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Introdução 
 

A saúde está baseada nos princípios e diretrizes do SUS conforme a Lei 8080/90 

que são: universalidade, eqüidade, integralidade e resolutividade dos serviços básicos de 

saúde, ambulatorial e de distribuição de medicamentos, erradicação progressiva das 

doenças, buscando sempre por meio de políticas públicas o bem-estar social dos 

munícipes. 

O Plano Municipal de Saúde constitui o instrumento de gestão mais importante do 

Sistema Único de Saúde (SUS), definindo as intenções e os resultados que serão 

buscados pela gestão no próximo quadriênio. Com base nesta premissa do Planejasus, na 

Lei complementar 141/2012 e no Relatório Anual de Gestão, a equipe de Planejamento da 

Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ângelo deu início ao processo de elaboração do 

Plano Municipal de Saúde 2014-2017, delineando uma proposta que foi prontamente 

acolhida pela 7º Conferência Municipal de Saúde de Santo Ângelo, 1º Simpósio do Comitê 

de Gestão Estratégica e Participativa em Saúde e o Conselho Municipal de Saúde (CMS). 

Assim, coordenou uma série de encontros que tiveram ampla participação de atores 

sociais de forma transparente e democrática na Conferência Municipal de Saúde. O 

entendimento era de que mais do que cumprir uma legislação, era preciso estar 

compromissado com sua elaboração e embasá-lo tecnicamente a partir dos problemas 

relacionados às condições de saúde, à organização institucional e às tecnologias 

disponíveis para enfrentá-los. Assim, o resultado aqui apresentado expressa os anseios e 

o grau de amadurecimento político dos profissionais de saúde, dos técnicos que atuam 

junto à gestão e da sociedade representada pelo Conselho Municipal de Saúde. 

Entretanto, é necessário reiterar que o Plano apenas demarca um caminho a ser seguido 

pela gestão e representa o início de uma nova etapa de esforços para concretizá-lo, tirá-lo 

da gaveta, buscando torná-lo real nos próximos 1.460 dias. Para que isso aconteça, a 

participação de todos os sujeitos interessados na consolidação de um SUS ético, 

igualitário, universal e de qualidade é fundamental! 
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Objetivos 
 

 Objetivo Geral: 
 

A Secretaria Municipal de Saúde tem por objetivo, priorizar e investir na saúde 

preventiva, com a ampliação de programas que desenvolvem atividades em saúde, 

buscando a promoção, proteção e recuperação da saúde da população de Santo Ângelo. 

 

Objetivos Específicos: 
 
 
- Garantir a todos o acesso aos serviços de saúde, aperfeiçoando o sistema de 

Municipalização da Saúde; 

- Ampliar a Estratégia Saúde da Família e agentes comunitários de saúde; 

- Desenvolver Programas eficientes de Planejamento Familiar; 

- Garantir de forma plena e integralizada as ações específicas da atenção básica ao nível 

das instâncias executoras do SUS; 

- Expandir e implantar uma sistemática de atenção desenvolvendo ações, educativo-

preventivas em saúde da mulher, saúde da criança e adolescente, saúde mental, saúde do 

idoso, saúde bucal, vigilância sanitária, Diabettes melitus, AIDS, Tuberculose, Hanseníase 

e demais políticas a serem implantadas e/ou implementadas; 

- Desenvolver uma política de capacitação dos recursos humanos na rede municipal 

(NUMESC); 

- Garantir condições ideais de Biossegurança aos usuários e trabalhadores do SUS; 

- Proporcionar ao usuário sempre que necessário o tratamento de urgência; 

- Garantir ao usuário transporte com segurança a nível municipal e intermunicipal; 

- Implementar projetos para diminuir a Mortalidade Infantil em convênios com instituições 

que atuem nestes seguimentos; 

- Apoiar e valorizar as entidades filantrópicas e o Conselho Municipal de Saúde; 

- Apoiar a manutenção em funcionamento dos serviços do Hospital Santo Ângelo; 

- Descentralizar os serviços de saúde, oferecendo ao usuário atendimento próximo a sua 
residência. 
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Dados de Identificação do Municipio. 
 
 

Santo Ângelo  é um município brasileiro localizado no estado do Rio Grande do Sul. 

Pertence à mesorregião do Noroeste Rio-Grandense e à microrregião de Santo Ângelo. É 

o maior município da região das Missões, com 76.304 habitantes segundo o censo 

de 2010. 

 

A "Capital das Missões", como é chamado, destaca-se como um centro de serviços 

públicos, por sediar vários órgãos das esferas estaduais e federais. Terra com história 

riquíssima e belezas naturais e arquitetônicas, Santo Ângelo desponta novamente como 

um dos pólos do Noroeste do Rio Grande do Sul, mostrando sua beleza e potencial. 

 

Santo Ângelo faz parte dos chamados Sete Povos das Missões e suas origens 

remontam ao período espanhol, sendo parte dos povoados criados nos 

séculos XVII e XVIII por padres jesuítas espanhóis nos atuais territórios do 

Brasil, Argentina e Paraguai. 

 

 

História 

 

A redução de Santo Ângelo Custódio  (ou Sant'Angel Custódio ) foi fundada 

em 1706 pelo padre belga Diogo de Haze, da Companhia de Jesus. Acredita-se que 

primeiramente a redução foi instalada nas proximidades da forqueta dos 

rios Ijuí e Ijuizinho. Em 1707, teria sido transferida para o atual centro histórico da cidade. 

 

A redução de Santo Ângelo Custódio foi consagrada ao Anjo Custódio das Missões, 

o protetor de todos os povos missioneiros, portanto era chamada também de Sant'Angel de 
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la Guardia, como consta em alguns documentos espanhóis da época. Obteve grande 

desenvolvimento econômico e cultural, beirando os 8 mil habitantes no seu apogeu. 

 

Destruída a partir de 1756 com a chamada Guerra Guaranítica, a região ficou 

abandonada por quase cem anos. Por volta de 1830começaram a ser distribuídas 

sesmarias para paulistas, iniciando-se assim um repovoamento da região. Emancipada 

de Cruz Alta em 22 de março de 1873, Santo Ângelo possuía um vasto território, 

ultrapassando os 10 mil km² de área. 

 

No final do século XIX grandes levas de imigrantes chegaram à Santo Ângelo. 

Alemães, italianos, poloneses, russos, holandeses, letãos, entre outros grupos vindos da 

Europa. Foi ponto de partida da Coluna Prestes, movimento que atravessou o país lutando 

por melhores condições sociais. 

 

Durante o século XX, especialmente no período entre os anos de 1930 a 1979, a 

cidade apresentou enorme desenvolvimento econômico e industrial, vindo a possuir mais 

de 90 mil habitantes. Nos anos 80, diversas emancipações ocorreram, retalhando o 

território de Santo Ângelo e reduzindo-o a menos de 10% do território original. Além das 

emancipações uma quebra geral nas indústrias locais provocou uma grande emigração. 
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Análise Situacional Geral do Município. 
 

 
 

Caracterização do território 
 
Área  Densidade demográfica  
681,19 km² 112,02 hab/km² 
IDHM 2010 Ano de instalação  
0,772 1873 
Faixa do IDHM  Microrregião  
Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799) Santo Ângelo 
População (Censo 2010)  Mesorregião  
76275 hab. Noroeste Rio-Grandense 
 
 

IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
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Componentes 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Santo Ângelo é 0,772, 

em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 

0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,138), seguida por Renda e por Longevidade. Entre 1991 

e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,184), seguida por Longevidade e por Renda. 

 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus c omponentes - Santo Ângelo - RS  
 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
 
 
Evolução 
 
Entre 2000 e 2010 o  IDHM passou de 0,685 em 2000 para 0,772 em 2010 - uma taxa de 

crescimento de 12,70%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o 

IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 27,62% entre 

2000 e 2010. 

Entre 1991 e 2000 O IDHM passou de 0,568 em 1991 para 0,685 em 2000 - uma taxa de 

crescimento de 20,60%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o 

IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 27,08% entre 

1991 e 2000. 
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Entre 1991 e 2010 Santo Ângelo teve um incremento no seu IDHM de 35,92% nas últimas 

duas décadas, abaixo da média de crescimento nacional (47%) e abaixo da média de 

crescimento estadual (37%). O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância 

entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 47,22% 

entre 1991 e 2010. 

 

 
Evolução do IDHM - Santo Ângelo – RS 
 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
 
 
 
Ranking 
 

Santo Ângelo ocupa a 210ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 

municípios do Brasil, sendo que 209 (3,76%) municípios estão em situação melhor 

e 5.356 (96,24%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 496 

outros municípios de Rio Grande do Sul, Santo Ângelo ocupa a 29ª posição, sendo 

que 28 (5,65%) municípios estão em situação melhor e 468 (94,35%) municípios 

estão em situação pior ou igual. 
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 Demografia e Saúde 
 

População 
 

Entre 2000 e 2010, a população de Santo Ângelo teve uma taxa média de 

crescimento anual de -0,06%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de 

crescimento anual foi de 0,68%. No Estado, estas taxas foram de 1,00% entre 2000 

e 2010 e 1,01% entre 1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 

1,02% entre 1991 e 2000. Nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização 

cresceu 11,99%. 

 
População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de  Urbanização - Santo Ângelo – RS 
 
 

 
 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
 
 

Estrutura Etária 
 

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência de Santo Ângelo passou de 51,14% 

para 44,21% e a taxa de envelhecimento evoluiu de 7,35% para 9,66%. Entre 1991 e 2000, 

a razão de dependência foi de 58,42% para 51,14%, enquanto a taxa de envelhecimento 

evoluiu de 6,02% para 7,35%. 

 

O que é razão de dependência?  

Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais 
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(população dependente) em relação à população de 15 a 64 anos (população  

potencialmente ativa). 

 

O que é taxa de envelhecimento? 
Razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população total. 

 

Estrutura Etária da População - Santo Ângelo - RS  
 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
 
 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
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Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

Longevidade, mortalidade e fecundidade 
 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em Santo 

Ângelo reduziu 30%, passando de 15,7 por mil nascidos vivos em 2000 para 10,9 por mil 

nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das 

Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil 

em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do país eram 12,4 e 16,7 

por mil nascidos vivos, respectivamente. 

 

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Santo Ânge lo – RS 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Santo Ângelo, 

a esperança de vida ao nascer aumentou 6,7 anos nas últimas duas décadas, passando 

de 70,1 anos em 1991 para 73,8 anos em 2000, e para 76,8 anos em 2010. Em 2010, a 

esperança de vida ao nascer média para o estado é de 75,4 anos e, para o país, de 73,9 

anos. 
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Determinantes e Condicionantes de Saúde 
 

Educação 
 

Crianças e Jovens 
 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados 

ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do município e 

compõe o IDHM Educação.  

 

          No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na 

escola  cresceu 28,20% e no de período 1991 e 2000, 127,01%. A proporção de crianças 

de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensi no fundamental  cresceu 16,45% 

entre 2000 e 2010 e 20,74% entre 1991 e 2000.  

