

Diretor  do

Departamento  de

Hemoderivados:

Jaderson Pires

Organograma Administrativo atual da Secretaria de Saúde:

       Figura 22 – Organograma da SMS

2.2.1.1 Coordenadoria de Administração e Planejamento

        É a Coordenadoria responsável pela supervisão geral, bem como, pelo andamento das rotinas

diárias de administração, planejamento, recursos humanos, informática e serviços gerais; autorização

para compras e contratações, através de processos licitatórios; controle, andamento e solicitação de

renovação de contratos de cessão de uso, locação e prestação de serviços; solicitação de renovação

de convênios e acompanhamento das prestações de contas dos mesmos; controle da chegada e saída
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de  processos  administrativos  e  internos;  encaminhamento  para  abertura  de  processos  internos;

recebimento, repasse e prestação de contas de adiantamentos de combustíveis, pedágios, materiais de

consumo e serviços de terceiros, para pequenos gastos; prestação de contas de adiantamentos de

viagens; recebimento e controle da entrega de vale-gás e demais rotinas administrativas; elaboração

de requisições de materiais e serviços; controle orçamentário e financeiro; distribuição de ordens

para a retirada de oxigênio; recebimento de empenhos; contato com fornecedores para entrega de

material  ou  serviço;  recebimento  e  controle  de  notas  fiscais  para  autorização  de  pagamento;

recebimento e controle de faturas de prestadores de serviços; elaboração e controle dos pagamentos

efetuados de forma parcelada; solicitação de pagamentos de diárias e adiantamentos aos servidores

da Secretaria; controle efetivo de saldos de rubricas orçamentárias e de execução; verificação da

necessidade  de  suplementação  de  verbas  e  indicação  de  rubricas  para  sua  redução;  controle  de

repasses financeiros pelo Estado e União; solicitação de transferências de valores para a respectiva

conta, quando do repasse em conta geral; controle de saldos bancários em conjunto com o contábil e

orçamentário para correta elaboração de requisição; elaboração de planos de aplicação de recursos

vinculados;  elaboração  de  Relatório  de  Gestão  Municipal  de  Saúde,  trimestralmente,  conforme

determina a Portaria 37/2003; apresentação do Relatório de Gestão Municipal de Saúde ao Conselho

Municipal de Saúde; apresentação do Relatório de Gestão Municipal de Saúde em audiência pública

na Câmara de Vereadores; elaboração do SIOPS (Sistema de Informações em Orçamentos Públicos

de  Saúde),  semestralmente,  conforme  determina  o  Ministério  da  Saúde;  acompanhamento  da

aplicação  dos  percentuais  em saúde,  em conjunto  com a  Secretaria  de  Finanças,  com recursos

próprios conforme determina a EC 29; acompanhamento da situação de apontamento do Município

no CAUC e CADIN (cadastro de inadimplentes);  elaboração de projetos e pré-projetos junto ao

Ministério da Saúde; atendimento a solicitações de correções em processos de prestação de contas;

atendimento  a  solicitações  realizadas  pelo  Conselho  Municipal  da  Saúde,  no  que  se  refere  às

prestações de contas; atendimento a solicitações realizadas por Vereadores, no que diz respeito a

aplicação  de  recursos  da  saúde;  elaboração,  resposta  e  encaminhamento  de  ofícios  diversos;

coordenação do Programa Nota Solidária; controle de contas de água, luz e telefone de todas as

unidades da Secretaria de Saúde; coleta de ponto eletrônico nos CAIS e ambulatórios; manutenção,

análise e impressão dos pontos dos funcionários; distribuição de documentos; controle de férias e das

efetividades dos servidores municipais, estaduais e federais lotados na Secretaria de Saúde; controle

das  efetividades  dos  PROPET e  CIEE da  Secretaria  de  Saúde;  distribuição  e  controle  de  vale-

transporte; controle de atestados, horas extras e folgas; controle das datas das avaliações do estágio

probatório,  distribuição  aos  avaliadores,  encaminhamento  aos  Recursos  Humanos,  coleta  de

assinaturas  e  encaminhamento  à  Comissão  Avaliadora;  abertura  e  despachos  de  processos;

encaminhamento  das  convocações  de  sindicância  aos  servidores;  fornecimento  de  informações
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pertinentes  à  Coordenadoria;  instalação  e  configuração  de  programas  (sistemas  operacionais,

antivírus, editores de texto, navegadores, planilhas de cálculo, banco de dados) e suas atualizações;

substituição de placas, fusíveis, memórias, HD, fontes, CMOS e periféricos em geral; conserto de

periféricos e atualização de equipamentos de informática; instalação, manutenção, configuração e

cabeamento  da  rede intranet;  controle  das  prestações  de serviços  manutenção e  serviços  gerais;

orientar e auxiliar os respectivos Núcleos na execução das competências atribuídas;

2.2.1.1.1  Núcleo de Transportes

Responsável  pelo  agendamento  de  viagens  para  consultas  e  exames  fora  do  Município;

agendamento  de  transporte  para  pacientes  com consultas  e  exames,  com horário  marcado,  nos

hospitais, CAIS e ambulatórios; agendamento de transporte para altas e baixas encaminhadas pela

Assistência  Social  dos  Hospitais  e  CAIS;  liberação  de  veículos  para  a  realização  de  visitas  e

fiscalizações; transporte de pacientes para hemodiálise; controle dos veículos, tais como: troca de

óleo, abastecimento, consertos e reparos diários;

2.2.1.1.2  Núcleo de Auditoria

Responsável por exercer as atividades de auditoria, ouvidoria e fiscalização no âmbito do

Sistema Único de Saúde em nível municipal; verifica a conformidade com os padrões estabelecidos

ou detecta situações que exijam maior aprofundamento; avalia a estrutura dos processos aplicados e

os resultados alcançados, de forma a aferir sua adequação aos critérios e parâmetros exigidos de

efetividade,  eficiência  e  economia  nos  procedimentos  praticados,  mediante  exame  analítico  e

pericial;  constatar  a  regularidade  das  contas,  da  execução de  contratos,  acordos,  convênios  e  a

probidade na aplicação dos recursos públicos.

2.2.1.1.3 Núcleo de Ouvidoria

O Núcleo de Ouvidoria é um canal de comunicação disponível a Comunidade em Geral,

através do telefone, internet e pessoalmente, para receber as reclamações e sugestões, dúvidas,

denúncias e elogios dos serviços prestados pela Administração Municipal. Tem como função

principal, identificar as deficiências nos serviços, sugerindo ações sistêmicas a fim de superá-las.

2.2.1.1.4 Núcleo de Recursos Humanos

           O Núcleo de RH atua na elaboração e controle de efetividade e registro de servidores

municipais, estaduais e Federais; gerenciamento de quadro de servidores de todas as unidades da

Secretaria Municipal de Saúde, incluindo alterações e/ou substituições; controle de pedidos de férias,

licença prêmio, licença interesse, licença tratamento de saúde, licença assistência familiar, licença
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gala, licença maternidade, licença amamentação, licença luto, licença estudo e outros afastamentos

contidos  na  legislação;  abertura  e  andamento  de  processos,  controle  de  vale-transporte,

gerenciamento de servidores terceirizados, bem como auxiliar no gerenciamento de todas as questões

relacionadas aos Recursos Humanos da SMS.

2.2.1.2     Distritos Sanitários

    É a divisão do município em áreas menores, com a finalidade de melhor gerenciar as ações e serviços

da saúde. Previsto na Lei Orgânica da Saúde, nº 8080. Foi formalizada pelo Decreto do Prefeito Municipal

(nº 14/08). Cada Distrito tem o Conselho Distrital, nos moldes do Conselho Municipal, para oportunizar

que a comunidade daquela área tenha participação efetiva no gerenciamento da saúde em cada Distrito.  O

município foi dividido em quatro regiões, por uma linha que mais ou menos acompanha a Avenida Brasil,

de  Leste  a  Oeste,  sendo cortado por  uma linha de Norte  a  Sul,  cortando essa  avenida na esquina da

Avenida General Neto, ficando: 

Quatro Distritos Sanitários (Noroeste, Nordeste, Sudeste e Sudoeste) e a localização das Unidades de

Saúde do Município:

Figura23: Mapa de Passo Fundo dividido em 04 Distritos Sanitários. (Fonte SMS)
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2.2.1.3 Coordenadoria de Promoção à Saúde

É o órgão responsável  pelos programas que objetivam cuidar,  com medidas preventivas,  de

pacientes já acometidos de doenças, mas que necessitam de controle, e de pacientes que necessitam

de  orientações  para  não  adoecer;  orientar  e  auxiliar  os  respectivos  Núcleos  na  execução  das

competências atribuídas.

2.2.1.3.1 Núcleo de Ações Básicas

2.2.1.3.1.1 Estratégia Saúde de Família - ESF

A ESF possui um setor responsável pela coordenação, o qual está situado na Secretaria

Municipal de Saúde e subordinada à Coordenadoria de Promoção à Saúde. Tem como eixo

central a promoção da saúde, através da atuação na comunidade. As Unidades de Saúde da

Família  possuem  estrutura  física  adequada,  equipe  profissional  composta  de  Médico,

Enfermeiro, Técnicos de Enfermagem, Sanificadora e Agentes Comunitários de Saúde. A

Estratégia de Saúde da Família é a principal  reguladora do sistema de saúde da atenção

básica, abrangendo uma população entre 2.500 e 4.000 pessoas, tendo delimitação a partir de

mapeamento nas áreas de maior vulnerabilidade. Oferecem visitas domiciliares, formação de

grupos específicos, como Hipertensos, Diabéticos, Gestantes, Idosos, Jovens e outros, bem

como atendimento médico ambulatorial de assistência básica, efetuando encaminhamentos

para especialidades conforme a necessidade. A estratégia de Saúde da Família está composta

por 15 USF – Unidades de Saúde da Família, localizadas em 15 bairros diferentes, conforme

relação em anexo.

Atividades Desenvolvidas:

• Atendimento individual e coletivo, extrapolando os limites da Unidade de Saúde, interagindo

com a  população  adscrita  assumindo  um papel  importante  nas  condições  sanitárias  daquela

comunidade.

• As equipes realizam acompanhamento de grupos de hipertensos, diabéticos, gestantes, entre

outros. Destacam-se as atividades de visitas domiciliar oferecendo orientações tanto para práticas

que  valorizem  a  autonomia  e  o  protagonismo  com  responsabilidade  de  todos  os  sujeitos

envolvidos;

• O trabalho desenvolvido pelas Equipes de Saúde da Família é realizado na comunidade,

buscando a aproximação e a integralidade nos serviços e não ações em saúde.
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     Relação de Unidades de Saúde da Família de Passo Fundo

Nome da Unidade Endereço Bairro Telefone

1PSF Adolfo Groth Av. Dona Sirlei S/N Prof. Schisler 3314-2837

2ESF CAIC Dalila Mello, 160 Cohab II 3314-3516

3ESF 1º Centenário Carazinho 299 1º Centenário 3315-7870

4ESF Hípica Tapejara, 1101 Hípica 3581-4238

5ESF Jaboticabal Alvorada, S/N Jaboticabal 3314-1388

6ESF Lava Pés Lava Pés, 3050 Operária 3314-1269

7ESF Mattos Felipe Muliterno, S/N Mattos 3315-7668

8ESF NSª Aparecida Nicolau Ribeiro, 100 Nª.Senhora

Aparecida

3314-2453

9ESF Nenê Graeff Girassol, 28 Nenê Graeff 3314-1622

1

0

ESF Planaltina Delmar Citoni, 385 Planaltina 3315-7669

1

1

ESF Ricci Camilo Ribeiro, 975 Ricci 3315-7666

1

2

ESF Santa Marta Miguelzinho Lima 131 Santa Marta 3314-3753

1

3

ESF São Cristóvão João Pessoa,364 São Cristóvão 3315-7667

1

4

ESF Valinhos Trav. Brás Cubas,190 Valinhos 33124944

1

5

ESF Zácchia* Argemiro Ferreira, 70 Zácchia 3581-1953

1

6

ESF Jardim América Ernesto Bertoldo, S/N Jardim América 3315-5130

1

7

ESF Menino Deus Antonio Grespan,49 Menino Deus 3315-5888
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Nome da Unidade Endereço Bairro Telefone

1

8

ESF Donária Miguelzinho Lima 131 Donária 3317-2148

1

9

ESF Ivo Ferreira Brigada Militar, 740 Bom Jesus 3315-6433

2

0

ESF P. Farroupilha Av. Sinimbú, 663 P. Farroupilha 3313-0812

      Figura 24 - * A Unidade de Saúde da Família do Zácchia abriga duas Equipes de Saúde da Família

Figura 25: Mapa de Passo Fundo com a Localização das Unidades de ESF

2.2.1.3.1.2  Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Produzir saúde através da inserção do Agente Comunitário de Saúde, profissional de saúde

que reside na área em que atua e conjuntamente com os profissionais da Unidade de Saúde a qual

está vinculado promove interação com a comunidade a partir das suas realidades. Buscando melhor

qualidade de vida para a população, o ACS está em constante aperfeiçoamento e apto para interagir

com o território definido de modo a aprimorar a cultura do cuidado e da responsabilização coletiva.
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Entre  as  ações  destacam-se as  visitas  domiciliares  com o  manejo em medidas  de  prevenção de

doenças e agravos. Os agentes comunitários são supervisionados pela enfermagem das unidades de

saúde, bem como pelo núcleo de ações básicas / PACS da SMS.

