PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O QUADRIÊNIO 2018 - 2021

Gestor Municipal da Saúde

O Plano Municipal de Saúde foi elaborado de forma coletiva com a
intenção de mostrar os serviços oferecidos de saúde no município de Santiago,
suas potencialidades e necessidades de melhoria junto aos serviços constituídos e
aos entes políticos envolvidos.
Está estruturado da seguinte forma: Palavra do Gestor, Introdução,
Objetivo Geral, Objetivos Específicos, Introdução, Descrição do Município,
Necessidades de Saúde da População, Determinantes e Condicionantes, Perfil
Epidemiológico, Capacidade Instalada, Oferta e Cobertura de Ações de Serviços de
Saúde, Gestão de Saúde, Definição de Problemas Prioritários, Diretrizes, Objetivos,
Metas, Indicadores, Anexos e Referências Bibliográficas.
Descreve a saúde ofertada em todos os níveis de serviços desde a
atenção primária, média e alta complexidade até em nível hospitalar.
Mostra suas conquistas, avanços e as estratégias para o futuro,
com uma visão de fortalecimento do município como polo em saúde a nível regional,
visto que possui serviços já de referência a nível ambulatorial e hospitalar com
perspectivas de avanços em curto prazo.
Define os principais problemas enfrentados pelo município e região,
o constante crescimento destes e a falta de resolução por parte do Estado, ente
responsável pela contratualização e oferta dos mesmos tais como dificuldades de
acesso a serviços de média e alta complexidade, carências na oferta dos mesmos,
regulação ineficiente, além dos constantes atrasos nos repasses e dívida ativa sem
previsão de repasse relativo a anos anteriores.
Os dados apresentados referentes a serviços e problemas de saúde
foram retirados de fontes estatísticas oficiais do ministério da Saúde que norteiam e
ordenam os serviços de saúde ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O controle social tem relevância na construção deste Plano de
Saúde, visto que demandas oriundas do III Fórum de Desenvolvimento ocorrido no
ano de 2017 foram norteadoras e a participação do Conselho Municipal foi
contemplada.
GISÉLLE KOLINSKI RIBEIRO
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1 INTRODUÇÃO
O Plano Municipal de Saúde (PMS) deve ser o principal instrumento
de planejamento da gestão municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem
como objetivo orientar as políticas públicas no período, com base nas necessidades
de saúde da população e nos determinantes e condicionantes do processo saúdedoença. A partir da análise situacional do território, serão definidas diretrizes,
objetivos e metas a serem alcançados no período de 4 anos e identificada a
estratégia para o monitoramento e a avaliação das metas previstas no âmbito
municipal.
Planejar algo envolve estabelecer como o processo será feito e
decidir as ações a serem executadas para alcançar os objetivos propostos. Quando
se traz esse conceito para a esfera do governo, verifica-se que a ação política
também precisa ser planejada, a fim de que o bem-estar da população seja
alcançado, com a melhor utilização possível do dinheiro público. O planejamento é
uma função estratégica de gestão assegurada pela Constituição Federal de 1988 e
regulamentada pela Portaria GM nº 2.135, de 25 de setembro de 2013 que
estabelece as diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema
Único de Saúde (BRASIL, 2014).
O Plano Municipal de Saúde (PMS) é a base para o planejamento
de todas as ações de governo na área da saúde. Ele deve refletir as necessidades
de saúde nos municípios e ser referência para os processos de planejamento e
formulação de programações e projetos. É o instrumento básico que orienta a
definição da Programação Anual das ações e serviços de saúde prestados, assim
como da gestão do SUS.
O PMS contém estratégias para a aplicação do dinheiro na área da
saúde. Representa, portanto, um instrumento de gestão. O Plano orienta os
gestores sobre como devem aplicar os recursos municipais na saúde e, também, os
recursos repassados pelo estado e pela União (BRASIL, 2014).
O reconhecimento da importância do planejamento para a
realização de uma boa gestão em todos os âmbitos da saúde pública é um dos
principais avanços do Sistema Único de Saúde (SUS). Através da planificação
adequada das ações na área, é possível reunir as condições mais adequadas para
cumprir aquilo que o SUS traz como princípios fundamentais: universalidade,
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integralidade e equidade. Desta forma, abre-se espaço para a prioridade central da
instituição, que é fornecer uma melhor qualidade de vida e saúde à população. Com
o intuito de orientar o gerenciamento da saúde e evidenciar o caminho a ser seguido
para se atingir a missão do SUS, este documento representa o caminho essencial
para guiar o

Gestor

Municipal de

Saúde

em suas decisões e ações

(http://meuprontuario.net/qual-e-importancia-plano-municipal-de-saude).
O Plano de Saúde deverá ser compatível com Plano Plurianual
(PPA), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com a Lei Orçamentária
Anual (LOA), para que seja possível o alcance de suas metas e a concretização de
seus objetivos.
Pelo que foi explanado anteriormente, pode-se perceber a
importância deste instrumento para a Gestão, portanto é salutar reconhecer o
munícipio em sua essência para que o processo de planejamento seja realizado
com dados concretos e fidedignos da realidade da população do município. Para
tanto, será apresentado a seguir, dados que apresentam Santiago na sua
magnitude e que permitam um processo de planejamento coerente com a
necessidade e com os recursos disponíveis.
Analisando o histórico do município e todo processo cultural
envolvido,

bem

como

sua

caracterização

epidemiológica,

em

constante

transformação e análise, é possível identificar fragilidades a serem sanadas e
potencialidades a serem exploradas, através de um processo de planejamento
baseado em dados fidedignos, que refletem uma análise situacional profunda desta
população.
Baseado neste contexto, a construção do Plano Municipal de
Saúde, se dará de forma coletiva e social, baseada nas propostas da população, os
quais foram identificados e discutidos no III Fórum Municipal Pró-Desenvolvimento
de Santiago, realizado em 2017, e de acordo com as metas estabelecidas pelo
Cidade Educadora, onde considera-se a saúde em seu conceito mais de
integralidade.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL
Contemplar através do Plano a realidade atual da saúde no
município de Santiago, e buscar através de um planejamento de ações e metas
alternativas para melhorar a oferta dos serviços de saúde.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apresentar o município de Santiago e suas potencialidades;
Mostrar a estrutura existente em saúde no município;
Traçar um diagnóstico da saúde mostrando as necessidades de
melhoria;
Apresentar as prioridades da saúde da população para a
manutenção de serviços;
Definir diretrizes e metas a serem alcançadas no quadriênio 20182021;
Integrar as necessidades descritas no Plano Plurianual, os recursos
disponíveis na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o presente documento;
Construir de forma coletiva ações e estratégias que oportunizem a
participação do controle social.
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3 ANÁLISE SITUACIONAL

Figura 1 - MAPA DO MUNICÍPIO
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3.1 DESCRIÇÃO DO MUNICÍPIO
Santiago, conhecida atualmente como “Terra dos Poetas” e “Cidade
Educadora”, tem sua origem com a colonização dos jesuítas e como caminho de
viajantes e transporte de gado em direção à fronteira. Com a povoação dos campos
do Estado por bovinos, introduzido pelos jesuítas em 1634, começaram a se
organizar pequenas povoações na região de Santiago, para transportar o gado das
grandes estâncias até as aldeias, já que desta maneira evitavam os desfiladeiros e
terrenos acidentados dos arredores, o que tornou Santiago uma passagem natural
do gado que vinha das missões.
Santiago foi um território habitado pelos índios guaranis e se
constituía numa parte da Estância de São Miguel Arcanjo, era estância de São
Thiago, e que deu origem ao nome do município, mais tarde, como Santiago. No
passado, usava-se o termo “do Boqueirão”, pois significa passagem, abertura, a qual
permitia o trânsito da passagem do gado e de pessoas que demandavam das
missões, e que não gostariam de enfrentar as matarias das serras de Jaguari.
(MONTEIRO, 2008).
No dia 04 de janeiro de 1884, pela Lei Provincial nº 1427 foi criado o
Município de SÃO THIAGO do BOQUEIRÃO. A partir de sua criação a sede passou
a ser considerada vila. O Conselho Municipal, (Câmera de Vereadores), foi
solenemente instalado no dia 25 de agosto do mesmo ano, que dirigiu o novo
município até 1893. Em 31 de março de 1983 pela Lei nº 7199, Santiago foi elevada
à categoria de cidade, perdendo o “do Boqueirão”, passando a ser chamada apenas
de Santiago (MONTEIRO, 2008).
Com a emancipação do município, a localidade foi se remodelando
de tomando ares de cidade, com a estruturação da Praça Central e a Construção
dos três poderes Executivo, Legislativo e Judiciários no seu entorno e proximidades.
A praça central inicialmente chamada de Praça XV de Novembro, foi remodelada e
construído um monumento à padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição. A
partir de 1936, a praça não se chamaria mais XV de Novembro, e passou a se
chamar PRAÇA MOYSES VIANNA, em homenagem ao juiz eleitoral morto nas
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eleições de 1936 por tentar garantir a democracia e a legitimidade dos resultados
nas eleições municipais em Santiago, o que teve um significado importante para a
população da época (MONTEIRO, 2008).
Santiago, através da Lei nº101/2010 adere ao Projeto das Cidades
Educadoras, o qual tem por objetivo maior a integração da oferta de atividades
sociais e culturais para potencializar sua capacidade educativa formal e
informalmente. O movimento das Cidades Educadoras começou em 1990, com base
no I Congresso Internacional de Cidades Educadoras, realizado em Barcelona,
quando um grupo de cidades representadas por seus governos locais, pactuou o
objetivo comum de trabalhar juntas em projetos e atividades para melhorar a
qualidade de vida dos habitantes, a partir da sua participação ativa na utilização e
evolução da própria cidade e de acordo com a carta aprovada das Cidades
Educadoras. O município, assumindo este papel, elencou como metas: Educação
Ambiental, Educação Fiscal, Mobilidade e Planejamento Urbano, Educação
Patrimonial, Município Saudável, Participação Comunitária, Promoção Humana e
Santiago Empreendedora.
Localizada na região centro-oeste do estado Rio Grande do Sul,
possui 2.413,075 km² de área territorial, como limite de localização ao NORTE:
Bossoroca (45 Km) e Itacurubi (75 Km), SUL: São Francisco de Assis (56 km), Nova
Esperança do Sul (36km) e Jaguari (47km), LESTE: Jarí (120 km) e Capão do Cipó
(53 km) e OESTE: Unistalda (42 Km). É a distância média dos municípios de
referência para região: Porto Alegre (440 km), Santa Maria (150 km), Faxinal do
Soturno (205 km), Uruguaiana (262 km) e Alegrete (160 km).
O principal meio de transporte é o rodoviário. O Município é cortado
pela Rodovia Federal BR 287, a qual faz ligação com São Borja e com Santa Maria,
sendo que neste Município a Rodovia Federal 392 dá acesso até Rio Grande.
Possui também duas Rodovias Estaduais: a RS 168, que faz ligação com Bossoroca
e a RS 377 que liga ao Município de São Francisco de Assis, Alegrete, Uruguaiana e
Capão do Cipó.
Passa pelo Município a Ferrovia STG 365 que faz ligação com
Jaguari, São Borja e Bossoroca, utilizada exclusivamente para transporte de cargas.
O Município conta também com um aeroporto com campo de pouso
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para aviões de pequeno porte, cuja pista está em vias de ser asfaltada.
3.2 PERFIL DEMOGRÁFICO
Possui uma população de 50.622 habitantes, com uma densidade
demográfica de 20,33 habitantes/Km². No que se refere à economia, sustenta-se
basicamente na agropecuária, serviços e indústrias, destacando-se na pecuária com
a criação de bovinos, ovinos, suínos e equinos e na agricultura com as monoculturas
soja, milho e trigo (IBGE, 2015).
Quanto à distribuição da população, Santiago apresenta 90,48% da
população residindo na zona urbana, o que evidencia sua predominância, e 9,52%
na zona rural.
Quanto a distribuição por sexo, 52,50% são mulheres e 47,50% são
homens. Em relação a faixa etária, a distribuição se dá seguinte forma: de 0-14 anos
são 9.699 habitantes (19,76%), 15-29 anos são 11.600 habitantes (23,64%), 30-59
anos são 19.700 (40,15%), 60 ou mais anos 13.932 habitantes (28,39%) (IBGE,
2010).
Possui uma densidade demográfica com número de 20,33 hab/km²
(IBGE-2013), com um coeficiente geral de natalidade de 11,6% (Relatório Oficial
2010) Senasc/RS.
De acordo com os dados do IBGE-2010 o município possui uma
população com cor/raça amarela, branca, indígena, parda e preta.
Apresenta uma expectativa de vida 77-93 anos (Fundação
Econômica e Estatística – FEE).
Um indicie de desenvolvimento econômico - IDESE, de 0,782 (2009)
ocupando a 35ª posição no estado.
O município de Santiago apresenta uma pirâmide de crescimento
populacional abaixo configurada da seguinte forma:
Figura 2 – Distribuição da população
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3.3 DETERMINANTES E CONDICIONANTES
O desenvolvimento econômico corresponde ao crescimento da
produção de bens e serviços em determinado espaço geográfico. Para avaliar o
desempenho econômico utiliza-se o Produto Interno Bruto (PIB) como principal
indicador, que, no Brasil, está sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). O desempenho econômico está diretamente
relacionado ao desenvolvimento.
Tabela 1 - Produto Interno Bruto por Setor – Santiago/RS
2009
2010
2011

2012

Setor
R$

%

R$

%

R$

%

47.735

9,66%

60.266

10,08%

59.324

9,31%

61.509

9,36%

Serviços

350.702

70,94%

430.724

72,08%

454.471

71,31%

482.875

73,47%

Agronegócio

65.492

13,25%

67.611

11,31%

82.603

12,96%

69.207

10,53%

Indústria

R$

%

FONTE: IBGE (2014) - Produto Interno Bruto
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3.3.1 Determinantes
Atividade econômica: Comércio e Serviços: 76,22%, Produção
Primária: 13,85%, Indústria: 9,94% (Fonte: Sefaz/2014 – V.A.F).
Apresenta um índice de desemprego de 5,4%.
Em 2015, o salário médio mensal era de 2.2 salários mínimos. A
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 18.4%. Na
comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 213 de 497 e
237 de 497, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava
na posição 1176 de 5570 e 1574 de 5570, respectivamente. Considerando
domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha
30.5% da população nessas condições, o que o colocava na posição 264 de 497
dentre as cidades do estado e na posição 4579 de 5570 dentre as cidades do Brasil.
O município de Santiago possui uma renda média per capita R$
18.956,13 (IBGE-2014).
Não há nenhum registro referente à taxa de trabalho infantil –
http://sistemasiti.mte.gov.br/Relatorios.
Atualmente temos 31 Associações de Moradores, 09 sindicatos, 04
Clubes Assistenciais.
Contempla em seu calendário oficial eventos populacionais típicos
como: festas comemorativas, festas folclóricas e anuais.
Possui uma rede de ensino público e privado de 39 escolas, destas
11 Escolas Municipais de Ensino Fundamental, 10 Escolas Municipais de Ensino
Infantil, 14 Escolas Estaduais, 02 Escolas Particulares e 02 Escolas Infantil.
Tabela 2 – População escolar
Educação

Número de Alunos

Educação Infantil (0-5anos)

972

Ensino Fundamental (pré ao 9º ano)

5.322

Ensino Médio

1.814
Fonte: IBGE-2015
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Tabela 3 – Escolas no município
Escolas

Número de Escolas

Ensino Fundamental (pré ao 9º ano)

27

Ensino Médio

07

Ensino Médio Profissionalizante

01
Fonte: IBGE-2015

Possui 14 escolas de educação infantil com 2.133 vagas (IBGE2015).
Apresenta uma taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos e
mais 4.64% (IBGE-2010).
Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade
tiveram nota média de 5.9 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de
4.1. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos
iniciais colocava esta cidade na posição 163 de 497. Considerando a nota dos
alunos dos anos finais, a posição passava a 210 de 497. A taxa de escolarização
(para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.9 em 2010. Isso posicionava o município na
posição 137 de 497 dentre as cidades do estado e na posição 718 de 5570 dentre
as cidades do Brasil.
Em 1963 foi inaugurada a companhia rio-grandense de saneamento
- Corsan em Santiago, que atualmente conta com 149 km de rede e distribui 12.096
m³ por dia de água potável, beneficiando diretamente 98% da população urbana.
A concessionária capta água na barragem da lagoa do lajeado
pinheiro, a 6 km da estação de tratamento de água (ETA) e 3 km da cidade. A lagoa
é formada pela união de pequenas sangas e rios e apresenta capacidade para
armazenar 4.000.000 m³ a ETA tem capacidade para tratar 12.096 m³/dia com o
sistema instalado na cidade, e capacidade para reservar 3.300 m³.
Em 1991, 28,7% dos moradores urbanos tinham acesso a rede de
esgoto adequada, rede geral ou fossa séptica, passando 78,8% em 2010
O número de residências atendidas com energia elétrica é de 17.831
em zona urbana e 1.863 em zona rural, num total de 750 Km de rede elétrica rural e
80 Km de rede urbana.
A coleta de resíduos sólidos é realizada pela empresa ANSUS, que
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recolhe o lixo urbano domiciliar diariamente na área central e três vezes por semana
nos bairros, bem como material formado por lixo caseiro, gramas, folhas, etc., os
quais são encaminhados diretamente para reciclagem ou para o aterro. Também
existe coleta no interior, que em alguns locais mais distantes acontece a cada quinze
dias. (Prefeitura)
Cerca de 100% do lixo recolhido é enviado para triagem e, destes,
38% são separados para posterior aproveitamento, através da prefeitura municipal
de Santiago que terceirizou o serviço a cooperativa comunitária. O material não
aproveitado para reciclagem é enviado para o aterro controlado pelo município. São
coletados em torno de 700 toneladas de lixo mensalmente
Em 2010, não havia moradores urbanos vivendo aglomerados
subnormais (favelas e similares).
Para ser considerado proprietário, o residente deve possuir
documentação de acordo com as normas legais que garantem esse direito, seja ela
de propriedade ou de aluguel. A proporção em 2010, com acesso ao direito de
propriedade (própria/alugada) atinge 91.9%.
3.4 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
Em sede de perfil epidemiológico, apresenta-se a seguir uma série
histórica do ano de dois mil a catorze a dois mil e dezesseis. Nela é possível
perceber as mudanças que ocorrem ano a ano nos indicadores de saúde do
município. Os sistemas norteadores desses dados são o Sistema de Informação
sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e o
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os dados são digitados,
tabulados e analisados pela vigilância epidemiológica da secretaria municipal de
saúde, a partir dos serviços da rede de saúde do município como hospitais,
Estratégias Saúde da Família (ESF), Centros de Assistência Social (CRAS), Centro
de Referência em Assistência Social (CREAS), Sistema Integrado de Saúde (SIS),
entre outros.
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3.4.1 Natalidade
Observando-se uma série histórica dos três últimos anos percebe-se
que em 2014 correram 501 partos, sendo 265 do sexo masculino e 236 do sexo
feminino. Já em 2015 ocorreram 553 partos, sendo 296 do sexo masculino e 257 do
sexo feminino.
Em 2016 ocorreram 405 partos de pessoas residentes no município
de Santiago/RS, sendo 201 do sexo masculino e 204 do sexo feminino, permitindo
uma leve variação nesse item, conforme mostra o gráfico a seguir:
Gráfico 1 – Perfil de natalidade

A cesárea

predominou,

sendo

em 2014

apenas 159

dos

nascimentos foram por parto normal e 342 cesáreas. Em 2015 foram 404 cesáreas
contra apenas 149 partos normais. Em 2016, 311 nascimentos foram por esse
método e apenas 94 por parto normal. Mais da metade dos nascimentos no Brasil é
realizada por meio da cesárea, o que faz do país o líder mundial no procedimento, já
no município de Santiago, a média de cesáreas nesses três anos fica em 70%.
Considerada uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), a cirurgia alcança o índice de 84% na rede privada brasileira e de 40% na
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pública sendo que a recomendação da OMS é de 10% a 15%. Com números tão
altos, a ideia de parto humanizado, que incentiva o nascimento natural, tem ganhado
força no país inclusive incentivo do Ministério da Saúde, com fortalecimento da rede
cegonha, subsídios e financiamentos às maternidades, visando qualificação e equipe
que contemple a mudança da realidade atual.
Gráfico 2 – Tipo de parto