 

          A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental 

completo  cresceu 29,45% no período de 2000 a 2010 e 45,36% no período de 1991 a 

2000. E a proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo  cresceu 

21,99% entre 2000 e 2010 e 115,55% entre 1991 e 2000. 

Fluxo Escolar por Faixa Etária - Santo Ângelo – RS 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
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  1991 2000 2010 

% de 5 a 6 anos na escola 32,02% 72,69% 93,19% 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do 
fundamental ou com fundamental 
completo 65,92% 79,59% 92,68% 

% de 15 a 17anos com fundamental 
completo 37,30% 54,22% 70,19% 

% de 18 a 20anos com 
médiocompleto 18,52% 39,92% 48,70% 

Fonte: Atlas Brasil 2013 

 

 

Fluxo Escolar por Faixa Etária - Santo Ângelo - RS - 2010 
 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
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  Santo Ângelo Estado Brasil 

% de 5 a 6 anos na escola 93,19% 79,90% 91,12% 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do 
fundamental ou com fundamental 
completo 92,68% 89,59% 84,86% 

% de 15 a 17anos com fundamental 
completo 70,19% 61,13% 57,24% 

% de 18 a 20anos com 
médiocompleto 48,70% 43,79% 41,01% 

Fonte: Atlas Brasil 2013 

 
 
Nota-se que Santo Ângelo em 2010 ficou muito acima da média nacional e estadual. 

 

Frequência escolar de 6 a 14 anos - Santo Ângelo - RS – 2010 
 

 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

Em 2010, 72,87% dos alunos entre 6 e 14 anos de Santo Ângelo estavam cursando 

o ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 2000 eram 69,78% e, em 

1991, 57,80%. 

 

 

 

Frequência escolar de 15 a 17 anos - Santo Ângelo -  RS - 2010 
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Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
 

Entre os jovens de 15 a 17 anos, 41,92% estavam cursando o ensino médio regular 

sem atraso. Em 2000 eram 32,14% e, em 1991, 18,54%. 

 

Frequência escolar de 18 a 24 anos - Santo Ângelo -  RS – 2010 
 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 
 

Entre os alunos de 18 a 24 anos, 22,22% estavam cursando o ensino superior em 
2010, 16,36% em 2000 e 7,85% em 1991.  
 
Nota-se que, em 2010 , 0,96% das crianças de 6 a 14 anos não freqüentavam a 
escola, percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 14,53%. 
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População Adulta 
 
 

A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a 

conhecimento e também compõe o IDHM Educação.  

 

          Em 2010, 57,98% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o 

ensino fundamental e 40,00% o ensino médio. Em Rio Grande do Sul, 56,29% e 37,73% 

respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das 

gerações mais antigas e de menos escolaridade.  

 

          A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 5,31% nas 

últimas duas décadas. 

 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

 

Anos Esperados de Estudo 
 

Os anos esperados de estudo indicam o número de anos que a criança que inicia a 

vida escolar no ano de referência tende a completar. Em 2010, Santo Ângelo tinha 11,02 

anos esperados de estudo, em 2000 tinha 10,81 anos e em 1991 10,78 anos. Enquanto 

que Rio Grande do Sul tinha 10,00 anos esperados de estudo em 2010, 10,25 anos em 

2000 e 10,25 anos em 1991. 
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Renda 
 

A renda per capita média de Santo Ângelo cresceu 104,31% nas últimas duas 

décadas, passando de R$458,26 em 1991 para R$650,63 em 2000 e R$936,27 em 2010. 

A taxa média anual de crescimento foi de 41,98% no primeiro período e 43,90% no 

segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per 

capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 9,97% em 1991 para 

6,65% em 2000 e para 1,79% em 2010.  

 

          A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini passou de 0,58 em 1991 para 0,58 em 

2000 e para 0,54 em 2010. 

 

O que é Índice de Gini?   É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta 

a diferença entre os  rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo 

que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja,todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa 

completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 

 

Renda, Pobreza e Desigualdade - Santo Ângelo – RS 

 
   Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
 

Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da Pop ulação - Santo Ângelo - RS 

 
   Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
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Trabalho 
 

Taxa de Atividade e de Desocupação 18 anos ou mais – 2010 
 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
 
 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade  da população de 18 anos ou mais (ou 

seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 

67,25% em 2000 para 69,15% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de 

desocupação  (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que 

estava desocupada) passou de 12,58% em 2000 para 4,94% em 2010. 

 

Ocupação da população de 18 anos ou mais - Santo Ân gelo – RS 
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Nível educacional dos ocupados 
 

 
 
 

Rendimento médio 
 

 
 
 
 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 10,46% 

trabalhavam no setor agropecuário, 0,03% na indústria extrativa, 10,40% na indústria de 

transformação, 7,71% no setor de construção, 1,56% nos setores de utilidade pública, 19,92% 

no comércio e 47,88% no setor de serviços. 

 

Economia 
 

A base da economia do município está na exploração agropecuária. Os principais 

produtos cultivados são soja, milho e trigo. Na pecuária, destacam-se as criações de 

bovinos e suínos. 

 

A cidade possui um comércio bem estruturado, conta com inúmeras opções no setor 

de prestação de serviços, bons locais para entretenimento e lazer, boa gastronomia e 

hotelaria. O turismo é importante atividade econômica no município. 

 

O principal evento do município é a Fenamilho Internacional, que é uma feira de 

destaque estadual realizada a cada dois anos. Objetiva divulgar a produção agrícola, 

industrial e comercial do município, além de contar com atrações artístico-culturais e outros 

eventos paralelos. Além disso, existe a Mostra de Produtos Industrializados e o Festival 
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Cidade das Tortas, que buscam evidenciar o potencial econômico e gastronômico do 

município. 

 

Santo Ângelo possui população de 76.205 (2012), densidade demográfica de 112 

hb/km². Pib Per Capita de 13.982,97 (2010), a população em extrema pobreza esta em 

2.74% segundo o último levantamento em 2010. 

 

Condições de Vida e Ambiente 
 

Indicadores de Habitação - Santo Ângelo – RS 
 

 
 
 
 

O município de Santo Ângelo possui aproximadamente 30.000 domicílios, segundo 

dados do cadastramento da Vigilância Ambiental do município. Existem bairros populares, 

no qual as casas foram construídas por projetos habitacionais, como o Pilau, Pilau 2, 500 

anos. 

 

A Secretaria Municipal de Habitação, através de programas e ações busca 

minimizar o déficit e beneficiar as famílias de baixa renda, através de construção de 

unidades habitacionais, melhorias habitacionais e geração de lotes urbanizados.  

 

Os Projetos Habitacionais beneficiarão muitas famílias, as compras das áreas foram 

feitas com recursos do município, mas para a construção das moradias há recursos 

federais como o Programa Minha Casa Minha Vida. 
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Outra ação desenvolvida pela secretaria é o Programa de Banco de Materiais no 

qual tem como objetivo atender a famílias que perderam suas casas em incêndios, 

vendavais, ou outras intercorrências. 

 

O tratamento da água do município de Santo Ângelo está dividido em duas estações 

de tratamento, sendo que uma está localizada no Bairro São Carlos que é abastecido pelo 

rio Ijuí e a outra na rua Andradas é abastecido pelo rio Itaquarinchin, este tratamento é 

bastante eficiente e realizado pela CORSAN.  

 

Há disponibilidade de água suficiente para o consumo, porém, destaca-se como 

fator preocupante à qualidade da água e o fator do desperdício. 

 

 
 

Organização Social 
 

Segundo dados da Secretaria Geral do município de Santo Ângelo existem 

inúmeras entidades representativas da comunidade atuando na luta por melhores 

condições de vida, essas entidades podem denominar-se com uma organização não 

governamental (ONG) ou uma Sociedade Civil de Interesse Público (OSIPS) uma 

instituição religiosa ou filantrópica, que atuam no movimento comunitário e social, onde 

procuram buscar defender a cidadania dos moradores. 

 

a. Núcleos Comunitários: em cada bairro existe uma diretoria formada por 

representantes da comunidade e eleitos por estes. Bairro Meller Norte, 

Bairro Vier; Distrito União, São Pedro e Timbaúva, Bairro Rogowski, Bairro 

Olavo Reis, Bairro José Alcebíades de Oliveira, Bairro Colméia, Bairro 

Ditz, Lajeado do Cerne, Associação dos Moradores de Conjunto 

Habitacional João da Jornada Fortes, Bairro Kurtz, Distrito Atafona, Barra 

do São João, Rincão dos Meotti, Bairro Rosa, Bairro Santa Santa Bárbara, 

Bairro Zeferino, Bairro Tesche, Ilha Grande, Três Sinos, Sabiá, Alegre, 

Bairro Santo Antônio, Bairro Nova, Bairro Piratini, Bairro Radins, Distrito 
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Fenamilho, Bairro Subuscki, Bairro Dido, Bairro Boa Esperança, Bairro 

Jarí, Bairro Pascotini, Bairro Sepé, Henrique Licht (Olhos D’Agua), Ilha 

Grande, Distrito do Comandai, Bairro Panazollo, Paraíso e Braga, Lageado 

Micuim, Bairro Moscon, São João, Bairro Oliveira, Ressaca da Buriti, 

Bairro Assistencial Braga, Bairro Harmonia, Bairro São Pedro, Bairro Fava, 

Bairro 27eso Cavalheiro, Buriti, Bairro Alvorada, Bairro Aurora, Bairro Dr. 

João Goulart, Rincão dos Rorattos, Bairro Missões, Ressaca da Atafona, 

Bairro Santa Fé, Cristo Rei, Bairro Antero Rosa, Bairro Dido 2, Bairro Pró-

Morar, Bairro Pilau, Bairro Haller, Bairro Santa Clara, Bairro São Carlos, 

Bairro Maria Ritter, Bairro Ipiranga, Bairro Dorneles, Lajeado das Pombas, 

Bairro Aliança, Bairro Vera Cruz, Rincão dos Mendes, Bairro Garibaldi 

Carrera Machado, Bairro Castelarim. 

 

b. Clube de Mães: os Clubes de Mães são coordenados pela Secretaria 

Municipal de Trabalho e Ação Social tendo em cada um deles uma 

diretoria como representante. Orquídea Branca, Paz e Amor, Bairro Santa 

Bárbara, Margaridas, Carinho, Esther Shroeder, Cantinho da Amizade, 

Unidas para Vencer, Alegrentese, Lírio dos Vales, Laços da Amizade, São 

João, Bairro Maria Ritter, Rincão do Sossego, Sagrada Família, Cantinho 

da Felicidade, Amor Perfeito, Unidas para Sempre, Unidas Venceremos, 

Bairro João Goulart, Odão Felipe Pippi, Raio do Sol, Bairro Assistencial 

Braga, Cantinho da Amizade, Odalia Picollo, Raio do Luar, Nossa Senhora 

Aparecida, Lageado Micuin, Rainha do Lar, Mulher Gaúcha, Terceira 

Idade, Meninas do Brasil, São Marcos, Flor do Campo, Bom Jesus, Santa 

Catarina, Bairro Dido. 