2.2.1.3.2 Núcleo de Saúde Mental

A Saúde Mental no município funciona de forma descentralizada, com atendimento psicológico

nos cinco CAIS.  A saúde mental presta serviços e desenvolve ações tanto no âmbito individual como

no coletivo. As ações buscam integrar os usuários do serviço a sua rede social de forma integral,

prevenindo  promovendo  e  recuperando  a  saúde  da  população.  A saúde  mental  conta  com dois

serviços especializados: os CAPS.

2.2.1.3.2.1  Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II

É um serviço de atendimento integral a saúde mental,  que atua na prevenção, promoção e

recuperação da saúde. Buscar inserção na sociedade e promover autonomia aos sujeitos.

Público Alvo: Pessoas com sofrimento psíquico, depressão grave, psicose.

Atividades Desenvolvidas:

 Atendimento Individual Atendimento de Grupo Atendimento Familiar

 Plantão de Acolhimento Oficinas Terapêuticas Alimentação

 Atendimento ao paciente com sofrimento psíquico grave, nas modalidades intensivo superior

a 5 turnos, semi-intensivo (até 4 turnos), e não intensivo (1 turno).

 É um serviço especializado e regulador do fluxo de internações psiquiátricas.

 Incentivo do Ministério da Saúde, portaria nº 336/GM de 19 de fevereiro de 2002.

2.2.1.3.2.2  Centro de Atenção Psicossocial – CAPS AD

É um serviço substitutivo de Atenção integral a saúde mental que atende aos usuários de

álcool e outras drogas. Busca prevenir internação psiquiátrica, promovendo a (re)integração social do

usuário, bem como seu familiar. O serviço interage com os demais setores da SMS, além de outras

entidades que trabalham com a temática.

Público  Alvo: Pessoas  em situação  de  uso  e/ou  de  álcool  e/ou  outras  drogas,  bom como  seus

familiares.

Atividades Desenvolvidas:
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 Atendimento Individual Atendimento de Grupo Atendimento Familiar

 Plantão de Acolhimento Oficinas Terapêuticas Alimentação

 Atendimento ao paciente com sofrimento psíquico grave, nas modalidades intensivo superior

a 5 turnos, semi-intensivo (até 4 turnos), e não intensivo (1 turno).

 É um serviço especializado e regulador do fluxo de internações.

2.2.1.3.3  Núcleo de Saúde do Idoso

Oferece acompanhamento sistemático aos Idosos com especialidades como: Geriatria, Cardiologia

e Odontologia. Promove grupos de Hipertensos e Diabéticos, com palestras e materiais explicativos.

O Núcleo do Idoso interage com todas as Unidades de Saúde do município identificando idosos e

propondo estratégias que buscam a melhoria da qualidade de vida da população idosa.

2.2.1.3.4 Núcleo de Projetos Especiais

2.2.1.3.4.1 Saúde da Mulher

Funciona junto à Secretaria de Saúde, oferecendo acompanhamento integral a este grupo.

Realiza  palestras  específicas,  divulgação,  distribuição  e  orientação  quanto  ao  uso  de  métodos

contraceptivos diversos, de acordo com a necessidade individual. Tem um núcleo de Planejamento

Familiar  que  incluiu  métodos  contraceptivos  cirúrgicos  (vasectomia  e  laqueadura  tubária),  onde

pacientes e familiares passam por um processo de viabilização de tais procedimentos. O referido

Programa também é responsável por registrar e controlar os exames Citopatológicos e consultas de

Pré – Natal realizada na rede pública de saúde de Passo Fundo. Em todas as unidades de saúde:

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida das mulheres e de seus filhos, desenvolvendo ações que

possibilitem a análise de saúde dos mesmos.

Atividades Desenvolvidas:

 Prevenção do câncer de mama e do câncer do colo do útero

 Planejamento familiar

 Pré-natal e puerpério

 Trabalhos elaborados para proteger a mulher contra a violência doméstica e social

 Prevenção de DST

 Realizar coleta de material para exames
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2.2.1.3.4.2 Planejamento Familiar

Atende mulheres  em idade fértil  e  gestantes.  Tem como objetivo a  redução de gravidez

indesejada e redução de gestação de risco de adolescentes.  Realiza a entrega de preservativos e

anticoncepcionais e orientações em relação aos métodos.

2.2.1.3.4.3 Saúde da Criança e Adolescente

Objetivo: Funciona junto à Secretaria de Saúde, oferecendo acompanhamento pré e neo-

natal, sistemático e contínuo até durante o primeiro ano de vida.

2.2.1.3.5  Assistência Farmacêutica

A Assistência  Farmacêutica  é  um  conjunto  de  ações  voltadas  à  promoção,  proteção  e

recuperação  da  saúde,  que  tem  como  um  dos  eixos  de  atuação  a  promoção  do  acesso  aos

medicamentos essenciais básicos para a comunidade de Passo Fundo.

Com  o  objetivo  de  assegurar  o  acesso  aos  medicamentos  essenciais  com  qualidade  e

promover  o  uso  racional  de  medicamentos,  desde  2005  o  fornecimento  de  medicamentos  foi

descentralizado em Passo Fundo, no ano de 2013 todos os medicamentos foram disponibilizados em

todos os sítios de dispensação, fazendo com que 1.300 receitas sejam dispensadas diariamente em

Passo Fundo.

A Central de Abastecimento Farmacêutica, bem como toda a Rede de Farmácia: Farmácia-

Central, Farmácia – CAIS Bairro São Cristóvão, Farmácia – CAIS Vila Luiza, Farmácia-CAIS do

Bairro Hípica, Farmácia-CAIS do Bairro Boqueirão e Farmácia-CAIS do Bairro Petrópolis, conta

ainda  com  Farmácias  nas  Unidades  Zacchia,  Adirbal  Corralo  e  Santa  Marta/Donária  além  de

farmácias nos dois CAPS,  interligadas por um sistema informatizado disponível através da internet,

que possibilita um monitoramento de toda a estrutura organizacional da Assistência Farmacêutica. É

preciso avançar na transparência de estoques e dispensações.

A Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo, através da Assistência Farmacêutica

mantém uma Relação Municipal de Medicamentos com 98 fármacos em 104 diferentes

apresentações. Essa lista é constantemente reformada com objetivo de introduzir novos

medicamentos e retirar os defasados.

 Novos desafios seguem a assistência farmacêutica, como a regulação de estoques, a

expansão geográfica e a judicialização da saúde impõe políticas permanentes para a área.

2.2.1.4 Coordenadoria de Recuperação à Saúde

É o órgão responsável por cuidar do nível secundário e terciário de saúde do paciente. Dentre

suas  atribuições  está  a  gestão  dos  CAIS  e  do  Pronto  atendimento  Pediátrico,  dos  setores  de
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autorização de exames e consultas especializadas.  Além disso, é responsável pela rede de atenção

secundária a saúde, que inclui os dois CAPS, o ambulatório de especialidades além da interface com

o Hospital Beneficente Cesar Santos.

2.2.1.4.1 Núcleo Hospitalar

Autorização  e  emissão  das  Autorizações  Hospitalares,  controle  e  distribuição  da  cota

fornecida  pela  6ª  CRS.  Controle  dos  procedimentos  eletivos  realizados  no  município  e  dos

procedimentos de urgência/ emergência, emissão de relatórios referentes à AIH. É responsável pelo

gerenciamento das internações hospitalares através do controle, avaliação e distribuição das AIHs

para os hospitais conveniados e públicos do município de Passo Fundo. Orientação aos hospitais do

Município  referente  ao  correto  preenchimento  dos  laudos  para  emissão  de  AIHs  e  demais

informações pertinentes  ao SIH/SUS;  controle,  avaliação e  digitação de todos os  procedimentos

realizados pelos ambulatórios, CAIS e hospitais do Município, bem como a elaboração de relatórios

diversos  referentes  aos  atendimentos  realizados  no  Município  de  Passo  Fundo,  consultas  por

especialidade,  número  de  consultas,  entre  outros;  controle,  avaliação  e  digitação  do  Boletim de

Procedimentos Ambulatoriais (BPA), do Piso de Atenção Básica Ampliado (PABA) e do Cadastro

Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES);  revisão das fichas de atendimento ambulatorial

(Fas);  controle  do  Cadastro  Nacional  de  Estabelecimento  de  Saúde  (CNES),  a  fim  de  manter

atualizados os dados dos estabelecimento de saúde, tanto dos estabelecimentos hospitalares, como

dos estabelecimento ambulatoriais que fazem parte da rede pública e privada, nos níveis federal,

estadual e municipal,  criando assim um cadastro nacional,  possibilitando a cadastro de todos os

profissionais que atuam na área da saúde, tanto os da rede pública, como os da rede privada; acesso

as  páginas  e  sites  da  internet  referentes  as  atualizações  de  programas,  bem  como  busca  de

informações  sobre  novas  portarias  e  definições  do  Ministério  da  Saúde  que  dizem respeito  aos

programas desenvolvidos pelo SIA/SUS; orientar os ambulatórios, CAIS e hospitais do município

referente ao preenchimento dos formulários usados dentro dos sistemas de saúde, além das demais

informações pertinentes ao SIA/SUS;

2.2.1.4.2 Núcleo Ambulatorial

Compreende a Coordenação dos Cais e Ambulatórios, para acompanhamento e supervisão de

enfermagem;  escala  de  férias  das  enfermeiras  e  técnicos  de  Enfermagem,  transferências  de

funcionários,  recebimento  e  condensação  de  relatórios  mensais  com a  produção  das  atividades

realizadas nas Unidades Básicas de Saúde e CAIS; solicitação, orçamentos e encaminhamentos de

materiais  permanentes  e  de  uso  rotineiro  para  UBS;  cadastramento,  solicitação  de  pedido  e

fornecimento de material para pacientes que necessitam uso de bolsa de colostomia, ileostomia ou

urostomia; supervisão da equipe de enfermagem responsável pelas ambulâncias, agendamento de
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transporte  para pacientes com consultas e exames,  com horário marcado,  nos  hospitais,  CAIS e

ambulatórios; agendamento de transporte para altas e baixas encaminhadas pela Assistência Social

dos Hospitais e CAIS; transportes de pacientes para hemodiálise; planejamento dos locais de estágios

para  acadêmicos  de  enfermagem,  técnicos  de  enfermagem  da  UPF,  HSVP;  planejamento  de

treinamentos na área de enfermagem; assistência aos ambulatórios do interior,  para consultas de

enfermagem,  exames  preventivo  de  colo  de  útero  e  mamas;  referência  e  contra  referência  nas

solicitações apresentadas no nível de competência do Município; tratamento curativo de ação básica

e média complexidade; levantamento epidemiológico, oxigenoterapia.

2.2.1.4.2.1 Centros de Atenção Integrado à Saúde - CAIS: 

São unidades de referência para as Unidades Básicas de Saúde menores e das Unidades das

Equipes de Saúde da Família, que além dos procedimentos básicos, atendimento de enfermagem,

odontologia,  tem atendimento médico geral  e  especializado,  contando também com atendimento

psicológico  e  nutricional.  Realizam  dispensação  de  medicamentos,  autorização  e  realização  de

exames de laboratório. Possuem sala de observação com monitoramento cardíaco e oximetria.  O

horário de atendimento é das 07:00 ás 20:00 de segunda a sexta-feira e das 07:00 ás 12:00 aos

sábados. 

2.2.1.4.2.2 Unidades Básicas de Saúde – UBS:

Realizam procedimentos básicos e atendimento de enfermagem, médico (pediatra, clínico e

ginecológico) e odontológico. Totalizando 13 ambulatórios no perímetro urbano e 06 no perímetro

rural. O horário normal de atendimento das UBS é das 08 horas às 12 horas e das 13 horas às 17

horas de segunda a sexta-feira.

2.2.1.4.2.3 Pronto Atendimento Pediátrico 24Horas-PAP

Localiza-se no Hospital Beneficente Cesar Santos. Realiza atendimento de crianças que 

requerem atendimento de urgência, suporte para as unidades básicas de saúde e desafoga as 

emergências dos hospitais. 

2.2.1.4.3 Setor de Exames

O Setor de Exames é responsável pela autorização de exames de baixa e média complexidade;

autorização  de  RX,  exames  de  laboratório,  ultrassonografia,  mamografia,  fisioterapia,

eletrocardiograma,  eletroencefalograma;  encaminha  os  exames  e  procedimentos  de  alta

complexidade  (Ressonância  Magnética,  Tomografia,  Ecocardiograma,  Eletroneuromiografia  e

Litotripsia) para autorização na 6ª CRS; organização e dispensação de consultas para atendimento

médico  com especialistas,  disponibilizado  pela  SMS  e  pela  6ª  CRS  através  do  SISREG,  para
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consultas  médicas  no  próprio  município  ou  fora  do  domicílio  de  origem  (monitoramento  e

autorização no TFD (Tratamento Fora do Domicílio)).

2.2.1.4.4 Coordenação de Odontologia:

     Coordenação dos profissionais de Odontologia nas Unidades de Saúde, atendimento preventivo

dos procedimentos odontológicos prioritariamente na população de 0 a 14 anos e gestante;

atendimento a urgência odontológica; procedimento coletivo ao educando; educação em saúde bucal;

ações básicas: restauração, extração, raspagem e selantes; ações de média complexidade:

periodontia, endodontia e autorização para cirurgia bucal; diagnóstico do câncer bucal, de lesões e

tratamento; 

2.2.1.4.5 Cartão Nacional de Saúde – Cartão SUS

O Cartão SUS tem como função identificar os usuários individualmente, cada cidadão terá um

cartão identificador de abrangência nacional. A introdução desse mecanismo de registro vem atender

à necessidade de conhecer o fluxo dos usuários entre os diversos serviços de saúde, na medida em

que são associadas  as  informações sobre  os  atendimentos.  Ao vincular  a  informação ao usuário

torna-se possível o cruzamento de dados entre os sistemas e prestadores, aumentando a capacidade

de controle. Para efetuar o Cadastro Nacional de Saúde, realizar a alteração e/ou transferência de

outro município para Passo Fundo, todo paciente precisa apresentar como documentação obrigatória,

identidade ou certidão de nascimento além de comprovar que reside no Município, (por exemplo:

conta de água ou luz, recibo de aluguel, contrato de aluguel, atestado de frequência de estudantes). 