O número de gravidezes duplas também ganha um olhar especial à
medida que aumenta ano a ano. Em 2014 foram 492 gravidezes únicas e 9
gemelares, em 2015 foram 549 gravidezes únicas e 4 gemelares. Já em 2016 o
número surpreende pelo seu aumento, sendo 391 gravidezes únicas e 14
gemelares.
Estima-se que a cada quarenta nascimentos, uma será de gêmeos,
mas essa estatística está aumentando, isso se deve aos tratamentos de reprodução
assistida, outro fator que contribui para essa mudança é a miscigenação do país em
si, refletindo logicamente em nível municipal, sabe-se que a afro-descendência
impera nos dados de gravidez gemelar.
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Outro fator importante é que as mulheres estão dentro do mercado
de trabalho e optam por ter filhos mais tarde, quando teoricamente há uma certa
estabilidade em sua vida e mulheres que optam por engravidar após os 35 anos de
idade dobram as chances de ter uma gravidez gemelar devido à liberação de óvulos
múltiplos que aumenta conforme o avanço da idade, sem contar o uso de
anticoncepcional oral que quando cessado aumenta a liberação de mais de um
folículo, bem como o aumento da altura da população feminina, com isso aumenta a
produção da proteína IGF, provocando maior sensibilidade dos ovários.
Mesmo com todos os fascínios que envolvem uma gravidez gemelar
é preciso atentar para o fato de ela ser sim uma gravidez de risco e que acarreta em
inúmeras complicações no decorrer da gestação. Dentre essas, pode-se citar
hipertensão, descolamento prematuro de placenta, parto prematuro, recém-nascidos
baixo peso, entre outras que variam com os determinantes de cada mulher.
Gráfico 3 – Evolução das gestações gemelares

Entre os recém-nascidos há dados de extrema relevância que
implicarão no cuidado a longo prazo da criança. Em 2014 dos 501 bebês que
nasceram, 29 eram baixo peso e 29 eram prematuros, em 2015 dos 553
nascimentos, 31 eram baixo peso e 31 eram prematuros, em 2016, 24 eram
considerados baixo peso, ou seja, pesavam menos ou até dois mil e quinhentos
gramas, sendo que do total de 405 partos que ocorreram 31 foram prematuros.
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Sabe-se do aumento de complicações ao recém nato que o parto
prematuro possibilita, para tanto faz-se necessário adotar linhas de cuidado como
pré-natal adequado, trabalho em rede, garantir acesso à gestante e serviços de
qualidade. O planejamento familiar é importante para reduzir a mortalidade materna
e a prematuridade. Se a mulher engravida no momento que planeja, há intervenções
para mudanças no estilo de vida como o tabagismo e a alimentação e tratamentos
como de infecções e doenças sexualmente transmissíveis, que são fatores de risco
para a prematuridade e podem ser corrigidos antes de ela engravidar ou o mais
precocemente possível.
Entre as causas de pato prematuro estão malformação do feto, préeclâmpsia, histórico de partos prematuros anteriores, idade da gestante avançada,
gestação gemelar, parto cesárea, posição da placenta, infecção na gestante, prénatal incompleto e patologia do útero, todas facilmente percebidas durante o prénatal.
Gráfico 4 – Recém nascidos de risco

Quando se observa a escolaridade da mãe têm-se no ano de 2014
128 mães com ensino fundamental, 256 com ensino médio e 115 com nível superior
de escolaridade. Em 2015, 123 mulheres possuíam ensino fundamental, 294 ensinos
médio e 136 ensinos superior, em 2016 têm-se 99 mulheres com ensino
fundamental, 131 com ensino médio e 75 com ensino superior.
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Gráfico 5 – Escolaridade da mãe

Pode-se destacar ainda algumas informações relacionadas às mães
e à gestação. Para um melhor planejamento ao pré-natal dessas mães é importante
saber como está a adesão ao pré-natal através do número de consultas, bem como
conhecer o perfil de mulheres que está tendo filhos no município de Santiago.
Assim, vimo que em 2014, 74 eram adolescentes, 72 tinham mais de
35 anos e 421 realizaram sete ou mais consultas de pré-natal. Já em 2015 foram 93
adolescentes, 79 mulheres com 35 anos e mais e 472 gestantes que realizaram sete
ou mais consultas de pré-natal.
Ainda das 403 munícipes que tiveram filhos no ano de 2016, 81
eram adolescentes, 64 tinham 35 anos ou mais e 349 fizeram sete ou mais consultas
de pré-natal.
Sabe-se que a gravidez na adolescência vem aumentando nos
últimos anos, isso reflete o modelo social atual. A associação da idade materna com
a mortalidade se dá de forma diferenciada em cada componente do óbito infantil.
Verifica-se uma tendência maior de óbitos no primeiro ano de vida à medida que
diminui a idade materna, apresentando um efeito direto sobre os óbitos pósneonatais e um efeito indireto, intermediado por outras variáveis, sobre os neonatais.
Pesquisas trazem que essa taxa de mortalidade pós-natal possa
estar associada à maior dificuldade da adolescente em estabelecer ligações afetivas
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com seu filho. O fraco vínculo mãe/filho, somado à imaturidade e à baixa autoestima
da adolescente, pode resultar em desvantagens no cuidado e no desenvolvimento
da criança.
A estimativa é que 22% das gestantes no Brasil sejam adolescentes,
no município de Santiago esse número varia aproximado disso, sendo que em dois
mil e dezesseis 20% das gestantes eram adolescentes. Um dos complicadores da
gestação nessa fase da vida é que geralmente o pai da criança nem sempre está
presente durante a gestação, muitos menos na criação do filho.
Quando o apoio do pai do bebê é prévio ao nascimento, esse deve
estar se estendendo nos primeiros meses de vida, sendo benéfico em termos de
melhor bem-estar físico e psicológico, reduzindo o risco da mortalidade. Viver com o
pai da criança, perceber sua satisfação com a nova família e sentir-se apoiada por
ele influencia significativamente na satisfação da gestante, principalmente da
adolescente, em relação à sua vida e à da criança, assim como manter um vínculo
fortalecido com a equipe de saúde que a auxiliará nessa fase nova e complicada.
Alusivo às gestantes acima de 35 anos sabe-se que historicamente,
no Brasil, como em todo mundo, existem mulheres que engravidam tardiamente.
Entretanto, desde as últimas décadas do século XX, tem-se observado um número
crescente de mulheres que passam por essa experiência com mais de 35 anos. A
análise de séries históricas evidencia um relativo aumento de primíparas nesta faixa
etária. Contudo, quando se analisam as características obstétricas gerais das
parturientes mais idosas, ainda se verifica a predominância de multíparas, sendo
que apenas cerca de um terço daquelas experimenta estreia funcional.
Sob o ponto de vista epidemiológico, a literatura científica tem
apontado um risco maior de complicações nas gestações tardias, incluindo a
hipertensão arterial, apresentação anômala, diagnóstico de sofrimento fetal
intraparto, parto por cesárea e hemorragia puerperal.
Entretanto, recentes estudos têm destacado que a idade, por si só,
pode não se constituir em fator de risco, pois um bom controle durante o período
pré-natal e uma adequada assistência durante o trabalho de parto e parto
condicionam prognósticos materno e perinatal semelhantes aos das gestantes mais
jovens.
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Gráfico 6 – Perfil gestacional

Assim, volta-se à atenção à qualidade no pré-natal, busca ativa de
faltosas, garantir acesso livre a elas, garantir número de consultas adequado,
vacinas previstas no calendário, visto que o número de consultas realizadas durante
o pré-natal está diretamente relacionado à melhores indicadores de saúde maternoinfantil. Existem evidências consistentes de que a assistência pré-natal rotineira
previne a morbimortalidade materna e perinatal, pois permite a detecção e o
tratamento oportuno de afecções, além de reduzir os fatores de risco que trazem
complicações para a saúde da mulher e do bebê.
Por trás dos agravos considerados evitáveis na gestação existem
determinantes que não são relacionados a fatores de risco proximais, tais como a
alta paridade, idade materna, hipertensão ou sífilis congênita. São, principalmente,
fatores como a baixa escolaridade materna, a menor renda familiar, a ocupação não
qualificada do chefe de família e o atendimento nos serviços públicos de saúde. A
inadequação do uso da assistência pré-natal tem se associado consistentemente a
vários fatores indicativos da persistência de desigualdades sociais, mostrando que
os grupos sociais mais vulneráveis recebem atenção pré-natal mais deficiente. As
estratégias saúde da família (ESF) devem ser a referência principal às gestantes,
fortalecendo os vínculos e atentando precocemente para qualquer alteração.
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3.4.2 Mortalidade

Gráfico 7 – Perfil de mortalidade

Perfil Mortalidade
450
400

402
367

357

350
300
250
200

175

192

214
180 177

188

2015

2016

150
100
50
0
2014

TOTAL

FEMININO

MASCULINO

O gráfico acima demonstra o perfil de mortalidade dos anos
supracitados, visto que foram considerados os óbitos de munícipes apenas, ou seja,
pessoas residentes no município de Santiago. O ano de 2014 registrou trezentos e
sessenta e sete óbitos, sendo cento e setenta e cinco mulheres, sendo que quinze
estavam em idade fértil, porém não foram consideradas mortes maternas, entre os
homens foram cento e noventa e duas mortes. Já no ano de 2015 foram 357 óbitos,
sendo 180 mulheres, dessas dez estavam em idade fértil, porém nenhuma foi
considerada morte materna devido estarem foram dos critérios de investigação,
2015 fechou com 177 óbitos de pessoas do sexo masculino. O ano de 2016
registrou 402 óbitos de munícipes registrados no SIM, deste total duzentos e catorze
eram do sexo masculino e cento e oitenta e oito do sexo feminino, sendo que
catorze estavam em período fértil e uma delas foi óbito materno, sendo investigado e
devidamente registrado.
Essa análise confirma o que ocorre em todo o país, ou seja, a
mortalidade é maior em pessoas do sexo masculino, nota-se que no ano de 2015
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houve uma pequena inversão nesse dado, algo que foge à regra, essa estatística
contribui para a mudança da pirâmide epidemiológica atual, constatando a inversão
de base e ápice. Isso condecora o envelhecimento populacional com aumento de
mulheres a partir da fase adolescência.
Nessa fase a proporção aumenta a favor das mulheres, terminando,
na velhice, com uma proporção de homens bem menor. Os mesmos estão mais
susceptíveis a violência e acidentes de trânsito, além de apresentarem maior
probabilidade de morte por todas as causas. Além desses fatores sabe-se que as
mulheres são grandes utilizadoras do sistema de saúde, ou seja, mulheres buscam
atendimento e cuidado mais cedo que os homens, prevenindo assim a agudização
das condicionalidades crônicas, bem como descobrem inicialmente problemas mais
graves como as neoplasias.
Gráfico 8 – Mortalidade por faixa etária
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A faixa etária dessas pessoas demonstra um aumento considerável
das mortes nas faixas de cinquenta a oitenta anos e mais. As informações que estão
contidas no gráfico trazem que em 2014 seis mortes em indivíduos menores de um
ano, quatro mortes de um a dezenove anos, trinta e três mortes de vinte a quarenta
e nove anos, cento e sessenta e dois óbitos de cinquenta a setenta e nove anos e
cento e sessenta e um óbitos em pessoas acima de oitenta anos, totalizando
trezentos e sessenta e sete óbitos registrados no SIM. Através do sistema de
informação sobre mortalidade é possível saber que em 2014 ocorreram nove mortes
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de recém-nascidos dentro do primeiro mês de vida e quatro mortes fetais.
Já no ano de 2015 foram nove óbitos em menores de um ano, não
houve mortes de um a dezenove anos, vinte e cinco óbitos de vinte a quarenta e
nove anos, cento e setenta e cinco mortes entre cinquenta e setenta e nove anos e
cento e quarenta e oito óbitos acima de oitenta anos, totalizando trezentos e
cinquenta e sete óbitos. Quanto às mortes no primeiro mês de vida, foram
registradas seis mortes em indivíduos que nasceram e morreram após algumas
horas e sete mortes fetais, ou seja, morreram ainda na vida intrauterina.
O ano de 2016 fechou com quatro óbitos em menores de um ano,
cinco óbitos fetais, quatro óbitos em recém-nascidos no primeiro mês de vida, um
óbito de um a nove anos, um entre dez e dezenove anos, de vinte a quarenta e nove
anos foram trinta e três mortes, de cinquenta a setenta e nove anos duzentos e cinco
óbitos e acima de oitenta anos foram cento e cinquenta e oito óbitos, totalizando
quatrocentos e dois óbitos.
Percebe-se no gráfico um aumento significativo de mortalidade a
partir dos cinquenta anos. Comparamos nossos dados à realidade nacional onde as
doenças crônicas não transmissíveis e as neoplasias aumentam desordenadamente
a mortalidade a partir dessa faixa etária.
Essa estimativa nos conduz à necessidade de ações de saúde
voltados à porta de entrada dos serviços, ou seja, a atenção primária, dado o seu
objetivo em promover saúde e prevenir os agravos, melhorando assim os
indicadores de saúde. Essas condicionalidades que aumentam o índice de
mortalidade nessa faixa etária são resultado da ausência de planejamento de longo
prazo para a população que está envelhecendo, visto que condição crônica deve ser
cuidada dado o fato de não ter cura, esse cuidado deve ter como objetivo principal
evitar a agudização das mesmas, levando assim o indivíduo à morbidade e/ou à
morte.
A escolaridade é um dos principais determinantes de saúde, visto
que quanto maior o grau de instrução de uma pessoa melhor será seu entendimento
sobre a sua saúde e o que define as suas condições, esse entendimento garante
empoderamento e a autonomia do sujeito em suas decisões.
Nesse sentido caracteriza-se que em 2014 cinquenta e uma pessoas
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das que foram a óbito não possuíam nenhum grau de escolaridade, duzentas e
oitenta possuíam ao menos ensino fundamental, vinte e sete possuíam ensino médio
e nove de superior.
Já em 2015 das trezentas e cinquenta e sete mortes que ocorreram,
cinquenta pessoas não possuíam nenhum grau de escolaridade, duzentas e
sessenta e duas possuíam ao menos ensino fundamental, quarenta de ensino médio
e cinco de superior.
Gráfico 9 – Mortalidade e escolaridade
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Sabe-se também de acordo com o gráfico que setenta e duas
pessoas que foram a óbito em 2016, não tinham escolaridade, duzentos e setenta e
quatro possuíam ensino fundamental, quarenta e seis de ensino médio e dez
possuíam ensino superior.
Uma série de estudos na literatura internacional tem encontrado
evidências dos benefícios da educação para as condições de saúde e longevidade
da população. Segundo os autores, esses benefícios são consequência, entre outros
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fatores, do fato de a população com melhores condições socioeconômicas adotar
comportamentos de menor risco para saúde, por exemplo, bons hábitos alimentares
e menor proporção de fumantes além de possuir acesso a serviços médicos e
medicamentos com maior facilidade.
Sabe-se ainda que maiores níveis de escolaridade estão associados
a maiores expectativas de vida, com efeito particularmente mais forte entre a
população feminina. Com esse dado subentende-se que quanto maior a
escolaridade melhor a renda familiar, o que contribui também para a melhora na
qualidade de vida dos indivíduos, possibilitando maior qualidade no lazer, atividades
físicas, cultura, melhores condições de moradia e saneamento, ou seja, melhores
determinantes e condicionantes de saúde.
No século passado, houve uma mudança nos cuidados de agravos à
saúde passando do cuidado informal associado a instituições filantrópicas para a
concentração dos serviços de clínicas médicas e hospitais, o que mantém esse
padrão até os dias de hoje. No contexto brasileiro do cuidado no fim da vida verificase uma limitação de possibilidades, centrada no óbito hospitalar, com uma mínima
porção de casos domiciliares, o que leva consequentemente à superlotação das
unidades hospitalares.
Comparando o panorama brasileiro com o município percebe-se um
maior risco do óbito hospitalar nos estratos com menores condições de vida,
sugerindo que a população mais carente de recursos tem dificuldade para ter acesso
nas fases iniciais da doença e, assim, são conduzidos ao hospital mais tardiamente,
o que limita sua assistência nas fases mais avançadas. Reconhece-se esse
processo como a agudização das doenças que precisa ter cuidado diferenciado na
Atenção Primária da Saúde, relevando-se as linhas de cuidado preconizadas pelo
ministério de saúde em seus documentos ordenadores.
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Gráfico 10 – Local de ocorrência dos óbitos

O gráfico 10 traz a informação de que em 2014 duzentos e oitenta e
nove mortes ocorreram em ambiente hospitalar, cinquenta e oito no domicílio e vinte
em outros locais como via pública, ambulâncias e outras instituições. Já em 2015
foram duzentos e oitenta e cinco óbitos em ambiente hospitalar, quarenta e nove no
domicílio e vinte e três em outros locais. Já em 2016 foram trezentos e noventa e
três óbitos em ambiente hospitalar, sete no domicílio e duas em outros locais.
Nota-se que houve um declínio nos óbitos em ambiente domiciliar,
mesmo quando as mortes aumentaram como em 2016. Apesar do predomínio do
óbito hospitalar, diversos países têm buscado reduzir esta proporção por meio de
políticas públicas específicas, tanto pela questão da qualidade do óbito quanto pelo
custo envolvido, visto que muitas vezes o paciente está internado para tratamento
paliativo apenas.
Mesmo demonstrando-se através dos dados o aumento da
prevalência das doenças crônicas, muitos sistemas de saúde ainda são orientados
ao imediatismo, com ênfase no cuidado agudo e não na prevenção e no cuidado
crônico, e os serviços de saúde ainda tratam as doenças crônicas como episódios
isolados. Nestes casos, a ocorrência de óbito pode ser prevista com antecedência e
as ações devem promover a busca por um planejamento até mesmo da morte com
acesso a Cuidados Paliativos, mais opções de escolha para o local de ocorrência e
suporte técnico aos familiares, mesmo em ambiente domiciliar.
Entende-se causa básica como a causadora de complicações que
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levaram o indivíduo à morte. Tem-se no gráfico 11 que em 2014 cento e trinta e sete
pessoas morreram por doenças cardiovasculares, setenta e uma por doenças
relacionadas ao aparelho respiratório, sete por distúrbios endócrino metabólicos,
sessenta e seis por neoplasias, vinte por causas externas como homicídios que
nesse ano totalizaram sete, suicídios com um total de seis e acidentes de trânsito e
sessenta e seis por outras causas, tais como doenças do sistema nervoso, doenças
infecciosas,

transtornos

imunitários,

doenças

gastrointestinais,

doenças

osteomusculares, complicações do vírus da imunodeficiência humana, transtornos
psíquicos e mentais, doenças sindrômicas e complicações no parto e puerpério.