 

c. Associações:  Missioneira de Aeromodelismo, Barbeiros, Cabelereiros e 

Sinilares, União dos Corredores da Rua Santo Ângelo, SOS Vida, 

ASADEF, Conservacionista Santo Ângelo, UESA, Desbravadores 

Missioneiro, Gaúcha de Floricultores Missioneiro, Gaúcha de Floricultores 

de Santo Ângelo, Escoteiros do Ar Ventos do Sul, Produtos de 

Hortigranjeiros e Produtos Coloniais, Gaúcha de Montanhismo, ARADEF, 

Grupo de Escoteiros Medianeira, Recreativa Santa Bárbara, AAPASA, 

Santo Angelense de Proteção de Animais, IESA, Policiais Militares das 
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Missões, AEROCLUBE Santo Ângelo, APAAR, Supervisores de Educação 

do RS, Associação Santo-Angelense dos Pequenos e Médios Comerciais, 

Moradores do Bairro Pippi e Adjacentes, Missioneira de Desenvolvimento 

Mentalo, Supermercados, Escotismo do Grupo Medianeira, Moradores do 

Bairro Ipê, COHAB, Federação Econômica Brasil, Argentina e Paraguai, 

Motoqueiros, Legislativos das Missões, Ciclistas, Pais e Amigos de Surdos 

de Santo Ângelo, APICULTORES, SEBRAE, ABO, Calçadão da rua 25 de 

julho, CUT Missões, Missioneira de Contabilistas, APLEGLESA, ARAO, 

Funcionários Públicos Municipais, Aposentados e Pensionistas, ACPM 

Regional,Galeria das Lojas das Fábricas, ACISA, AMEA, APOCSA, SPC, 

DCE da URI,  Jovem a Assistência ao Idoso, Brique da Praça Leônidas 

Ribas, Portadores de Lesões por Esforços Repetidos, Hospitais das 

Missões, AMRIGS local, CEDEDICA, Tribunal Arbitral de Santo Ângelo, 

Rádio Clube, ARFOM, CLUGESA, SENASA, Núcleo Missioneiro. 

 

d. Entidades Governamentais e não´governamentais:  Rio Grande 

Energia, Centro de Atividades SESI, Albergue Estadual de Santo Ângelo – 

SUSEPE, Escritório Regional da Secretaria de Obras Públicas e 

Saneamento, América Latina Logística Rede Ferroviária, Receita Federal, 

Agência de Correios e Telégrafos, SENAC, Junta Comercial, Agência de 

Educação Profissional SENAI, CORSAN, Fazenda Estadual em Santo 

Ângelo, Divisão de Manutenção Eletromecânica, Unidade da CESA, 

Divisão da Criança e Adolescente (CASE), EMATER, IBGE, 

Coordenadoria Nacional de Metereologia, Normatizações e Qualidade 

Industrial (IMNETRO), 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, UNIMED 

Missões, IBAMA, CIE-E, SESC, Agência Florestal Regional, Presídio 

Regional, Agência da Previdência Social (INSS), Agência Local do 

IPERGS, Inspetoria Veterinária Secretaria de Estadual da Agricultura, 

DETRAN, SINE.     

e. Clubes de Serviços:  Loja Maçônica Luz da Serra, Loja Maçônica 

Renascença IV, Distrito L – 9 LIONS Internacional, Loja Maçônica 

Fraternidade Missioneira, LEO Clube Cidade, Lions Clube Tiaraju, Rotary 

Cube, LIONS Clube Universitário, Rotaracy Clube, Rotary Norte, Rotary 

Clube Santo Ângelo, Loja Maçônica Cruz de Lorena, LIONS Clube Centro.  
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f. Clubes Sociais:  SASA, CASUSA, AABB, Clube 28 de Maio, Clube 

Comercial, SER Santo Ângelo, SAUNA, Sociedade Aquática Parque das 

Oliveiras, Grêmio Aquático Galerno, CIMISA, Clube Gaúcho. 

 

g. Segurança Pública:  Centro de Operações, Corpo de Bombeiros, 3ª 

Delegacia Regional Penitenciária, Delegacia de Polícia Federal, Delegado 

de Proteção à Criança e ao Adolescente, Polícia Civil, 27º Batalhão da 

Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual. 

h. Militares:  10ª Circunscrição do Serviço Militar e Com. De Guarnição, 10º 

Batalhão de Comunicações Divisionário, Depósito de Subsistência, Posto 

Médico de Guarnição de Santo Ângelo. 

 

i. Tradicionalismo:  CTG Voz dos Pampas, CTG 20 de Setembro, Grupo 

Folclórico Madrugada do Rio Grande, Grupo Folclore Sinuelo do Rio 

Grande, 3ª Região Tradicionalista, GDF Os Farroupilhas, GTF Aparício 

Borges, CTG Os Legalistas, CTG Tio Bilia, CTG A Volta dos Farrapos. 

 

j. Cartórios:  1º Tabelionato, Serviço de Registro de Imóveis, 2º Tabelionato, 

Registro Civil. 

 

k. Entidades de Classe:  Lar do Menino Júlio Padoim, Centro de 

Acolhimento Martinho Lutero, POPSA, Centro de Promoção da Vida Dr. 

Willy Gatz, Casa da Amizade, Grupo de Lazer Lírio das Missões, Lar da 

Velhice Susana Wesley, Centro de Formação São José, Retiro dos Idosos 

Universina Carrera Machado, Grupo Vida, Centro de Formação São José, 

Promotoras Legais Populares, Liga de Feminina de Combate ao Câncer, 

Lar da Velhice Izabel Oliveira Rodrigues, Pastoral da Criança. 

 

l. Hospitais:  Santo Ângelo, Unimed 

 

m. Clero:  3ª Igreja do evangelho Quadrangular, Igreja Batista Salén, Igreja Só 

o Senhor e Deus, Igreja Pentecostal Mistérios da Fé, Igreja Assembléia de 

Deus, Igreja Evangélica Pentecostal Visão de Deus, Sociedade 

Missioneira Padre Kentenich, Diocese Angelopolitana, União Municipal 
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Espírita, Igreja Adventista 7º Dia, Igreja Batista Nacional, 4ª Igreja do 

Evangelho Quadrangular, Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Igreja 

Batista Brasileira, Igreja Pentecostal “O Brasil para Cristo”, Igreja 

Evangélica Luterana, Igreja Evangélica Confissão Luterana do Brasil, 

Igreja  Presbiteriana Renovada, Igreja Evangélica Vencer com Jesus, 

Paróquia Santo Antônio, Instituto Missioneiro de Teologia, Paróquia 

Sagrada Família, Paróquia Catedral, Igreja do Evangelho Quadrangular, 9ª 

Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Nova Vida em Cristo, 1ª Igreja 

Batista, Igreja Metodista.  

 
 
 

Vulnerabilidade Social 
 

Entre 2000 e 2010, houve uma redução de diversos indicadores que evidenciam a 

situação de vulnerabilidade social. Houve redução do percentual de crianças fora da 

escola, de pessoas entre 15 e 24 anos vulneráveis à pobreza e da taxa de atividade de 

crianças de 10 a 14 anos. Chama a atenção o aumento da proporção de mulheres de 10 a 

14 anos que tiveram filhos, de 0,31% a 0,38%. 

 

Crianças e Jovens 

 
 
Família 
 

 
 
Trabalho e Renda 
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Condição de Moradia 
 

 
 
 
 

Em relação ao tratamento de esgoto, existe para a comunidade da COHAB, um 

sistema que seria bastante eficiente, mas que não está sendo utilizado com toda a sua 

capacidade e possibilidade, pois teria que funcionar 24 horas por dia e só funciona em 

horário comercial. A maior parte da cidade não está contemplada com o serviço de 

tratamento de esgoto e nem de coleta do mesmo conforme podemos comprovar nos 

indicadores acima. 

 
 

Organização do Sistema de Saúde 

 

Regionalização da Saúde 
 

A partir de 2012 o Rio Grande do Sul esta dividido em trinta Regiões de Saúde 

(Resolução CIB no 555/2012). Entende-se por Região de Saúde o “espaço geográfico 

continuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de 

identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 

transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 

execução de ações e serviços de saúde” (Decreto Presidencial no 7.508/2011). 

 

Cada Região de Saúde contempla ações e serviços de atenção básica, urgência e 

emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e 

vigilância em saúde. Também conta com uma Comissão Intergestores Regional – CIR, 

responsável pelo planejamento e pactuação regional. 

 

O município de Santo Ângelo pertence a região 11 Sete Povos das Missões. 

Região 11 – Região de Saúde Sete Povos das Missões 
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 Região de Saúde Sete Povos das Missões (R11), RS, 2012. 

 
Fonte: ASSTEPLAN/SES/RS 

1-Santo Ângelo; 2- Porto Xavier; 3- Pirapó; 4- Roque Gonzáles; 5- São Pedro do Butiá; 6- 

Salvador das Missões; 7- Cerro Largo; 8- Ubiretama; 9- Guarani das Missões; 10- Sete de 

Setembro; 11- Garruchos; 12- Sao Nicolau; 13- Dezesseis de Novembro; 14- Rolador; 15- 

Mato Queimado; 16- Caibate; 17- Vitoria das Missões; 18- Entre-Ijuis; 19- Eugenio de 

Castro; 20- Sao Miguel das Missões; 21- São Luiz Gonzaga; 22- Bossoroca; 23- Santo 

Antonio das Missões; 24- São Borja. 

 

A Região Sete Povos das Missões e composta por 24 municípios e possui uma 

população de 285.107 habitantes (IBGE, 2011). 

 

Santo Ângelo faz parte da 12a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). 

 

O aprofundamento do processo de descentralização deve enfatizar a regionalização 

e o aumento da equidade, buscando a organização de sistemas de saúde funcionais  

envolvam todos os níveis de atenção, não necessariamente confinados aos territórios 

municipais e, portanto, sob a responsabilidade coordenadora da SES . Além da lógica 

político-administrativa de delimitação dos sistemas de saúde, que assegura a 

indivisibilidade dos territórios municipais e estadual no planejamento da rede e a 

autonomia dos entes governamentais na gestão, é fundamental considerar para a definição 
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do papel da SES e de cada SMS no sistema funcional, as noções de territorialidade na 

identificação de prioridades de intervenção e de organização de redes de assistência 

regionalizadas e resolutivas, bem como as capacidades técnicas operacionais necessárias 

ao exercício das funções de alocação de recursos, programação físico-financeiras, 

regulação do acesso, contratação de prestadores de serviços, controle e avaliação. 

 

Pacto pela Saúde - COAP (Contrato Organizativo da A ção Pública da Saúde)  
 

O COAP, como instrumento de gestão compartilhada, tem a função de definir entre 

os entes federativos as suas responsabilidades no SUS, permitindo, a partir de uma região 

de saúde, uma organização dotada de unicidade conceitual, com diretrizes, metas e 

indicadores, todos claramente explicitados e que devem ser cumpridas dentro de prazos 

estabelecidos. Tudo isso pactuado com clareza e dentro das práticas federativas que 

devem ser adotadas num Estado Federativo.  O contrato vem garantir uma gestão 

compartilhada que pressupõe planejamento e entres outros deverá identificar as 

necessidades de saúdes locais e regionais. 