Diariamente são atendidas cerca de 200 pessoas no setor do Cartão SUS e temos como meta

cadastrar toda população Passofundense.

Relação das Unidades coordenadas pela Recuperação à Saúde, com seus respectivos endereços

UNIDADE ENDEREÇO BAIRRO TELEFONE

CAIS Boqueirão Cel. Pitinga, 11 Ed. Trein 3314-3060

CAIS Hípica Trav. Osvaldo Motta Fortes,30 Hípica 3313-9018

CAIS Petrópolis Av. Brasil, 1580 Petrópolis 3327-2829

CAIS São Cristóvão Scarpelini Ghezzi, 55 Lucas Araújo 3335-1949

CAIS Luiza Gervásio Annes, 303 Vila Luíza 3312-9322

P.A.P - 24h Alcides Moura,100 Vila Popular 3316-4500

Amb. Adirbal Corralo Uruguaiana S/N Victor Issler 3314-8344
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Amb. Annes Pedro Osório, 228 Annes 3314-6271

Amb. Entre Rios Rodrigues Alves, 915 Entre Rios 3327-3097

Amb. Especialidades Comandante Kraemer, 12 Centro 3581-0412

Amb. Léllis Mader Av. Brasil, 78 Petrópolis 3316-7236

Amb. Ipiranga R. Esteio, 100 Ipiranga 3312-7468

Amb. M. M. Fortes Uruguaiana, S/N Dona Elisa 3311-8358

Amb. Operária Andradas, 165 Operária 3317-4142

Amb. Santa Maria Aspirante Jenner, S/N Santa Maria 3313-6022

Amb. Santa Rita Edson Bertão, 504 Santa Rita 3311-8530

Amb. São José Av Luís de Camões, 217 São José 3311-1964

Amb. São L.Gonzaga Caravel,535 S.L.Gonzaga 3311-1502

Amb. Victor Issler Olivério Trindade, 247 Victor Issler 3314-8797

Amb. Vila Nova Manoel Beckmann, 430 Vila Nova 3317-2095

Amb. Bela Vista Interior Interior 9971-7232

Amb. Bom Recreio Interior Interior 9968-7684

Amb. Capinzal Interior Interior 9133-7982

Amb. Pulador Interior Interior 9989-8113

Amb. São Valentin Interior Interior 9905-6138

Amb. Sede Independência Interior Interior 9101-3185

Figura 26

2.2.1.5 Coordenadoria de Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais

É o órgão cujo objetivo é garantir  à pessoa com deficiência  o acesso às políticas de direitos,

proporcionando  ações  na  área  da  habilitação  e  reabilitação  aos  que  se  encontram em situação  de

vulnerabilidade ou com seus direitos básicos violados e/ou ameaçados, visando à promoção de sua

integração à vida comunitária.

             Busca a inclusão de todas as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, seja ela mental,

sensorial ou física. Nesta gestão a Coordenadoria passa a ter um papel viabilizador de processos pra

além da prestação de serviços.
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2.2.1.6  Coordenadoria de Vigilância em Saúde

A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação,

análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a

implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e

controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

As  ações  de  Vigilância  em  Saúde  são  coordenadas  com  as  demais  ações  e  serviços

desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção

à saúde da população.

 As ações de Vigilância em Saúde abrangem toda a população brasileira e envolvem práticas

e processos de trabalho voltados para:

I - a vigilância da situação de saúde da população, com a produção de análises que subsidiem o

planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação das ações de

saúde pública;

II - a detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta às emergências de saúde

pública;

III - a vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis;

IV - a vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, dos acidentes e violências;

V - a vigilância de populações expostas a riscos ambientais em saúde;

VI - a vigilância da saúde do trabalhador;

VII  -  vigilância  sanitária  dos  riscos  decorrentes  da  produção  e  do  uso  de  produtos,  serviços  e

 tecnologias de interesse a saúde; e

VIII – e outras ações de vigilância que, de maneira rotineira e sistemática, podem ser desenvolvidas

em serviços de saúde públicas e privadas nos vários níveis de atenção, laboratórios, ambientes de

estudo e trabalho e na própria comunidade.

Portaria nº 2.760 de 19/11/2013

A estrutura organizacional da Vigilância em Saúde de Passo Fundo foi criada através da Lei

Complementar no165 de 25/09/2006 e alterada por Lei Complementar no 179 de 08/01/2007. 

Oficialmente a Coordenadoria de Vigilância em Saúde é composta por quatro núcleos:

 Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador
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 Núcleo de Vigilância Sanitária

 Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde

 Núcleo de Vigilância Epidemiológica

Atualmente é responsável também pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – 

CEREST/Nordeste que atende os municípios de abrangência da 6ª Coordenadoria Regional de 

Saúde.

2.2.1.6.1 Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador

 Chefe de Núcleo: Volnete Regina Pizzi

 O Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador visa à promoção da saúde e à redução da

morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos

agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processo produtivos.

Pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Promoção da Saúde e o

Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, mantendo estreita integração com as demais Vigilâncias –

sobretudo com a Sanitária, Epidemiológica e Saúde Ambiental e as redes assistenciais.

A especificidade de seu campo de ação é definida por ter como objeto a relação da saúde

com o ambiente e os processos de trabalho, realizada com a participação e o saber dos trabalhadores,

em todas as suas etapas. Bem como da alimentação e  análise dos Sistemas de Informações em Saúde

do Trabalhador através da  notificação compulsória de todos os agravos relacionados ao trabalho, nos

seus respectivos sistemas como: Sistema de Informação de Agravos Notificáveis – SINAN, Sistema

de Informação em Saúde do Trabalhador – SIST/RS através do relatório Individual de Notificação de

Agravo – RINA e Ficha de Notificação de Suspeita de Agravo- FIS e do Ministério da Previdência

Social – Comunicação de acidente de Trabalho -  CAT,  permitindo assim,  um banco de dados com

informações de todos os agravos, acidentes, doenças e óbitos relacionados ao trabalho, ocorridos no

setor formal e informal de trabalho. 

A vigilância da saúde do trabalhador - VISAT  constitui-se de saberes e práticas sanitárias,

articulados intra e inter setorialmente, visando a promoção da integralidade  e resolutividade das

ações ,  através da estruturação,  organização e definição de fluxos de atendimento,  referencias e

notificações, ou seja, promoção, reabilitação, recuperação e proteção da saúde dos trabalhadores do

município. 
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2.2.1.6.2   Núcleo de Vigilância Sanitária

Chefe de Núcleo: Cleide Viviane Taborda

Define-se Vigilância Sanitária como o conjunto de ações capazes

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

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção

e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da

saúde.

O  Núcleo  de  Vigilância  Sanitária  desenvolve  ações  regulamentadoras,  educativas,

preventivas, fiscalizadoras e punitivas nos estabelecimentos do setor regulado.

As ações desenvolvidas pela Vigilância Sanitária são definidas pela CIB 30/04, CIB 44/05,

CIB 250/07 e CIB 89/12 e baseadas nas seguintes legislações:

 Constituição Federal de 1988 em seu título VIII, capítulo II, art. 200;

 Lei 8.080/90 regulamenta a Constituição Federal – Art. 6º a) inclui a execução das ações de

Vigilância Sanitária;

 Lei Federal 6.437/77, define as infrações sanitárias e suas penalidades;

 Decreto Estadual 23.430/74 (Código Sanitário Estadual);

 Lei Municipal 70/99.

Além  dessas  legislações,  as  inspeções  sanitárias  são  baseadas  nas  legislações  federais,

estaduais e municipais específicas de cada setor.

A Resolução CIB Nº 30/04 de 11 e março de 2004 dispõe sobre os estabelecimentos de baixa

complexidade e estabelece que todos os municípios do Estado deverão implantar,  implementar e

desenvolver as citadas ações de VISA em estabelecimentos de baixa complexidade.

As atividades definidas pela CIB 30/04 são:

 Cadastrar todos os estabelecimentos sob Vigilância Sanitária;

 Licenciar estabelecimentos de baixa complexidade;

 Inspecionar estabelecimentos de baixa complexidade;

 Coletar amostras de produtos;

 Autuar estabelecimentos de baixa complexidade;

 Apreender produtos inadequados para consumo ou em situação irregular.
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Os estabelecimentos de baixa complexidade definidos pela CIB 30/04 são os seguintes:

Área de Comércio de Alimentos:

 Açougue, Alimentos para Pronta Entrega, Bar, Beneficiadores e/ou Embaladores

de  Grãos  e  Cereais,  Comércio  Ambulante,  Comércio  Atacadista,  Comércio  de  Alimentos

Congelados,  Comércio  de  Balas,  Chocolates,  Caramelos  e  Similares,  Comércio  de  Frutas  e

Hortaliças, Comércio de Produtos de Confeitaria, Comércio de Produtos de Panificação (Padarias),

Comércio  de Secos e  Molhados,  Comércio de Sorvetes  e  Gelados,  Depósito  de Alimentos  Não

Perecíveis, Depósito de Alimentos Perecíveis, Depósito de Bebidas, Depósito de Sorvetes e Gelados,

Importadora e Distribuidora de Alimentos, Lancheria, Peixaria, Restaurante, Hotel com Refeições,

Motel com Refeições, Transporte de Alimentos.

Área de Estabelecimentos de Saúde:

 Ambulatório  de  Enfermagem,  Posto  de  Saúde/Ambulatório,  Serviços  de

Ultrassonografia,  Centro  de  Atenção  Psicossocial  (CAPS),  Clínica  de  Fisiatria,  Clínica  de

Fisioterapia, Clínica de Vacinas, Clínica Médica sem Procedimentos, Clínica e/ou Consultório de

Fonoaudiologia,  Comunidades  Terapêuticas,  Consultório  Médico,  Consultório  de  Psicologia,

Consultório  de  Nutrição,  Consultório  Veterinário,  Consultório  Odontológico  sem  Raio  X,

Consultório de Enfermagem.

Área de Cosméticos e Saneantes:

 Distribuidora sem fracionamento e Comércio em Geral.

Área de Estabelecimentos de Interesse para a Saúde:

 Albergues,  Barbearias,  Gabinete  de  Podólogo/Pedicure,  Hotéis,  Motéis  e

Pensões, Instituto de Beleza, Lavanderia Comum, Necrotério, Cemitério e Crematório, Residencial

para Idosos (ILPI), Saunas, Spas, Serviços de Massoterapia, Ótica, Escolas de Educação Infantil,

Estações Rodoviárias e Ferroviárias.

Os produtos definidos pela CIB 30/04 para coleta de amostras são os seguintes: Alimentos e

Cosméticos e Saneantes Domissanitários.
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A Resolução Nº 44/05 de 04 de maio de 2005, acrescenta ao anexo da Resolução Nº 30/04-

CIB/RS na relação de estabelecimentos de baixa complexidade, conforme disposto em seu artigo 2º.

As atividades definidas pela CIB 44/05 são:

 Transportadoras de medicamentos,  drogas e insumos farmacêuticos,  Transportadora e

comércio de correlatos.

A  Resolução  Nº  250/07  –  CIB/RS,  aprova  o  regulamento  Técnico  que  disciplina  a

responsabilidade sanitária de municípios em relação às ações de Vigilância Sanitária, e dispões sobre

critérios e parâmetros relativos à organização, hierarquização, regionalização e descentralização dos

serviços do sistema de Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul.   

Ações  Estratégicas  do  Nível  Estadual-Regional  e  Municipal  (Município  com População

maior que 100.000 habitantes):

 Alimentos: Industrialização de alimentos, industrialização de embalagens de alimentos.

 Cosméticos:  Industrialização  e  Reembalagem de  cosméticos  com grau  de  risco  I  e  II,

excetuando-se as ações descritas nas ações estratégicas Estadual-Central.

 Medicamentos:  Drogarias,  Farmácia  (Manipulação  de  Medicamentos),  Fracionamento  de

Medicamentos e Fracionamento de Insumos Farmacêuticos, Distribuidoras de Medicamentos e de

Insumos Farmacêuticos, Importadoras e Exportadoras de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos,

Fracionamento e Industrialização de Insumos Farmacêuticos e Fracionamento e Industrialização de

Medicamentos.

 Saneantes:  Industrialização  e  Reembalagem  de  Saneantes  com  grau  de  risco  I  e  II,

excetuando-se as ações descritas nas ações estratégicas Estadual-Central.

 Serviços de Saúde, assim caracterizados: Ressonância Magnética, Serviço de Terapia Renal

Substitutiva e Laboratórios Clínicos.

 Radiodiagnóstico Médico (Serviços com emissão de Radiação Ionizante tais como: Raios-X,

Tomografia,  Mamografia,  Densitometria  Óssea),  Estabelecimentos  que  utilizam  Equipamentos

Emissores de Radiação que não se incluam naquele de Responsabilidade de Nível Estadual-Central.

 Correlatos  (Produtos  para  a  Saúde):  Industrialização  (Grupo  I  e  II)  e  Distribuição,

Importação e Exportação de Correlatos (Grupo III e IV).     