Gráfico 11 – Causa básica
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No ano de 2015 se vê que cento e treze pessoas foram a óbito por
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doenças cardiovasculares, sessenta e duas por doenças do aparelho respiratório,
dez por distúrbios endócrino metabólicos, setenta e nove por neoplasias, dezoito por
causas externas e setenta e cinco por outras causas, entre as causas externas
foram seis por suicídio e cinco por homicídio.
Em 2016 cento e quarenta e sete pessoas morreram por doenças
e/ou complicações cardiovasculares, doze foram a óbito por distúrbios endócrino
metabólicos, cinquenta e oito morreram por doenças e/ ou complicações do aparelho
respiratório, setenta e seis por neoplasias, dezessete por causas externas, sendo
homicídios o total de três e suicídios o ano fechou com quatro casos, outras causas
foram noventa e dois óbitos.
A análise da causa básica revela que o padrão de mortalidade
brasileiro tem sofrido complexas mudanças, que tendem a se assemelhar ao perfil
de países desenvolvidos. Tais mudanças advêm no sentido de substituir
gradativamente as pandemias relacionadas às doenças infecciosas por doenças
degenerativas e agravos produzidos pelo homem, sendo esse processo intitulado
como transição epidemiológica.
A Organização Mundial da Saúde estima que até o ano de 2030, as
causas de morte mais frequentes serão decorrentes de doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT) como as neoplasias, as doenças cardiovasculares e
cerebrovasculares, as doenças pulmonares crônicas, entre outras, as quais
frequentemente desenvolvem um prolongado período de terminalidade, causando a
deterioração da qualidade de vida dos pacientes muito antes da ocorrência do óbito.
O mesmo vem ocorrendo concomitantemente com a transição
demográfica, associada ao incremento do número de indivíduos idosos na
população, que detêm a maior carga de mortalidade, representando 70% dos óbitos
totais no ano de 2016.
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Gráfico 12 – Investigações de mortalidade

O gráfico acima retrata uma série histórica das mortalidades que
necessitam investigação pós-óbito. São elas: mortalidade materna, mortalidade
infantil e mortalidade fetal, estão caracterizadas abaixo.
Mortalidade Materna: Mortalidade materna é, segundo a OMS,
expresso na Classificação Internacional de Doenças - 10ª Revisão (CID-10), como a
morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o
término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez,
devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas
em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais.
A investigação dessas mortes é realizada por entrevista domiciliar,
análise de documentos maternos, prontuários médicos e registros hospitalares. A
partir dessa investigação sabe-se qual foi a causa básica da morte da mulher. Em
2014 não houveram mortes maternas, pois todas as mulheres na faixa etária de 15 a
49 anos de idade que foram a óbito não estavam no período compreendido pelo
puerpério, no ano de 2015 a situação se repetiu, não sendo registrado nenhum caso
de morte materna.
Já em 2016, houve um caso de morte materna no puerpério remoto,
ou seja, além do quadragésimo quinto dia até que a mulher retome sua função
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reprodutiva. Esse óbito foi devidamente investigado e constatou-se que sua morte
ocorreu por complicações pós-parto que ocasionaram sepse.
Mortalidade Infantil: mortalidade infantil, segundo o ministério da
saúde é o número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos,
em determinado espaço geográfico, no ano considerado. A mortalidade infantil
compreende a soma dos óbitos ocorridos nos períodos neonatal precoce (0-6 dias
de vida), neonatal tardio (7-27 dias) e pós-neonatal (28 dias e mais).
Registrou-se no município de Santiago, no ano de 2014, nove casos
de morte infantil, em 2015, seis casos e em 2016 quatro casos. Todos foram
devidamente investigados e após classificados em evitáveis e não-evitáveis.
Classifica-se óbito evitável aquele que poderia não ter ocorrido, ter sido evitado
pelos meios e tecnologia, métodos preventivos ou curativos disponíveis, aqui citamse as tecnologias leves que são aquelas simples como o cuidado, o toque. Já o óbito
não evitável é aquele que foge do conhecimento e do poder das tecnologias, ou
seja, as síndromes, as más formações, e demais condições peculiares da saúde da
criança.
Mortalidade Fetal: segundo a OMS a morte fetal é a morte de um
produto da concepção, com mais de quinhentos gramas, antes da expulsão ou da
extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gestação. Indica o
óbito o fato de o feto, depois da separação, não respirar nem apresentar nenhum
outro sinal de vida, como batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical ou
movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária.
Segundo a OPAS, entre as maiores causas de óbito fetal estão
infecções maternas na gestação, doenças maternas, incluindo sífilis, soropositividade com baixa contagem de CD4+, malária, diabetes e hipertensão,
anomalias congênitas, asfixia e trauma do nascimento, complicações placentárias,
umbilicais, amnióticas, uterinas e restrição do crescimento fetal.
A infecção neonatal, intimamente relacionada com infecções
maternas, também é apontada como uma das principais causas de óbito fetal e
neonatal. Além disso, o óbito fetal pode estar relacionado à pobreza e falta de
educação, sobrepeso e idade materna (> 35 ou < 20 anos), paridade (1, > ou = 5),
tabagismo, falta de cuidados pré-natais e prevalência de natimorto em gestação.
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3.4.2.1 Suicídio
O Rio Grande do Sul lidera o ranking de suicídios no Brasil, sendo
que a região centro oriental do estado é a pioneira nesse quesito. O município de
Santiago aparece na região centro-ocidental que ocupa o quinto lugar no ranking
estadual. Dentre as cidades da região, Santiago só perde para Santa Maria em
números de suicídios.
O número de mortes por suicídios no Brasil aumentou 12% em
quatro anos e colocou o Ministério da Saúde em alerta. Em 2015, foram 11.736
notificações ante 10.490 registradas em 2011, segundo dados divulgados nesta
quinta-feira. Um dos fatos que mais chamam a atenção dos técnicos do órgão é a
concentração de registros de casos em algumas áreas do País. A região Sul
apresenta 23% dos casos, embora responda por 14% da população brasileira. O Sul
é acompanhado pelo Ministério da Saúde há 10 anos e há fortes indícios de que o
problema possa estar relacionado à cultura do fumo e aos agrotóxicos usados nas
lavouras.
Analisando a situação do município obtemos o seguinte gráfico:
Gráfico 13 – Suicídios
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Leia-se acima que em 2014 foram cinco suicídios praticados por
homens e apenas um por mulher, desses quatro estavam acima de quarenta anos,
um entre 20 e 39 anos e um menor de 20 anos.
Já em 2015, foram cinco mortes por suicídio em homens e uma em
mulher. Foram registrados quatro acima de quarenta anos e dois de 20 a 39 anos.
O ano de 2016 encerrou-se com quatro suicídios, todos em homens,
sendo dois acima de 40 anos e dois de 20 a 39 anos.
Uma das metas do Ministério da Saúde é reduzir a mortalidade por
suicídio em 10% até 2020. O índice foi acordado no Plano de Ação em Saúde
Mental, lançado em 2013, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o qual o
Brasil é signatário.
Expandir a atuação dos Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) está
na agenda estratégica da pasta para diminuir os números. De acordo com o boletim,
locais que contam com esse serviço têm queda de até 14% no risco de suicídio.
Também está no horizonte do órgão ampliar o atendimento em parceria com
o Centro de Valorização da Vida (CVV). Tornar gratuita a ligação para esta
instituição é uma das medidas que devem ser tomadas em oito Estados a partir do
dia 30. No Rio Grande do Sul, isso já é uma realidade. Conforme os dados, o
número de atendimentos registrou aumento de 13 vezes, passando de 4,5 mil
ligações em setembro de 2015 para 58,8 mil em agosto deste ano.
É preciso atentar-se para os sinais que o indivíduo dá aos que
convivem com ele, a fim de evitar o final trágico. A notificação é o dado fiel dos
números de cada região, isso garante o estudo da epidemiologia do agravo, então a
conscientização dos profissionais frente à importância de notificar é trabalho crucial
na prevenção do suicídio.
3.4.2.2 Homicídios
De acordo com o código penal brasileiro, abordado nos artigos 121 a
128, dos crimes contra a pessoa, capítulo dos crimes contra a vida, homicídio é o
substantivo masculino que significa o ato de matar uma pessoa, quer seja de forma
voluntária ou involuntária. É sinônimo de assassínio ou assassinato. A palavra

34

homicídio é formada por homo (remete para homem) e cídio (que indica o extermínio
ou morte), significando por isso o ato de matar um ser humano. Alguns dos tipos
abordados são: homicídio simples (com pena de 6 a 20 anos), homicídio qualificado
(pena de 12 a 30 anos) e homicídio culposo (detenção de 1 a 3 anos).
O Brasil registra o maior índice de homicídios da história, sendo que
o Rio Grande do Sul registra 3.260 homicídios dolosos. A taxa do Rio Grande do Sul
é de 28,9 a cada 100 mil habitantes, um total de 3.518 vítimas. Além disso, no total,
2.703 pessoas foram vítimas de latrocínio, o que representa um crescimento de 50%
entre 2010 e 2016.
O que mais chamou atenção é que o Estado se tornou o segundo
com mais ocorrências de homicídios múltiplos (três ou mais vítimas), as chacinas.
Em 2016, houve 26 ocorrências do tipo no Rio Grande do Sul, com 90 vítimas. O
total é inferior apenas ao do Rio de Janeiro, onde 136 pessoas morreram em 41
chacinas.
Entre as capitais, Porto Alegre é a terceira mais violenta, com uma
taxa de 61,3 homicídios a cada 100 mil habitantes (908 vítimas). Em 2015, a taxa foi
de 50,4 (744 vítimas), o que representa um aumento de 21,7%. A cidade fica atrás
de Aracaju, com taxa de 64,5 (414 mortes), e Belém, cuja taxa foi de 60,7 homicídios
a cada 100 mil habitantes em 2016.
Santiago apresenta uma média de 7,90 óbitos para cada 100 mil
habitantes, sendo que a média nacional é 26,99 óbitos para cada 100 mil habitantes.
Na série histórica do município têm-se em 2014 um homicídio registrado, indivíduo
do sexo masculino, com 52 anos de idade. Já em 2015 ocorreram cinco homicídios,
sendo quatro vítimas homens e uma mulher, a causa predominante é arma de fogo e
asfixia. A faixa etária média fica acima dos 40 anos. Em 2016 foram três homicídios
contra três homens de 38, 54 e 86 anos respectivamente. Leia-se o gráfico a seguir:
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Gráfico 14 - Homicídios
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3.4.3 Situação de saúde dos grupos populacionais específicos e vulneráveis

3.4.3.1 Sífilis Gestacional
A sífilis na gravidez é grave principalmente se a sífilis estiver na fase
inicial, em que é mais transmissível, embora a contaminação possa acontecer em
qualquer fase da gestação. O bebê também pode ser contaminado durante o parto
normal se houver alguma ferida de sífilis na região da vagina.
Nesse caso há risco de:
-

Parto prematuro, morte fetal, bebê com baixo peso ao
nascer,

-

Manchas na pele, alterações nos ossos;

-

Fissura perto da boca, síndrome nefrótica, edema;

-

Convulsões, meningite;

-

Deformação do nariz, nos dentes, na mandíbula, céu da
boca;

-

Surdez e dificuldade de aprendizado;
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O bebê poderá ser amamentado a menos que a mãe tenha alguma
ferida da sífilis nos mamilos.
A maioria dos bebês infectados não apresenta qualquer sintoma ao
nascer e por isso todos precisam realizar o exame VDRL ao nascer, 3 e 6 meses
depois, iniciando o tratamento logo que a doença seja descoberta. O tratamento é
feito com Penicilina durante a gestação e o parceiro precisa ser tratado
concomitantemente.
Analisando os dados do município teremos em 2014 seis casos de
sífilis gestacional, em 2015 também seis casos e em 2016 foram vinte casos
registrados, iniciando o surto de sífilis que intensifica-se a cada ano entre gestantes
e não gestantes, as idades variam de 16 a 36 anos de idade, a raça predominante é
branca e 90% dos casos foi diagnosticado no primeiro trimestre de gestação.
3.4.3.2 Sífilis congênita
A sífilis congênita é a complicação da sífilis gestacional. A
transmissão vertical da sífilis permanece um grande problema de saúde pública no
Brasil. Das várias doenças que podem ser transmitidas durante o ciclo grávido
puerperal, a sífilis é a que tem as maiores taxas de transmissão.
Quando a mulher adquire sífilis durante a gravidez, poderá haver
infecção assintomática ou sintomática nos recém-nascidos. Mais de 50% das
crianças infectadas são assintomáticas ao nascimento, com surgimento dos
primeiros sintomas, geralmente, nos primeiros 3 meses de vida. Por isso, é muito
importante a triagem sorológica da mãe na maternidade. Acreditava-se que a
infecção do feto a partir da mãe com sífilis não ocorresse antes do 4º mês de
gestação, entretanto, já se constatou a presença de T. pallidum em fetos, já a partir
da 9a semana de gestação.
Por essa razão é de extrema importância a realização do pré-natal
com no mínimo sete consultas ou mais e a captação o mais cedo possível dessa
gestante, a fim de diagnosticar qualquer evento que possa provocar aborto ou parto
prematuro e consequentemente a morte do indivíduo.
De 2014 a 2016 foram notificados dezessete casos de sífilis
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congênita, sendo dois casos em 2014, um menino e uma menina, três casos em
2015, um menino e duas meninas e doze casos em 2016, sendo seis meninos e seis
meninas. Não há relação da raça ou sexo da mãe ou da criança para adquirir sífilis,
o que determina se ela nascerá com sífilis ou não é o pré-natal devidamente
realizado e a gestante bem tratada e monitorada.
3.4.3.3 Toxoplasmose
Toxoplasmose é uma doença infecciosa, congênita ou adquirida,
causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, encontrado nas fezes dos
gatos e outros felinos. Homens e outros animais também podem hospedar o
parasita.
Ela pode ser adquirida por meio da ingestão de alimentos
contaminados – em especial carne crua ou mal passada, principalmente de porco e
de carneiro - e vegetais que abriguem os cistos do Toxoplasma após terem tido
contato com as fezes de animais hospedeiros.
Esses cistos podem infectar quase todas as partes do organismo
humano, incluindo cérebro, músculos e até mesmo o coração. No entanto, se a
pessoa for saudável de um modo geral, o sistema imunológico a defenderá bem
contra as ações do parasita, mantendo-o inativo dentro do organismo e impedindo,
assim, que a pessoa volte a ser infectada novamente por ele.
Mas se a resistência não for tão boa, principalmente se o paciente
tiver alguma doença que comprometa o sistema imunológico, a infecção pode ser
reativada e causar sérias complicações.
A toxoplasmose não é contagiosa entre humanos – ou seja, ela não
pode ser transmitida de pessoa para pessoa. No entanto, as fezes de gatos e outros
felinos e a ingestão de alimentos contaminados não são a única porta de entrada
para o parasita. Humanos também podem adquirir a doença em outras situações,
como:
-

Usando facas e outros utensílios de cozinha contaminados;

-

Comer frutas e vegetais mal lavados;

-

Transfusões de sangue ou transplantes de órgãos;
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A doença também pode ser congênita. Neste caso, ela é transmitida
da mãe infectada para o bebê por meio da placenta. Se a mulher foi diagnosticada
com a doença um pouco antes ou durante a gestação, as chances de ela passar a
inflamação para o filho são de 30%, em média.
Nos últimos três anos foram registados três casos de toxoplasmose,
nenhum deles congênita. Desses três, foram dois casos em 2015 e apenas um em
2016, os primeiros foram identificados em indivíduos do sexo masculino, já o
segundo em uma mulher. Saneamento básico e orientações são princípios
fundamentais no controle da doença.
3.4.3.4 Hepatites virais
Grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, a hepatite é
a inflamação do fígado. Pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns remédios,
álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas e
genéticas. São doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas, mas,
quando estes aparecem, podem ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo,
vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.
No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos
vírus A, B e C. a contaminação se dá através de:
-

Contágio fecal-oral: condições precárias de saneamento
básico e água, de higiene pessoal e dos alimentos (vírus A e
E);

-

Transmissão sanguínea: se praticou sexo desprotegido
ou compartilhou seringas, agulhas, lâminas de barbear,
alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam (vírus
B, C e D);

-

Transmissão sanguínea: da mãe para o filho durante a
gravidez, o parto e a amamentação (vírus B, C e D).

No caso das hepatites B e C, é preciso um intervalo de 60 dias para
que os anticorpos sejam detectados no exame de sangue.
A evolução das hepatites varia conforme o tipo de vírus. Os vírus A e
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E apresentam apenas formas agudas de hepatite (não possuindo potencial para
formas crônicas). Isso quer dizer que, após uma hepatite A ou E, o indivíduo pode se
recuperar completamente, eliminando o vírus de seu organismo. Por outro lado, as
hepatites causadas pelos vírus B, C e D podem apresentar tanto formas
agudas quanto crônicas de infecção, nesse último caso, quando a doença persiste
no organismo por mais de seis meses.
As hepatites virais são doenças de notificação compulsória, ou seja,
cada ocorrência deve ser notificada por um profissional de saúde. Esse registro é
importante para mapear os casos de hepatites no país e ajuda a traçar diretrizes
para as políticas públicas no setor.
No município de Santiago, o vírus predominante é o da Hepatite C e
seus subtipos. A faixa etária ainda está, em sua maioria, acima dos quarenta anos,
refletindo as transfusões sanguíneas que eram realizadas sem controle de qualidade
e o compartilhamento de seringas para uso de drogas injetáveis. No anos de 2014
há doze notificações de hepatites virais, em 2015 também doze e em 2016 foram
vinte e uma no total. As idades estão indicadas no gráfico a seguir:
Gráfico 15 – Hepatites virais e faixa etária
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3.4.3.5 HIV/AIDS
No ano de 2014 foram dezesseis notificações realizadas por
HIV/AIDS, sendo dessas seis do sexo masculino e dez do sexo feminino, a faixa
etária variou entre dezesseis e cinquenta e sete anos. Já em 2015, foram treze
notificações de novos casos de HIV/AIDS, sendo seis do sexo masculino e sete do
sexo feminino, as idades variaram entre dez e cinquenta e oito anos. Em 2016,
foram vinte e seis casos notificados, com catorze do sexo feminino e doze do sexo
masculino, a faixa etária ficou entre catorze e sessenta e quatro anos. O número de
notificações aumenta a cada ano, porém isso não chega a ser indicativo de que os
casos estão aumentando, mas sim indica que a vigilância está melhorando e
proporcionando que as notificações aconteçam.
3.4.3.6 Violência interpessoal e autoprovocada
Notificar permite a análise dos dados para se verificar a magnitude
do problema, dando a medida da sua carga sobre segmentos populacionais
vulneráveis. Pode-se programar políticas públicas específicas e intervenções para
determinadas populações específicas, realizando delineamento de estratégias de
enfrentamento das violências e promoção da cultura de paz, utilizando-se, por
exemplo, alguns dados importantes presentes na notificação: frequência e tipo de
violência, caracterização das pessoas em maior situação de vulnerabilidade,
identificar locais de ocorrência (possibilitando direcionar as intervenções para
regiões prioritárias e de maior risco), disseminar as informações, a fim de incorporar
o conhecimento sobre o agravo aos serviços de saúde, para aprimorar as medidas
de prevenção, atenção integral e de promoção da saúde; monitorar a efetividade
das ações de vigilância, prevenção, atenção, promoção e proteção.
Quando se refere à violência interpessoal e autoprovocada sabe-se
que são os dados gerados através do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação, SINAN, onde são registrados todos os casos de violência entre famílias,
grupos, tentativas de suicídio e todas as formas de violência moral, psicológica,
sexual e física.
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As agressões ocorrem desde o âmbito familiar, entre pais, filhos,
irmãos, cônjuges até a rua, os estabelecimentos comerciais, entre grupos afins ou
rivais. Todas essas agressões escoam no pronto socorro e/ou no Centro de
Referência em Assistência Social que semanalmente notificam ao setor de
epidemiologia do município.
A partir desse sistema é possível saber que no município de
Santiago, no ano de 2014 foram registrados duzentos e trinta e seis casos de
violência interpessoal e autoprovocada, já em 2015 foram trezentos e setenta casos
notificados e em 2016 trezentos e sessenta e oito notificações.
Dentre as notificações a faixa etária predominante é de 20 a 49
anos, a raça branca, sexo feminino é quem mais sofre as agressões, sejam elas
psicológicas, morais, pecuniárias, sexuais ou físicas. Entre os agressores os que
mais se destacam são os cônjuges e ex-cônjuges, do sexo masculino.
Esses dados estão de acordo com o estado, bem como a realidade
brasileira, isso reflete a onda de violência que se vive, com crimes contra a vida
sendo cometidos a todo o momento. Notificar é a maneira de atentar-se para o porvir
e buscar soluções preventivas dentro de cada comunidade.
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4 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

Figura 3 - Mapa de distribuição das unidades de saúde e seus territórios

O município de Santiago possui um estágio de gestão em saúde
semiplena, com um território adscrito, desde o ano de 2004, estes divididos em treze
(13) áreas, distribuídas entre periferia, centro e zona rural, instituído por Decreto
Municipal e atualmente fazendo parte do plano diretor da cidade.
Todos os territórios da área urbana foram distribuídos prevendo uma
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população de até quatro mil (4000) pessoas, onde estas teriam acesso à unidade de
saúde em uma distância de até dez (10) quarteirões, estes territórios já divididos em
micro áreas.
O município dispõe hoje de onze (11) Unidades de Estratégia de
Saúde da Família, com cobertura de 77,54%, e 65,85% de cobertura de agentes
comunitários de saúde, um serviço denominado Sistema Integrado de Saúde, para
atender a população fora de área de cobertura de Estratégia de Saúde da Família,
ou seja, o centro 12,84%, e área rural 9,52% Apresenta uma cobertura vacinal de
75% (Dados BI 2016) e possui uma cobertura de internações por causas sensíveis
da atenção básica de 34,49% (Dados BI 2016).
Atualmente oito (08) das Unidades de Estratégia de Saúde da
Família possuem saúde bucal, com cobertura de 72,72%, contemplando o
profissional dentista e o agente de saúde bucal e demais usuários são atendidos no
Pronto Atendimento Odontológico, em prédio próprio, que dispõe de 04 profissionais
dentistas e 02 auxiliares de saúde bucal.
4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLANTADAS

4.1.1 Estratégia Saúde da Família
A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de
reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de
equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são
responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas
em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da
saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes,
e na manutenção da saúde desta comunidade. A responsabilidade pelo
acompanhamento das famílias coloca para as equipes de saúde da família a
necessidade de ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção básica
no Brasil, especialmente no contexto do SUS.
A estratégia de Saúde da Família é um projeto dinamizador do SUS,
condicionada pela evolução histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. A
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velocidade de expansão da Saúde da Família comprova a adesão de gestores
estaduais e municipais aos seus princípios. Iniciado em 1994, apresentou um
crescimento expressivo nos últimos anos. A consolidação dessa estratégia precisa,
entretanto, ser sustentada por um processo que permita a real substituição da rede
básica de serviços tradicionais no âmbito dos municípios e pela capacidade de
produção de resultados positivos nos indicadores de saúde e de qualidade de vida
da população assistida.
A Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas
municipais de saúde tem provocado um importante movimento com o intuito de
reordenar o modelo de atenção no SUS. Busca maior racionalidade na utilização dos
demais níveis assistenciais e tem produzido resultados positivos nos principais
indicadores de saúde das populações assistidas às equipes saúde da família.
O trabalho de equipes da Saúde da Família é o elemento-chave para
a busca permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre
os integrantes da equipe e desses com o saber popular do Agente Comunitário de
Saúde. As equipes são compostas, no mínimo, por um médico de família, um
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde.
Quando ampliada, conta ainda com: um dentista, um auxiliar de
consultório dentário e um técnico em higiene dental. Cada equipe se responsabiliza
pelo acompanhamento de no máximo 4 mil habitantes, sendo a média recomendada
de 4 mil habitantes de uma determinada área, e estas passam a ter
corresponsabilidade no cuidado à saúde. A atuação das equipes ocorre
principalmente nas unidades básicas de saúde, nas residências e na mobilização da
comunidade, caracterizando-se como porta de entrada de um sistema hierarquizado
e regionalizado de saúde, por ter território definido com uma população delimitada,
sob a sua responsabilidade, por intervir sobre os fatores de risco aos quais a
comunidade está exposta, por prestar assistência integral, permanente e de
qualidade, por realizar atividades de educação e promoção da saúde.
Também
corresponsabilidade

com

por
a

estabelecer
população,

vínculos
por

de

estimular

compromisso
a

e

organização

de
das

comunidades para exercer o controle social das ações e serviços de saúde, por
utilizar sistemas de informação para o monitoramento e a tomada de decisões, por
atuar de forma intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas com diferentes
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segmentos sociais e institucionais, de forma a intervir em situações que
transcendem a especificidade do setor saúde e que têm efeitos determinantes sobre
as condições de vida e saúde dos indivíduos-famílias- comunidade.
Para apoiar as equipes de Estratégia de Saúde da Família, o Núcleo
de Apoio à Saúde da Família (NASF) surge como uma estratégia inovadora que tem
por objetivo apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na Atenção
Básica/Saúde da Família. Seus requisitos são, além do conhecimento técnico, a
responsabilidade por determinado número de equipes de SF e o desenvolvimento de
habilidades relacionadas ao paradigma da Saúde da Família. Deve estar
comprometido também com a promoção de mudanças na atitude e na atuação dos
profissionais da SF e entre sua própria equipe (NASF), incluindo na atuação de
ações intersetoriais e interdisciplinares, promoção, prevenção, reabilitação da saúde
e cura, além de humanização de serviços, educação permanente, promoção da
integralidade e da organização territorial dos serviços de saúde.
O NASF deve ser constituído por profissionais de diferentes áreas
de conhecimento, para atuarem no apoio e em parceria com os profissionais das
equipes de Saúde da Família, com foco nas práticas em saúde nos territórios sob
responsabilidade da equipe de SF.
4.1.2 Política do Idoso
A Política de Saúde do Idoso tem o intuito de garantir a promoção da
capacidade funcional e da saúde do Idoso em ações que visem à valorização, o
respeito e a efetivação do Estatuto do Idoso.
As UBS, através da ampliação do acesso ao cuidado e aos serviços
públicos devem proporcionar a acessibilidade, devendo desenvolver ações
intersetoriais de fortalecimento da pessoa idosa, mediante ações contínuas e
sistemáticas ao idoso e familiares. Tais ações possuem o objetivo de proporcionar à
pessoa idosa atenção integral e de qualidade à saúde do idoso, de acordo com os
princípios do SUS, e da Política Estadual e Nacional do idoso, tendo como referência
o Pacto pela Saúde.
Entre as ações de formação da Saúde da Pessoa Idosa podemos
destacar:
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-

Continuação da Implantação da Caderneta do Idoso;

-

Definição das linhas de cuidado de atenção à saúde do
idoso, que incluam atenção domiciliar, acessibilidade,
acolhimento, promoção da saúde e assistência farmacêutica;

-

Ampliação das visitas domiciliares aos idosos acamados;

-

Identificação

e

acompanhamento

de

pessoas

idosas,

inclusive, com quadro demências, no território, vítimas de
violências, abuso, maus tratos, negligência doméstica e
comunitária, através da Atenção Básica, articulando com as
demais instâncias de referência intersetorial de forma
humanizada;
-

Garantia do acesso aos equipamentos de tecnologia
assistida (Prótese e órtese).

O Estatuto do Idoso prevê no capítulo IV (Art.15):
“É assegurada a atenção integral a saúde do idoso, por intermédio do
Sistema Único de Saúde- SUS, garantindo-lhe o acesso universal e
igualitário em conjunto articulado ações e serviços, para promoção,
proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças
que afetam preferencialmente os idosos.

Levando em consideração, que a população de idosos em Santiago
vem aumentando (16% da população) tornando-se uma cidade das mais longévuas,
torna-se de suma relevância que as Políticas Públicas de Saúde realizem um
trabalho de atenção integral à esta população.
4.1.3 Projeto Forma e Saúde
O projeto busca consolidar a influência da atividade física na
prevenção de eventuais doenças, acreditando que a saúde é resultado das relações
da pessoa com o meio físico, social e cultural. É oferecido a adultos e idosos, duas
vezes por semana, desde o ano de 2005.
A partir de janeiro de 2008, o projeto foi contemplado pelo edital nº
02 de 14/09/2007 do MS, permitindo a ampliação qualificação do atendimento,
atualmente para 800 pessoas em 22 núcleos da área urbana e 17 rurais. Tem como
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objetivo proporcionar atividades físicas coletivas e práticas corporais- lúdicas e
recreativas – visando à socialização e a melhoria da qualidade de vida das mesmas,
reduzindo as situações de vulnerabilidade e riscos à saúde bem como, prevenção de
doenças e agravos não transmissíveis. As ações são planejadas pela Secretaria de
Desenvolvimento Social (SMDS), sendo realizadas em locais cedidos pela
comunidade como: Ginásios de Esportes, Salões Comunitários, Escolas e Clubes
Sociais. Os profissionais envolvidos são: enfermeiro, professor de educação física e,
profissionais

contratados

exclusivamente

para

o

projeto

como:

monitores,

acadêmicos do curso de Educação Física e técnica de enfermagem.
As atividades desenvolvidas incluem: exercícios aeróbicos e
localizados,

relaxamento,

danças

diversas,

brincadeiras

recreativas,

jogos,

caminhadas, verificação da pressão arterial, avaliação nutricional. Os resultados
esperados são reduzir o sedentarismo, controle do uso de medicamentos, da
pressão arterial, do diabetes; redução do sobrepeso e obesidade, ampliação do
atendimento;

atingir os resultados propostos pela Estratégia

Global para

Alimentação, Atividade Física e Saúde da Organização Mundial da Saúde
(EG/OMS).
4.1.4 Programa da Saúde do Escolar/Programa Municipal de Atenção Integral à
Saúde do Escolar – PSE/PMAISE
O CAE-PMAISE (Centro de Atendimento ao Educando – Programa
Municipal de Atenção Integral à Saúde do Escolar) é um programa que está
fundamentado nos direitos da criança e do adolescente. A Constituição Federal de
1988, nos artigos 196 e 205, reconhece a saúde e a educação como direito do
Cidadão e dever do Estado, estabelecendo diretrizes para a saúde e princípios para
a Educação.
O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069, de 13 de junho
de 1990, no artigo 7º preconiza: “ a criança e o adolescente tem direito à proteção, à
vida, e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitem o
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de
existência”.
De acordo com estas prerrogativas legais citadas, a partir de 2001,
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quando CAE passou a ser gerido pelo município, iniciou-se o PMAISE, surgindo
então o CAE-PMAISE, com o objetivo de minimizar os problemas referentes à área
da saúde do educando, oportunizando - lhe alcançar plenamente os objetivos da
educação.
No período de 2013-2016, o município de Santiago aderiu ao
Programa de Saúde Escolar (PSE), em âmbito Federal. Cerca de 6.500 educando
até o ensino fundamental foram beneficiados com as ações desenvolvidas pelas
diversas equipes de atenção à saúde do município.
Em 2017, não houve a PSE pelo município.
Em sua abrangência, o CAE-PMAISE atende prioritariamente 4.000
crianças, de 0 a 10 anos de idade matriculados nas 10 EMEIS e 25 escolas da rede
pública de ensino (municipais/ estaduais; urbanas/ rurais) de Santiago.
Com os desafios existentes em saúde e educação que afetam uma
melhor qualidade de vida da população, torna-se necessário que novos conceitos
sejam desenvolvidos mediante a proposição de novas estratégias. Assim,
consideramos que a articulação entre as escolas e a rede de atenção à saúde e
base para o desenvolvimento das ações propostas pelo CAE-PMAISE nesta
população específica que são os escolares.
Desta forma, qualquer ação de prevenção e promoção da saúde em
escolares visa à redução de vulnerabilidades que interferem no desenvolvimento
pleno, prevenindo agravos que comprometem a sua saúde como temos constatado:
crianças obesas, hipertensa, anêmicas, com problemas posturais, visuais,
odontológicos entre outros, que prejudicam o rendimento escolar e aumentam o
gasto com saúde.
Alguns indicadores nos preocupam, como a prevalência da
obesidade e sobrepeso das crianças em idade escolar, que em Santiago atinge 37%
evidenciando-se cada vez mais cedo na população infantil.
Considerando este perfil dos escolares, e imprescindível a inclusão
da educação física dos anos iniciais do ensino fundamental.
A vigilância em saúde de criança e adolescentes matriculadas nas
escolas publica deve ser realizada periodicamente através do monitoramento das
condições de saúde, compreendendo:
-

I – Avaliação Nutricional;
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-

II – Avaliação do Peso das Mochilas;

-

III – Atualização do Calendário Vacinal;

-

IV – Saúde Ocular;

-

V – Saúde Bucal;

-

VI – Promoção da Alimentação Saudável;

-

VII – Problemas de Linguagem.

As demais ações serão atendidas de acordo com a solicitação das
escolas e disponibilidade dos profissionais: Saúde Mental; Promoção da Cultura da
Paz; Prevenção ao uso do álcool, tabaco, crack e outras drogas; Prevenção das
IST/AIDS.
Estas ações precisam estar fortemente integradas ao projeto político
– pedagógico das escolas, levando-se em consideração o respeito à competência
político – executiva dos estados e municípios e autonomias dos educadores e das
equipes pedagógicas das escolas de modo que as temáticas possam ser
trabalhadas em sala de aula e, que os educandos entendam como promoção do
autocuidado e de escolhas mais saudáveis, e por tanto, sejam protagonista do
processo de produção da própria saúde.
A partir de 2018, as CAE-PMAISE precisam ser incorporadas
gradativamente nas linhas de cuidado das ESFs conforme a territorialização de cada
unidade escolar, que passa a reconhecer as necessidades de saúde dessa
população especifica, organizando suas demandas e contribuindo para que
contemple as diversas ações nas escolas e EMEIs.
Sobre o sistema de informação, os profissionais articuladores devem
registrar suas ações no e-SUS (sistema de apoio do governo federal).
A construção de indicadores serve como parâmetro para monitorar e
avaliar

os resultados,

bem como

fornecer

subsídios ao

planejamento

e

implementação das ações.
4.1.5 Ostomizados
A Secretaria de Saúde de Santiago cumpre as determinações com o
programa dos ostomizados oferecendo aos pacientes os serviços especializados
multiprofissionais com o objetivo de prestar assistência em todos os aspectos,
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através de ações que favoreçam sua readaptação para a nova realidade.
As pessoas com ostomia precisam receber informações e cuidados
para viverem com qualidade, de forma autônoma, independente e participativa, e a
rede de atenção primária é fundamental no apoio e continuidade das ações, através
do matriciamento pelo serviço especializado, com busca ativa e acompanhamento
desta população em seu território.
4.1.6 Tabagismo
O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A OMS estima que
40% da população mundial adulta, isto é, 2,8 bilhões de pessoas (entre as quais 200
milhões

de

mulheres),

sejam

fumantes.

Pesquisas

comprovam

que

aproximadamente 47% de toda a população masculina e 12% da população
feminina no mundo fumam. Enquanto nos países em desenvolvimento os fumantes
constituem 48% da população masculina e 7% da população feminina, nos países
desenvolvidos a participação das mulheres mais do que triplica: 42% dos homens e
24% das mulheres têm o comportamento de fumar.
O total de mortes devido ao uso do tabaco atingiu a cifra de 4,9
milhões de mortes anuais, o que corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. Caso
as atuais tendências de expansão do seu consumo sejam mantidas, esses números
aumentarão para 10 milhões de mortes anuais por volta do ano 2030, sendo metade
delas em indivíduos em idade produtiva (entre 35 e 69 anos) (WHO, 2003).
Frente a isso e muito mais, na década de 90 a OMS estabeleceu
três premissas para desestimular o uso de cigarros: aumento de preço, proibição de
fumo em ambientes fechados e em transporte coletivo e fim das propagandas de
cigarros. Com este intuito de ajudar as pessoas a obterem sucesso ao pararem de
fumar, criou-se pelo Ministério da Saúde em parceria com o INCA (Instituto Brasileiro
de Combate ao Câncer) o Programa de Controle do Tabagismo.
O programa consiste e em quatro sessões de grupo, de uma hora ou
hora e meia, uma vez por semana, por um período de quatro a cinco semanas. Num
programa com esta duração, obtém-se tanto êxito quanto num programa mais longo.
Contendo todos os elementos que são significativos para ajudar fumantes a pararem
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de fumar e a permanecerem sem cigarros, ele aborda os comportamentos,
pensamentos e sentimentos dos fumantes. Finalmente, ele usa a interação do grupo
para incentivar e apoiar as mudanças, sem, no entanto, estimular a dependência dos
participantes ao grupo.
Na Secretaria Municipal de Saúde de Santiago as sessões
acontecem da seguinte forma:
Cada sessão inclui quatro etapas:
-

Atenção Individual;

-

Estratégias e informações;

-

Revisão e discussão;

-

Tarefas.

Sendo que, cada sessão tem um objetivo geral para o participante:
Sessão 1: Entender porque se fuma e como isso afeta a saúde.
Sessão 2: Os primeiros dias sem fumar.
Sessão 3: Como vencer os obstáculos para permanecerem sem
fumar.
Sessão 4: Benefícios obtidos após parar e fumar.
4.1.7 Saúde Mental
O Programa de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Santiago
tem como principal objetivo a ampliação e qualificação do cuidado às pessoas com
Transtornos Mentais, através de ações que envolvam os serviços: CAPS AD Pró Vida, CAPS I Nossa Casa e Clínica Soneto/NIEPE.
Este programa visa a reapropriação da história de vida do sujeito
atendido e de seu processo de saúde/adoecimento. As ações inseridas neste
processo pretendem articular saberes e práticas no ponto de vista técnico com a
valorização da subjetividade, tornando os serviços em saúde mental mais
acolhedores, de acordo com a política de humanização, através da constante
formação de vínculos.
Estes serviços têm como diretriz a redução da desinstitucionalização
dos sujeitos com histórico de internações, priorizando a implementação de uma vida
diversificada de saúde mental integrada aos demais serviços oferecidos tanto no
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município como fora deste.
4.1.7.1 CAPS AD Pró – Vida
Atualmente vivenciamos um constante avanço na descentralização e
regionalização dos serviços de atenção à saúde principalmente nos níveis de
integralidade, universalidade, equidade e controle social, mas ainda é notória a
fragilidade nos processos de produção de saúde, tecnologias relacionais e a
insignificativa importância atribuída ao grave problema da prevenção e tratamento de
transtornos associados ao consumo de álcool e outras drogas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, os transtornos graves
associados ao consumo de álcool e drogas (exceto tabaco), atingem 12% da
população acima de 12 anos, sendo o impacto do álcool dez vezes maior que o
conjunto de drogas ilícitas. A criminalização do consumo agrava a vulnerabilidade
dos usuários de drogas exigindo articulação efetiva e inventiva entre a rede de
cuidados e outras políticas setoriais como justiça, segurança pública, trabalho,
educação e ação social.
As ações, estratégias e metas propostas pela equipe do CAPS AD
torna o serviço integrante de uma rede descentralizada e regionalizada que visa
constantemente aperfeiçoar suas práticas através de ações de promoção e proteção
à saúde, ações de recuperação-diagnóstico e tratamento e ações de reabilitação
destinados aos dependentes químicos e seus familiares.
O CAPS AD é em Centro de Atenção Psicossocial, voltado para o
tratamento de dependência química e desintoxicação, buscando com isso a
reinserção social e o apoio da família na recuperação do paciente.
O CAPS AD PRÓ-VIDA, oferece atendimento nas modalidades:
intensivo, semi-intensivo e não intensivo, conforme a necessidade individual de cada
paciente, após a avaliação técnica.
Para isso conta com uma equipe multidisciplinar composta por
médico psiquiatra, psicólogo, equipe de enfermagem, assistente social, farmacêutico
e agente administrativo.
São oferecidos aos usuários, além de atendimentos médico,
psicológico, social e de enfermagem, grupos terapêuticos, oficinas terapêuticas e
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atividades que integram o usuário com a nossa comunidade.
Visando melhorar nossos serviços e proporcionando atenção integral
aos usuários, dentro dos princípios da

universalidade

e

da

equidade,

apresentamos a seguir o plano de ação.
O trabalho que é realizado pela equipe técnica do CAPS AD visa
atingir os seguintes objetivos:
-

Realizar

tratamento

especializado

para

dependência

química;
-

Promover a saúde integral do usuário;

-

Promover o resgate social, laboral e familiar;

-

Possibilitar a reintegração social dos usuários;

-

Resgatar a auto-estima do usuário, as vinculações familiares
e sociais;

-

Trabalhar a prevenção quanto ao uso indevido de álcool e
outras drogas na comunidade;

-

Promover a reabilitação integral.

4.1.7.2 CAPS Nossa Casa
No Brasil, na década de 70, houve um movimento social dos
trabalhadores da saúde mental que denunciou os Hospitais Psiquiátricos da época
como sendo instituições desumanas, onde geravam uma perda da autonomia dos
pacientes, havendo uma burocratização nos atendimentos e cronificação da doença,
dentre outras denúncias. Foi a partir deste movimento social e inspirados na
Reforma Psiquiátrica Italiana, que se começou a questionar a resolutividade destes
serviços, surgindo assim, uma nova proposta de atendimento para as pessoas
portadoras de sofrimento psíquico: em vez de manicômios, uma rede substitutiva ao
Hospital Psiquiátrico. Foi neste novo cenário que surgiram os CAPS (Centro de
Atenção Psicossocial), considerados hoje um dos principais dispositivos desta
reforma, aparados atualmente pela Lei da Reforma Psiquiátrica em2001.
Os CAPS são serviços especializados inseridos na construção de
uma cultura antimanicomial que priorizam o atendimento do usuário em sua
comunidade, evitando assim, a internação destes em hospitais psiquiátricos. O
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“Nossa casa” é um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) integrante da rede
municipal de saúde mental, que foi inaugurado em Santiago em 2002 e reinaugurado
em 2007.
O CAPS I Nossa Casa atende pacientes portadores de doenças
mentais severas e persistentes, oferecendo cuidados clínicos continuados e de
reabilitação psicossocial, buscando estimular sua integração social e familiar,
apoiando-os em suas iniciativas de busca de autonomia. O CAPS I Nossa Casa visa:
-

Prestar assistência em regime de atenção diária;

-

Elaborar Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) de modo a
gerenciar o cuidado do usuário;

-

Promover a inserção social do usuário, montando estratégias
para enfrentamento do problema.

-

Matriciar questões de saúde mental na atenção básica;

-

Coordenar junto com o gestor municipal as atividades de
supervisão das unidades hospitalares psiquiátricas que
atuem no seu território.

No CAPS I Nossa Casa a porta de entrada é aberta, ou seja, por
demanda espontânea (qualquer pessoa pode procurar o serviço sem qualquer
encaminhamento) ou mesmo, através de encaminhamento das Unidades Básicas de
Saúde e ou outros serviços de saúde. O atendimento se dá através de três tipos de
modalidades e de acordo, com o PTS de cada usuário.
Atendimento Intensivo: Trata-se de atendimento diário em paciente
que está naquele momento necessitando de maiores cuidados em função de seu
quadro clínico.
Atendimento Semi-intensivo: O atendimento pode ser realizado em
até 12 dias no mês.
Atendimento Não-intensivo: Quando a pessoa precisa de suporte
continuo da equipe.
Além disso, o CAPS I Nossa Casa conta com outros recursos
terapêuticos como: Atendimento individual, atendimento em grupo, como, por
exemplo as oficinas, atendimento familiar, atenção domiciliar e dispensação de
medicamentos em 1 dia na semana. Os usuários que permanecem um turno de 4
horas também recebem refeições diárias.
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O Nossa Casa possui uma equipe composta por Psicólogas,
Psiquiatra, Assistente Social, Enfermeira, Farmacêutica, Técnicos de Enfermagem,
motorista, administrativo e duas monitoras.
4.1.7.3 Clinica Soneto/NIEPE
A Clínica Soneto/ Niepe é uma reorganização do serviço
ambulatorial de Saúde Mental. É um trabalho integrado junto a Universidade
Regional Alto Uruguai (URI – Campus

Santiago) por intermédio dos cursos de

Enfermagem e Psicologia, com uma visão de futuro contemplar outros cursos na
área da saúde. Esse serviço visa:
-

Promover ações de promoção, prevenção, proteção e
reabilitação em saúde, principalmente relacionadas à saúde
mental;

-

Propiciar e fortalecer a interlocução entre Secretaria de
Saúde, Universidade e comunidade;

-

-Realizar atendimentos individuais e em grupos de usuários
com demandas leves e moderadas em saúde mental;

-

Utilizar práticas interdisciplinares para o cuidado em saúde
mental;

-

Promover eventos (seminários, congressos, encontros,
palestras, fóruns, simpósios) relacionados à temática de
interdisciplinaridade, clínica e saúde;

-

Discutir a proposta de realização de oficinas e grupos de
diferentes pontos de atenção à saúde mental e demais
serviços;

-

Criar grupo de educação permanente/educação continuada;

-

Fortalecer o trabalho interdisciplinar nas equipes;

-

Matriciar a rede de serviços.