Decreto 7.508/2011 

 

Art.33 - O acordo de colaboração entre entes federativos para organização de rede inter-

federativa de atenção à saúde será firmado por meio do Saúde COAP. 

 

Art.34 - O objetivo do COAP é a organização e a integração das ações e dos serviços de 

saúde, sob a responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde, com a 

finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuário.  

 

Art.35 - O Contrato Organizativo de Ação Pública definirá responsabilidades individuais e 

solidárias dos entes federativos com relação às ações e serviços de saúde, os indicadores 

e as metas de saúde, os critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros 

que serão disponibilizados, a forma de controle e fiscalização da sua execução e demais 

elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. 
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Princípio e Diretrizes Políticas 

 

  O conceito amplo de Saúde adotado pela Constituição Federal de 1988, em seus 

artigos 196 a 200 e, pela Lei Federal n° 8080/90 implica maior responsabilidade do 

município em relação à saúde coletiva, tanto no que diz respeito às ações específicas, 

vacinação, vigilância sanitária, como às ações de outros setores da administração, defesa 

do meio ambiente, saneamento, desenvolvimento econômico e outros serviços públicos.  

   O SUS é entendido como um sistema de concepção moderna, articulado, de caráter 

público, com a capacidade para a solução de problemas de saúde individual e coletiva.  

  As atribuições dos serviços de saúde do município foram ampliadas, não só do 

ponto de vista da complexidade das ações, mas da própria gestão do sistema, em 

consonância com a demanda e com realidade urbana e rural da nossa cidade, haja vista 

que a lei que criou o SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, incorporou também o setor privado 

como prestador de serviços, subordinado-o à lógica do interesse público e disciplinando 

suas atividades em conformidade com os princípios legais do sistema. 

  O papel do gestor do Sistema municipal de saúde engloba atividades políticas e 

técnicas. No campo político, cabe ao gestor, primordialmente, operar as diretrizes gerais 

das políticas formuladas para o SUS no âmbito do município, atuando em parceria com o 

governo estadual e federal. 

  Também é função do gestor municipal articular o setor saúde com os outros setores 

de administração e da comunidade para que as questões correlacionadas com a saúde 

mereçam tratamento prioritário. Finalmente, cabe ao gestor manter abertos os canais de 

interação com a sociedade, a fim de assegurar sua participação comunitária e democrática 

nas decisões que lhe digam respeito, tendo como interlocutor com a sociedade, o 

Conselho Municipal de Saúde. 

  No campo técnico, para a aplicação adequada das políticas definidas, o gestor terá 

de lidar com questões relacionadas ao planejamento, controle, avaliação, administração, 

monitoramento, comunicação, organização e ao financiamento dos serviços de saúde, 

dando ênfase à estruturação administrativa, programação e orçamento e até o 

fornecimento adequado de insumos que garantam o funcionamento dos serviços em sua 

plenitude. 
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  Os princípios doutrinários do SUS no município de Santo Ângelo estão baseados 

nos preceitos constitucionais e são os seguintes: 

 

  Universalidade:  Garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer 

serviço de saúde, seja ele público ou contratado pelo poder público. 

  Equidade: Garantia de acesso de qualquer pessoa em igualdade de condições aos 

diferentes níveis de complexidade do sistema, de acordo com a necessidade que o caso 

requeira. Assim como, a garantia de que as ações coletivas serão dirigidas por prioridades 

amplas e publicamente reconhecidas. 

  Integralidade : Refere-se tanto ao homem quanto ao sistema de saúde, 

reconhecendo-se que cada qual se constitui numa totalidade. Assim, cada pessoa constitui 

um todo indivisível e membro de uma comunidade, da mesma forma às ações de 

promoção, proteção e recuperação de saúde, se constituem em um todo, não podendo ser 

departamentabilizados. As unidades constitutivas do sistema configuram também um todo 

indivisível, capaz de prestar assistência integral. 
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  A organização está baseada em: 

 

  REGIONALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO : Os serviços deverão ser organizados em 

níveis de complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica delimitada 

e com definição da população a ser atendida. 

  Devem oferecer e garantir a uma determinada população todas as modalidades de 

assistência, bem como acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando 

resolutividade, isto é, que sejam resolvidos os problemas. 

  O acesso à população à rede deverá se dar através dos serviços de nível primário 

de atenção, que precisam estar qualificados para atender e resolver os principais 

problemas. Os demais deverão ser referenciados aos serviços de maior complexidade 

tecnológica. 

  RESOLUTIVIDADE : É a exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento e 

surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja 

capacitado para resolver-lo até o nível de sua competência. 

  DESCENTRALIZAÇÃO : É entendida como a redistribuição do poder decisório, dos 

recursos e das competências quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários 

níveis de governo, a partir da idéia que, quanto mais perto do fato a decisão for tomada, 

mais chance haverá de acerto. Assim, o que é da alçada de um município, deve ser de 

responsabilidade do governo municipal, o que abrange um estado ou uma região estadual, 

deve estar sob responsabilidade do governo estadual, o que for de abrangência nacional, 

será de responsabilidade Federal. 

  Os municípios têm o dever e a responsabilidade na promoção das ações de saúde 

diretamente voltadas aos seus cidadãos. 

  PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS : É a garantia constitucional de que a população, 

através de suas entidades representativas, participará do processo de formulação das 

políticas de saúde e do controle de sua execução, em todos os níveis, desde Federal até o 

local. É a garantida da cidadania e do controle social da saúde pela sociedade civil 

organizada. 
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  Essa participação deve ocorrer, sistematicamente, nos conselhos de saúde, com 

representação paritária de usuários e governo, profissionais de saúde e prestadores de 

serviço. Outra forma de participação são as Conferências de Saúde, para definir 

prioridades e linhas de ação. 

  Deve ser considerado como elemento chave do processo participativo  e 

comunitário, o dever das instituições de oferecer as informações e conhecimentos técnicos 

em linguagem didática para que a população se posicione sobre as questões que dizem 

respeito à saúde. 

 

Organograma Secretaria Municipal de Saúde 
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Acesso a Ações e Serviços de Saúde  
 
 

O acesso universal aos serviços de saúde, além de ser uma garantia constitucional, 

é uma bandeira de luta dos movimentos sociais e passou a ser um dos elementos 

fundamentais dos direitos de cidadania no Brasil. Por este motivo, um dos grandes 

desafios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o acesso da população a ações e serviços 

de saúde de qualidade.  

 

O acesso qualificado se traduz na equidade, na humanização do cuidado, na 

integralidade da atenção e no atendimento em tempo adequado às necessidades 

individuais e coletivas. A adoção de modelo organizativo de ações e serviços, baseado em 

redes de atenção, que favoreçam a superação da fragmentação existente entre eles e o 

preenchimento de vazios assistenciais constituem o cerne do esforço a ser empreendido 

nos próximos anos. Tal organização deve permitir o atendimento das necessidades de 

saúde e o aperfeiçoamento da gestão, neste incluídos a eficiência do gasto e o 

financiamento adequado (Plano Nacional de Saúde – PNS, 2012-2015).  

 

Neste contexto, a estruturação e articulação da rede de atenção à saúde em Santo 

Ângelo visa à organização do sistema, dentro de um modelo de atenção com conceito 

amplo de saúde que direcione a intervenção e resposta às necessidades de saúde dos 

usuários. 

Acolhimento 
 

 De acordo com a Política Nacional de Humanização (PNH), acolhimento é definido 

como um “Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que 

implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a 

sua saída” (BRASIL, 2010). O acolhimento implica prestar um atendimento com 

resolutividade e responsabilidade, orientando, quando for o caso, o paciente e a família em 

relação a outros serviços de saúde para continuidade dos cuidados e estabelecendo 

articulações com outros serviços para garantir a eficácia dos encaminhamentos. 

 

No município, o acolhimento vem sendo acompanhado e estimulado por meio do 

NUMESC, curso e palestras com os servidores da saúde. 
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Atenção Primária em Saúde - APS 
 
 

Internacionalmente tem-se apresentado 'Atenção Primária à Saúde' (APS) como 

uma estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder de forma 

regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de uma 

população, integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e 

comunidades. Esse enunciado procura sintetizar as diversas concepções e denominações 

das propostas e experiências que se convencionaram chamar internacionalmente de APS. 

 

No Brasil, a APS incorpora os princípios da Reforma Sanitária, levando o Sistema 

Único de Saúde (SUS) a adotar a designação Atenção Básica à Saúde (ABS) para 

enfatizar a reorientação do modelo assistencial, a partir de um sistema universal e 

integrado de atenção à saúde. 

 

Considerada a principal porta de entrada do SUS, a Atenção Primária à Saúde 

(APS) fundamenta-se pela atuação sobre a promoção e prevenção da saúde, com foco 

nas causas mais prevalentes de agravos que acometem a população, além do manejo 

sobre as doenças existentes. Para cumprir essa atuação, precisa estar dispersa em 

quantidade e qualidade suficiente no território local, considerando os seus atributos 

(Starfield, 2002, p. 61):  

 

Atenção ao primeiro contato , que implica a acessibilidade do serviço pela 

população, que precisa perceber que o serviço está disponível para atendê-la;  

 

Longitudinalidade,  geradora de vínculo pelo reconhecimento do uso do serviço ao 

longo do tempo e pela cooperação mútua entre profissionais e usuários;  

 

Integralidade,  compreendida como arranjos desenvolvidos pelas equipes para que 

os usuários tenham garantidos todos os serviços os quais necessitam, o que inclui das 

redes de atenção e as referências assistenciais na saúde e também intersetoriais;  
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Coordenação (integração)  da atenção com foco na sua continuidade, valorizando 

e qualificando os prontuários como forma de reconhecer os problemas de saúde e sociais 

preexistentes do usuário (história pregressa) e também organizando as agendas 

assistenciais de forma a fortalecer o vínculo e a acessibilidade aos serviços ofertados na 

unidade e na rede de serviços. 

 

No município, instituir a Atenção Primária à Saúde (APS) como ordenadora do 

cuidado do usuário junto ao sistema de saúde tem se mostrado um desafio. 

 

Serviços ofertados na APS   

 

Em Santo Ângelo, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades de Saúde 

da Família (USF) compõem os principais serviços da esfera da APS. 

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 pessoas (2.400 a 3.000), localizadas em uma área geográfica 

delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta 

comunidade. 