O Núcleo de Vigilância Sanitária cumpre integralmente o disposto na CIB 30/04 e  CIB

44/05. A CIB 250/07 está em vigor desde 2007 e o município ainda não assinou o termo de

adesão. Mesmo assim algumas ações já são executadas pelo município como: Drogarias,
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Distribuidoras  de  Medicamentos  e  Insumos  Farmacêuticos,  Cozinhas  Industriais.  A CIB

89/12  complementa  a  CIB  250/07  e  inclui  os  seguintes  estabelecimentos:  Consultório

odontológico com RX; Serviço de bronzeamento por emissores UV; Comércio de animais

e/ou canil;  Ambulatório veterinário;  Hospital  veterinário;  Posto de coleta  de laboratório;

Faculdade e curso técnico na área da saúde; Clube esportivo e/ou de lazer; Casa de diversão

e/ou espetáculo; Circo; Clínica médica com procedimentos; Unidade prisional; Estádio de

futebol;  Ginásio  de  esportes;  Academia  de  ginástica;  Feiras  e  eventos;  Transporte  de

pacientes (ambulâncias) – não caracterizados como de urgência/emergência.

           2.2.1.6.3  Vigilância Epidemiológica

          Chefe de Núcleo Raquel Schwaab da Silva Carneiro

“A Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção 

ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual 

ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 

doenças ou agravos.”                                                                                                         (Lei 8080/90).

Funções Vigilância Epidemiológica

• Coleta e processamento de dados;

• Análise e interpretação dos dados processados;

• Divulgação das informações;

• Investigação epidemiológica de casos e surtos;

• Análise dos resultados obtidos;

• Recomendações e promoção das medidas de controle indicadas;

    • Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas.

Estrutura de Trabalho

  Vigilância das Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT)

  Vigilância das Doenças Transmissíveis (DAT)

  Imunizações
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             2.2.6.3.1  Vigilância das Doenças e Agravos Não Transmissíveis:

O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não

Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022, define e prioriza as ações e os investimentos

necessários para preparar o país para enfrentar e deter, nos próximos dez anos, as doenças crônicas

não transmissíveis (DCNT), entre as quais: acidente vascular cerebral, infarto, hipertensão arterial,

câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.

Metas nacionais propostas:

• reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por DCNT em 2% ao ano;

• reduzir a prevalência de obesidade em crianças;

• reduzir a prevalência de obesidade em adolescentes;

• deter o crescimento da obesidade em adultos;

• reduzir as prevalências de consumo nocivo de álcool;

• aumentar a prevalência de atividade física no lazer;

• aumentar o consumo de frutas e hortaliças;

• reduzir o consumo médio de sal;

• reduzir a prevalência de tabagismo;

• aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos;

• aumentar a cobertura de exame preventivo de câncer de colo uterino em mulheres de

 25 a 64 anos;

• tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer.

Seguindo a tendência nacional, em janeiro de 2006, foi criado, na DVE no Estado/RS, o Núcleo de 

Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, com o objetivo de realizar a vigilância das 

DANTs bem como de seus fatores de risco e desenvolver ações de prevenção, promoção e 

enfrentamento.
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              2.2.1.6.3.2   Vigilância das Doenças Transmissíveis:

A relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória

são definidas pela PORTARIA Nº 104, DE 25 DE JANEIRO DE 2011 em todo o território

nacional conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), onde

são   estabelecidos  os  fluxos,  critérios,  responsabilidades  e  atribuições  aos  profissionais  e

serviços  de  saúde.  Estas  doenças  são  informadas  no  SINAN  –  Sistema  de  Informação  de

Agravos de Notificação. 

Em 2014 a Coordenadoria de Vigilância em Saúde estará estruturando um Serviço de

Atendimento Especializado (SAE) em DST/Aids, Hepatites Virais, Tuberculose e Hanseníase,

em um novo espaço físico localizado na Rua Silva Jardim nº 714 - Centro/ Passo Fundo.

O  objetivo  deste  serviço  é  prestar  um atendimento  integral  de  assistência,  prevenção  e

tratamento às pessoas infectadas, por meio de uma equipe de profissionais de saúde composta por

médicos,  psicólogos,  enfermeiros,  farmacêuticos,  assistente  social  e  técnicos  de  enfermagem

disponibilizando  cuidados  de  enfermagem,  orientação  e  apoio  psicológico,  atendimento  em

infectologia,  ginecologia,  pediatria  e  urologia;  controle  e  distribuição  de  antirretrovirais,

medicamentos para infecções oportunistas e outros medicamentos; orientações farmacêuticas; coleta

e realização de exames de monitoramento; realização de testagem rápida de HIV, sífilis, hepatite B e

C, e quando disponibilizado pelo MS os testes rápidos de tuberculose; distribuição de insumos de

prevenção; conscientização do paciente quanto a  adesão ao tratamento e prevenção desses agravos.

2.2.1.6.3.3 Imunizações

O Programa de Imunizações vem desenvolvendo suas atividades, buscando manter o controle, a

eliminação e/ou a erradicação de um elenco de doenças imunopreveníveis.

O Programa Nacional de Imunizações estabelece, por meio da Portaria GM/MS nº 3.318/10, a

relação das vacinas a serem utilizadas no Calendário Básico de Vacinação da criança, do

adolescente, adulto e idoso garantindo, à população, ações de vacinação com qualidade e segurança.

Também é oferecido calendário diferenciado de vacinas a indivíduos com quadros clínicos especiais,

nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE). Atualmente, são disponibilizados

35 tipos diferentes de imunobiológicos, a saber: 21 vacinas, 10 soros e 04 imunoglobulinas humanas,

utilizadas na prevenção e/ou no tratamento de doenças.

Para 2014 novas vacinas estão previstas para o calendário de vacinação que serão implantadas a

partir de março, com alteração  do  calendário  vacinal  para  o  adolescente  onde  será
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disponibilizado a  vacina  contra  HPV Quadrivalente  para  meninas  de  11 à  13 anos,  nas

escolas e no calendário da criança com  um ano de idade a vacina contra Hepatite A.

O município é responsável pelo armazenamento, controle, distribuição, avaliação, administração

e solicitação de imunobiológicos de rotina e especiais, imunoglobulinas e soros para acidentes com

animais peçonhentos para unidades de saúde e hospitais. Também realiza vacinação extra muro em

empresas, escolas, feiras de saúde e outros.

• O SI-PNI é formado por um conjunto de sistemas:

 APIWEB  -  Registra,  por  faixa  etária,  as  doses  de  imunobiológicos  aplicadas  e

calcula a cobertura vacinal, por unidade básica, município, regional da Secretaria Estadual

de Saúde, estado e país. Fornece informações sobre rotina e campanhas, taxa de abandono e

envio de boletins de imunização. Pode ser utilizado nos âmbitos federal, estadual, regional e

municipal.

 Eventos Adversos Pós-vacinação - EAPV. Permite o acompanhamento de casos de 

reação adversa, ocorridos pós-vacinação e a rápida identificação e localização de lotes de 

vacinas. Para a gestão federal, estadual, regional e municipal.

 Sistema de Informações dos Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais - 

SICRIE. Registra os atendimentos nos CRIE e informa a utilização dos imunobiológicos 

especiais e eventos adversos.

2.2.1.6.3.4   Programa de monitorização semanal das doenças diarreicas agudas       

(PMDDA) 

Informa semanalmente o número de casos atendidos pelas unidades básicas de saúde com

análise da situação por faixa etária e plano de tratamento.

               2.2.1.6.3.5   Vigilância do Óbito 

A VE investiga todos os óbitos maternos (MM) e mulheres em idade fértil (MIF), infantis

(menores de um ano), fetais de residentes no município e todos os ocorridos com causa mal definida.

Os óbitos são investigados nas unidades de atendimento ao paciente, no hospital, no domicílio e

DML. 

A  avaliação  final  sobre  a  ocorrência  do  óbito  deverá  ser  do  Comitê  Municipal  de

Mortalidade, composto por profissionais do município e estado, com a participação dos hospitais,

saúde da mulher e da criança, o que ainda não foi formalizado.
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         2.2.1.5.3.6    Sistemas de Informação

SINAN -  Sistema  de  Informação  de  Agravos  de  Notificação é  alimentado  pela

notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças

de  notificação  compulsória  (Portaria GM/MS Nº 104, DE 25 DE JANEIRO DE 2011),  mas  é

facultado a  estados  e  municípios  incluir  outros  problemas  de saúde  importantes  em sua região.

Realizada coleta e envio de material biológico encaminhado pelos hospitais de casos suspeitos para

envio ao Lacen (Laboratório Central do Estado) de sangue, líquor, escarro, secreção nasofaringe,

fezes, etc. Também realiza investigação e coleta de amostras nos domicílios. Encerra os casos no

sistema após recebimento dos resultados.

SINASC - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos,  implantado em 1990 com o

objetivo  de  reunir  informações  epidemiológicas  referentes  aos  nascimentos  informados  em todo

território nacional. Por intermédio desses registros é possível subsidiar as intervenções relacionadas à

saúde da mulher e da criança para todos os níveis do Sistema Único de Saúde (SUS), como ações de

atenção à gestante e ao recém-nascido.  O acompanhamento da evolução das séries históricas do

SINASC permite a identificação de prioridades de intervenção, o que contribui para efetiva melhoria

do sistema. O documento de entrada do sistema é a Declaração de Nascido Vivo - DN, padronizada

em todo o País.

A VE distribui, controla, qualifica as informações antes da digitação para o sistema. Recolhe

semanalmente as DNs dos hospitais e envia informações a 6ª CRS semanalmente sobre todos os RN

nascidos prematuros em Passo Fundo.

SIM - Sistema de Informações sobre a Mortalidade foi criado pelo Ministério da Saúde

em 1975 com a finalidade de reunir dados quantitativos e qualitativos sobre óbitos ocorridos no

Brasil.  Com a implantação do SUS e sob a premissa da descentralização teve a coleta de dados

repassada à atribuição dos Estados e Municípios, através das suas respectivas Secretarias de Saúde.

As  DECLARAÇÕES  DE  ÓBITOS  (DO)  são  preenchidas  pelas  unidades  notificantes  do  óbito

(habitualmente no local de ocorrência do óbito) e recolhidas do cartório, semanalmente pela VE. As

Declarações de Óbito são digitadas, processadas, criticadas e consolidadas no SIM local. Todas as

segundas-feiras são envidas  informações ao Estado sobre os  óbitos de MIF (mulheres em idade

fértil) e morte materna (MM), natimorto e óbito infantil ocorridos em Passo Fundo.

RCBP – Registro de Câncer de Base Populacional - Contém informações sobre morbi-

mortalidade por  câncer,  mostrando a  incidência  da doença  dentro  de  uma população controlada

(contabiliza pessoas com câncer residentes, há mais de 5 anos, na área geográfica analisada), através

de coleta ativa em laboratórios, casas de saúde e hospitais.
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Atividade interrompida por problemas no sistema utilizado e falta de profissional de saúde e

digitador para execução. 

           2.2.1.6.4  Vigilância Ambiental em Saúde

Entende-se a Vigilância em Saúde Ambiental como o conjunto de ações que proporcionam o

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e

condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar

e adotar as medidas de prevenção e controle dos riscos e das doenças ou agravos, em especial às

relativas a vetores, reservatórios e hospedeiros, animais peçonhentos, qualidade da água destinada ao

consumo humano, qualidade do ar, contaminantes ambientais, desastres naturais e acidentes com

produtos perigosos –Decreto nº 4.727/2003 e IN nº 01/2005.

Como principais objetivos da Vigilância Ambiental, destacam-se:

•  Produzir, integrar, processar e interpretar informações (intra e extramuros), visando qualificar o

planejamento e a execução de ações relativas às atividades de promoção, de prevenção e controle de

doenças relacionadas ao meio ambiente;

•  Identificar os principais riscos prováveis ou existentes, bem como divulgar as informações

referentes aos fatores ambientais que condicionam e determinam o surgimento de doenças e/ou

agravos à saúde;

•Identificar os principais aspectos, procedimentos, ações e atribuições relacionadas à vigilância

ambiental em saúde, nas diversas instâncias de competência;

•  Intervir com ações diretas de responsabilidade, com vistas a eliminar os principais fatores

ambientais de riscos à saúde humana;

•  Promover, junto aos órgãos afins, ações de proteção da saúde humana relacionadas ao controle e

recuperação de meio ambiente;

•  Conhecer e estimular a necessária interação entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento,

visando ao fortalecimento da participação das instituições afins na promoção da saúde e na qualidade

de vida.

2.2.1.6.4.1 A Vigilância Ambiental dos Fatores de Riscos Biológicos

             Vigilância dos Riscos à Saúde por Vetores
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Desenvolve atividades de vigilância dos vetores e hospedeiros transmissores de: Dengue,

Doença de Chagas, Febre Amarela, Febre do Nilo, Leishmaniose, Filariose e Oncocercose. Tem

como finalidade o mapeamento de áreas de risco. Utiliza-se da vigilância entomológica

(características, presença, índices de infestação, avaliação da eficácia dos métodos de controle) e as

suas relações com a vigilância epidemiológica quanto à incidência e prevalência dessas doenças e o

impacto das ações de controle, além da interação com a rede de laboratórios de saúde pública e a

inter-relação com as ações de saneamento, visando ao controle ou à redução/eliminação dos riscos.

Dengue – Destacam-se, neste núcleo, as ações do Programa Estadual de Vigilância do Aedes

aegypti –  PEVAa. No Estado do Rio Grande do Sul, há uma grande preocupação em evitar o

surgimento da dengue, uma vez que há diversas áreas infestadas com o mosquito vetor dessa doença.