A Clínica conta com profissionais Psicólogos que atenderão
crianças, adolescentes, adultos e idosos de segunda a sexta feira, nos horários das
8 ás 12 h e das 13he30 até as 17h e 30 no espaço junto ao prédio da Estratégia de
Saúde da Família São Vicente.
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4.1.7.4 Atendimento em Saúde Mental em Oncologia – SER
A maioria das doenças que acometem o ser humano está na
dependência tanto de fatores emocionais quanto físicos e, cada alteração fisiológica
tem seu componente emocional.
O paciente com câncer adoece como um todo, como uma unidade
somático-patológica, apresentando muito mais que uma doença orgânica com sua
sintomatologia, mas também a consciência e o sentimento frente à enfermidade.
Pensando que no município de Santiago, o número e internações e
óbitos por doenças neoplásicas tem aumentado significativamente e, muitas vezes,
ultrapassando inclusive, as doenças cardiovasculares, é que justifica-se a
necessidade de elaborar estratégias de ações práticas preventivas e paliativas de
suporte dentro do que o município tem a oferecer. Tais ações devem ser realizadas
antes e após os pacientes chegarem a Alta Complexidade como forma de
acolhimento a esse momento de intensa dor.
Esse trabalho de atendimento psicológico é uma forma de dar apoio
ao paciente portador de algum tipo de neoplasia e seus familiares, de acordo com
nossas especialidades, auxiliando-os a sentirem-se corresponsáveis pelo seu
tratamento e recuperação.
Todos os atendimentos são realizados quando encaminhados pelos
serviços de referência do município, em todas as faixas etárias, sendo divididos em
crianças e adolescentes até 18 anos oriundos das escolas do estado, adultos de 18
à 59 anos e idosos acima dos 60 anos.
4.1.8 Assistência Farmacêutica na Atenção Básica
A assistência farmacêutica em Santiago está composta atualmente
por uma Unidade de Farmácia Básica, situada na Secretaria Municipal de Saúde.
Onde estão centralizados os serviços de dispensação de medicamentos para a
população do município, estes são dispensados apenas com receituário médico do
Sistema Único de Saúde.
Os medicamentos dispensados são os do elenco de referência do
componente de assistência farmacêutica básica conforme portaria GM nº 4217 de 28
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de dezembro de 2010. Além destes, são dispensados também, os medicamentos
fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, via processo administrativo e judicial,
cujo controle é feito pelo site Administração de medicamentos do Estado-AME, e os
fornecidos por ordem judicial pelo município.
Complementando este serviço, foi implantado em cada unidade de
Estratégias de Saúde da Família, e no Centro Materno Infantil um dispensário, os
medicamentos não sujeitos ao controle especial. Os de controle especial que são os
da portaria SVS/MS 344 de 12 de maio de 1998 e, os antibióticos são dispensados
somente na farmácia Básica.
Sabendo

da

importância

e

da

influência

da

Assistência

Farmacêutica, mais especificamente da Atenção Farmacêutica no processo de uso
de medicamentos, que se reconhece hoje ser multidisciplinar, prioriza-se o
fornecimento de medicamentos para pacientes que fazem parte de algum programa
de saúde desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde como: Grupo de
Hipertensos e Diabéticos, Grupos de Gestantes entre outros., pois o uso do
medicamento será infinitamente maior, conforme comprovam os estudos da área,
sendo o uso racional e não indiscriminado.
Ressalta-se que o município está trabalhando para mudar o conceito
de saúde, trabalhando de uma forma preventiva e não curativa, sendo esta transição
bastante onerosa ao serviço público. Porém, esta transformação lenta e gradual,
precisa-se estruturar bem o trabalho de, e prevenção de saúde, para posteriormente
diminuir os investimentos em saúde curativa.
Todos os programas fornecem medicamentos aos seus pacientes
quando necessário. A utilização de programas para direcionar o fornecimento de
medicamentos é justificada através do inciso 1, artigo 2º da Lei 8.080: “O dever do
Estado de garantir saúde consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às
ações e a os serviços para a promoção, proteção e recuperação”.
Uma das maiores dificuldades em administrar a assistência
farmacêutica é a atual concepção da sociedade de que todo o tratamento deve
sempre culminar com a dispensação de medicamentos. Alguns tratamentos
dependem de outros procedimentos, como fisioterapia e o próprio autocuidado.
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Alguns dados nos mostram que a população de Santiago é altamente consumidora
de medicamentos, por exemplo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
uma farmácia/drogaria é suficiente para atender uma população de 10.000
habitantes. Santiago possui 34 farmácias/drogarias, o que representa um
estabelecimento para cada 1.488 habitantes, 6,72 vezes mais do que preconiza a
OMS além dos medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde.
4.1.9 Centro Materno Infantil
Atualmente e cadastrado como uma clínica especializada ofertando
serviço para a criança, a mulher e o homem.
Além de ofertar atendimento com profissionais especialistas,
pediatra, gineco-obstetra e urologista também disponibiliza serviços de imagem
através de um aparelho de ultrassom para atender a demanda reprimida frente ao
número de exame contratualizado pelo estado e disponibilizado mês para o
município de Santiago.
Neste mês de dezembro/2017 passa a ofertar também atendimento
oftalmológico, através do Projeto de Teleoftalmo, uma parceria entre a Associação
Hospitalar Moinhos de Ventos, Ministério da Saúde é Secretaria Estadual de Saúde
do Rio Grande do Sul, tornando-se referência neste serviço para 22 municípios.
4.1.9.1 Programa de Assistência Integral Saúde da Criança e Adolescente –
PAISCA
O Programa de Assistência Integral Saúde da Criança e Adolescente
é o conjunto das ações básicas de saúde que visam assegurar a integridade na
assistência prestada á criança no seu processo de desenvolvimento e crescimento,
reduzindo a morbimortalidade das menores de 5 anos.
Uma das estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde, a partir de
1984, visando incrementar a capacidade resolutiva dos serviços de saúde na
atenção à criança, foi a de priorizar cinco ações básicas de saúde que possuem
comprovada eficácia (promoção do aleitamento materno, acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento, imunizações, prevenção e controle das doenças
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diarréicas e das infecções respiratórias agudas). Tais ações devem constituir o
centro da atenção a ser prestada em toda a rede básica de serviços de saúde. E,
nesse sentido, o Ministério da Saúde estabeleceu normas técnicas, definiu
instrumentos operacionais e promoveu a capacitação de recursos humanos.
A partir de 1996, o Ministério da Saúde vem ampliando
investimentos para promover a organização da atenção básica nos municípios. Para
tanto, definiu os Programas de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da
Família (ESF) como as estratégias prioritárias capazes de resgatar o vínculo de
corresponsabilidade entre os serviços e a população, favorecendo não só a cura e a
prevenção de doenças, mas também a valorização do papel das pessoas, das
famílias e da comunidade na melhoria das condições de saúde e de vida.
Nesse contexto, as normas para o acompanhamento do crescimento
e desenvolvimento foram gradativamente incorporadas às atividades do ESF,
buscando proporcionar atendimento qualificado em toda rede de atenção básica de
garantindo uma atenção integral à saúde desta população.
Visa seguir uma política de prevenção às doenças e ampliação do
conceito de saúde, não apenas de tratar doenças, mas, sobretudo, ter qualidade de
vida, atuando de forma integrada à realidade do seu território.
Santiago criou seu Comitê de Prevenção do Óbito Fetal, Infantil,
Materno e de Mulheres em Idade Fértil, no ano de 2008, de acordo com o Decreto nº
092/2008 e no ano de 2011, criou a Comissão Técnica para Análise do Óbito fetal,
Infantil, Materno e de Mulheres em Idade Fértil, de acordo com o Decreto 030/2011.
Dentre os principais objetivos visa promover discussões de casos
com as equipes de saúde envolvidas e responsáveis pela atenção primária,
secundária e hospitalar, com equipes multiprofissionais e intersetoriais, bem como
prevenir, intervir e principalmente evitar a ocorrência de óbitos maternos, fetais,
infantil e de mulheres em idade fértil.
4.1.9.2 Programa Assistência Integral à Saúde da Mulher – PAISM
O Programa “Assistência Integral à saúde da Mulher: bases de ação
programática” (PAISM) foi elaborado pelo Ministério da Saúde e apresentado na
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da explosão demográfica em 1983,
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a discussão se pautava predominantemente sobre o controle da natalidade. O
Ministério da Saúde teve um papel fundamental, pois influenciou no âmbito do
Governo Federal e este por sua vez, se posicionou e defendeu o livre arbítrio das
pessoas e das famílias brasileiras em relação à quando, quantos e qual o
espaçamento entre os/as filhos/as.
Em 2003 teve início a construção da Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Mulher - Princípios e Diretrizes, quando a equipe técnica de
saúde da mulher avaliou os avanços e retrocessos alcançados na gestão anterior.
Em maio de 2004 o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde da Mulher - Princípios e Diretrizes, construída a partir
da proposição do SUS e respeitando as características da nova política de saúde.
Na análise preliminar foram considerados os dados obtidos por
intermédio dos estudos e pesquisas promovidos pela Área Técnica de Saúde da
Mulher para avaliar as linhas de ação desenvolvidas. Destaque para o Balanço das
Ações de Saúde da Mulher 1998-2002, o Estudo da Mortalidade de Mulheres em
Idade Fértil, a Avaliação do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento, a
Avaliação dos Centros de Parto Normal e a Avaliação da Estratégia de Distribuição
de Métodos Anticoncepcionais.
Em seguida, a Área Técnica buscou a parceria dos diferentes
departamentos, coordenações e comissões do Ministério da Saúde. Incorporou as
contribuições do movimento de mulheres, do movimento de mulheres negras e de
trabalhadoras rurais, sociedades científicas, pesquisadores e estudiosos da área,
organizações não governamentais, gestores do SUS e agências de cooperação
internacional. Por fim, submeteu a referida Política à apreciação da Comissão
Intersetorial da Mulher, do Conselho Nacional de Saúde. Em julho de 2005, foram
operacionalizadas as ações previstas no Plano de Ação construído e legitimado por
diversos setores da sociedade e pelas instâncias de controle social do Sistema
Único de Saúde (SUS).
Destaca-se que o Sistema Único de Saúde tem três esferas de
atuação: federal, estadual e municipal. O nível federal tem principalmente, as
atribuições de formular, avaliar e apoiar políticas; normalizar ações; prestar
cooperação técnica aos Estados, ao Distrito Federal e municípios; e controlar,
avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis. A
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direção

estadual

descentralização

do
de

SUS

tem

serviços;

como

principais

atribuições

promover

a

executar ações e procedimentos de forma

complementar aos municípios; prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. À
direção municipal do SUS compete, principalmente, a execução, controle, avaliação
das ações e serviços das ações de saúde.
Santiago possui uma população residente de 50.622 habitantes
sendo que de mulheres residentes uma população de 26.579 de acordo com dados
do IBGE 2015.
A oferta do atendimento à mulher se dá de forma organizada,
norteado pelas Normas Técnicas preconizadas pelo Ministério da Saúde e
adequados o mais próximo da realidade apresentada pelo município.
No decorrer do ano são desenvolvidas ações de educação e
prevenção. A adesão a Campanhas pontuais a nível internacional já estão no
calendário oficial da Prefeitura Municipal, tais como: o dia 08/03, Dia Internacional da
Mulher, com a edição de 6 livros, composto por escritoras mulheres santiaguenses,
uma parceria entre o Centro Materno Infantil e a Casa do Poeta, que leva o nome de
“INFINITAMENTE MULHER”, uma parceria já estabelecida e acordada desde o ano
de 2012, e o mês de outubro, denominado Outubro Rosa, movimento
Internacionalmente comemorado.
Visando à integralidade do Programa pressupõem-se ações
construídas a partir da concepção de intersetorialidade, comunhão de saberes e
fazeres coletivos, que perpassem o espaço físico do atendimento, em que se veja a
usuária como um todo e se garanta uma atuação permanente na prevenção e
promoção da saúde, considerando as especificidades e as relações de gênero na
sociedade patriarcal, capitalista comprometida com as políticas do neoliberalismo.
O SUS deverá garantir o acesso das mulheres a todos os níveis de
atenção à saúde, no contexto da descentralização, hierarquização e integração das
ações e serviços. Sendo responsabilidade dos três níveis gestores, de acordo com
as competências de cada um, garantir as condições para a execução da Política de
Atenção à Saúde da Mulher. (BRASIL, 2004).
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4.1.9.3 Saúde do Homem
O município de Santiago ciente de que a cada 3 pessoas que
morrem no Brasil, 2 são homens. A cada 5 pessoas que morrem de 20 a 30 anos, 4
são homens, implantou pioneiramente na região, com incentivos próprios, no mês de
04/2012 a Política de Atenção ao Homem.
Teve a criação deste projeto baseado na Política Nacional de
Atenção Integral a Saúde do Homem, preconizada pelo Ministério da Saúde com
objetivos como promover ações de saúde que contribuam significativamente para a
compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos
socioculturais e político-econômicos, possibilitando o aumento da expectativa de
vida e a redução dos índices de morbimortalidade por causas evitáveis nessa
população.
Muitos agravos poderiam ser evitados caso os homens realizassem,
com regularidade, as medidas de prevenção primária. A resistência masculina à
atenção primária aumenta não somente a sobrecarga financeira da sociedade, mas
também, e, sobretudo, o sofrimento físico e emocional do paciente e de sua família,
na luta pela conservação da saúde e da qualidade de vida dessas pessoas.
Os homens têm dificuldade em reconhecer suas necessidades,
cultivando o pensamento mágico que rejeita a possibilidade de adoecer. Além disso,
os serviços e as estratégias de comunicação acabam privilegiando ações de saúde
para a criança, o adolescente, a mulher e o idoso.
Mobilizar a população masculina brasileira pela luta e garantia de
seu direito social à saúde é um dos desafios dessa política e consequentemente do
município de Santiago, tornando os homens protagonistas de suas demandas,
consolidando seus direitos de cidadania e isso se dá através de um serviço em rede,
está organizada em nível municipal, em que a porta de entrada ao serviço
especializado, se dá através da atenção básica, lembrando que atualmente o
município atua com um projeto piloto especializado na área de urologia e têm a
longo prazo também focar na especialidade de cardiologia, visto que configuram
duas das enfermidades que mais matam homens.
Já tem no seu calendário de atividades ações voltadas para o
homem no

mês de novembro, Campanha Novembro Azul, estas sendo
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descentralizadas e acontecendo em todas as unidades de Estratégias de Saúde da
Família e no próprio Centro Materno Infantil.
4.1.9.4 Projeto Teleoftalmo
O Tele Oftalmo, projeto de telediagnóstico a serviço da saúde ocular,
é uma parceria entre a Associação Hospitalar Moinhos de Ventos, Ministério da
Saúde e Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS).
Atualmente temos uma oferta de 727 consultas/mês oftálmicas para
os 497 municípios do RS.
Este projeto viabilizará uma oferta de mais 3.668 avaliações
oftalmológicas mês para nossos municípios.
Serão implantados consultórios remotos em 07 municípios do
Estado do RS, com uma oferta mês em cada de 528 atendimentos.
Os municípios sedes contemplados serão: Porto Alegre, Passo
Fundo, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Pelotas, Farroupilha e SANTIAGO.
O município de Santiago atenderá a nossa Coordenadoria de Saúde,
4ª Coordenadoria, ou seja, a região Verdes Campos e Entre Rios, serão 22
municípios, dos 32 municípios que fazem parte desta coordenadoria e que aderiram
ao Projeto.
O município de Santiago disponibilizou o local, ou seja, uma sala
ampla, no Centro Materno Infantil, de acordo com as exigências de metragem para
instalação do consultório remoto, um médico neste local para que seja a referência
neste serviço, uma enfermeira e um técnico de enfermagem além de toda a logística
para o funcionamento deste serviço que acontecerá durante 8 horas semanais, de
segunda à sexta feira. Serão disponibilizados 24 atendimentos diários, agendados
diretamente via Plataforma de Telessaúde/MS com solicitação do profissional
médico clínico que atende na atenção primária.
O exame é realizado remotamente pelos oftalmologistas do
TelessaúdeRS-UFRGS com apoio presencial da equipe de enfermagem do
consultório remoto. O laudo é entregue no final da avaliação para o paciente e
enviado pela Plataforma de Telessaúde para o médico solicitante junto com
recomendações de conduta.
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Este
atendimento:

serviço irá oferecer

aferição

da

acuidade

os seguintes exames durante

visual,

medição

da

pressão

o

ocular,

documentação fotográfica do fundo de olho, documentação fotográfica do aspecto
externo do olho e exame de refração ocular (miopia, hipermetropia, astigmatismo e
presbiopia ou vista cansada) além de receberem ÓCULOS GRATUITOS se
necessário.
De acordo com a Associação Hospitalar Moinhos de Vento os
equipamentos que foram disponibilizados para o funcionamento deste serviço estão
avaliados em R$ 500.000,00.
4.1.10 SAE – Serviço de Assistência Especializada HIV/Aids e Hepatites Virais
O município de Santiago recebe, desde 2004, incentivo financeiro
específico para desenvolver uma Programação de Ações e Metas – PAM –
orientadas na promoção de comportamento saudável, proteção, prevenção e
organização de serviço de assistência a AIDS/HIV e Hepatites virais. Em 2005 foi
contrato médico infectologista para atender o SAE, Serviço de Assistência
Especializada, para acompanhar os casos de aids. O HUSM realiza os exames de
acompanhamento tais como CD4, CD8, Carga Viral, coleta para genotipagem (Rede
RENAGENO). Os exames de controle laboratorial são coletados no município por
laboratório terceirizado. Em 2013, a implantação de uma UDM/ARV – Unidade de
Dispensação de Antirretroviral, amplia a oferta desserviços oferecidos à clientela do
SAE, pois a dispensação dos ARV era realizada pela farmácia da Infectologia do
HUSM. O perfil da epidemia de Aids, em Santiago apresenta a seguinte tendência:
feminilização, pauperização, aumento do número de casos em pessoas acima de 60
anos de idade e principalmente diagnóstico tardio, ou seja, a maioria dos casos
diagnosticados os pacientes soropositivos apresentavam uma contagem de CD4
abaixo de 350cel/mm₃.
Desde 2000, a Rede Pré-natal, coordenado pelo Centro Materno
Infantil realiza testes anti HIV, conforme protocolo, ofertando a 100% das gestantes
atendidas na rede pública de saúde e, o Hospital de caridade através da sua
maternidade realiza o parto das gestantes soropositivas, com sistema de referência
e contra-referência, no momento da alta.
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Em 2010, o município contratou médico gastroenterologista, para
assistir no Serviço de Atenção Especializada (SAE) os pacientes portadores de
hepatites Virais B e C, além da compra de serviços para realizar biópsias de fígado e
laudo da citologia, ultrassonografia, laboratório para exames bioquímicos de
acompanhamento da assistência, coleta de material para realizar PCR qualitativo e
quantitativo e genotipagem, juntamente com o Lacen – POA, além de organizar uma
Unidade de Aplicação de Medicação Injetável – UAIM, com o objetivo de controle na
aplicação do Interferon Peguilado, e garantindo melhor custo efetividade do
tratamento ofertado.
Os pacientes do SAE que necessitam de assistência de profissional
psicólogo e psiquiatra bem como controle no uso e abuso de álcool e outras drogas
recebem apoio da equipe de Saúde Mental municipal (CAPS Nossa Casa e CAPS
AD).
Em 2011, foram implantados os Testes Rápidos de HIV e Sífilis no
município, em toda a Atenção Primaria, ampliando o diagnóstico precoce. Em 2013,
a implantação dos Testes Rápidos Hepatites Virais ( HBsAg e HCV).
O SAE norteia as ações com base no Plano de Ações e Metas
DST/HIV/Aids e Hepatites Virais abaixo descrito:
-

Ampliar Diagnóstico na Atenção Básica com manutenção
dos Testes Rápidos;

-

Realizar assistência às gestantes conforme protocolo;

-

Reduzir a incidência de HIV, sífilis e Hepatite B em crianças
menores de 5 anos, nascidas no município;

-

Ofertar os Testes Rápidos para 100% das gestantes que
realizam pré-natal no município, inclusive ofertando os TR no
parto para gestantes da rede pública e privada de saúde;

-

Realizar controle e cura da tuberculose dos pacientes coinfectados HIV-TB;

-

Reduzir proporção de pacientes soropositivos para HIV com
o primeiro CD4 inferior a 350cel/mm₃, no município;

-

Disponibilizar

preservativos

masculinos,

preservativos

femininos e gel lubrificante, conforme pactuações CIB –
Comissão

Intergestora

Bipartite/

RS

e

planilha

de
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necessidades para a população em geral;
-

Desenvolver,

conforme

reconhecidas

por

prevenção

e

diagnóstico

indicadores,

proteção

de

necessidades

projetos de

específica

para

promoção,
populações

vulneráveis;
-

Realizar campanhas municipais de prevenção do HIV, DSTs
e hepatites virais dirigidas a população geral, no município;

-

Capacitar profissionais da Rede de Saúde com relação aos
eixos de prevenção, promoção, diagnóstico e assistências à
casos DSTs, HIV, Aids e Hepatites Virais, bem como suas
comorbidades;

-

Implantar CAMI – Centro de Aplicação de Medicação
Injetável, conforme orientações técnicas e normativas da
Coordenação Nacional de hepatites Virais/MS;

-

Assistir usuários do SAE conforme normas, diretrizes e
protocolos do Ministério da Saúde;

-

Manter o incentivo financeiro do Ministério da Saúde,
realizando a Programação anual de Ações e Metas e seu
monitoramento;

-

Realizar a vigilância epidemiológica dos agravos, sob
responsabilidade de assistência do SAE/ Santiago – RS.