De acordo com a Portaria Nº 2488/2011 são características do processo de trabalho 

das equipes de Atenção Básica: 

• Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das 

equipes; 

• Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com as 

necessidades de saúde da população, com a priorização de intervenções clínicas e 

sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de freqüência, risco, 

vulnerabilidade e resiliência. Inclui-se aqui o planejamento e organização da agenda de 

trabalho compartilhado de todos os profissionais e recomenda-se evitar a divisão de 

agenda segundo critérios de problemas de saúde, ciclos de vida, sexo e patologias 

dificultando o acesso dos usuários; 

• Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis; 
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• Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de 

necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade tendo em vista a responsabilidade 

da assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às 

urgências; 

• Prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita; 

• Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no domicílio, em locais do 

território (salões comunitários, escolas, creches, praças, etc.) e outros espaços que 

comportem a ação planejada; 

• Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da 

população, no desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e na busca por 

qualidade de vida pelos usuários; 

• Implementar diretrizes de qualificação dos modelos de atenção e gestão tais como a 

participação coletiva nos processos de gestão, a valorização, fomento a autonomia e 

protagonismo dos diferentes sujeitos implicados na produção de saúde, o compromisso 

com a ambiência e com as condições de trabalho e cuidado, a constituição de vínculos 

solidários, a identificação das necessidades sociais e organização do serviço em 

função delas, entre outras; 

• Participar do planejamento local de saúde assim como do monitoramento e a avaliação 

das ações na sua equipe, unidade e município; visando à readequação do processo de 

trabalho e do planejamento frente às necessidades, realidade, dificuldades e 

possibilidades analisadas; 

• Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de apoio social, voltados 

para o desenvolvimento de uma atenção integral; 

• Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social; e 

• Realizar atenção domiciliar destinada a usuários que possuam problemas de saúde 

controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção 

até uma unidade de saúde, que necessitam de cuidados com menor frequência e 

menor necessidade de recursos de saúde e realizar o cuidado compartilhado com as 

equipes de atenção domiciliar nos demais casos. 
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Programa Mais Médico 
 

O Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento 

aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais investimentos em infraestrutura 

dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde há 

escassez e ausência de profissionais. 

 

Pesquisa realizada pelo IPEA, em 2011, com 2.773 entrevistados revelou que 

58,1% da população apontou a falta de médicos como o principal problema do SUS. O 

Brasil possui apenas 1,8 médicos por mil habitantes. Esse índice é menor do que em 

outros países, como a Argentina (3,2), Portugal e Espanha, ambos com 4 por mil. Além 

disso, o país sofre com uma distribuição desigual de médicos nas regiões: 22 estados 

estão abaixo da média nacional. 

 

O município de Santo Ângelo aderiu em julho de  2013 ao Programa, sendo 

contemplado no 3º ciclo com 16 profissionais sendo: 1 intercambista (Argentina) e 15 

cooperados (Cuba). 

 

Segue abaixo a lista dos profissionais, respectivo RMS (registro junto ao Ministério 

da Saúde), CNES e Local de atuação. Lembramos que poderá haver remanejamento 

desses profissionais conforme necessidade desta Secretaria. 
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PROVAB – Programa de Valorização do Profissional da  Atenção Básica. 

 

Estimular e valorizar o profissional de saúde que atua em equipes multiprofissionais 

no âmbito da Atenção Básica e da Estratégia de Saúde da Família e levá-los para 

localidades com maior carência para este serviço. Com esse objetivo o Ministério da 

Saúde lançou, em conjunto com o Ministério da Educação, a portaria interministerial nº 

2.087, de 1º de setembro de 2011, que instituiu o Programa de Valorização do Profissional 

da Atenção Básica - PROVAB ao cotidiano brasileiro. 

 

O PROVAB prevê atuação de profissionais de saúde durante 12 meses em diversos 

postos de atuação pelo país, supervisionados por uma instituição de ensino, sendo 

obrigatória a participação em curso de especialização em Atenção Básica provido pela 

Rede UNA-SUS. Semanalmente o profissional terá 32 horas de atividades práticas nas 

Unidades de Saúde e 8 horas no curso de especialização. 

 
 
O município de Santo Ângelo aderiu  ao Programa de Valorização do Profissional da 
Atenção Básica em Janeiro de 2013, sendo contemplado no ano da adesão com 1 
profissional Dr. Carmo Eduardo Cardoso que atuava no ESF-Buriti interior, sendo 
descredenciado no decorrer do programa por motivos particulares. 
 
Já em 2014 fomos contemplado com mais 1 (um) médico a Dra. Bruna Burigo atuando até 
o momento no ESF-NOVA. 
 
 

Cartão Nacional do SUS – CARTÃOSUS 
 
       O cadastramento consiste no processo por meio do qual são identificados os usuários 

do Sistema Único de Saúde e seus domicílios de residência. 

 

       Por meio do cadastro será possível a emissão do Cartão Nacional de Saúde para os 

usuários e a vinculação de cada usuário ao domicílio de residência, permitindo uma maior 

eficiência na realização das ações de natureza individual e coletiva desenvolvidas nas 

áreas de abrangência dos serviços de saúde. 
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        O Cadastramento permite ainda a construção de um banco de dados para 

diagnóstico, avaliação, planejamento e programação das ações de saúde. A realização de 

um cadastramento domiciliar de base nacional, aliado à possibilidade de manutenção 

dessa base cadastral atualizada, pode permitir aos gestores do SUS a construção de 

políticas sociais integradas e intersetoriais (educação, trabalho, assistência social, tributos 

etc.) nos diversos níveis do governo. 

 

       O Cadastramento Nacional tem diversas outras vantagens, como representar um 

esforço de integração entre as informações para a organização básica e aquelas a serem 

utilizadas para a emissão de números de identificação necessários na implantação do 

Cartão Nacional de Saúde. Para a atenção básica, esse formato de cadastramento tem 

também várias vantagens. 

 

Assistência Farmacêutica 
 

“Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto 

individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso 

e o seu uso racional.” Política Nacional de Assistência Farmacêutica - PNAF - (BRASIL, 

2004). Fazem parte das ações logísticas o Ciclo de AF:  Seleção / Programação / 

Aquisição / Armazenamento / Distribuição / Dispensação O Ciclo de AF centraliza as ações 

no medicamento e garante o “acesso”. Já o “uso racional” centraliza as ações no usuário. 

Atenção Farmacêutica – Acompanhamento farmacoterapêutico do paciente que tem a 

finalidade de prevenir e resolver os PRM (problemas relacionados com o medicamento). 

 

Farmácia Básica  
 

Composta por 1 Farmacêutica Responsável Técnica para horário integral de abertura 

da farmácia 

Atribuições: seleção e revisão da lista básica, programação e aquisição de 

medicamentos, armazenamento e distribuição dos medicamentos aos outros postos 

de entrega, garantindo a qualidade do produto, controle de estoque, atendimento e 

orientação ao paciente, auxiliar os gestores no planejamento das ações da 
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Assistência Farmacêutica, promover o uso racional de medicamentos, treinar e 

capacitar os recursos humanos na dispensação de medicamentos, encaminhamento 

de compras de demanda judicial para medicamentos ou fraldas (via licitação), 

elaboração de material educativo. 

 

1 atendente turno integral – 

1 estagiária biomedicina IESA manhã  

1 técnica enfermagem turno manhã 

1 técnica enfermagem turno tarde  

Atribuições: Dispensação de medicamentos básicos, com orientação ao paciente. 

  

Setor de Autorizações de Medicamentos Judiciais 
 

1 Farmacêutica (mesmo da Farmácia Básica Central) 

 

O setor de autorizações de medicamentos judiciais do município, que hoje conta 

com 48 pacientes, mais as autorizações esporádicas, conforme a necessidade e a 

solicitação da Secretária de Saúde Claudete Cruz ou do Farm. Rodrigo Trevisan, são 

feitas conforme a legislação preconiza, com cotação de 3 farmácias.  

 

 

  

Setor de Dispensação de Fraldas Judiciais do Estado  e do Município 
 

1 Farmacêutica (mesmo da Farmácia Básica Central) 

 

O estado conta com 25 pacientes e o município com 40 pacientes (mais 33 

pacientes acamados cadastrados autorizados a retirar mensalmente as fraldas 

geriátricas), dando um total de 98 pacientes. 

 

Foi repassado para o almoxarifado, junto com os materiais de ambulatório, 

odontológicos e de limpeza com a servidora Ana Bandeira, em início de dezembro 

de 2013. 
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CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico-Almoxari fado dos Medicamentos)  
 

Composto por 1 farmacêutica (mesma da Farmácia Básica Central) e 1 estagiária 

biomedicina IESA turno tarde  

A CAF realiza o recebimento, guarda e distribuição dos medicamentos e 

lançamentos de transferências ou saídas no sistema Salutar para as 4 unidades de 

farmácia existentes atualmente, unidade móvel, 8 unidades de ESFs, Lar de idosos, 

SOS Vida, Fazenda Paraíso, Presídio, Susepe, entre outros. 

 

Farmácia Medicamentos do Estado ( Componente Especi alizado) 
 

1 Farmacêutica turno manhã (20h – contrato) 

1 técnica enfermagem turno manhã 

1 estagiária biomedicina IESA 

Atribuições: atendimento ao público, encaminhamento de medicamentos especiais, 

digitação dos processos novos e suas reavaliações (cada 6 meses), recebimento e 

conferência de mercadoria repassada do Estado. Atualmente atende mais de 2.800 

pacientes cadastrados no sistema AME. 

A lista de medicamentos especializados conta com 150 itens distribuídos em 287 

apresentações diferentes. Fórmulas nutricionais.  

Esse setor está funcionando juntamente com a 4ª unidade de Farmácia Básica, 

inaugurada em 04 de novembro de 2013. 

 

A nova unidade oferece 117 itens de medicamentos como os para hipertensão, 

diabete, antibióticos, antitérmicos, antialérgicos, antiparasitários, repositores hormonais, 

anticoncepcionais, corticóides, antianêmicos, antiácidos, broncodilatadores, antitussígenos 

e medicamentos controlados e entre outros. 

 

 

 

Unidade de 

Farmácia 

Pacientes 

Atendidos: 

 janeiro a 03 de 

Itens 

distribuídos 

(unidade) 

Valor em R$ 
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dezembro 2013 

Farmácia 

Básica Central 

60.525 4.499.588 342.980,88 

Farmácia 22 de 

Março 

36.521 3.218.306 259.123,46 

Farmácia CUS 10.981 962.336 51.277,75 

Farmácia 4ª 

Unidade – 

inaugurada em 

04 nov. 

568 47.780 3.881,04 

TOTAL 108.595 8.728.010 657.263,13    * 

 

* Esse valor refere-se somente as disensações no balcão da farmácia, digitados no 

sistema. Nesse valor não estão computadas as saídas de medicamentos para os 

ESFs, unidade móvel, SOS, Fazenda Paraíso, Presídio, CASE e outros. Também 

não estão computadas as dispensações fora do sistema, quando o paciente não 

tem cadastro, ou quando o sistema está fora. 

 

VALORES INVESTIDOS DE JANEIRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2 013: 

 

NOTA:  Segundo dados levantados podemos constatar q ue cada cidadão 

santo-angelense recebeu 110 unidades de medicamento /ano e que mais de 1 

vez/ano foram atendidas em nossas Farmácias Básicas . 