Há condutas técnicas, previamente estabelecidas, de vigilância e controle do Aedes aegypti,

preconizadas nos Manuais e Normas Técnicas do Programa Nacional de Combate à Dengue, que

devem ser priorizadas pelos gestores (salientando-se a necessidade de manutenção permanente das

ações e de uma equipe mínima de agentes de campo, que varia de acordo com a situação de

infestação do município). É atribuição municipal, também, a alimentação de informações no sistema

de informação da dengue, bem como a identificação laboratorial de vetores da dengue.

Leishmanioses – As atividades de vigilância buscam monitorar, por meio de investigações

epidemiológicas e laboratoriais, a prevalência de casos caninos ou de outras espécies animais

envolvidas e detectar possíveis casos humanos da doença. 

Febre Amarela –  Monitoramento de Primatas não Humanos, por serem importantes

indicativos da circulação do vírus transmissor de Febre Amarela, prevenindo-se o surgimento de

casos autóctones no Estado.

Programa de Controle dos Borrachudos (Simulium Sp) – Podem ser vetores da filariose

causadora da Oncocercose, além de situações de agravos à saúde por suas picadas, principalmente

nas populações rurais dos municípios. O Programa Estadual de Controle está implantado em 209

municípios, aos quais presta assessoria, repassando tecnologia e capacitando as equipes. 

             Vigilância dos Riscos à Saúde por Reservatórios, Hospedeiros e Animais Peçonhentos

Desenvolve atividades ambientais relacionadas aos reservatórios ou hospedeiros da Raiva,

Hantaviroses, Leptospiroses, Leishmaniose, Tungíase, Equinococose, Esquistossomose e

Cisticercose, assim como com os Acidentes com Animais Peçonhentos. 
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A vigilância de fatores de riscos biológicos relacionados aos reservatórios ou hospedeiros

(cães, gatos, morcegos, roedores, bovinos, entre outros) de doenças tem como finalidade o

mapeamento de áreas de risco, em determinados territórios, utilizando a vigilância ambiental e as

suas relações com a vigilância epidemiológica quanto à incidência e prevalência dessas doenças e do

impacto das ações de controle, além de interação com a rede de laboratórios de saúde pública e a

inter-relação com as ações de saneamento, visando ao controle ou a redução dos riscos. Nessa área,

encontram-se, também, programas de importância em saúde pública, dentre estes a vigilância da

raiva animal, através do monitoramento permanente de cães e demais animais agressores, bem como

pelo bloqueio vacinal que ocorre em áreas rurais ou periurbanas, a partir da incidência de morte de

bovinos devido à denominada raiva herbívora, e o controle de hidatidose.

Raiva – O Programa de Vigilância e Controle do Vírus Rábico desenvolve suas atividades

prioritárias priorizando a vigilância de fatores de riscos biológicos relacionados aos reservatórios ou

hospedeiros (cães, gatos, morcegos, roedores, bovinos, entre outros) de doenças, e tem como

finalidade o mapeamento de áreas de risco, em determinados territórios, utilizando a vigilância

ambiental e as suas relações com a vigilância epidemiológica, quanto à incidência e prevalência

dessas doenças e do impacto das ações de controle, além de interação com a rede de laboratórios de

saúde pública e a inter-relação com as ações de saneamento, visando ao controle ou à

redução/eliminação dos riscos. Nessa área, encontram-se programas de importância em saúde

pública, dentre estes a vigilância e o controle da raiva humana, através do monitoramento

permanente de cães e demais animais agressores, bem como pelo bloqueio vacinal que ocorre em

áreas rurais ou periurbanas, a partir da incidência de morte de bovinos devido à denominada raiva

herbívora. O controle e a Profilaxia da Raiva, bem como as medidas de vigilância, devem obedecer a

legislação vigente em todo o País.

Animais peçonhentos – A vigilância de fatores de riscos biológicos relacionados a animais

peçonhentos (serpentes, escorpiões, aranhas, himenópteros e lepidópteros), que podem resultar em

agravos de interesse à saúde pública, tem como objetivo principal o mapeamento da distribuição das

diferentes espécies causadoras de acidentes, através do trabalho intersetorial com o CIT, os órgãos

ambientais e as universidades. A análise adequada sobre as áreas com potencial de ocorrência das

espécies, a sazonalidade dos acidentes, bem como a incidência dos mesmos é uma ferramenta útil na

implementação da rede de atenção, na otimização dos soros antivenenos, no planejamento das ações

desenvolvidas pela vigilância ambiental em saúde, bem como na disponibilização de informações

para a comunidade sobre os cuidados para prevenir acidentes e os primeiros socorros às vítimas.
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Esquistossomose – A vigilância inclui medidas preventivas (ações educativas em saúde para

as populações sob risco), diagnóstico precoce e o tratamento dos portadores de S. mansoni, assim

como o mapeamento e controle dos caramujos.

             2.2.1.6.4.2 Vigilância Ambiental dos Fatores de Riscos não Biológicos

 Caracteriza-se por uma série de ações, compreendendo a identificação de fontes de

contaminação e modificações no meio ambiente, que se traduzem em risco à saúde. Está

subdividida em duas grandes áreas de atuação descritas a seguir.

Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes –  Desenvolve ações

integradas de saúde, adotando medidas de promoção e vigilância em saúde das populações expostas

a contaminantes. Engloba os componentes: água, ar e solo, através da Vigilância da Qualidade da

Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA), Vigilância de Populações expostas aos Poluentes

Atmosféricos (VIGIAR), Vigilância de Populações expostas a Solo Contaminado (VIGISOLO),

onde são identificadas e priorizadas as áreas com populações expostas a contaminantes químicos,

com posterior qualificação das informações existentes para a identificação dos contaminantes de

interesse, bem como das rotas de exposição e, por último, elaboração de protocolos de atenção à

saúde, voltados para o acolhimento e amparo dessa população.

VIGIÁGUA –  A Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano consiste no

conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para garantir à

população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de

potabilidade estabelecido na legislação vigente (Portaria MS nº 2.914/2011), como parte integrante

das ações de prevenção dos agravos transmitidos pela água e de promoção à saúde, previstas pelo

SUS. As ações são desenvolvidas pelas Secretarias Municipais de Saúde, pelas Secretarias Estaduais

de Saúde e pelo Ministério da Saúde. As informações do Cadastramento das fontes e formas de

abastecimento de água utilizadas pela população (atualizados anualmente), bem como os dados de

Controle e de Monitoramento da Qualidade.

da Água são inseridos no Sistema de Informação da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo

Humano – SISÁGUA e fornecem subsídios para os processos de planejamento, gestão e avaliação de

políticas públicas relacionadas à vigilância em saúde ambiental, visando à prevenção de riscos à

saúde decorrentes do consumo de água.
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VIGIAR – A Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Poluentes Atmosféricos tem

como objetivo a promoção da saúde da população exposta aos poluentes atmosféricos. São

priorizadas regiões onde existam atividades de natureza econômica ou social que gerem poluição

atmosférica de modo a caracterizar um fator de risco para as populações expostas. No nosso estado,

correspondem, prioritariamente, as áreas metropolitanas, industriais e de extração de carvão mineral

para a produção de energia.

As ações de controle da qualidade do ar competem ao Órgão Ambiental. Ao setor de saúde compete

a identificação e avaliação dos fatores de risco, monitoramento de agravos nas populações expostas e

a promoção de ações que minimizem os agravos a saúde.

2.2.1.6.5  CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST NORDESTE, regional

com sede em Passo Fundo/RS, foi habilitado pela Rede Nacional de Atenção Integral à

Saúde do Trabalhador – RENAST, em maio de 2009 e atende 58 municípios pertencentes à

6ª Coordenadoria Regional de Saúde – 6ª CRS.

O papel do CEREST NORDESTE no Sistema Único de Saúde –  SUS, é fornecer

apoio técnico e científico, tendo como principais ações: prevenção, promoção, diagnóstico e

vigilância em saúde do trabalhador.

Para isso, promovemos, assessoramos e incentivamos treinamentos e capacitações

aos profissionais de todos os serviços de saúde relacionados com o desenvolvimento de

ações em Saúde do Trabalhador. 

A Equipe Técnica é multiprofissional e apresenta: enfermeira do trabalho,

fisioterapeutas, médico do trabalho, psicóloga, terapeuta ocupacional, técnica de

enfermagem, técnico de segurança do trabalho e técnico administrativo. A Equipe de apoio

possui motorista, portaria e sanificação.

Nosso público-alvo é todo trabalhador, urbano ou rural, com carteira assinada ou não

(mercado formal ou informal), desempregado ou aposentado, de empresas públicas ou

privadas, vítima de doença ou acidente relacionado ao trabalho.

A Equipe do CEREST NORDESTE está constantemente se qualificando na área de

saúde do trabalhador e repassando seu conhecimento para os profissionais de saúde dos
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municípios de abrangência, tornando-os agentes multiplicadores, para melhor atender seus

usuários.

Realizamos intercâmbio de conhecimento e informações, assim como

desenvolvemos ações integradas com outros setores e instituições como, Ministério Público

do Trabalho –  MPT, Ministério do Trabalho e Emprego –  MTE, Previdência Social,

Assistência Social, etc.

Contamos também com o apoio e a participação do controle social, através do

Conselho Gestor do CEREST NORDESTE.

Assim, o CEREST NORDESTE procura contribuir para a efetiva execução da

Política Nacional de Saúde do Trabalhador, a qual, visa assegurar que o trabalho seja

realizado em condições favoráveis à melhoria da qualidade de vida, realização pessoal e

social dos trabalhadores, sem prejuízo para sua saúde e integridade física e mental

(BRASIL, 2004).

3. OBJETIVO. DIRETRIZES E METAS

DIRETRIZ 1: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado 
saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.
OBJETIVO: Ampliar ofertas de acesso e integralidade nos território de saúde

Ações Metas Recursos
Orçamentários

Origem dos Recursos Prazo

Criação de 4 Sistemas 
Locais de Saúde 
baseados nos CAIS e 
distritalizados por 
Universidades parceiras 
em redes docente 
assistenciais

Estruturar as 4 redes 
locais baseados nos CAIS 
como segundo nível de 
complexidade que 
realizem adscrição da 
população local

Os custos serão
alocados a partir do
investimento atual

da SMS

Municipal 2017

Ampliação dos serviços 
de saúde municipais com 
diminuição dos tempos 
de espera para exames e 
consultas especializadas

Aumentar a participação 
do município na oferta de 
exames e consultas 
especializadas

20.000.000,00 Municipal 2017

Constituir um grupo de 
profissionais, 
representativos de 
diferentes serviços de 

Formalização do Grupo 
de Trabalho em 
Humanização - GTH

400.000,00 Municipal 2015
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saúde para realizar um 
processo co-gerido de 
construção de espaços.
Fortalecimento da rede 
especializada

Reforma dos 5 CAIS
Informatização da gestão 
das unidades

1.200.000,00 Municipal 2017

Criar serviço de referên-
cia para curativos especi-
alizados

Diminuir ações judiciais 
Capacitação técnica dos 
trabalhadores 

400.000,00 Municipal 2014
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DIRETRIZ 2: Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada
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DIRETRIZ 1: : Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento
de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.
Objetivo: Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica.
Ações Metas Recursos 

Orçamentários
Origem dos Recursos Prazo Área 

Avaliar situação da 
estrutura rural das 
Unidades de Saúde

Incluir a população rural 
na Estratégia Saúde da 
Família

R$ 1.000.000,00 Municipal
Estadual
Federal

2014 Coordenação

Implantação do 
Programa Melhor em 
Casa

2 equipes R$ 4.800.000,00 Federal 2014

Implementação de 
Controle Biológico das 
autoclaves das UBS e 
CAIS

100% das autoclaves com 
certificação

R$ 50.000,00 Municipal 2014

Implantação da Política 
Nacional de Promoção 
em Saúde 

2 ações/ano R$ 1.000.000,00 Municipal
Estadual
Federal

2014-2017

Integralidade em Saúde 
Bucal

Implementação de centro 
de especialidades 
odontológicas

R$ 4.000.000,00 Municipal
Estadual
Federal

2015

Criação de equipes de 
saúde bucal e de núcleo 
específico

50% de cobertura de 
equipes de saúde bucal

R$ 4.000.000,00 Municipal
Estadual
Federal

2017

Ampliar a cobertura de 
Estratégia de Saúde da 
Família

60% da população coberta
em 4 anos

R$ 12.000.000,00 Municipal
Estadual
Federal

2017

DIRETRIZ 1: : Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento
de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.
Objetivo: Implementar Políticas Compensatórias para (idosos, população negra, pessoas com deficiência, pessoas com sofrimento psíquico,
travestis, bissexuais, transexuais, mulheres, crianças e adolescentes)
Ações Metas Recursos 

Orçamentários
Origem dos 
Recursos

Prazo Área 

Elaboração de Política 
Pública para populações 
vulneráveis 

Implantação da Unidade de
Saúde Prisional no Presídio
Regional  

Políticas de acesso compensatórias 
para idosos e portadores de 
necessidades especiais

Incorporar as questões de gênero, 
raça/etnia, classe, geração, orientação
sexual, e vulnerabilidade nas
políticas municipais e nos processos 
de formação e educação permanente 

R$ 1.000.000,00 Municipal

Estadual

Federal

2014-2017 Coordenação
Promoção



Objetivo: Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento
aprimoramento da política da atenção especializada.
Ações Metas Recursos 

Orçamentários
Origem dos 
Recursos

Prazo

Revalorização do Hospital 
Municipal
Ampliação e 
democratização da 
discussão
Definição clara e pública 
deste novo papel
Viabilização financeira do 
HBCS
Integração operacional 
entre HBCS e SMS/PF

Solução estrutural

Co-financiamento estadual e federal

100% dos atendimentos pelo SUS

Equiparação salarial entre funcionário 
da SMS e HBCS

R$ 

                          

5.000.000,00

Municipal

Estadual

Federal

DIRETRIZ 2: Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada
 Objetivo: Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento
aprimoramento da política da atenção especializada.
Ações Metas Recursos 

Orçamentários
Origem dos 
Recursos

Prazo

 Reestruturação de 
recursos humanos e 
processos de trabalho em 
estruturas assistenciais da 
RUE (SAMU, UPA)

Implantação da UPA
Implantação do SAMU avançado
Campanha educativa sobre o acesso 
correta ao SUS

R$ 40.000.000,00 Municipal
Estadual
Federal

DIRETRIZ 2: Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de 
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada

Objetivo: Implementação da Rede de Atenção às Urgências

Ações Metas Recursos Orçamentários Origem dos 
Recursos

Prazo

Ampliar o número de 
unidades de saúde com 
serviço de notificação de 
violência doméstica, 

22 unidades Projeto de Implantação, Implementação
e Qualificação da Notificação de

Violência Doméstica e Sexual, entre
outras violências – R$ 50.000,00

Municipal

Federal

2014
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sexual e outras violências 

Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede Cegonha",
de maior vulnerabilidade.
Objetivo:  Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama 

Ações Metas Recursos 
Orçamentários

Origem dos 
Recursos

Prazo

Efetivar ações de saúde 
que assegurem a 
prevenção, a detecção, o 
tratamento e o seguimento 
dos cânceres do colo 
uterino e de mama.