4.1.11 Vigilância em saúde
O Serviço Municipal de Vigilância em Saúde desenvolve a política de
vigilância em saúde tendo como suas competências e atribuições embasadas nos
preceitos legais expressos na Constituição Federal (Art. 23, 196,198 e 200), Lei
8080/90 (Cap I, Art 6º e 7º; Cap III Art 9ª e 13; Cap IV, ART 15, 16,17), NOST/98,
INVST/SUS/98, NOAS 01/2002, PORT GM-MS 1172/04, NOBSUS 01/96, PORT
CONJ.MS 06/04 e demais normas.
Propõe-se a integrada as VIGILÂNCIAS para o desenvolvimento da
nova prática sanitária na gestão do SUS, Fomentando a intersetorialidade e a
integração das atividades e dos sistemas de informação. O Serviço de Vigilância em
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Saúde no município de Santiago é responsável por programas relevantes de
PROMOÇÂO E PROTEÇÃO DA SAÚDE. O trabalho está sendo estruturado para
obtenção de informações sobre a situação sanitária, riscos e agravos à saúde ações
de na busca de melhores condições de saúde da população.
O Serviço Municipal de Vigilância em Saúde conta com seis setores
que desenvolvem a coordenação e a descentralização das práticas de vigilância
através de próprias e em conjunto com as ESFs, Laboratórios e Hospital Municipal.
São atribuições do Serviço de Vigilância em Saúde:
-

Formular o Plano Diretor de Vigilância em Saúde para o
Município, em sintonia com a política Nacional e Estadual, de
acordo com a realidade do município.

-

Coordenar o serviço de monitoramento e vigilância no âmbito
municipal,

executando

de

forma

complementar

ou

suplementar as ações das vigilâncias
-

Coordenar e articular o assessoramento técnico prestado por
suas áreas aos serviços de assistência.

-

Promover a capacidade técnica e o desenvolvimento de
recursos humanos envolvidos em vigilância, assim como a
difusão de informações relacionadas à saúde.

Órgãos de execução:
-

Setor de Vigilância Epidemiológica;

-

Setor de Vigilância Ambiental em Saúde;

-

Setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador;

-

Setor de Vigilância Sanitária;

-

Setor de Imunizações;

-

Núcleo de Informações Locais em Saúde.

4.1.12 Bolsa Família
É um programa de transferência direta de renda, direcionado às
famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que
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consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.
O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e
o acesso à educação e à saúde.
O município de Santiago é caracterizado como Pequeno Porte II,
com 4.585 famílias inseridas no Cadastro Único, com 1.432 famílias beneficiarias do
Programa Bolsa Família, com 6,08% aproximadamente beneficiada, com o valor
médio do benefício de R$ 107,32 por família. Destas, 1.140 famílias acompanhadas.
4.1.13 Vigilância Epidemiológica
Definida na Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), como
“o conjunto de atividades que permite reunir a informação indispensável
para conhecer, a qualquer momento, o comportamento ou história natural
das doenças bem como detectar ou prever alterações de seus fatores
condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente, sobre bases
firmes, as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao
controle de determinadas doenças”.

Atribuições de vigilância epidemiológica:
-

Coleta de dados;

-

Processamento de dados coletados;

-

Análise e interpretação de dados coletados;

-

Recomendação das medidas de controle apropriadas;

-

Promoção das ações de controle indicadas;

-

Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas;

-

Divulgação de ações pertinentes;

-

Divulgar e reforçar junto às unidades notificadoras os fluxos
de ação;

Todos os níveis do sistema de saúde têm atribuições de vigilância
epidemiológica, compreendendo o conjunto das ações mencionadas. Quanto mais
eficiente as funções forem realizadas no nível local, maior será a oportunidade com
que as ações de controle tenderão a ser desencadeadas.
O fortalecimento dos serviços e sistemas municipais de saúde, tendo
a vigilância epidemiológica como um de seus instrumentos, deve constituir-se na
estratégia principal da gestão por resultados.
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A disponibilidade de informações apoiada em dados válidos e
confiáveis é a condição essencial para análise objetiva da situação sanitária, assim
como para a tomada de decisões baseadas em evidências e para a programação de
ações de saúde, sendo assim, foi implantado o Núcleo de Informações Locais (NIL).
4.1.13.1 Setor de Imunizações
A secretaria de Vigilância em saúde coordena, em nível nacional, O
Programa Nacional de Imunizações – PNI. Foi formulado em 1973 e define normas e
parâmetros técnicos para as estratégias de utilização de imunobiológicos, com base
na vigilância epidemiológica de doenças imunopreveníveis e no conhecimento
técnico e científico da área, além da aquisição, conservação e distribuição dos
imunobiológicos que integram o PNI.
Estabelece, através da portaria nº 1602/04, a relação das vacinas
(doses e períodos de vacinação) a serem utilizadas no calendário básico de
vacinação da criança, adultos e idoso. Visa contribuir para o controle ou erradicação
das doenças infectocontagiosas e imunopreveníveis, tais como a poliomelite
(paralisia infantil), sarampo, difteria, tétano, coqueluche, tuberculose e outras,
mediante a imunização sistemática da população.
As atribuições do PNI a nível municipal são:
-

Coordenação

e

execução

das

ações

de

vacinação

integrantes do Programa Nacional de Imunizações, incluindo
a vacinação de rotina com as vacinas obrigatórias, as
estratégias especiais como campanhas e vacinações de
bloqueio e a notificação e investigação de eventos adversos
e óbitos temporalmente associados à vacinação;
4.1.13.2 Tuberculose
Dentre as várias estratégias para o controle da Tuberculose, o
Ministério da Saúde estabelece metas a serem alcançadas no qual os gestores
municipais e estaduais devem agir de forma planejada, para garantir a implantação
das ações através da estruturação da rede de serviços de saúde em busca dos
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sintomáticos.
As ações desenvolvidas no Programa da Tuberculose da Secretaria
Municipal de Saúde de Santiago tem como prioridade a redução de doenças no
município, tendo em vista o número de casos anuais contagiantes. Essas ações têm
objetivo de prevenir, diagnosticar, controlar, possibilitar o acesso ao tratamento,
proteger os sadios e monitoramento no banco de dados do sistema.
4.1.13.3 Hanseníase
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece metas, pelo
qual pretende reduzir a um índice inferior a 1,0 caso/10.000 hab portadores de
hanseníase. Por ser uma doença lenta, os casos podem ser diagnosticados
precocemente, através de elaborações de ações contínuas em cada município.
Na Secretaria de Saúde de Santiago a hanseníase é reconhecida
como fator importante para a saúde pública devido à magnitude e seu grande poder
incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária economicamente ativa e pelo
grau de acometimento estar relacionado com o alto potencial de deformidades
irreversíveis. O programa tem como principal objetivo a de casos através de busca
ativa nos sinais e sintomas, com a finalidade de tratar e curar sem comprometimento
e, portanto, a execução de ações é primordial no sucesso do tratamento.
4.1.14 Vigilância Ambiental
Entende-se a Vigilância em Saúde Ambiental como o conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que
interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar e adotar as
medidas de prevenção e controle dos riscos e das doenças ou agravos, em especial
as relativas a vetores, reservatórios e hospedeiros, animais peçonhentos, qualidade
da água destinada ao consumo humano, qualidade do ar, contaminantes ambientais,
desastres naturais e acidentes com produtos perigosos – Decreto n° 4.727/2003 e IN
n° 01/2005.
Como principais objetivos da Vigilância Ambiental, destacam-se:
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-

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.

A relação entre Saúde e o ambiente sempre esteve presente, por
demanda da sociedade, no planejamento das ações de saúde fazendo com que
fosse necessário o planejamento integrado entre os diversos setores envolvidos,
como: produtivo, ambiental, infraestrutura e saúde.
As transformações do meio ambiente decorrentes do crescimento
populacional, urbanização, expansão da pobreza nas periferias, a utilização dos
recursos ambientais e sua degradação, colocam as populações frente a novos riscos
de aparecimento de doenças e agravos.
A vigilância ambiental em saúde se configura como um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde
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humana, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle dos fatores de riscos e das doenças ou agravos relacionados à variável
ambiental.
A vigilância ambiental dos fatores de riscos biológicos está
estruturada em duas grandes áreas:
-

Vigilância dos Riscos à Saúde por Vetores: Desenvolve
atividades

de

vigilância

dos

vetores

e

hospedeiros

transmissores de: Dengue (agentes de endemia e agentes
comunitário de saúde), Doença de Chagas, Febre Amarela,
Febre do Nilo, Leishnmaniose, 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.
4.1.14.1 Ações de Vigilância Ambiental
Em junho de 2003, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS)
absorveu as atribuições do antigo Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi) e, com
base no Decreto nº 4.727 de 9 de junho de 2003, assumiu também a gestão do
Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde.
A Instrução Normativa nº 1, de 7 de março de 2005 regulamentou o
Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA). Entre suas
atribuições estão a coordenação, avaliação, planejamento, acompanhamento,
inspeção e supervisão das ações de vigilância relacionadas às doenças e agravos à
saúde no que se refere a:
-

Água para consumo humano;

-

Contaminações do ar e do solo;
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-

Desastres naturais;

-

Contaminantes ambientais e substâncias químicas;

-

Acidentes com produtos perigosos;

-

Efeitos dos fatores físicos; e

-

Condições saudáveis no ambiente de trabalho

-

Captura de vetores que possam transmitir doenças;

-

Registro, captura, apreensão e eliminação de animais que
representem riscos à saúde humana;

-

Ações de controle químico e biológico de vetores e
eliminação de criadouros.

4.1.15 Centro de Zoonoses
O Centro de Zoonoses da Secretaria de Saúde é responsável pela
execução das ações de prevenção e controle de doenças de animais de áreas
urbanas.
Os caninos e felinos doentes e abandonados nas ruas são
recolhidos,

tratados,

medicados

e

alimentados

no

Centro

Zoonoses

e,

posteriormente, há feiras na praça central para adoção. O Centro de Zoonoses
também mantém campanhas educativas, entre outros.
A população em média de caninos e felinos mantidas no Centro de
Zoonoses é de 300 animais.
4.1.16 Vigilância Sanitária
Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz 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 (LEI 8080/90 art. 6º, parágrafo 1º).
O município de Santiago desenvolve ações de baixa complexidade
como:
-

Execução de ações básicas de vigilância sanitária: cadastrar,
inspecionar, emitir alvará sanitário, coletar e enviar amostras
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para análise laboral, abrir processos administrativo-sanitário,
aplicar sanções e cobrar taxas; apenas ao que se referem
aos estabelecimentos, produtos e serviços pactuados;
-

Controle de Qualidade da Água para consumo humano:
realizado através do programa VIGIÁGUA com colegas e
envio para análise, no LACEN (Laboratório Central do
Estado do RS), de amostras de água de diversos pontos
localizados na cidade e interior do município, inclusive com
colocação de cloradores nas comunidades do interior
visando ofertar uma água de boa qualidade para consumo
humano evitando assim a transmissão de diversas doenças
de veiculação hídrica.

-

Correção

das

relações

mensais

e

trimestrais

de

medicamentos sob controle especial dos estabelecimentos
farmacêuticos do município, sob coordenação da 4ª CRS.
4.1.17 Vigilância em Saúde do Trabalhador
A Vigilância em Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal de
Saúde do Município de Santiago entende que, pela lei 8.080/1990, a saúde do
trabalhador é um conjunto de atividades que se destina através da vigilância
epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores,
assim como sua recuperação e reabilitação. É fundamental desenvolver e
implementar a política de atenção integral à saúde dos trabalhadores. Para que
ocorra esta efetivação, é necessário delinear alguns objetivos:
-

Sensibilizar as equipes de saúde da rede municipal para
notificar todos os acidentes e doenças do trabalho ocorridas
no município. É fundamental evidenciar a obrigatoriedade da
notificação de acidentes de trabalho, sejam típicos ou de
trajeto, ocorridos com qualquer indivíduo, seja na condição
de condutor, passageiro ou pedestre, seja por exposição
acidental a agentes químicos, físicos e biológicos ou
acidentes com animais peçonhentos, quando ocorrerem por
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ocasião da atividade profissional.
-

Levantamento dos dados epidemiológicos do município para
subsidiar o planejamento de ações preventivas, educativas e
assistenciais, visando a prevenção destes agravos e a
melhorado ambiente de trabalho. Para este fim, a rede de
serviços do município, público e privado, deverão informar à
vigilância os dados de acidentes, doenças e óbitos
relacionados ao trabalho.

-

Fortalecer o vínculo em serviços com o Centro de referência
em Saúde do Trabalhador – CEREST região Centro/Santa
Maria.

-

Ampliação da equipe de profissionais que compõem o
serviço de referência em Saúde do Trabalhador do
município.

-

Parceria com outros órgãos, instituições e entidades locais
para

o

desenvolvimento

de

atividades

preventivas,

educativas e assistenciais aos trabalhadores urbanos e
rurais.
Espera-se que para o crescimento e implementação da Vigilância
em Saúde do Trabalhador, o serviço sirva como referência na rede municipal de
saúde no que tange os cuidados e ações em relação à saúde dos trabalhadores,
como também norteador de atividades que possibilitem o bem-estar e a qualidade no
ambiente de trabalho.
4.1.18 Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN
Nos últimos anos, têm-se observado mudança na orientação dos
serviços de saúde, rompendo com a hegemonia do cuidado curativo centrado na
atenção hospitalar e redirecionando o atendimento para a atenção básica. Dessa
forma, são cada vez um o valorizadas as estratégias de promoção e de prevenção
em saúde, visando alcançar um grau de resolutividade de ações para evitar o
agravamento de situações mórbidas e reduzindo a evolução de agravos que possam
demandar uma atenção de maior complexidade.
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O sistema de vigilância alimentar e nutricional (SISVAN) foi
regulamentado como atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da
Portaria nº 080-P, de 16 de outubro de1990, do Ministério da Saúde e da Lei nº
8080/1990, capítulo I, artigo 6º, inciso IV – Lei Orgânica da Saúde. Antes desse
momento, existiam inúmeras experiências locais em diversas partes do País, sem
uma articulação estadual e nacional.
Além do exposto e baseado na terceira diretriz da Política Nacional
de Alimentação e Nutrição, que se refere à avaliação e monitoramento da situação
alimentar e nutricional da população brasileira, faz-se necessário destacar que as
ações de vigilância alimentar e nutricional realizadas com os usuários do SUS são
incorporadas às rotinas de atendimento na rede básica de saúde. O objetivo é a
detecção precoce de situações de risco nutricional e à prescrição de ações que
possibilitem prevenir agravos à saúde revertendo ao quadro de normalidade quando
possível.
Mais recentemente, com o movimento nacional em direção à
discussão da temática da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) na gestão
pública, o fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis de
atenção à saúde tem constituído o elenco de diretrizes estratégicas para a
consolidação dessa política. Nesse campo, a ampliação da cobertura do SISVAN
para grupos populacionais específicos, a capacitação de profissionais para as ações
de Van, bem como a disponibilização dos indicadores nutricionais como base para a
formulação e implementação de políticas públicas de SAN configuram-se entre as
principais exigências para cumprimento dessa diretriz (BRASIL 2007a).
Com isso a abordagem da nutrição em todas as etapas do ciclo da
vida como uma das premissas da vigilância alimentar e nutricional exige estratégias
que possam responder as diferentes vulnerabilidades nutricionais, e neste particular
a Estratégia da Saúde da Família como reorganização da atenção básica, com
adscrição de família a equipes multiprofissionais e ações abrangentes de promoção,
prevenção e assistência configura-se como elemento chave da vigilância alimentar e
nutricional.
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4.1.19 Saúde Bucal Integral
O município de Santiago investe na atenção básica por meio da
Estratégia de Saúde da Família como reorganização do Sistema Único de Saúde,
sendo a Unidade Básica de Saúde a porta de entrada do sistema. Tem 74,93% de
cobertura de Estratégia de Saúde da Família, sendo 72,72% com equipe de saúde
bucal.
A rede de assistência odontológica do município de Santiago conta
com oito equipes de saúde bucal na atenção básica, composta por cirurgião-dentista
e auxiliar de saúde bucal, um Centro de especialidades odontológicas (CEO tipo I),
programa de saúde do escolar através do PMAISE e Programa Sorrindo para o
Futuro – Sesc, e o pronto atendimento odontológico que é referência a população
que não está inserida em áreas de estratégia de saúde da família.
As equipes de saúde bucal inseridas nas Estratégias de Saúde da
Família têm possibilitado o atendimento odontológico aos usuários da área de
abrangência, tendo como objetivo além do atendimento clínico dos indivíduos, como
possibilitar a diminuição da prevalência das doenças bucais. Para isso, buscou-se
trabalhar desde o ano de 2012 com indicadores de saúde para possibilitar o
planejamento e a organização do serviço, na busca de tentar diminuir os efeitos da
odontologia assistencialista e mutiladora do passado.
4.1.19.1 Centro de Especialidade Odontológica (CEO)
Através do Centro de Especialidades Odontológicas a população
pode ter acesso a serviços de endodontia, periodontia, odontopediatria, cirurgia e
prótese.
As prioridades do setor odontológico estão pautadas na melhora das
condições de saúde bucal da população, sendo meios para isso:
-

- Fortalecimento da atenção básica por meio do Programa de
acesso e melhoria e qualidade (PMAQ),

-

- Elaboração do Levantamento Epidemiológico dos agravos
de saúde bucal nas áreas de abrangência das Estratégias de
saúde da família,
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-

- Melhora no sistema de referência e contra referência entre
atenção básica e o centro de especialidades.