PACIENTES ATENDIDOS 108.595 1,38 

MEDICAMENTOS 

DISTRIBUIDOS 8.728.010 110,71 

 

População Santo Ângelo estimada 

2013: 78.836 

Fonte: IBGE 

 

- MEDICAMENTOS: R$ 896.671,12 (TEM MAIS R$ 46.679 EMPENHADOS POR 

RECEBER ATÉ O FINAL DO ANO) 
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- MATERIAL DE AMBULATÓRIO E INJETÁVEIS: R$ 94.688,95 

- AUTORIZAÇÕES DE JUDICIAIS E CASOS ESPECIAIS: R$ 24.695,75 

- LEITE 1º SEMESTRE: R$ 6.296,00 

- FRALDAS ADULTO E INFANTIL (JUDICIAIS E ALGUNS AUTORIZADOS): R$ 

20.237,46 

- TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE: R$ 61.252,00 

 

Saúde Bucal 
 

 

Integrando as readequações nos imóveis locados pela Administração de Santo 

Ângelo, o atendimento dos consultórios odontológicos da Secretaria de Saúde foi 

reorganizado. Até então a prestação deste serviço à população era realizada na avenida 

Venâncio Aires e passa acontecer em quatro locais e na Unidade Móvel. 

 

              Pela nova distribuição geográfica, os consultórios odontológicos garantem uma 

ampla cobertura de atendimento, evitando aos usuários grandes deslocamentos. Eunice 

esclareceu ainda que com as mudanças, os agendamentos serão realizados nos locais, 

onde os profissionais estão atuando.  

 

Novos Locais de Atendimentos: 

 

- Distrito União/Bairro Harmonia: Liliane Briese dos Santos, Everlei Hermes, Maríndia 

Farah e Simone Barbier 

- Centro Social Urbano (CSU): Marcos Marques, Isaias Schneider, Andrea Turra e Airan 

Zancan 

- Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Aliança: Katia Pippi Salomão 

- Unidade Móvel (exclusivo para a zona rural): Luiz Roberto Scholl 

- Pronto Atendimento do Posto da 22 de Março: Jeane Mildner, Alessandro Devicari e Arno 

Geier.  

Saúde de Mulher 
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A saúde da mulher busca a promoção e a prevenção da saúde feminina através da 

ampliação do acesso aos serviços da saúde e da melhoria da qualidade do atendimento à 

mulher, oferecendo serviços que visam atender seus interesses voltados para o cuidado 

humanizado e integral, vendo a mesma como um ser formado de corpo e alma, 

respeitando a sua cultura e a sua origem. 

 

Este programa está entre as prioridades da Secretaria, pois busca garantir o 

atendimento à mulher. Está localizado no Centro de Apoio à Mulher e a Criança – Sede da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Objetivos: 

 

- Garantir consultas de pré-natal com Médico e Enfermeira; 

- Identificar laboratórios e garantir realização de exames básicos e de seguimento do pré-

natal, assim como estabelecer referência e contrareferência para assistência ambulatorial 

e hospitalar à gestante de alto risco, em seu próprio território ou em outro município, 

mediante programação regional; 

- Estruturar e garantir o funcionamento da central municipal de regulação obstétrica e 

neonatal assim como o sistema móvel de atendimento pré e inter-hospitalar, se preencher 

os critérios de elegibilidade; 

- Alocar, complementarmente, recursos financeiros próprios para o desenvolvimento do 

programa; 

- Distribuir, a todas as unidades que realizam pré-natal, fichas de cadastramento da 

gestante e fichas de registro diário dos atendimentos da gestante no SISPRENATAL, 

distribuídas pelo Ministério da Saúde, com a devida seqüência numérica; 

- Ampliar as atividades de identificação e controle do câncer cérvico uterino e de mamas; 

- Desenvolver atividades de regulação da fertilidade humana, ampliando métodos e 

técnicas de planejamento familiar. 
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Saúde da Criança e Adolescente. 
 

O Programa Saúde da Criança e Adolescente visa à promoção, proteção e 

recuperação da saúde neste ciclo da vida, caracterizado pelo dinamismo do processo de 

crescimento e desenvolvimento respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), lei n° 8069, de 13 de julho de 1999. 

 

O conjunto de ações que compõem o que hoje denominamos política de atenção 

integral à saúde da criança iniciou, no final da década de 70, com cinco ações básicas de 

saúde preconizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização Pan-

Americana e Saúde (OPAS) e Ministério da Saúde (MS): o controle da doença respiratória, 

a terapia de reidratação oral, a vigilância do crescimento e desenvolvimento, o incentivo ao 

aleitamento materno e as imunizações, que tiveram grande impacto na redução da 

morbimortalidade infantil. 

 

Umas das diversas ações realizadas da Secretaria Municipal de Saúde podemos 

destacar o Programa Saúde na Escola em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, 

buscando aprimorar a atenção integral (prevenção, promoção, atenção e formação) à 

saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino público. 

 

Saúde do Idoso 
 
 

Embasado na  LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 que dispõe sobre o 

Estatuto do Idoso e dá outras providências. 

 

A politica Municipal de Saúde do Idoso, tem por objetivo garantir a Atenção Integral 

à Saúde das pessoas com 60 anos ou mais, promovendo a manutenção da capacidade 

funcional, a autonomia e a inserção na família e na comunidade, para um envelhecimento 

ativo e saudável. 

 

Para atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS)  a porta de entrada para o 

idoso é a Atenção Básica .  
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Idosos em situação de fragilidade, o acesso deve ser preferencialmente na 

modalidade Estratégia de Saúde da Família (ESF), por suas características de busca ativa, 

visitas domiciliares feitas por agentes comunitários de saúde, tendo como referência 

a rede de serviços especializada secundária e terciária. 

 

Atualmente a Coordenação do Programa Saúde do Idoso localiza-se na Sede da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 
 

Agentes Comunitários de Saúde 
 

O Programa Agentes Comunitários de Saúde tem objetivo de desenvolver ações 

com enfoque preventivo visando à promoção da saúde da população ao qual o programa 

abrange. 

O programa abrange quinze micro áreas, atendendo 2165 famílias, sendo 8 na área 

rural e 7 na área urbana. 

Comunidades atendidas: Ressaca da Buriti, Linha Independência, Cristo Rei, Linha 

Timbaúva, Distrito Sossego (parte), Comandai (parte), Colônia Municipal, Barra do São 

João, Restinga Seca, Rincão dos Mendes e Ilha Grande. 

Bairros atendidos: São Pedro, Aliança (parte), João Goulart, São Carlos, Kurtz, 

Centro Sul e Cristal. 

 

Ações Desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de S aúde: 

 

� Cadastrar as famílias de sua área, mantendo o cadastro sempre atualizado. 

� Identificar indivíduos e famílias em situações de risco 

� Realizar visitas domiciliares mensais 

� Colher dados para analise da situação das famílias acompanhadas 

� Desenvolver ações básicas de promoção da saúde e prevenção de doenças 

� Promover educação em saúde e mobilização comunitária para melhor a qualidade de vida 

� Incentivar a formação de conselhos locais de saúde 

� Participar do processo de programação e planejamento de ações 
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Informar da dinâmica social da comunidade, suas disponibilidades e necessidades. 

 

Primeira Infância Melhor 
 

Desenvolvido desde 2003, tornou-se Lei Estadual n.º12.544 em 03 de julho de 

2006. Programa institucional de ação socioeducativa voltado às famílias com crianças de 

zero até seis anos e gestantes, que se encontram em situação de vulnerabilidade social.  

 

           Tem como referência a metodologia do Projeto cubano “Educa a tu Hijo” do Centro 

de Referencia Latinoamerica para La Educación Preescolar (CELEP), de quem recebeu 

apoio para seu desenvolvimento.  

 

           Fundamenta-se teoricamente nos pressupostos de Vygotsky, Piaget, Bowlby, 

Winnicot e Brunner, além dos recentes estudos da Neurociência.  

 

           Está voltado para o desenvolvimento pleno das capacidades físicas, intelectuais, 

sociais e emocionais do ser humano, tendo como eixo de sustentação a Comunidade, a 

Família e a Intersetorialidade. 

 

            Objetivo:  Orientar as famílias, a partir de sua cultura e experiências, para que 

promovam o desenvolvimento integral de suas crianças desde a gestação até os seis anos 

de idade. 

 

EQUIPE DE VISITADORAS 
 
Ana Maria Benevides Pinheiro – Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 21 famílias. Escolaridade: Ensino médio 
completo. 
Ana Julci do Nascimento Pereira- Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 19 famílias. Escolaridade: Magistério/ Ensino 
Superior Incompleto. 
Aline Antunes – Carga Horária: 44 horas/ Monitora de 12 visitadoras. Escolaridade: 
Magistério/Ensino Superior Incompleto 

Cinara Maria dos Santos – Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 20 famílias. Escolaridade: Ensino Médio 
Completo 
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Eloisa Cavalheiro de Avila - Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 20 famílias. Escolaridade: Magistério/ Ensino 
Médio Completo 
Evanir Cordeiro de Campos - Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 20 famílias. Escolaridade: Ensino Médio 
incompleto 
Liziane Maria Fernandes Dorneles - Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias 
que atendem: Previsto 20 famílias, atende 17 famílias. Escolaridade: Pedagogia 

Maria Joaquina de Oliveira Santiago- Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias 
que atendem: Previsto 20 famílias, atende 16 famílias. Escolaridade: Ensino Médio 
Completo   
Maria Patrícia Bernardi – Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que atendem: 
Previsto 20 famílias, atende 19 famílias. Escolaridade: Pedagogia 

Marieli da Silva Rocha – Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que atendem: 
Previsto 20 famílias, atende 17 famílias. Escolaridade: Ensino Médio Completo 

Marlise Pinto da Silva - Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que atendem: 
Previsto 20 famílias, atende 20 famílias. Escolaridade: Ensino Médio Incompleto 

Nivia Maria  Brum-  Carga Horária: 44 horas/ Monitora de 13 famílias/ Escolaridade: 
Pedagogia 

Osmara Silvia de Almeida - Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 20 famílias. Escolaridade: Ensino Superior 
Completo 
Rosa Enilda Anchieta - Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que atendem: 
Previsto 20 famílias, atende 20 famílias. Escolaridade: Ensino Superior Incompleto 

Rosane Elvira Mendes Franco – Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 20 famílias. Escolaridade: Ensino Médio 
Completo 
Rosangela dos Santos Cabreira -  Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 21 famílias. Escolaridade: Ensino médio 
completo 
Roseli Piotrouski - Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que atendem: 
Previsto 20 famílias, atende 18 famílias. Escolaridade: Ensino Médio Completo 

Sandra de Fatima Uecker - Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 17 famílias. Escolaridade: Ensino Superior 
Incompleto 
Simara Rejane Silva Bastos – Carga   Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 19 famílias. Escolaridade: Ensino Médio 
Completo 
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Simone Wengrat - Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que atendem: 
Previsto 20 famílias, atende 19famílias. Escolaridade: Ensino Médio Completo 

Solaine Magali Gomes Dornelles – Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 20 famílias. Escolaridade: Ensino Superior 
Incompleto 
Solange dos Santos Cabreira-  Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 20 famílias. Escolaridade: Ensino Médio 
Completo 
Sônia Teresinha Bastos - Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 20 famílias. Escolaridade: Ensino 
Fundamental 
Susanne de David Milke - Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 19 famílias. Escolaridade: Ensino Médio 
Completo 
Tainá Escobar Sandri – Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que atendem: 
Previsto 20 famílias, atende 20 famílias. Escolaridade: Magistério/ Ensino Superior 
Incompleto 
Viviani de Oliveira Bueno- Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 18 famílias. Escolaridade: Ensino Médio 
Completo 
Fernanda Damião Pasternak- Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 20 famílias. Escolaridade: Ensino Superior 
Incompleto 
Luciana de Souza dos Santos- Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que 
atendem: Previsto 20 famílias, atende 20 famílias. Escolaridade: Ensino Superior 
Incompleto 
Adriana Herber- Carga Horária: 44 horas/ Número de famílias que atendem: Previsto 
20 famílias, atende 20 famílias. Escolaridade: Ensino Superior Completo 

 
 

Inverno Gaúcho (3º Turno) 
 

Através da Política de Incentivo Estadual à Qualificação da Atenção Básica em 

Saúde (Pies), a Secretaria de Saúde de Santo Ângelo prestou atendimento diferenciado 

nos meses de junho, julho, agosto e setembro. 