Segmento de 100% das mulheres com 
diagnóstico de lesões intraepiteliais de alto 
grau do colo de útero.
Cobertura de CP de 44% da população alvo
Cobertura de MMG de 27% em mulheres 
de 50 a 69 anos.

R$ 1.000.000,00 Municipal

Implantação de um Centro 
de Referência em Saúde da
Mulher

Serviço aberto R$ 2.000.000,00 Municipal

Implementação de política 
de saúde para atendimento 
à mulher vítima de 
violência  

Qualificação da equipe do CRSM
Incentivo a Notificação compulsória de 
violência

R$ 300.000,00 Municipal

Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede Cegonha",
de maior vulnerabilidade.
Objetivo: Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama e
Ações Metas Recursos 

Orçamentários
Origem dos 
Recursos

Implementar uma rede de 
atenção a mulher e bebê
 
Encaminhamento das gestantes 
de risco para acompanhamento 
adequado.

Elaboração de protocolos 
assistenciais para pré natal e 
puericultura

Reduzir o CMI para < 10/1000.
Aumentar cobertura de 07 consultas de Pré-
Natal para 70%.
 
Implantar ambulatório de saúde reprodutiva

3 Protocolos de atenção a saúde por ciclos 
de vida

R$ 1.200.000,00 Municipal
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Divulgar e orientar o 
planejamento familiar

100% das Unidades de saúde estejam 
preparadas para a tarefa.
Garantia de 100% de acesso a meios 
Anticoncepcionais
Garantia de Laqueadura Tubárea

R$ 400.000,00 Municipal

Ampliar as ações de saúde ao 
adolescente

Ampliar o PSE  R$ 100.000,00 Municipal
Estadual
Federal

Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede Cegonha",
de maior vulnerabilidade.
Objetivo: Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade
Ações Metas Recursos Orçamentários Origem dos 

Recursos
Prazo

Aumentar a proporção de 
nascidos vivos de mães com 7 
ou mais consultas de pré-natal. 70% R$ 400.000,00

Municipal

Estadual

Federal

2014

Realizar no mínimo dois testes 
de sífilis por gestante

2 testes por
gestante

R$ 200.000,00

Municipal

Estadual

Federal

2014

DIRETRIZ 4:Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack
Objetivo: Ampliar o acesso à Atenção Psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos
intersetoriais
Ações Metas Recursos 

Orçamentários
Origem dos
Recursos

Estabelecimento de uma 
rede de cuidados em saúde 
mental
Mapear os pontos de atenção
a saúde mental em Passo 
Fundo .

Qualificar os espaços físicos atuais de saúde 
mental ampliando as equipes e aumento da 
resolubilidade.
Aumento da oferta de serviços de saúde mental
Plano de elaboração de protocolos tecno-
assistenciais

R$ 10.000.000,00 Municipal
Estadual
Federal

Propor novas respostas a 
problemas de saúde mental 
contemporâneos ou 
fragilidades locais em vários
níveis de assistência.

Capacitação de dependência química e 
transtornos mentais prevalentes na atenção 
primaria.

Adesão ao programa Crack, é possível vencer

R$ 10.000.000,00 Municipal
Estadual
Federal
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Elaboração de projeto para 
NASF 

Elaboração de projeto para 
CONSULTORIOS DE RUA

Elaboração de projeto para  
Oficinas terapêuticas

Elaboração de projeto para  
abrigamento institucional

Implantação de protocolo 
para transtornos disruptivos
 

CAPSi

CAPSad III

Residências multiprofissionais em saúde mental

DIRETRIZ 5: Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, 
fortalecimento das ações de promoção e prevenção.
Objetivo: Melhoria das condições de Saúde do Idoso e Portadores de Doenças Crônicas mediante qualificação da gestão

Ações Metas Recursos 
Orçamentários

Origem dos 
Recursos

Prazo

Aproximar e sensibilizar a 
população masculina dos 
serviços de saúde.

Realizar pelo menos um 
atendimento para 30% da 
população masculina/ano
Projeto de prevenção de 
acidentes de trânsito

R$ 350.000,00 PNAISH. 2014

Criar vagas através de 
convênios para abrigar 
pacientes dependentes de ILPTs

30 pacientes sob cuidado da 
SMS

R$ 3.000.000,00 Municipal 2014-2017

Incentivar a prática de uma vida
saudável

100% das unidades cobertas 
pelo programa

R$ 400.000,00 Municipal 2017

Reduzir a taxa de mortalidade 
prematura (<70 anos) pelo 
conjunto das 4 principais 
DCNT (doenças do aparelho 
circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias crônicas

Reduzir os óbitos em 2% a
cada ano

A ser dimensionado Municipal

Estadual

Federal

2014
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Realizar análises sobre a 
ocorrência de DNCT, seus 
fatores de risco e medidas de 
prevenção.

Atingir 3 análises anuais A ser dimensionado Municipal 2014

DIRETRIZ 5: Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, 
fortalecimento das ações de promoção e prevenção.
Objetivo: Implantar uma ação estratégica que garanta a 100% dos cadastrados, em tempo ajustado a necessidade a imunização

Ações Metas Recursos 
Orçamentários

Origem dos 
Recursos

Prazo

Ampliar a vacinação em casa 

para os idosos cadastrados

Ampliar 20% de vacinados a 

cada ano

Os custos serão 
alocados a partir do 
investimento atual da 
SMS

Municipal 2014 - 2017

DIRETRIZ 7: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância
Objetivo:  Fortalecer a Promoção e Vigilância em Saúde

Ações Metas Recursos 
Orçamentários

Origem dos 
Recursos

Prazo

Instituir ampla campanha

educativa e de conscientização

a população sobre prevenção da

Dengue, minimizando o risco

de dengue no município.

- Realizar parcerias e apoio

dos meios de comunicação

(rádio, jornais, TV).

- Promover anualmente o dia

D da DENGUE e Dia de

Finados

PVVPS:

INCENTIVO DE
QUALIFICAÇÃO
DAS AÇÕES DE

DENGUE

R$ 1.000.00,00

Municipal

Estadual

Federal

2014
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Aprovar o projeto que planeja

ações para a implantação de

políticas públicas de cuidado e

controle de animais domésticos

Realizar 5.000

castrações/ano

R$ 1.200.000,00 Municipal

Federal

2014

Disponibilizar as vacinas na rede de

serviços locais.

27 unidades com sala
de vacinas, mantendo

no mínimo dois
técnicos de

enfermagem e um
enfermeiro capacitado
com equipamentos de
acordo com a norma

técnica.

R$ 500.000,00 Municipal

Estadual

Federal

Monitorar o avanço mensal das

coberturas de cada vacina para detectar

oportunamente baixas coberturas,

possibilitando a identificação de

possíveis fatores responsáveis por essa

situação, com o objetivo de adotar

medidas para reverte-la.

12 relatórios mensais

de cobertura vacinal

por ano.

R$ 100.000,00 Municipal

Estadual

Federal

Implantar / implementar o sistema de

informação nominal e por procedência

referente  à vacinação (SI-PNI), nas

salas de vacinas.

10 salas de vacina no

primeiro ano,

ampliando a cada ano

de acordo com a

estrutura física e

infraestrutura de rede

lógica e de cada

Unidade de Saúde.

R$ 100.000,00 Municipal

Federal

Aumentar o número de testes de HIV na

população

15% ao ano PVVPS: Incentivo do

Programa Nacional de

HIV/Aids e outras DSTs –

testes são enviados pelo

MS

Municipal

Estadual

Federal
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R$50.000,00

Preencher o campo ocupação nas

notificações de agravos e doenças

relacionadas ao trabalho

90% dos registros
R$10.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Proporção de vacinas do calendário
básico de vacinação da criança com

coberturas vacinais alcançadas
100% R$50.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Proporção de cura de casos novos de
tuberculose pulmonar bacilífera 85% R$ 10.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Proporção de exame anti-HIV
realizados entre os casos novos de

tuberculose
100%

PVVPS: Incentivo do

Programa Nacional de

HIV/Aids e outras DSTs -

testes são enviados pelo

MS

Municipal

Estadual

Federal

Proporção de registro de óbitos com
causa básica definida 95% R$ 40.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Proporção de casos de doenças de
notificação compulsória imediata

(DNCI) encerradas em até 60 dias após
notificação

80% R$ 40.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Executar as ações de vigilância sanitária
consideradas necessárias ao município

100% da CIB 30/04

100% da CIB 44/05

Assumir a CIB 250/07
e a 89/12

PFVisa:

Ações Estruturantes de

Vigilância Sanitária

Municipal

Federal

Reduzir o número de casos novos de
Aids em menores de 5 anos com

acompanhamento das gestantes HIV + e
das crianças expostas na rede de

atenção básica e no serviço
especializado

Redução de 10% a

cada ano

PVVPS:

Incentivo do Programa

Nacional de HIV/Aids e

outras DSTs –

R$ 20.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Proporção de pacientes HIV+ com 1º Redução de 10% a PVVPS: Municipal
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CD4 inferior a 200cel/mm3 cada ano

Incentivo do Programa

Nacional de HIV/Aids e

outras DSTs – Exames são

referenciados para o

LACEN de Caxias do Sul 

Implantação de laboratório

municipal  = R$100.000,00

Estadual

Federal

Ampliar o número de testes sorológicos
anti-HCV

Ampliar em 10% a

cada ano

PVVPS:

Incentivo no Âmbito do

Programa Nacional de

HIV/Aids  e outras DST.

Incentivo Qualificação

Ações de Vigilância e

Promoção da Saúde para

Hepatites Virais para

Capacitar a rede = R$

100.000,00

Municipal

Federal

Ampliar a proporção de cura dos casos
novos de hanseníase diagnosticados nos

anos das coortes
100%

Medicamentos do MS Municipal

Federal

Examinar os contatos intradomiciliares
de casos novos de hanseníase 80% dos casos

R$ 20.000,00 Municipal

Federal

Avaliar no diagnóstico o grau de
incapacidade física dos casos novos de

hanseníase

100% dos casos

acompanhados

R$ 20.000,00 Municipal

Federal

Aumentar a notificação/ investigação de

violência doméstica, sexual e/ou outras

violências

20% a cada ano R$ 20.000,00

Municipal

Federal

Realizar coleta oportuna de uma

amostra de fezes para cada caso de

paralisia flácida aguda de menores 15

80% R$ 40.000,00 Municipal

Federal
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anos

Registrar as declarações de óbitos no

SIM até 60 dias após a ocorrência.

90% dos óbitos

ocorridos
R$40.000,00

Municipal

Federal

Registrar as declarações de nascidos

vivos no SINASC até 60 dias após a

ocorrência.

90% dos nascimentos

ocorridos
R$40.000,00

Municipal

Federal

Enviar semanalmente um lote do

Sistema de Informação de Agravos de

Notificação (SINAN)

52 semanas

epidemiológicas
R$40.000,00

Municipal

Federal

Reduzir a morbimortalidade da

população masculina.

Atingir 10% ano para

alcançar no mínimo

30% ao final da

gestão.

- Projeto de prevenção de

acidentes de trânsito, em

parceria com a

Coordenadoria de

Vigilância em Saúde;

- Educação continuada aos

profissionais, a fim de

realizar diagnóstico

precoce;

- Qualificar o acolhimento

da população masculina nos

serviços de saúde;

Portaria / MS

nº1944,

27/08/09

PNAISH.

Implantação da Política Nacional de

Promoção em Saúde
2 ações/ano R$ 1.000.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Estimular o aumento e monitorar a

cobertura vacinal para Hepatite B em

jovens e adultos até 49 anos, 11 meses e

29 dias na população geral do

município de Passo Fundo.

20% a cada ano

PVVPS:

Incentivo Qualificação

Ações de Vigilância e

Promoção da Saúde para

Hepatites Virais

R$ 30.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Estruturar o SAE para garantir melhoria 100% PVVPS: Municipal
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na qualidade da assistência e tratamento

para pacientes vivendo com HIV/Aids,

Hepatites Virais , Tuberculose e

Hanseníase.