A atenção odontológica no município de Santiago está disposta
através de uma rede articulada e que visa à promoção, prevenção e reabilitação da
população de forma integral e humanizada. Os serviços estão organizados de
maneira que seja possível a assistência na atenção básica e especializada inseridas
nos diversos programas existentes no município.
4.1.20 Pronto Atendimento Médico – PA
A unidade de Pronto Atendimento Médico encontra-se em anexo ao
prédio da Secretaria Municipal da Saúde, de segunda à sexta-feira no horário das
16:00 hs as 22:00hs, no sábado das 17:00 hs às 22:00 hs. É composto por
profissional medico clinico geral, equipe de enfermagem e um agente administrativo.
Tem como principal objetivo dar suporte as pessoas que necessitam
de atendimento, que não caracterize urgência e/ou emergência em
horário oposto aos serviços ofertados pelas unidades da Atenção
Primária.
4.2 PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
A Planificação da Atenção Primária à Saúde é uma das ações que
compõem a Planificação da Atenção à Saúde e pretende problematizar e refletir
sobre o papel da APS como ordenadora da rede, fornecendo apoio técnico às
equipes gestoras municipais e trabalhadores da área, para qualificar a organização
da rede de acordo com os princípios do SUS.
Essa ação é uma parceria do Conselho Nacional dos Secretários de
Saúde (CONASS) com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) do RS. O processo
de Planificação da Atenção à Saúde tem as Coordenadorias Regionais de Saúde
como pontos fundamentais, uma vez que é a partir desse recorte que são
selecionadas as próximas regiões e municípios a serem planificados, a exemplo do
processo de Planificação que ocorreu na 4ª CRS.
A gestão passada com uma visão inovadora, aderiu no ano de 2015
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a proposta de Planificação da Atenção Primária, foram seis (6) oficinas de
capacitações teórico praticas, durante dois (2) dias consecutivos cada, num período
de um (01) ano, envolvendo toda a equipe de funcionários das unidades de saúde.
Atualmente o município de Santiago conta com 02, das 11
Estratégias de Saúde da Família, sendo unidades laboratório, o ESF Missões e ESF
João Evangelista, tendo o apoio de tutores.
Durante este ano de 2017, aconteceram reuniões mensais com o
apoio de Representantes do CONASS e 4ª CRS-Santa Maria, onde reuniram-se o
município de Santiago, São Vicente, Jaguari, São Francisco de Assis, Capão do
Cipó e Unistalda para a efetiva pratica da proposta da planificação da Atenção
Primária nas unidades laboratório e para futuro o foco e estender para as demais
unidades de Estratégia de Saúde da Família.
A saúde em Santiago busca se fortalecer como polo microrregional,
já que entre os municípios da região a qual pertence só perde em população e
extensão para a cidade de Santa Maria.
4.3 ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA

4.3.1 Rede de atendimento hospitalar
Possui um Hospital filantrópico já referência para a macrorregião
em serviços de média e alta complexidade, fortalecendo cada vez mais o município
e futuramente buscando alcançar também a macrorregião de saúde.
Tem seus princípios gerenciais fixados em concordância com as
políticas do Sistema Único de Saúde e com o propósito de atingir os objetivos
assumidos tem como:
Missão: "Instituição filantrópica que presta assistência hospitalar
qualificada em saúde à comunidade em uma estrutura humanizada."
Visão: "Tornar-se um grupo hospitalar regional de excelência que
visa o atendimento integral e resolutivo dos serviços prestados na média e alta
complexidade em cinco anos."
O mesmo disponibiliza hoje residência na clínica médica, cirurgia
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geral.
O Hospital de Caridade de Santiago possui um total de 151 leitos,
sendo destes 108 leitos SUS.
Possui uma CTI Adulto-Tipo II, com 07 leitos SUS, Cirurgia Geral 14
leitos SUS, Clinica Geral 45 leitos SUS, Saúde Mental 03 leitos SUS, Obstetrícia
Cirúrgica 01 leito SUS, Obstetrícia Clinica 07 leitos SUS, Pediatria Clínica 22 leitos
SUS, outras especialidades 09 leitos SUS.
Oferta em sua área ambulatorial para macrorregião:
-

Diagnostico em Laboratório Clinico;

-

Diagnostico por Radiologia;

-

Mamografia bilateral para rastreamento;

-

Diagnostico por ultrassonografia;

-

Diagnostico por endoscopia;

-

Eletrocardiograma;

-

Densitometria Óssea;

-

Diagnostico por Tomografia;

-

Diagnostico por Ressonância Magnética;

-

Tratamento dialítico;

Possui um serviço de referência para microrregião em média
complexidade na traumatologia e na alta complexidade na Hemodiálise.
O Hospital de Caridade de Santiago possui atualmente uma área
física construída e busca junto a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do
Sul o credenciamento ao serviço de oncologia e liberação de 25 leitos SUS para o
Serviço de Cuidados Continuados Integrados (CCI).
4.3.2 Regulação
O setor de regulação é a porta de entrada de todos os
encaminhamentos relacionados a consultas especializadas, cirurgias e exames de
média e alta complexidade, enfim todos aqueles serviços de responsabilidade das
contratualizações do Estado e prestadores, visto que o município possui um estágio
de gestão semiplena. Atualmente é disponibilizado aos municípios que compõe a
região Ente-Rios e Verdes Campos um sistema online de agendamento para essas
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necessidades, denominados SISREG (Sistema de Regulação Estadual) e GERCON
(Sistema de Regulação de Consultas Especializadas).
Também existe encaminhamento na especialidade de neurocirurgia
que é enviado diretamente à 4ª coordenadoria de Santa Maria que é o órgão
regulador deste serviço e que tem como referência o município de Uruguaiana.
É considerado pela gestão municipal dos setores mais complexos da
Secretaria de Saúde, as dificuldades para atender a demanda de encaminhamentos
solicitados pelos profissionais da Atenção Primaria e buscado pelos pacientes é
sempre muito maior do que o disponibilizado criando uma enorme demanda
reprimida para esses serviços.
A gestão municipal busca instalar um sistema de saúde onde todos
os serviços estarão interligados de forma a agilizar os serviços diminuir a utilização
de serviços de consultas médicas repetidamente além de maior controle na
dispensação de medicamento o que proporcionara uma diminuição no custo
investido em saúde. Já houve a instalação de fibra ótica de acesso e rede lógica em
todas as unidades de saúde, bem como a aquisição de equipamentos para viabilizar
os serviços, restando a aquisição do sistema.
Dos serviços de referência contratualizados pelo Estado de média e
alta complexidade utilizados pelo município, listamos abaixo:
Tabela 4 – Consultas contratualizadas
CONSULTAS
Alergia e imunologia adulto
Alergia e imunologia pediatria
Angiologia
Cardiologia adulto
Cardiologia ped
Cir Buco facial
Cir Cabeça e Pescoço
Cir Digestiva (inclusive vesícula)
Cir Geral – hérnia
Cir Pediátrica
Cir Reparadora
Cir Torácica
Clínica médica
Dermatologia
Doenças Crônicas/Clínica da dor
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Endocrinologia/ Metabolismo adulto
Endocrinologia infantil
Diabetes infantil
Obesidade criança e adolescente
Problemas de crescimento
Gastroenterologia (adulto)
Gastroenterologia (infantil)
Geneticista adulto
Geneticista pediatria
Ginecologia – Geral
Ginecologia – Oncologia
Infectologia (adulto)
Infectologia (pediátrica)
Mastologia
Nefrologia - Transplante renal
Nefrologia adulto
Nefrologia pediatria
Nefrologia insuficiência renal
Neurologia ped
Neurocirurgia
Neurologia adulto
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Pequenas cirurgias
Pneumo ped
Pneumologia adulto
Polissonografia
Pré Natal de Alto Risco
Proctologia
Psiquiatria (adulto)
Psiquiatria (infantil)
Radioterapia
Reumatologia
Traumato/ortopedia pediatria
Traumato/ortopedia – coluna
Traumato/ortopedia - comp. membro sup
Traumato/ortopedia – geral
Traumato/ortopedia – joelho
Traumato/ortopedia – mão
Traumato/ortopedia – ombro
Traumato/ortopedia – pé
Traumato/ortopedia – quadril
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Traumato/ortopedia - tumores ósseos
Urologia
Tabela 5 – Exames contratualizados
EXAMES
Cateterismo
Cintilografia
Colonoscopia
Colposcopia
Densitometria óssea
Ecocardio pediatrico/fetal
Ecocardio transesofágico
Ecocardio transtorácico
Ecocardiograma de estresse farmacológico
Ecodoppler carótidas e vertebrais, ecodoppler arterial renais, ecodoppler
aorta e aterias ilíacas
Ecodoppler vascular venoso de membros inferiores e superiores
Eletrocardiograma
Eletroencefalograma
Eletroneuromiografia
Endoscopia digestiva alta
Espirometria
Holters
Mamografia
Raio-x
Ressonância Magnética
Teste ergométrico
Tomografia
Ultrassom
4.4 SAMU
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 é o
principal componente da Política Nacional de Atenção às Urgências, criada em 2003,
que tem como finalidade proteger a vida das pessoas e garantir a qualidade no
atendimento no SUS. O serviço funciona 24 horas por dia com equipes de
profissionais de saúde e realiza o atendimento de urgência e emergência em
qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias públicas. O socorro é feito após
chamada gratuita, feita para o telefone 192.
No dia 28 de dezembro de 2010 marcou o início das atividades do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Santiago.
O serviço é administrado pelo Hospital de Caridade através de
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convênio com a prefeitura. A ambulância é uma unidade básica (sem médico), a
equipe conta com cinco técnicos em enfermagem, cinco motoristas e uma
enfermeira.
Através da linha telefônica 192 (gratuita), o chamado é atendido em
Porto Alegre na Central de Regulação. Após a identificação do caso o médico
regulador orienta a pessoa que solicitou o atendimento para a conduta a ser tomada
e se achar necessário envia a ambulância de atendimento com suporte da equipe de
saúde qualificada para o atendimento no local de referência do solicitante. A base do
SAMU está localizada no Hospital de Caridade de Santiago.
4.5 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
O Pronto Socorro Municipal funciona anexo ao prédio do Hospital de
Caridade de Santiago mantido pela Prefeitura Municipal sob gerência do Hospital. É
um serviço que existe desde o ano de 1995 com o objetivo de atender a demanda de
urgência e emergência.
Conta com uma equipe de aproximadamente: 10 médicos, 16
técnicos de enfermagem, 05 enfermeiros, 04 administrativo, 02 serviços gerais.
Atualmente utiliza a Classificação de Manchester para melhor
classificar e atender as necessidades dos usuários.
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5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

Figura 4 - Organograma da Secretaria de Saúde
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5.1 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Tem como objetivo prestar assistência administrativa, direta e
imediata à Secretária Municipal da Saúde na coordenação e integração das ações
de saúde.
É responsável pela execução, acompanhamento e monitoramento
das atividades administrativas, circulação de informação e infraestrutura. A estrutura
administrativa é composta pelos seguintes serviços:
-

Compras;

-

Apoio Administrativo;

-

Transporte;

-

Diárias;

-

Recursos Humanos;

-

Manutenção de prédios e equipamentos.

5.1.1 Principais atividades:
-

Gerenciamento dos recursos humanos;

-

Coordenação das atividades de transporte de usuários e
servidores;

-

Preparação de ofícios, memorandos,

diárias,

licitações,

efetividade Federal/Estadual e Municipal, compras;
-

Promoção e articulação de Convênios, Contratos, Aditivos;

-

Manutenção das instalações físicas;

-

Distribuição de insumos ambulatoriais, materiais gráficos, de
limpeza, entre outros, para manutenção das Unidades de
Saúde;

5.1.2 Frota de veículos:
-

02 ambulâncias

-

01 ambulância UTI

-

02 Uno

-

01 pálio
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-

02 kombis

-

08 Voyage

-

01 Zafira

-

02 Micro-ônibus

-

01 Ônibus

-

01 Van

-

01 Courier (adaptada para transporte de pequenos animais)

5.1.3 Quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde

Tabela 6 – Quadro de servidores
CARGA
HORÁRIA

VÍNCULO

06

40

MUNICIPAL

07

40

MUNICIPAL

59

40

MUNICIPAL

01

40

MUNICIPAL

AUXILIAR DE
ENFERMAGEM

08

40

MUNICIPAL

AUXILIAR EM SAÚDE
BUCAL

12

40

MUNICIPAL

CARGO EM COMISSÃO

06

40

MUNICIPAL

CONTADOR

01

40

MUNICIPAL

40

MUNICIPAL

FUNÇÃO/CARGO
AG. DE CONTROLE DE
ENDEMIAS
AGENTE
ADMINISTRATIVO
AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE
ASSISTENTE SOCIAL

ENFERMEIRO

QUANTIDADE

19

FARMACÊUTICO

02

40

MUNICIPAL

FISCAL

03

40

MUNICIPAL

FONOAUDIÓLOGO

01

40

MUNICIPAL

MÉDICO

10

40

MUNICIPAL

MÉDICO

14

HORISTA

CONVÊNIO HOS.
CARIDADE DE
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SANTIAGO
MÉDICO

02

20

MUNICIPAL

MÉDICO GINECOLOGISTA
E OBSTETRA

03

40

MUNICIPAL

MÉDICO PEDIATRA

01

20

MUNICIPAL

MÉDICO VETERINÁRIO

01

40

MUNICIPAL

MONITOR

01

40

MUNICIPAL

MOTORISTA

16

40

MUNICIPAL

NUTRICIONISTA

02

40

MUNICIPAL

ODONTÓLOGO

12

40

MUNICIPAL

ODONTÓLOGO

05

30

MUNICIPAL

OPERÁRIO

02

40

MUNICIPAL

PEDREIRO

01

40

MUNICIPAL

PSICÓLOGO

08

40

MUNICIPAL

PSICÓLOGO

01

20

MUNICIPAL

RECEPCIONISTA

02

40

MUNICIPAL

SECRETÁRIA DE SAÚDE

01

40

MUNICIPAL

SERVENTE

03

40

MUNICIPAL

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM

27

40

MUNICIPAL

TÉCNICO EM FARMÁCIA

3

40

MUNICIPAL

TELEFONISTA

1

30

MUNICIPAL
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5.2 GESTÃO FINANCEIRA
Tem como objetivo prestar assistência financeira, direta e imediata à
Secretaria Municipal da Saúde na coordenação e integração das ações de saúde. É
responsável pela execução, acompanhamento e monitoramento das atividades de
gerenciamento dos recursos da Secretaria da Saúde.
Principais atividades:
-

Controle do faturamento e pagamentos aos prestadores;

-

Rotinas iniciais necessárias para o encaminhamento da
liquidação e pagamento dos empenhos a serem realizadas
pela Secretaria da Fazenda;

-

Consolidação de dados gerenciais para o acompanhamento
da execução orçamentária da Secretaria, por meio de
relatórios
contábeis,

financeiros

elaborados

evidenciando

as

a

partir

receitas,

dos

dados

despesas

e

rendimentos dos programas específicos de cada esfera de
governo;
-

Suporte para tomada de decisões estratégicas, buscando
sempre alavancar resultados;

-

Desenvolver e implementar medidas e projetos com vistas
ao crescimento da arrecadação, através do aumento da
produção ambulatorial, para se obter o retorno financeiro e
aumento dos repasses governamentais.
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Tabela 7 - Indicadores do Ente Federado
Indicador Transmissão Única
Participação da receita de impostos na
receita total do Município
Participação das transferências
intergovernamentais na receita total do
Município
Participação % das Transferências para
a Saúde (SUS) no total de recursos
transferidos para o Município
Participação % das Transferências da
União para a Saúde no total de recursos
transferidos para a saúde no Município
Participação % das Transferências da
União para a Saúde (SUS) no total de
Transferências da União para o
Município
Participação % da Receita de Impostos e
Transferências Constitucionais e Legais
na Receita Total do Município
Para Fins de Cálculo do Percentual da
LC141/2012
Despesa total com Saúde, em R$/hab,
sob a responsabilidade do Município, por
habitante
Participação da despesa com pessoal na
despesa total com Saúde
Participação da despesa com
medicamentos na despesa total com
Saúde
Participação da desp. com serviços de
terceiros - pessoa jurídica na despesa
total com Saúde
Participação da despesa com
investimentos na despesa total com
Saúde
SUBFUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
SUBFUNÇÕES VINCULADAS
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Participação das transferências para a
Saúde em relação à despesa total do
Município com saúde
Participação da receita própria aplicada
em Saúde conforme a LC141/2012

2013

2014

2015

2016

13,51 %

13,26%

13,48%

11,47%

65,61 %

61,58%

62,17%

63,69%

13,76 %

13,66%

12,34%

11,93%

78,80 %

72,64%

85,97%

79,32%

22,97 %

21,44%

22,53%

20,30%

60,21 %

57,88%

58,53%

50,98%

R$ 340,39

R$ 382,40

R$
419,64

R$
457,12

55,57 %

54,36%

53,96%

57,08%

9,23 %

7,89%

5,29%

7,74%

18,73 %

22,74%

24,07%

24,56%

4,14 %

1,92%

4,11%

0,31%

25,59 %
73,34 %
54,88 %
15,96 %
0,00 %
0,07 %
2,42 %
0,00 %
1,07 %

0,16%
99,84%
72,66%
20,81%
4,58%
0,08%
1,70%
0,00%
0,00%

0,00%
100,00%
75,22%
20,82%
1,90%
0,12%
1,94%
0,00%
0,00%

44,46 %

43,90%

38,14%

43,66%

18,70 %

19,47%

19,31%

20,58%

59,22 %

Fonte: SIOPS
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Tabela 8 - Receitas do Fundo Municipal da Saúde
FONTE

2013

2014

2015

2016

Municipal

9.593.547,98

10.831.851,80

11.461.093,48

13.183.469,91

Estadual

1.623.845,75

2.341.915,09

1.414.696,84

1.914.965,33

Federal

6.035.311,91

6.172.624,85

6.966.281,66

8.016.729,42

Total

17.252.705,64

19.346.391,74

19.842.071,98

23.115.164,66

Fonte: MGS (Monitoramento da Gestão em Saúde)

Tabela 9 - Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e
Serviços Públicos de Saúde
ITENS

Receita de
Impostos –
Vinculada
conforme a LC
141/2012 - em R$
(A)
Despesas com
Recursos
Próprios em
Ações e Serviços
de Saúde - em R$
(B)
Recursos
Próprios
aplicados em
Ações e Serviços
de Saúde - em %
(C=B/A x 100)
Despesa Total
com Ações e
Serviços de
Saúde por
habitante - em R$
Despesa com
Recursos
Próprios em
Ações e Serviços
Saúde por
habitante - em R$

Executado no
Exercício de
2013/
6° Bimestre

Executado no
Exercício de
2014/
6º Bimestre

Executado no
Exercício de
2015/
6º Bimestre

Executado no
Exercício de
2016 /
6°
Bimestre

50.964.312,41

56.071.860,55

61.899.237,05

66.666.920,96

9.529.884,24

10.915.584,64

11.955.097,48

13.725.973,17

18,70

19,47

19,31

20,58

340,11

382,24

419,64

457,12

188,31

215,63

236,10

271,01

Fonte: SIOPS
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5.3 CONTROLE SOCIAL NO SUS
O Controle Social é um dos fundamentos do SUS, estabelecido na
Constituição de 1988. É uma forma de aumentar a participação popular no
gerenciamento da saúde. O Conselho Municipal de Saúde (CMS) desempenha esse
importante papel no controle social na saúde, é a participação de sociedade
organizada na administração da saúde, criado pela lei nº 26 de 04/06/91, com
atribuição de controle e fiscalização das políticas públicas, inclusive nos seus
aspectos econômicos e financeiros. O Conselho de Saúde é um espaço democrático
de discussões e defensor do SUS.
É composto por 24 conselheiros titulares de saúde e seus
respectivos suplentes, representantes de entidades da sociedade civil organizada e
órgãos públicos, distribuídos em três segmentos: usuários, trabalhadores de saúde,
gestores e prestadores de serviços ao SUS, com paridade do segmento do usuário
ante os demais segmentos.
O CMS é formado por plenária, que se constitui no órgão máximo de
deliberação e compreende reuniões ordinárias mensais e extraordinárias quando
necessário. Estas ocorrem na sala de reuniões da Secretaria de Saúde e são
abertas ao público.
Faz-se presente sempre que solicitado em reuniões, eventos,
Conferências Municipais e Estaduais, que envolvam saúde e assuntos que
entendam ser relevantes ao mesmo.
Durante o ano atua como fiscalizador dos serviços ofertados em
saúde no município, através de visitas aos mesmos, estas equipes são constituídas
por membros do CMS voluntariamente, buscando a melhoria da saúde no município.
A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza todo ano recursos
financeiros para serem utilizados pelo CMS, para aperfeiçoamento, aprimoramento e
participação em Conferências fora do município, entre outros através de dotação
orçamentária específica. O Conselho de Saúde é um aliado da Secretaria Municipal
de Saúde na busca de um sistema de saúde melhor para todos.
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6 DEFINIÇÃO DOS PROBLEMAS PRIORITÁRIOS
O município de Santiago possui um estágio de gestão semiplena,
bem como os demais municípios pertencentes a região da 4ª Coordenadoria de
Saúde com sede no município de Santa Maria, está dividida em 02 regiões de
saúde, Entre Rios, com 11 municípios e Verdes Campos, com 21 municípios.
O município de Santiago possui 11 Unidades de Estratégia de
Saúde da Família (ESF), com uma cobertura de 74,93%, estando apenas o centro e
a área rural ainda descoberta. Das 11 Estratégias de Saúde da Família, 08 possuem
profissional dentista e auxiliar de saúde bucal.
O início deste trabalho de acreditar na proposta de governo de
equipes de Estratégia de Saúde da Família teve início há 13 anos, tendo como
proposta inicial a implantação de 02 equipes de Estratégia de Saúde da Família.
Com o passar do tempo mais unidades foram construídas e muito se
trabalhou para que a população entendesse a proposta de um modelo não mais
centrado no médico e sim uma lógica de cuidar das pessoas de forma a prevenir e
promover saúde, e não apenas ofertar consultas médicas.
Atualmente ainda nos deparamos com a insatisfação do usuário que
busca apenas a consulta médica, os exames e medicamentos, e que responsabiliza
toda a sua saúde ao poder público, deixando muitas vezes o dever do autocuidado
esquecido.
Com a proposta no ano de 2015 da Planificação da Saúde da
Atenção Primária visualizou-se uma mudança na organização das práticas de saúde
ofertadas pelos serviços na atenção primária, onde estava crescente a demanda
reprimida para as especialidades, agravamento das doenças crônicas, falta de
planejamento das ações, falta de integração com a atenção secundária, insatisfação
dos usuários com o atendimento ofertado, além de outros fatores.
Também contribuiu para as equipes de saúde visualizarem a
importância da Atenção Primária como ordenadora dos serviços em saúde, sendo
ela a porta de entrada para todas as demandas, onde as redes acontecem a partir
dela, onde a pessoa pertence a um território e deve retornar a ele e continuar sendo
acompanhada por ele, mesmo que necessitando de um serviço de média e ou alta
complexidade.
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Toda esta proposta para a Atenção Primária é muito bem-vinda, mas
muda uma conduta de serviço realizada e ofertada até o presente momento. O ano
de 2016 foi de capacitações envolvendo todos os profissionais das unidades de
saúde, totalizando 06 oficinas promovidas pela Secretaria Estadual de Saúde e
Conselho Nacional de Secretários (CONASS) em parceria com a Coordenadoria
Regional de Saúde.
E hoje estamos buscando que esta proposta se concretize,
atualmente contamos com 02 Unidades de Estratégia de Saúde da Família como
unidade laboratório, acompanhadas por tutores com horários protegido para o
suporte técnico junto aos profissionais na implantação dos processos de trabalho,
sendo que muitas das mudanças ocorridas já estão sendo desenvolvidas
informalmente pelas demais unidades de Estratégia de Saúde da Família.
A gestão municipal enfrenta problemas com recursos humanos
insuficientes, alto índice de pessoal na folha de pagamento, alto índice de
absenteísmo, reenquadramento de função, o que prejudica e torna morosas as
atividades e propostas de mudança.
A implantação de mais Equipes de Saúde da Família para uma
cobertura de 100% no município está diretamente atrelada ao alto custo da saúde e
os baixos índices de repasses financeiros e defasagem dos mesmos.
Uma legislação frágil e lenta frente às necessidades que diariamente
surgem na saúde, uma judicialização constante e crescente de serviços de
obrigação do Estado, de média e alta complexidade, que são contratualizados pelo
mesmo, mas que não atendem a demanda. Muitos dos recursos financeiros
destinados a atenção básica são bloqueados judicialmente para atender uma única
pessoa para um serviço de média e ou alta complexidade (cirurgias, consultas
especializadas, internações, medicamentos,...), onde os recursos disponíveis para
os programas de saúde terminam sendo gerenciados pelo poder judiciário e não por
quem de direito.
Trabalhamos diariamente com uma ambulância terapia, onde os
serviços de média e alta complexidade estão concentrados nos grandes centros,
decorrentes de uma política concentradora e polarizada, o que traz enormes custos
financeiros em transporte, que gera alta manutenção das frotas, número insuficiente
de motoristas, custo em diárias de motoristas, custo com combustível, investimento
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para novos veículos pelo desgaste rápido em virtude do contínuo uso, além de o
risco constante de pessoas expostas nas estradas.
O Estado atualmente enfrenta uma crise financeira que além de
atingir seu quadro interno reflete diariamente nos municípios, os repasses
acontecem permanentemente atrasados e ainda com dívidas passadas até então
não pagas. Somos reféns de todos os serviços contratualizados por ele, os contratos
com prestadores são realizados pelo Estado, mas a não prestação de muitos e ou o
número insuficiente prestado a cada dia se tornam um dos maiores gargalos na
saúde, com uma demanda reprimida aumentando a cada dia.
Muitos dos prestadores de grande referência para os municípios da
nossa região verbalizam a não capacidade em ofertar determinados serviços
contratualizados com o Estado, o que reflete diariamente nos municípios.
O município de Santiago enfrenta dificuldades com a regulação dos
serviços de média e alta complexidade, não há um sistema eficiente ofertado pelo
Estado e que traduza com clareza a sua forma de funcionamento, os serviços
contratualizados com seus prestadores são ineficientes para a demanda necessária
dos municípios.
A crise instalada na saúde mental é visível em todos os municípios
da região, onde a busca por leitos psiquiátricos e clínicas de recuperação é
constante e a oferta insuficiente, trazendo a judicialização as nossas portas e
obrigando o alto investimento financeiro em serviços particulares.
Também o município de Santiago mantém um serviço de urgência e
emergência, anexo ao Hospital de Caridade, Pronto Socorro, e alguns serviços
especializados, através de um convênio, que têm um alto custo para os cofres
públicos e que retira da atenção básica recursos necessários para sua manutenção
e novos investimentos.
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7 DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