 

O objetivo principal do programa foi o enfrentamento às doenças respiratórias e 

características do inverno. 
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O atendimento diferenciado foi realizado em três pontos para facilitar o acesso da 

população ao serviço que foram: Pronto Atendimento Doutor Ernesto do Nascimento 

Sobrinho – “Posto da 22 de Março”, do Centro Social Urbano (CSU) e sede da Secretaria 

de Saúde foi estendido. 

 

          Nos quatro meses de funcionamento do terceiro turno da saúde pública em 2013 

foram atendidas 3.197 pessoas. Desse total, 1.255 eram crianças com até 12 anos e foram 

atendidas na Secretaria de Saúde, onde tinham atendimento preferencial com pediatra.  

 

Atenção à Saúde do Trabalhador 
 

Saúde do Trabalhador (ST) no município de Santo Ângelo é fundamentada na 

Portaria da RENAST nº2728/GM de 11 de novembro 2009 e Portaria MS/GM nº 1.823, de 

23/08/2012: Institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 

 

  A Saúde do Trabalhador constitui uma área da Saúde Pública que tem como objeto 

de estudo e intervenção as relações entre o trabalho e a saúde. Seus objetivos prioritários 

são a promoção e a proteção do trabalhador,  traduzida nas ações de vigilância dos riscos 

presentes nos ambientes e condições de trabalho, bem como a vigilância dos agravos 

(acidentes e doenças) decorrentes. Preocupa-se também com  a organização e prestação 

dos serviços assistenciais  aos trabalhadores vitimados com agravos decorrentes do 

trabalho, compreendendo procedimentos de diagnóstico, tratamento, notificação  e 

reabilitação de forma integrada e regionalizada no SUS. 

 

 Trabalhadores são todos os homens e mulheres que exercem atividades para 

sustento próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção no 

mercado de trabalho, nos setores formais ou informais da economia. Estão incluídos nesse 

grupo os indivíduos que trabalharam ou trabalham como empregados assalariados, 

trabalhadores domésticos, trabalhadores avulsos, agrícolas, autônomos, públicos, 

cooperativados e empregadores – particularmente, os proprietários de micro e pequenas 

unidades de produção. São também considerados trabalhadores aqueles que exercem 

atividades não remuneradas – habitualmente em ajuda a membro da unidade domiciliar 

que tem uma atividade econômica, os aprendizes e estagiários e aqueles, temporária ou 
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definitivamente, afastados do mercado de trabalho por motivo de doença, aposentadoria 

ou desemprego. 

 

Entre os determinantes da Saúde do Trabalhador estão compreendidos os 

condicionantes macro estruturais vinculados às questões sociais, políticas, econômicas e 

tecnológicas, além daqueles inerentes aos processos e ambientes de trabalho, tais como 

os fatores de  riscos ocupacionais – físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos 

- e aqueles decorrentes da organização laboral . Portanto, as ações de Saúde do 

Trabalhador têm como foco as mudanças nos processos de trabalho que contemplem as 

relações saúde-trabalho-doença em toda sua complexidade, por meio de uma atuação 

interdisciplinar, intersetorial e multiprofissional. 

 

Vigilância Epidemiológica e imunizações 
 
A Vigilância Epidemiológica é o sistema de coleta, análise e disseminação de informações 

relevantes para a prevenção e o controle de um problema de saúde pública. Encontra-se 

junto ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde em Santo Ângelo - RS, localizado na 

Avenida Brasil nº 2100, tendo como principais funções:  

• Notificação  

• Investigação 

• Medidas de controle 

• Análise dos dados 

• Divulgação dos dados 

• Alimentação dos sistemas de informação 

 

Equipe técnica: 01 enfermeira e 08 vacinadoras treinadas. 

 

A Vigilância Epidemiológica é responsável ainda pelo transporte de soros, sangue e 

outras amostras para análise no laboratório do Estado (LACEN) em Porto Alegre. Cadastro 

das amostras e recebimento dos resultados de exames, online através do sistema GAL. 

 

Realiza a investigação de óbitos fetais, infantis e materno, por meio de visitas 

domiciliares e investigação ambulatorial em clinicas ou unidades de saúde. 
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  O setor de imunizações é responsável pelo controle, estoque e a distribuição de 

imunobiológicos, fechamento do movimento mensal de imunobilógicos, bem como todo o 

planejamento e a organização das Campanhas de Vacinação.  

 

 As atividades das salas de vacinação são desenvolvidas por uma equipe de 

enfermagem, com funções definidas e com treinamento específico no manuseio, 

conservação e administração dos imunobiológicos. 

 

 O município possui 8 salas de vacinação, localizadas nos seguintes pontos: 

1) ESF do Bairro Rogowski  

2) ESF do Bairro Subuski 

3) ESF do Bairro Indubrás 

4) Centro Social Urbano  

5) Posto Dr. Ernesto Nascimento Sobrinho 

6) CAGES 

7) ESF do Bairro Nova 

8) ESF do Bairro São Carlos  

 

 No momento, 5 salas com computador instalado, em andamento o treinamento com 

as vacinadoras para a digitação das informações no programa SI PNI. Sistema onde são 

lançadas as informações de vacinação da criança, adulto e idoso.  

 

• Campanhas de Vacinação realizadas em 2013: 

  # Influenza – H1N1- abril e maio/2013 

  # Poliomielite – 08 a 21 de junho – dia “D” (08 de junho – sábado)  

  # Multivacinação – 24 a 30/08/2013 – dia “D” (24/08 – sábado) 

• Monitoramento rápido no mês de outubro (05/10/2013):  

 

 Caracterizou-se pela divisão do mapa do município em setores onde houve o sorteio 

de sete. Formando-se sete equipes, estas foram a campo em busca de crianças de 6 

meses a 5 anos incompletos visando a revisão e atualização das carteiras vacinais. 
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Demais atividades rotineiras do setor:  

• Vacinas que não estão disponíveis na rede publica, é encaminhado pedidos de 

vacinas especiais ao CRIE(Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais), 

mediante solicitação médica. 

• Notificações de eventos adversos vacinais,  

• Investigações de surtos epidemiológicos, 

• Elaboração e aplicação de estratégias para o aumento das coberturas vacinais do 

nosso município. 

• Visita de acompanhamento nas salas de vacina. 

• Treinamento de vacinadoras quando da implantação de novos programas e/ou 

sistemas de informação. 

• Implantada a vacinação para os Recém-nascidos do município de Santo Ângelo-RS, 

na Maternidade do Hospital Unimed e em vias de implantação no Hospital Santo 

Ângelo, onde uma vacinadora desloca-se até o local para efetuar a vacinação. Para 

que a criança, receba as doses de vacina dentro das primeiras 12 (doze) horas de 

vida, visando reduzir a não vacinação ou atrasos vacinais dessas crianças após a 

alta hospitalar, para atingir melhores coberturas vacinais, e consequentemente a 

melhora dos índices de saúde de nossa população, visto que muitas mães após a 

alta não procuram o Serviço de Saúde para a imunização de seus filhos. 

 

DADOS DE 2013: 

� 8 notificações H1N1 – destes 03 residentes em outros municípios e 01 

notificado em POA – todas descartadas 

� 12 notificações de Dengue – sendo 01 residente em outro município – todas 

descartadas 
� Óbitos investigados: Menor de 01 ano – 03 + 02    Óbito Fetal – 01 

� Notificações de outros agravos: 372 

 

                                       

 

COBERTURAS VACINAIS 

IMUNOBIOLÓGICO 2013 

BCG 121,04 
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HEPATITE B 103,01 

ROTAVIRUS 95,59 

PNEUMO 10V 93,59 

MENINGO C 104,81 

PENTAVALENTE 100,80 

TRIPLICE VIRAL 109,02 

FEBRE AMARELA 91,78 

POLIO 111,42 

 

Vigilância Sanitária 
 

Vigilância Sanitária é um conjunto de medidas que têm como objetivo elaborar, 

controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário. Estas 

medidas se aplicam a medicamentos e correspondentes, cosméticos, alimentos, saneantes 

e equipamentos e serviços de assistência à saúde. As normas da Vigilância Sanitária 

também se referem a outras substâncias, materiais, serviços ou situações que possam, 

mesmo potencialmente, representar risco à saúde coletiva da população.  

 

           A Vigilância Sanitária é uma atividade multidisciplinar que regulamenta e controla a 

fabricação, produção, transporte, armazenagem, distribuição e comercialização de 

produtos e a prestação de serviços de interesse da Saúde Pública. Iinstrumentos legais, 

como notificações e multas, são usados para punir e reprimir práticas que coloquem em 

risco a saúde dos cidadãos 

 

No município de Santo Ângelo desde 17.04.2000 através da Lei nº 2356 passou a 

ter competência legal para iniciar o processo de municipalização de todas as ações de 

fiscalização e vigilância sanitária 

 

O objetivo da Vigilância Sanitária é proteger a saúde e evitar a ocorrência de 

agravos à saúde através do acompanhamento do cumprimento de padrões adequados aos 

grupos de fatores de risco. As ações de Vigilância Sanitária contemplam todas as ações de 

saúde, desde a promoção, passando pela proteção, recuperação e reabilitação da saúde:  
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Ações de normatização e controle da prestação de serviços e atividades que direta ou 

indiretamente se relacionam com a saúde;  

 

Ações de normatização e controle da industrialização, transporte, comercialização e uso de 

produtos de interesse sanitário;  

 

Ações de normatização e controle sobre o meio ambiente e as condições de trabalho  

Qualidade de vida  

 

          A qualidade de vida de uma população pode ser avaliada através do seu nível de 

saúde, traduzido por indicadores do acesso da comunidade aos bens, produtos e serviços 

de saúde, assim como de seus riscos ambientais. Estes fatores devem ser disponibilizados 

à população em quantidade e qualidade, de maneira igualitária para uma melhor qualidade 

de vida.  