Incentivo no Âmbito do

Programa Nacional de

HIV/Aids  e outras DST e

Incentivo Qualificação

Ações de Vigilância e

Promoção da Saúde para

Hepatites Virais

R$ 200.000,00

Estadual

Federal

Intensificar a testagem rápida para HIV

e Sífilis em todas as UBS e no SAE.

100%

PVVPS:

Incentivo no Âmbito do

Programa Nacional de

HIV/Aids  e outras DST.

R$ 10.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Disponibilizar testagem rápida para

Hepatite B e C em todos os CAIS.

Implantar nos 5 CAIS PVVPS:

Incentivo  Qualificação

Ações de Vigilância e

Promoção da Saúde para

Hepatites Virais

 R$ 40.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Instituir campanhas com enfoque

educativo e preventivo, conscientizando

a população sobre a prevenção de

HIV/Aids, Hepatites Virais,

Tuberculose e DSTs.

Cinco campanhas

anuais

(Campanha do

Carnaval; Dia

Nacional de combate

as Hepatites Virais;

Dia Nacional de

combate a Sífilis e Dia

Mundial de combate a

Aids e Campanha da

Tuberculose)

PVVPS:

Incentivo no Âmbito do

Programa Nacional de

HIV/Aids  e outras DST.

Incentivo a Qualificação

Ações de Vigilância e

Promoção da Saúde para

Hepatites Virais

R$100.000,00

Municipal

Estadual

Federal
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Reduzir a incidência de casos de

HIV/Aids em relação ao ano anterior.

Reduzir em 10% a

cada ano

PVVPS:

Incentivo no Âmbito do

Programa Nacional de

HIV/Aids  e outras DST.

Incentivo Qualificação

Ações de Vigilância e

Promoção da Saúde para

Hepatites Virais

R$ 30.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Realizar em todas as gestantes HIV+ a

contagem de CD4 e carga viral, e

garantir o acompanhamento e

tratamento  no SAE.

100% PVVPS:

Incentivo no Âmbito do

Programa Nacional de

HIV/Aids  e outras DST.

R$ 30.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Monitorar a manutenção de medicações
anti-retrovirais nas maternidades, para

partos de gestantes HIV+.

100% PVVPS:

Incentivo no Âmbito do
Programa Nacional de

HIV/Aids  e outras DST.

Municipal

Estadual

Federal

Garantir diagnóstico e tratamento de

sífilis em todas as gestantes.

100% R$ 50.000,00 Municipal

Estadual

Federal

Implantar protocolo para diagnóstico e

tratamento de HIV/Aids,

Sífilis,Hepatites Virais e Tuberculose

seguindo normas e portarias  do

Ministério da Saúde.

Um protocolo PVVPS:

Incentivo no Âmbito do

Programa Nacional de

HIV/Aids  e outras DST.

Incentivo Qualificação

Ações de Vigilância e

Promoção da Saúde para

Hepatites Virais

R$ 30.000,00

Municipal
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DIRETRIZ 7: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.
Objetivo: Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e redução das desigualdades sociais com ênfase 
no programa de aceleração do crescimento

Acoes Meta Recursos Orcamentá-
rios

Recurso

Ampliar a proporção de análises reali-
zadas em amostras de água para consu-
mo humanos, parâmetros coliformes to-

tais, cloro residual livre e turbidez

Aumentar em 5%  a cada
ano

R$ 10.000,00 Municipal

Estadual

Federal

Monitorar poços artesianos de SAC
(Solução Alternativa Coletiva),  de SAI

(Solução Alternativa Individual),  de
poços rasos, fontes e olho d´água cadas-

trados.

Fiscalizações e envio de re-

latórios semestrais e anuais

R$ 10.000,00 Municipal

Estadual

Federal

Monitorar sistema de abastecimento de
água tratada (CORSAN)

Manter a vigilância das co-

letas da  CORSAN em 60

% das análises e 100% dos

controles

R$ 10.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Garantir o envio das amostras SAI,
SACs e SAA

32 amostras turbidez/mês;
-24 microbiol/mês;
- Alimentação do Programa
Siságua.;
- Fiscalizações e coleta de 
amostras de águas mensais 
conforme pactuado no pro-
grama;

- Conforme Portaria  1.708 
a meta é de 90 %, porém o 
laboratório (LACEN)  não 
possui capacidade técnica e
operacional  recebendo ape-
nas 60% das amostras

R$ 10.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Ações conjuntas entre SMS, SME, SE-
MCAS, SEHAB, SMAM, IES, Con-

Integrar ações conjuntas
durante o ano com órgãos

R$ 10.000,00 Municipal
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selhos Municipais, Emater, Brigada Mi-
litar, Promotoria Pública, Polícia Rodo-

viária, CORSAN

afins para maior eficácia e
resolução dos casos: denún-
cias, processos e ainda em

atividades educativas.

Estadual

Federal

Ampliar a Vigilância do triatoma infes-
tans (Barbeiro) com visitas mensais aos

PITS

- Garantir 48 visitas/ano (1

visita/mês a cada Pontos de

inspeção de Triatomídeos-

PIT) nos 4 pontos instala-

dos no município = 48/ ano

R$ 10.000,00
Municipal

Estadual

Federal

Prevenir e controlar a Dengue realizan-

do visitas de acordo com a situação epi-

demiológica do município

Município positivo:

Manter visita domiciliar bi-

mestral em 100% dos imó-

veis; PE (Pesquisa larval

em ciclos quinzenais, com

tratamento focal e/ou resi-

dual;

Articular com órgãos muni-

cipais de limpeza urbana,

tendo em vista a melhoria

da coleta e a destinação

adequada dos resíduos sóli-

dos.

Município negativo:

Realizar visitas domicilia-
res pelos agentes de ende-

mias      ( LI );

Realizar inspeções nos pon-

tos estratégicos (cemitérios,

borracharias, ferro velho,

etc.) (PE );

Monitorar e realizar ins-

peções em armadilhas ins-

taladas no município. (PA);

R$ 500.000,00 Municipal

Estadual

Federal
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Atender as denúncias rela-

cionadas com a Dengue.

(água parada, acúmulo de

lixo, etc.)

Oficializar o Comitê de En-
frentamento de Doenças
Endêmicas e Epidemias

Ampliar e intensificar a Vigilância e

controle da população de roedores

Orientação a população

com atividades educativas

e trabalho integrado com a

rede básica de saúde.

R$ 30.000,00 Municipal

Estadual

Federal

Estruturar quadro funcional do municí-

pio para combater a DENGUE

Garantir equipe mínima de

30 agentes para município

quando não positivo e 100

agentes quando positivo.

PFVPS

PVVPS

Recursos Próprios  -

contrapartida

 R$ 1.000.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Realizar visitas em Áreas de Vigilância

ao Simulídeos.

Avaliação dos riscos por

meio de reconhecimento

geográfico (RG) das possí-

veis fontes de ataques do

Simulídeo.

Plano de melhoria das con-

dições ambientais em par-

ceria com outros órgãos e

secretarias.

Formação de comissão mu-

nicipal integrado por repre-

sentantes da comunidade e

instituições representativas

que deverão contribuir nas

decisões a serem tomadas e

suas prioridades. - Em si-

tuações onde houver neces-

R$30.000,00 Municipal

Estadual

Federal
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sidade de realizar controle

entomológico do inseto, o

município deve seguir a

Norma Técnica e Operacio-

nal (NTO) da SES.

DIRETRIZ 7: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância
Objetivo: Implementar a Rede Municipal de Assistência ao trabalhador em todos os Níveis de Atenção

Ações Metas Recursos

Orçamentários

Origem dos

Recursos

Atender a todo  o trabalhador (a) vítima

de acidente ou doença profissional ou

do trabalho, através do fluxo de

atendimento, disponibilizando consulta,

acompanhamento e reabilitação dos

acidentados e portadores de doenças

ocupacionais

100% dos casos notificados PFVPS

R$ 20.000,00

Municipal

Estadual

Federal

Realizar anamnese física e ocupacional

para estabelecimento de nexo causal,

conforme protocolos.

100% das suspeitas de

acidentes e doenças do

trabalho

PFVPS

RENAST

R$ 10.00,00

Municipal

Federal
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-Avaliar o trabalhador acidentado ou

vitima de doença ocupacional, quanto

ao restabelecimento da lesão,

fornecendo o atestado de alta ou de

encaminhamento à perícia médica do

INSS.

100% dos acidentados e

doentes do trabalho

Descentralizar o

atendimento ao trabalhador

nos CAIS a partir da

qualificação dos

profissionais envolvidos

PFVPS

RENAST

R$ 10.000,00

Municipal

Federal

Dar continuidade ao grupo:

COLETIVO MOBILIZAÇÃO -

LER/DORT

Encontros quinzenais PFVPS

RENAST

R$ 10.000,00

Municipal

Federal

DIRETRIZ 7: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância
Objetivo: Qualificar progressivamente  a  Vigilância em Saúde do Trabalhador, subsidiando a identificação de riscos e o desencadeamento de intervenções

adequadas às situações diagnosticadas

Ações Metas Recursos

Orçamentários

Origem dos Recursos Prazo

Investigar os acidentes

graves e fatais por

acidente, doença ou

suspeita de doença

ocupacional. Aplicando

protocolo de investigação

(check list – óbito)

100%  com critério

para investigação

PFVPS

RENAST

R$ 10.000,00

Municipal

Federal

2014 – 

Realizar mapeamento dos

riscos à saúde dos

100%  do município PFVPS

RENAST

Municipal

Federal 2014 – 
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trabalhadores e de

populações expostas em

seus territórios,

caracterizando os perfis

morbimortalidade.

R$ 10.000,00

- Criar  um programa

informatizado no

município de

monitoramento para

cadastrar os

estabelecimentos de Postos

de Revenda de

Combustíveis a Varejo –

PCRV e seus

trabalhadores,  juntamente

com a Comissão Municipal

do Benzeno.

100% dos PCRV PFVPS

RENAST

R$ 20.000,00

Municipal

Federal

2014 – 

-Promover  ações

educativas  permanentes

sobre a prevenção de

acidentes e ou riscos

ocupacionais e agravos e

doenças relacionadas  à

saúde do trabalhador ,

junto às empresas,

trabalhadores  formais e

informais e rede de

atenção em saúde e

controle social.

01 por ano R$ 20.000,00 Municipal

Federal

RENAST

2014 – 
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Receber denúncias e

Reclamações sobre

exposição a riscos

ocupacionais, agravos e

doenças relacionadas ao

trabalho. Inspecionar os

locais de trabalho referido

100%  das denuncias PFVPS

RENAST

R$ 10.000,00

Municipal

Federal 2014 – 

Notificar, investigar e

monitorar todos os

acidentes de trabalho,

agravos e e doença

ocupacional , registrados

nos seus respectivos

sistemas: CAT, SINAN e

SIST -RINA , assegurando

o preenchimento de todos

os campos, inclusive do

campo “ocupação”.

100% das notificações

de acidentes e doenças

ocupacionais

PFVPS

RENAST

R$ 10.000,00

Municipal

Federal 2014 – 

Capacitar as equipes  da

Atenção Básica  quanto ao

atendimento, acolhimento

e encaminhamento dos

usuários  com agravos

relacionados ao trabalho

75% dos profissionais

capacitados

PFVPS

RENAST

R$ 20.000,00

Municipal

Federal

2014-2017

DIRETRIZ 7: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância
OBJETIVO: Implementar a Politica de Atenção Integral a Saúde do Trabalhador implantando a   Unidade Regional 
UREST

Ações Metas Recurso

Orçamentário

Origem dos Recursos Prazo
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Implantar a UREST ST;

conforme Resolução nº

088/12-CIB/RS

01 unidade Politica de Atenção

Integral a Saúde do

Trabalhador

R$ 960.000,00

Estadual 2014 – 

Estruturar a equipe do Núcleo

de Vigilância da Saúde do

trabalhador, com profissionais

concursados,  contemplando no

mínimo três funcionários de

nível universitário(sendo um

médico e um enfermeiro do

trabalho) e dois funcionários

de nível médio, sendo um

técnico de  segurança do

trabalho  e/ou de enfermagem.

A partir da realização

do concurso publico

Municipal

Estadual

R$ 20.000,00

Estadual 2014 – 

DIRETRIZ 7: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância
Objetivo: Identificar a demanda e planejar as ações com base nos processos, ambientes e condições de trabalho, por

Estadual, 6ª CRS, Vigilância em Saúde - SMS/PMPF e Controle Social. Parcerias e Articulações Intersetoriais

Ações Metas Recursos
Orçamentários

Origem dos
Recursos
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Propor e assessorar estágios com
Universidades, Faculdades, Escolas,

etc.

Estimular o conhecimento e o
desenvolvimento acerca da Saúde do

Trabalhador.

Capacitar continuamente os
estagiários, através dos profissionais

do CEREST.

Proporcionar espaço físico,
profissionais especializados na área,

materiais educativos (cartilhas, livros,
protocolos, sites) como meio de

pesquisa.

100% dos estagiários
incluídos na SMS/PMPF e os

que futuramente se
adequarem ao quadro de
funcionários do CEREST

RENAST

R$ 20.000,00

FEDERAL

Articular ações com o MS, MTE,
MPT, INSS em prol da ST e do

ambiente ocupacional.

Abranger órgãos públicos nas esferas
(federal, estadual e municipal) na

discussão sobre ST.

100% das instituições RENAST

R$ 20.000,00

FEDERAL

Fortalecer inserção do CEREST no
serviço público, enquanto SUS.

100% dos representantes da
ST, de cada município

pertencente à regional e rede
sentinela.