7.1 DIRETRIZ I- QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)
Objetivo1 - Fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS) como
coordenadora do cuidado e ordenadora das redes de atenção à saúde (RAS);
Objetivo 2 - Organizar a saúde secundária e terciária sob a lógica
das RAS;
Objetivo 3 - Fortalecer os sistemas de apoio e logísticos da RAS;
Objetivo 4 - Garantir a transversalidade das ações de promoção e
prevenção em saúde na RAS;
Objetivo 5 - Fortalecer a vigilância em saúde e o gerenciamento de
riscos e agravos à saúde como norteador das ações em saúde;
Objetivo 6 - Ampliar e qualificar a regulação em saúde através de
protocolos clínicos de apoio as RAS;
Objetivo 7 - Implantar mais uma Equipe de Saúde da Família na
área do centro, com definição de território;
Objetivo 8 - Disponibilizar um serviço médico e odontológico móvel
para atender a área rural de maior distância e dificuldades de acesso;
Objetivo 9 - Articular e qualificar a governança entre as regiões de
saúde;
7.2 DIRETRIZ II- FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO COMO PÓLO EM SAÚDE
Objetivo 1 - Fortalecer o município de Santiago em parceria com o
Hospital de Caridade como pólo em saúde através da implantação do serviço de
oncologia, cardiologia e credenciamento de 25 leitos de Cuidados Continuados
Integrados (CCI);
Objetivo 2 - Ofertar serviço de oftalmologia no Centro Materno
Infantil através do Projeto Teleoftalmo, sendo o município referência macrorregional;
Objetivo 3 - Implantar na Saúde do Homem um serviço de
cardiologia visando ser uma referência para a Região Entre Rios na área de média
complexidade;
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Objetivo 4 - Buscar junto ao Estado a regionalização dos partos
tendo o Hospital de Caridade como referência para municípios da região Entre Rios;
Objetivo 5 - Buscar junto ao Estado a implantação do Plano de
Urgência e Emergência na região de Saúde da 4º Coordenadoria de Saúde.
7.3 DIRETRIZ III - CONSOLIDAÇÃO DA GOVERNANÇA DA REDE DE ATENÇÃO
À SAÚDE NA GESTÃO DO SUS
Objetivo 1 - Articular junto ao Comitê de Saúde estratégias que
busquem responsabilizar judicialmente as esferas de governo de acordo com suas
responsabilidades;
Objetivo 2 - Diminuir os bloqueios judiciais municipais para suprir
serviços de média e alta complexidade, a partir do compartilhamento do processo de
gestão do SUS e de suas responsabilidades.
Objetivo 3 - Buscar junto ao Estado uma regulação de serviços de
média e alta complexidade claro, organizada, com uma funcionalidade que os
municípios não sejam reféns de mínimas cotas distribuídas de forma insuficiente e
pouco transparentes.
7.4 DIRETRIZ IV- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE
Objetivo 1 - Alimentar corretamente os sistemas de saúde e utilizar
os mesmos como fonte de informação para avaliar e monitorar os serviços em
saúde;
Objetivo 2 - Otimizar a rede lógica e fibra ótica existentes em todas
as unidades de saúde e instalar um sistema para interligar todos os serviços a fim de
melhorar a oferta de serviços e diminuir custos em saúde.

7.5 DIRETRIZ V- PARCERIAS E CONVÊNIOS DA SAÚDE COM OUTRAS
INSTITUIÇÕES E SERVIÇOS
Objetivo 1 - Manter a parceria entre a Prefeitura e Universidade
(URI), através da Clínica Soneto/NIEPE;
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Objetivo 2 - Manter a parceria entre a Prefeitura e Universidade
(URI), através do Centro de Práticas;
Objetivo 3 - Manter o convênio entre a prefeitura e o Asilo Santa
Isabel;
Objetivo 4 - Manter a parceria da Prefeitura através do Centro de
Zoonoses com a Associação de Proteção dos Animais (APA), viabilizando para um
futuro próximo a adaptação de um micro-ônibus em um Castra Móvel,
Objetivo 5 - Disponibilizar parceria com demais instituições de
ensino com cursos na área da saúde;
Objetivo 6 - Ofertar campo de estágio para a prática de ensino.
7.6 METAS E INDICADORES
Serão medidas e comprovadas as ações através indicadores oficiais
do DATASUS, Informes epidemiológicos, relatórios, fotos, editais.
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ANEXO I - PLANO PLURIANUAL (PPA)
Ampliar e qualificar a rede de atenção à saúde, articulando os diferentes
níveis de atenção, incentivando a integração das ações e dos serviços de saúde a
partir da atenção primária, fortalecendo a prevenção e a promoção, aprimorando o
acesso, promovendo a equidade e consolidando a regionalização da saúde.

OBJETIVO: Fortalecer a atenção primária garantindo acesso, humanização e
resolutividade às demandas sensíveis à mesma.

META 1: Ampliação das ações ofertadas e equipes de saúde bucal, contemplando
as seguintes ações:


Implantar equipes de saúde bucal nas três estratégias de saúde da família
que ainda não contam com o serviço



Nomear odontólogos e auxiliares em saúde bucal para as novas equipes



Manter a parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para serviço
odontológico



Manter as atividades de trabalho das equipes existentes e implantadas

META 2: Manutenção das equipes de saúde da família, contemplando as seguintes
ações:


Manter a equipe mínima de ESF;



Definir os processos de trabalho de acordo com os conceitos de planificação
nas unidades laboratório (João Evangelista e Missões) e expandir para as
demais estratégias;



Reduzir as internações sensíveis à atenção primária através do fortalecimento
de protocolos de serviços e Caderno de Atenção Básica;



Descentralizar o pré-natal de baixo risco para a atenção primária, por meio de
consultas compartilhadas entre a estratégia e o serviço de referência - Centro
Materno Infantil;



Fortalecer o vínculo das estratégias com o território através dos parceiros dos
ESF;



Implantar sistema (software) de saúde em todas as unidades;



Reestruturar as redes elétricas de unidades conforme necessidade e projetos
preexistentes;



Implantar o turno estendido, no mínimo uma vez por semana e de forma
progressiva, nas unidades de ESF;



Fortalecer o vínculo das estratégias com o território através dos parceiros dos
ESF;



Manter as equipes multiprofissionais (NASF) que atuam no âmbito das
estratégias de saúde da família



Manter a estrutura predial e de trabalho das unidades de estratégia de saúde
da família;

META 3: Manutenção do programa de Agentes Comunitários de Saúde,
contemplando as seguintes ações:


Manter as atividades dos agentes comunitários de saúde



Nomear novos agentes para as ESF onde houve exoneração

META 4: Manutenção do Centro Materno Infantil, contemplando as seguintes ações:


Manter as atividades de trabalho do Centro Materno Infantil



Fortalecer o protocolo materno-infantil através do Programa Rede Cegonha
em conjunto com as Estratégias de Saúde da Família, pela realização de
consultas compartilhadas



Matriciar as ESF no que se refere aos cuidados à criança, mulher e homem



Implantar serviço de cardiologia no Programa Saúde do Homem



Manter rede própria de apoio e diagnóstico (Ultrassom, ECG e outros)



Apoiar a Planificação da Média e Alta Complexidade com SES e CONASS

META 5: Manutenção do Serviço Integrado de Saúde/GTM, contemplando as
seguintes ações:


Manter as atividades dos profissionais que atendem nas dependências da
SMS



Estruturar o setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde



Qualificar o atendimento ao público, através da nomeação de servidores
efetivos



Criar vaga específica de regulador



Manter a estrutura física e predial da secretaria



Implantar controle para agendamentos de consultas e exames, através de
software específico

META 6: Aquisição de equipamentos e material permanente para a atenção
primária, contemplando as seguintes ações:


Equipamentos para os programas: Saúde Bucal, ESF, CMI, SIS/GTM, Casa
da Solidariedade



Equipamentos de processamento de dados



Equipamentos odontológicos e hospitalares



Equipamentos para implantação de software de gestão



Mobiliário e utensílios, dentre outros



Bens não incorporáveis a imóveis

META 7: Manutenção da Farmácia Básica, contemplando as seguintes ações:


Aquisição, distribuição, dispensação, acompanhamento da utilização de
medicamentos



Dispensação de medicamentos via AME (administrativo e judicial)



Dispensação de fraldas via GUD



Manutenção e acompanhamento da lista REMUME (Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais)

META 8: Manutenção da Casa da Solidariedade, contemplando as seguintes ações:


Manutenção das atividades da Casa da Solidariedade



Manter a estrutura física e predial

META 9: Qualificação profissional, contemplando a seguinte ação:


Realizar capacitações para os profissionais da 4ª Coordenadoria Regional de
Saúde por meio de cursos, seminários e/ou conferências, dentre outros

META 10: Ampliação de parcerias na atenção primária, contemplando as seguintes
ações:


Firmar/manter parcerias com instituições privadas, filantrópicas e de ensino



Firmar/manter parceria com a Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões para NIEPE (Núcleo Interdisciplinar de Ensino,
Pesquisa e Extensão) e CEPP (Centro de Estágio e Práticas Profissionais)

3.2 REDE DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

OBJETIVO: Intensificar e fortalecer com a rede, ações de cuidado à criança e ao
adolescente nas escolas da rede pública e privada.

META 1: Manutenção do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde do
Escolar – PMAISE, contemplando as seguintes ações:


Manter as atividades de trabalho do programa



Realizar consultas oftalmológicas



Realizar atividades/ações dentro do Programa de Alimentação e Nutrição



Disponibilizar óculos às crianças atendidas

3.3 ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Instrumentalizar com a Planificação a atenção primária para melhor
resolutividade das demandas

META 1: Redução dos gastos com demandas judiciais, contemplando as seguintes
ações:


Garantir o atendimento das demandas judiciais



Criar o Comitê de Saúde com o objetivo de diminuir a judicialização em saúde

META 2: Redução dos custos em demanda reprimida, contemplando as seguintes
ações:


Garantir o atendimento das demandas reprimidas através da aquisição de
medicamentos não básicos, insumos, procedimentos hospitalares e
ambulatoriais (consultas, exames, fisioterapias, oxigenoterapia, dentre outros)



Aquisição de medicamentos não básicos para o Asilo Santa Isabel

META 3: Manutenção das parcerias na atenção especializada, contemplando as
seguintes ações:


Suprir a demanda reprimida por serviços prestados à população para
assistência em média e alta complexidade - Consórcio Intermunicipal da
Região Centro (CIRC)



Apoiar o Hospital de Caridade Santiago como polo microrregional de saúde



Apoiar o projeto de oncologia do Hospital de Caridade Santiago



Apoiar o Hospital Regional de Santa Maria como referência na especialidade
de traumatologia



Apoiar a implantação do Plano de Urgência e Emergência para o Hospital de
Caridade de Santiago



Apoiar a implantação do Cuidado Continuado integrado no Hospital de
Caridade de Jaguari



Apoiar o Hospital Regional de Santa Maria como referência na planificação da
atenção primária para condições crônicas como diabetes e hipertensão

META 4: Manutenção do transporte de pacientes, contemplando as seguintes ações:


Garantir o deslocamento de pacientes a outros centros de atendimento



Manter as atividades de trabalho

META 5: Manutenção do atendimento de urgência e emergência, contemplando as
seguintes ações:


Qualificar o atendimento na área de urgência e emergência



Manter as atividades de trabalho do Pronto Socorro Municipal

3.4 PÓLO MICRORREGIONAL DE SAÚDE

OBJETIVO: FORTALECER O MUNICÍPIO DE SANTIAGO COMO PÓLO DE SAÚDE
NA REGIÃO ENTRE-RIOS (11 MUNICÍPIOS)

META 1: Manutenção de exames laboratoriais e citopatológicos, contemplando a
seguinte ação:


Manter a descentralização de laboratórios oferecendo exames laboratoriais de
finalidade diagnóstica e citopatológicos aos municípios da microrregião Entre
Rios

META 2: Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO,
contemplando a seguinte ação:


Manter as atividades de trabalho do CEO

META 3: Manutenção do CAPS AD, contemplando as seguintes ações:


Manter as atividades de trabalho e estrutura física e predial do CAPS AD



Elaborar projeto de construção de sede unificada dos CAPS, para buscar
recursos financeiros

META 4: Manutenção do Programa SAMU, contemplando as seguintes ações:


Prestar o atendimento de urgência e emergência, por meio da celebração de
convênio ou parceria



Manter as atividades de atendimento e a estrutura veicular do programa

META 5: Aquisição de equipamentos e material permanente para o Pólo
Microrregional, contemplando a seguinte ação:


Adquirir equipamentos para manutenção dos projetos que compõem o Pólo
Microrregional (CEO, CAPS AD, SAMU)

3.5 LINHAS DE CUIDADO A PARTIR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

OBJETIVO: FORTALECER POLÍTICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À
POPULAÇÃO, DIMINUINDO AGRAVOS SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA

META 1: Manutenção do CAPS Nossa Casa, contemplando as seguintes ações:


Manter as atividades de trabalho e estrutura física e predial



Elaborar projeto de construção de sede unificada dos CAPS, para buscar
recursos financeiros



Estudar a viabilidade de implantação de CAPS Infantil no município

META 2: Manutenção das ações de Vigilância Sanitária, contemplando a seguinte
ação:


Manter as atividades de trabalho

META 3: Manutenção das ações vigilâncias epidemiológica/ambiental/saúde do
trabalhador, contemplando as seguintes ações:


Manter as atividades de trabalho e estrutura física e predial das vigilâncias



Manter atividades/ações de combate à proliferação do mosquito Aedes
Aegypti



Manter as atividades/ações do Centro de Zoonoses



Manter estrutura física e predial do Centro de Zoonoses



Adaptação de veículo - Castramóvel

META 4: Manutenção da política municipal DST/Aids, contemplando as seguintes
ações:


Manter atividades/ações preventivas relacionadas a DSTs, HIV e Hepatites
Virais



Prestar assistência à população em estado de vulnerabilidade

META 5: Aquisição de equipamentos e material permanente para vigilâncias,
contemplando a seguinte ação:



Adquirir equipamentos e materiais permanentes para manutenção dos
projetos que compõem as vigilâncias (Sanitária, Epidemiológica)

META 6: Apoio e custeio aos CAPS, contemplando a seguinte ação:


Incentivar a promoção de oficinas terapêuticas e atividades com os pacientes
dos CAPS

META 7: Aquisição de equipamentos e material permanente linhas de cuidado,
contemplando a seguinte ação:


Adquirir equipamentos e materiais permanentes para manutenção dos
projetos que compõem as linhas de cuidado (CAPS Nossa Casa, DST/AIDS)

3.6 GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO

OBJETIVO: MANTER OS SERVIÇOS DE APOIO AOS SETORES QUE COMPOEM
A SECRETARIA DE SAÚDE

META 1: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde,
contemplando a seguinte ação:


Manter as atividades de trabalho e estrutura física e predial

META 2: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde, contemplando as seguintes
ações:


Manter as atividades de trabalho do Conselho Municipal de Saúde enquanto
órgão de Controle Social



Realizar Conferência Municipal de Saúde

3.7 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO:

MANTER OS SERVIÇOS

ESPECIALIZADOS POR

MEIO

MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO

DA

META 1: Apoio à manutenção do CIRC, contemplando a seguinte ação:


Manter as atividades de trabalho e pagamento de pessoal

3.8 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO – INOVAR

OBJETIVO: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL
META 1: Aquisição de equipamentos e material permanente – SMS, contemplando a
seguinte ação:


Manter as atividades de trabalho e pagamento de pessoal

META 2: Aquisição de veículos – SMS, através das seguintes ações:


Aquisição de veículo para transformação em unidade móvel de saúde



Aquisição de veículo para transformação em castramóvel



Aquisição de veículo para transporte de pacientes e para unidades básicas de
saúde

META 3: Capacitação, treinamentos e visitas técnicas - SMS, contemplando as
seguintes ações:


Capacitar servidores para o exercício de suas atividades



Participação de reuniões de trabalho de todos os programas

META 4: Publicidade legal e institucional – SMS, contemplando as seguintes ações:


Divulgar programas e projetos da Secretaria Municipal de Saúde



Divulgar atos oficiais e legais do município

META 5: Fomento e elaboração de instrumentos de consulta e participação popular
– SMS, contemplando a seguinte ação:


Estimular a participação comunitária nos processos de gestão pública, tais
como audiências públicas, conferências, planejamento estratégico
comunitário, dentre outros

ANEXO II - III FÓRUM MUNICIPAL PRO-DESENVOLVIMENTO DE SANTIAGO
- III Fórum Municipal Pró-Desenvolvimento de Santiago realizado entre os dias 24 e
26 de abril de 2017, no Centro de Tradições Gaúcha Coxilha de Ronda:


Demandas ESF’s como atendimento insuficiente, horários diferenciados, turno
estendido ou agendamentos;



Interação com a comunidade para conhecimento das demandas;



Qualificação e especialização dos serviços;



Saúde Mental Estruturada para atendimento à crianças e adolescentes;



Regulação: Alta complexidade – Equipe Qualificada;



Estruturação do Pronto Atendimento Municipal, com implementação de
prontuário;



Fortalecendo-se com o Tele Saúde que para diminuir especialidades;



Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos.



Unidade móvel rural para atendimento em saúde no interior com compromisso
e cadastro e estruturas atendimento da população rural.



Médico só para interior nos dois turnos;



Pronto Atendimento Pediátrico e clínica 24hs;



Maior número de Agente de Controle de Endemias;



Investimentos em Saúde Mental - separar espaços físicos/ local e ambulatório
de saúde mental- CAPS;



Zoonoses - castra móvel e mais um veterinário;



Mais médicos;



Melhorar acompanhamento da saúde da criança (atenção básica);



Manter a comunidade inteirada sobre os serviços;



Melhorar a qualidade do acesso e acolhimento;



Dinamizar fluxo de atendimento (demanda espontânea);



Reciclagem dos profissionais de saúde (principalmente médicos);



CAPS infantil (implantação);



Integração de cuidados promovendo a interdisciplinaridade e
intersetorialização entre Escola, CRAS e ESFs.