RENAST

R$ 20.000,00

FEDERAL

Assessorar o poder
legislativo/executivo municipal dos 58
municípios de abrangência da regional,

em questões de interesse público do
trabalhador.

Instrumentalizar estes 58 municípios
(executivo, legislativo e judiciário) em
consonância a ST e suas necessidades.

Prover subsídios técnicos e
operacionais para estruturar a ST nos
58 municípios de nossa abrangência.

100% dos 58 municípios de
abrangência do CEREST

Nordeste

RENAST

R$ 100.000,00

FEDERAL
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Contribuir para implantação da
Vigilância em Saúde do Trabalhador
nos 58 municípios de abrangência.

Participar no âmbito de seu território
de abrangência, do treinamento e

aprimoramento dos profissionais, para
que estes se tornem agentes

multiplicadores.

Desenvolver práticas de aplicação e de
treinamento regional para utilização de

protocolos em ST visando à
consolidação do CEREST como

referência regional.

100% dos 58 municípios de
abrangência do CEREST

Nordeste

RENAST

R$ 30.000,00

FEDERAL

Facilitar intercâmbio dos técnicos do
CEREST com os demais Centros de
Referência em Saúde do Trabalhador

através de eventos, seminários,
encontros, reuniões e outros, com

intuito de discutir, aprimorar, trocar
experiências e efetivar a RENAST.

Participar das reuniões da CIST
Estadual.

100% de participação nos
eventos referidos.

R$ 20.000,00 RENAST

DIRETRIZ 7: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância
OBJETIVO: Organização da Rede Local de Assistência do CEREST

Ações Metas Recursos 
Orçamentários

Origem dos 
Recursos

Implantar e definir o responsável pela 
ST a nível municipal.

Formalizar o termo de adesão com os 
58 municípios.

Criar um fluxo de atendimento com 
referência e contra -referência em ST.

Utilizar como modelo o NVST da 
SMS PF-RS, através dos fluxos da 
6ªCRS e dos protocolos do MS.

100% dos 58 municípios de 
abrangência do CEREST 
Nordeste

RENAST

R$ 20.000,00

FEDERAL
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Estruturar e assistir, através de 
consultoria, dando atenção aos 
acidentes e agravos contidos na Lista 
de Doenças Relacionadas ao Trabalho 
e aos agravos de notificação 
compulsória.

100% dos agravos 
notificados

RENAST

R$ 10.000,00

FEDERAL

DIRETRIZ 7: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância
OBJETIVO 03: Regulação da Assistência Acompanhamento do Processo

Ações Metas Recursos
Orçamentários

Origem dos
Recursos

Dar suporte aos 58 municípios da 
regional para que elaborarem relatórios
detalhados com base nas fichas de 
atendimento, notificações, informações
coletadas na 6ª Coordenadoria 
Regional de Saúde e Secretarias 
Municipais.

Traçar o perfil dos riscos no trabalho 
no âmbito da regional.

Mapear as necessidades e a realidade 
de cada município com relação aos 
agravos.

100% dos 58 municípios de 
abrangência do CEREST 
Nordeste

RENAST

R$ 50.000,00

FEDERAL

Conferir a assistência em ST nos 
municípios de abrangência, mediante 
notificação de acidentes e doenças do 
trabalho (Sistema de informações em 
ST / RS e SINAN).

100% dos 58 municípios de 
abrangência do CEREST 
Nordeste

RENAST

R$ 20.000,00

FEDERAL

Dar condições ao CEREST Nordeste 
(o município sede - PMPF/SMS) para 
que tenha acesso em toda regional, à 
rede de serviços.

Desenvolver ações educativas, de 
VISAT e ao meio ocupacional.

Otimizar recursos financeiros e 
técnicos.

CEREST Nordeste e 100% 
dos 58 municípios de 
abrangência da regional

RENAST

R$20.000,00

FEDERAL
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DIRETRIZ 7: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância
OBJETIVO: Notificação, Comunicação e Educação Popular em Saúde. 

Ações Metas Recursos
Orçamentários

Origem dos
Recursos

Estruturar e consolidar o sistema de 
informações em ST, através da Notificação 
no Sistema de Informações em Saúde do 
Trabalhador, pelo CEREST e municípios de
abrangência, assim que a equipe estiver 
completa e capacitada, conforme a 
RENAST preconiza.

CEREST Nordeste e 
100% dos 58 municípios
de abrangência da 
regional

RENAST

R$20.000,00

FEDERAL

Orientar e capacitar os representantes dos 
municípios em ST em nível individual e 
coletivo.

100% dos 58 municípios
de abrangência da

regional

RENAST

R$ 20.000,00

FEDERAL

Realizar reuniões e visitas técnicas 
conforme solicitação dos municípios e 
sindicatos.

100% das solicitações RENAST

R$ 20.000,00

FEDERAL

Produzir e divulgar material educativo, 
através da confecção de material gráfico 
escrito: cartilhas, folderes, cartazes e outros
para prevenir, sensibilizar e educar os 
trabalhadores.

100% dos materiais
educativos.

RENAST

R$ 20.000,00

FEDERAL

Divulgar o CEREST, seu papel e as 
temáticas que lhe competem, por meio da 
participação em meios de comunicação 
falada, escrita e televisiva. Assim como, em
feiras de saúde e SIPATs dos municípios de
abrangência.
Promover ações/eventos em datas alusivas a
ST.

100% do solicitado RENAST

R$ 20.000,00

FEDERAL

DIRETRIZ 7: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância
OBJETIVO: Educação e Capacitação Contínua para Profissionais do CEREST

Ações Metas Recursos Origem dos
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Orçamentários Recursos

Participar de capacitação contínua, proposta
pelo MS, MPS, MTE, SES RS, CEREST, 
6ª CRS, municípios e universidades, 
conforme disponibilidade de datas e 
autorização da PMPF/SMS.

Participar (toda equipe do CEREST 
Nordeste), de capacitações envolvendo os 
principais itens que preconiza a RENAST: 
SIST/ SINAN; Vigilância em Ambientes de
Trabalho 40h ( Professor Fadel FIOCRUZ);
Capacitação sobre NR36 para Vigilância 
em Frigoríficos; e outros.

Organizar a Conferência Macroregional de 
ST, que terá como sede Passo Fundo.

100% do solicitado RENAST

R$ 100.000,00

R$ 50.000,00

FEDERAL

DIRETRIZ 7: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância
OBJETIVO: Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador CEREST

Ações Metas Recursos
Orçamentários

Origem dos
Recursos

Investigar os acidentes graves e fatais e 
encaminhar para providências, se 
necessário, a outras instituições.

100% dos solicitados. RENAST

R$10.000,00

FEDERAL

Realizar a vigilância das condições de 
trabalho e dos ambientes ocupacionais, 
quando a equipe estiver completa e 
capacitada para este fim.

Formar parcerias intersetoriais com as 
vigilâncias dos municípios, integrando a 
rede de serviços.

100% do solicitado,
quando a equipe estiver
completa e capacitada

RENAST

R$ 20.000,00

FEDERAL

Organizar inquéritos por meio da equipe 
interdisciplinar e de representantes 
sindicais, da ST da 6ªCRS e/ou dos 
trabalhadores.

100% do solicitado RENAST

R$ 20.000,00

FEDERAL
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Reativar a Comissão Municipal de 
Investigação da Exposição Ocupacional ao 
Solvente Benzeno, do município de Passo 
Fundo e estimular os outros 57 municípios 
a criar esta comissão, pois é uma das 
prioridades da RENAST para 2014.

100% do solicitado RENAST

R$ 20.000,00

MUNICIPAL

FEDERAL

DIRETRIZ 7: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância
OBJETIVO: Ações Assistenciais Individuais (Atendimento, Acolhimento do Usuário, Consultas, Exames, Orientações).

Ações Metas Recursos
Orçamentários

Origem dos
Recursos

Garantir a relação com o representante da 
ST dos municípios, responsabilizando-se 
em assistir a VISAT em casos mais 
complexos, referenciando e contra- 
referenciando ao CEREST.

100% dos 58 municípios
de abrangência da

regional

RENAST

R$ 20.000,00

FEDERAL

DIRETRIZ 7: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância
OBJETIVO: Ampliação dos Recursos Físicos do CEREST.

Ações Metas Recursos
Orçamentários

Origem dos
Recursos

Adequar e estruturar a área física do 
CEREST, através de mudança de endereço, 
até a construção de sede própria.

100% do esperado RENAST

R$ 20.000,00

FEDERAL

Adquirir equipamentos específicos ao setor. 100% da lista de
materiais

R$ 30.000,00 FEDERAL

DIRETRIZ 7: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância
OBJETIVO: Ampliação dos Recursos Humanos do CEREST.

Ações Metas Recursos Origem dos
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Orçamentários Recursos

Implementar a equipe conforme a 
Resolução nº 088/12- CIB/RS e contratar 
equipe de apoio

Compor a equipe 
mínima com 05 
funcionários de nível 
universitário ( sendo 1 
médico e 14 
enfermeiro), 02 
funcionários de nível 
médio, sendo 01 técnico 
(técnico em segurança 
do trabalho e/ou 
enfermagem)

RENAST

R$ 1.680.000,00

MUNICIPAL

ESTADUAL

DIRETRIZ 8: Diretriz 8 - Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS.
Objetivo: Ampliar a política municipal de assistência farmacêutica

Ações Metas Recursos Orçamentários Origem dos
Recursos

Ampliar dispensação de medicamentos 
e criação de protocolos
 
Adequar o processo local ao sistema 
Hórus e SNGPC

Redefinir a REMUME com base na 
judicialização

Criação da comissão de farmácia 
terapêutica

Implantar mecanismos de 
descentralização de oferta.

Ampliação de  horário de dispensação 
de medicamentos

Política de dispensação de 
medicamentos vencidos.

Implementar a Política Nacional de 
Praticas Integrativas e Complementares

10 protocolos 
assistenciais/ano

Implantação do Horus

Reavaliação anual da 
REMUME

12 reuniões anuais da 
CFT

Implantação de 
farmácia volante

Campanha sobre 
dispensação correta de 
medicamentos

Ofertar pelo menos 5 
itens para a população 
de Passo Fundo

R$ 8.000.000,00 Municipal

Estadual

Federal
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DIRETRIZ 11: Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das
saúde. 
Objetivo: Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS.

Ações Metas Recursos Orçamentários Origem dos
Recursos

Elaborar Política Municipal de 
integração ensino-serviço, balizada 
pela Política Nacional de Educação 
permanente em Saúde e políticas 
indutoras dos Ministerios da 
Educação e Saúde

Estruturar o núcleo de 
educação permanente e 
apoio a gestão da SMS

100% dos novos 
espaços preparados para 
ensino-aprendizagem

Planejamento conjunto 
das ações de saúde 
focadas no território de 
atuação/ formação.

Os custos serão alocados a
partir do investimento atual

da SMS

Municipal

DIRETRIZ 12: Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade
participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável.
OBJETIVO: Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, lideranças de movimentos sociais, agentes comunitários
endemias, educadores populares com o SUS.
Ações Metas Recursos

Orçamentários
Origem dos

Recursos
Regularização e fomento 
as instâncias de Controle 
Social

Realizar  seminários distritais
Realizar divulgação dos conselhos 
distritais e do conselho municipal, 
através de material informativo,
Promover capacitação de lideranças 
comunitárias sobre a Política Municipal 
de Saúde
Inclusão de transporte e ajuda de custo 
(alimentação, hospedagem) para os 
órgãos de controle social

100.000,00 Municipal
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DIRETRIZ 13: - Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e
Objetivo: Qualificar a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde

Ações Metas Recursos
Orçamentários

Origem dos
Recursos

Implementação do tele 

agendamento de consultas 

e do prontuário eletrônico

100% Unidades informatizadas

50% Unidades com prontuário eletrônico

50% dos exames e consultas 

5.000.000,00 Municipal 

Estadual

Federal
Investimento em 
infraestrutura física 

Ter uma sede própria para todos os órgãos 
vinculados a SMS
Construir 12 UBS

10.000.000,00 Municipal
Estadual
Federal

Implementar efetivamente 
o FMS de acordo com as 
orientações do MS. 

Criação de espaço físico próprio e 
profissionais específicos na SMS, 
contemplando gerência, contabilidade, 
jurídico e autonomia da SMS como gestora

1.000.000,00 Municipal

 Criar um sistema de 
gestão dos automóveis e 
ambulâncias da SMS
  

Renovação da frota com redução da idade 
média dos veículos para quatro anos.
Retomar o transporte intermunicipal

2.000.000,00 Municipal

Adequar a gestão de 
estrutura, processos e 
resultados da SMS

100% das Unidades Básicas e Espe 
informatizadas

R$ 3.500.000,00 Federal
Estadual

Municipal
Reestruturar o 
organograma da SMS

Incluir órgãos e programas tais como: Saúde 
Bucal, NUMESC, TI, Recursos Humanos e  
assistência farmacêutica , UPA 

Os custos serão
alocados a partir

do atual
organograma da

SMS

Municipal

 

 

 

Plano Municipal de Saúde (2014-2017)  87



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este plano dialoga com o dia a dia das Unidades de Saúde, entendida como as pessoas que

usam e que lá trabalham, compreende a IX Conferência Municipal de Saúde e sucede o Plano

Municipal 2010-2013. Trata-se de fonte contínua de rumos para a gestão municipal, para o Conselho

Municipal de Saúde e para todos os passo-fundenses. Este trabalho não se encerra em si e seus vários

sentidos só ocorrerão plenamente se ao longo dos quatro anos próximos, a medida que vão saindo

das letras para a realidade.  
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