 

Relatório de Atividades Desenvolvidas pela Vigilância Sanitária em 2013 

 

• Realização de vistorias em 41 Escolas de Educação Infantil e Creche 

• Realização de Vistorias com orientações em5 Cozinhas Industriais 

• Realização de vistorias com orientações em7 ILPI, com duas vistorias a cada 

instituição durante o ano 

• Realização de Vistorias e orientações a 7hoteis 

• Emissão de 697 alvarás de estabelecimentos de comercialização de alimentos com 

vistorias e orientações realizadas, inclusive vistorias nos estabelecimentos que 

funcionam à noite. 

• Emissão de 630 alvarás de estabelecimentos da área de saúde com vistorias e 

orientações realizadas. 

• Operações com Brigada Militar, Batalhão Ambiental e Polícia Civil com a retirada de 

circulação de aproximadamente 6 toneladas de alimentos impróprios para consumo 

• Realização de 264 coletas de água para análise 
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Vigilância Ambiental e Endemias 
 

Com a Lei nº 3.136 de 27.12.2007 que criou o quadro de pessoal do município de 

Santo Ângelo, iniciaram-se as atividades municipais da vigilância. 

 

Destacam-se os seguintes objetivos da Vigilância Ambiental em Saúde: 

 

a) produzir, integrar, processar e interpretar informações, visando a 

disponibilizar ao SUS instrumentos para o planejamento e execução 

de ações relativas às atividades de promoção da saúde e de preven- 

ção e controle de doenças relacionadas ao meio ambiente; 

b) estabelecer os principais parâmetros, atribuições, procedimentos e 

ações relacionadas à vigilância ambiental em saúde nas diversas 

instâncias de competência; 

c) identificar os riscos e divulgar as informações referentes aos fatores 

ambientais condicionantes e determinantes das doenças e outros 

agravos à saúde; 

Destacam-se os seguintes objetivos da Vigilância Ambiental em Saúde: 

a) produzir, integrar, processar e interpretar informações, visando a 

disponibilizar ao SUS instrumentos para o planejamento e execução 

de ações relativas às atividades de promoção da saúde e de preven- 

ção e controle de doenças relacionadas ao meio ambiente; 

b) estabelecer os principais parâmetros, atribuições, procedimentos e 

ações relacionadas à vigilância ambiental em saúde nas diversas 

instâncias de competência; 

c) identificar os riscos e divulgar as informações referentes aos fatores 

ambientais condicionantes e determinantes das doenças e outros 

agravos à saúde; 

 

O município de Santo Ângelo conta com 31 agentes de endemias. Local de 

atendimento: Shopping das Fábricas, CAIC e CSU. 

 

Ações desenvolvidas pela a Equipe de Vigilância Ambiental do Município. 
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· Levantamento de Índice 

· Inspeção de Imóveis e eliminação de criadouros 

· Orientação e Conscientização da Comunidade 

· Palestra em Escolas Publica e Privadas 

· Visitas em pontos estratégicos a cada 15 dias 

· Tratamento de Focos positivos com Larvicida ou Adulticida 

· Capacidade de subir em escadas para a colocação de tampas nas caixas d’agua 

· Elaboração de Mapas e Croquis 

· Visitas Mensais nos 19 Pontos de Informação de triatomineos (PIT) 

· Cuidar de todas as ações de doenças Transmitidas por Vetores 

· Capturar larvas e Alados do Aedes Aegypti quando encontrados 

· Encaminhar Material ao Laboratório da 12ª Coordenadoria para Análise. 

Atenção Especializada Ambulatorial 
 
 

Atenção Especializada Ambulatorial caracteriza-se pelo papel complementar a 

Atenção Primária à Saúde (APS), proporcionando ao usuário a continuidade de diagnóstico 

e/ ou assistência especializada e, quando necessário através do apoio matricial 

(consultorias, interconsultas e teleconsultas), ou seja, auxiliar na resolutividade da APS.  

 

Os componentes da atenção especializada são serviços de média complexidade, 

ambulatórios e serviços especializados que constituem as redes de atenção, convergindo 

com a organização de linhas de cuidado. A demanda é programada e regulada através 

pelo sistema AGHOS. 

 

Abaixo Relatório dos quantitativos disponibilizado a população em 2013. 

EXAMES DE ECOGRAFIA TOTAL ANO 

    

Pélvica 32 

Mamária 180 

obstetrica 307 

Abdomem total 225 

Abdomem superior 97 

Abdomem inferior 0 
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Prostática 21 

Dorsal 0 

Cervical 16 

Memb. Inf. 8 

Bolsa escrotal 12 

Memb. Sup. 0 

Quadril 0 

Escapular 0 

Tireóide 25 

Peitoral 0 

Vias urinarias 60 

Inguinal 2 

Umbilical 0 

Gladulas salivares 2 

Região da face 5 

Vias Biliares 8 

Coluna 0 

Articulações 78 

Transvaginal 158 

Pescoço 1 

Ecocardiograma 2 

Eco Obstétrica com PHF 5 

Eco Obstétrica com Dopler 1 

Eco Obstétrica com PHF e PBF 7 

Ecodopler venoso 6 

Ecodopler arterial  5 

Ecodopler de órgãos 1 

Tomografia  8 

Ressonância Magnética 1 

PAAF de Mama 0 

Paaf de Tireóide 1 

Biópsia Prostática 0 

Testiculos 1 

Punho 1 

Ombro 2 

Braço 1 
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clavicular 1 

Pé 3 

Mao 1 

Orgãos Superficiais 1 

Eco Próstata via abdominal   

Joelho e tornozelo 4 

TOTAL 1289 
Fonte: Regulação-SMS Santo Ângelo 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDADE CONSULTAS 

ENDOCRINOLOGISTA 3 

REUMATOLOGISTA 0 

UROLOGIA 75 

DERMATOLOGISTA 45 

CLINICO GERAL 1196 

Oftalmologista  9 

CARDIOLOGISTA 123 

ENDOSCOPIA E GASTRO 477 

PNEUMOLOGISTA 70 

NEUROLOGISTA 381 

UROLOGIA 7 

NEUROLOGISTA 0 

DERMATOLOGISTA 0 

OTORRINO 109 

PEDIATRA 0 

GASTRO 0 

RENAL 1 

UROLOGIA 157 

Vascular 44 
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OTORRINO 186 

UROLOGIA 162 

CIRURGIA GERAL 619 

ORTOPEDISTA 610 

ORTOPEDISTA 1038 

GASTRO 47 

NEUROLOGISTA 39 

OTORRINO 417 

GASTRO 13 

DERMATOLOGISTA 164 

DERMATOLOGISTA 146 

MATOLOGISTA 137 

HEMATO 58 

PNEUMOLOGISTA PED 127 

UROLOGIA 23 

PEDIATRA 150 

UROLOGIA 174 

NEFROLOGISTA 0 

VASCULAR 259 

CARDIOLOGISTA 1 

VASCULAR 0 

  0 

PNEUMOLOGISTA 10 

NEUROLOGISTA 197 

PSIQUIATRA 3 

OFTALMO 16 

GASTRO 10 

CARDIOLOGISTA 634 

Oftalmologista  1 

ENDOCRINOLOGISTA 340 

  8278 

Fonte: Regulação-SMS Santo Ângelo 
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Apoio Diagnóstico  
 

Nas ciências da saúde, são denominados exames de apoio diagnóstico aqueles 

exames (laboratoriais, de imagem, etc.) que complementam os dados da anamnese e do 

exame físico para a confirmação das hipóteses diagnósticas e tratamento. Os exames 

podem ser solicitados por profissionais médicos e também por outros profissionais da 

saúde de nível superior. As unidades básicas e o Pronto Atendimento possuem cotas de 

exames para apoio diagnóstico (análises clínicas, RX e mamografia), 

 

Atualmente as cotas SUS fornecidas pelo Estado são insuficientes com isso o 

município complementa essa cota através de recursos próprios. Tal serviços mediante 

adesão ao Chamamento Público em vigor nº 56/2013. 

 

 

Serviços de Atenção à Saúde Mental 
 

Os usuários são referenciados pelas unidades de saúde através de matriciamento 

estabelecendo integralidade necessária aos tratamentos que são fundamentais para 

garantia de um atendimento qualificado. Além disso, a realização de pequenos 

procedimentos e o acesso aos exames complementares de média complexidade, 

possibilitam a resolutividade do profissional com o caso que se apresenta, permitindo a 

realização de um diagnóstico seguro, e consequentemente de um tratamento mais 

adequado. Segundo parâmetro do MS, é esperado que os municípios tenham instalado 1 

(um) CAPS para cada 100.000 habitantes. Santo Ângelo possui 3 Centros: 1. CAPS 

Infantil, CAPS II e CAPS AD. 

CAPS AD esta em fase de tornar-se 24 hs com isso disponibilizando 

 

Serviços de Atenção Especializada em Saúde Bucal  
 

A atenção secundária em Saúde Bucal compreende os atendimentos nos Centros 

de Especialidades Odontológicas (CEOs) que oferecem à população os serviços de 
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diagnóstico de lesões bucais com ênfase no câncer de boca; periodontia especializada; 

cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; endodontia e atendimento a pessoas com 

deficiências (PCD). O tratamento oferecido é referência e complementar ao trabalho 

realizado pelas equipes de saúde bucal da rede básica do município. O acesso do usuário 

ao CEO se dá através de encaminhamento feito pela Equipe de Saúde Bucal das Unidade 

Básicas de Saúde e Familia através referência e contra-referência, preferentemente para o 

CEO de referência da sua Unidade de Saúde nas especialidades de periodontia, 

endodontia e cirurgia oral. O tratamento oferecido é referência e complementar ao trabalho 

realizado pelas equipes de saúde bucal da rede básica do município. 

 

O CEO em funcionamento no município é tipo I e esta  localizado  junto a Unidade 

de Saúde do Bairro Pippi. 

 

Abaixo relatórios de atividades do Centro: 

 

- 80 Procedimentos Básicos por mês = PREVISTO 880______REALIZADO____968  
ATENDIMENTOS 
 
- 60 Procedimentos de Periodontia por mês = PREVISTO 660__ REALIZADO_  745 
ATENDIMENTOS 
 
- 35 Procedimentos de Endodontia por mês = PREVISTO 385__ REALIZADO _ 329 
ATENDIMENTOS 
 
- 80 Procedimentos de Cirurgia Oral por mês = PREVISTO 880 ___________1272 
ATENDIMENTOS 
 
- 50 PROTESES/MÊS X 11 = PREVISTO 880 _______________ REALIZADO __ 373 
ATENDIMENTOS 
 
- PACIENTES CADASTRADOS DESDE A IMPLANTAÇÃO DO CEO P/ SERVIÇO DE 
PROTESE____3.479 
 
- PACIENTES REABILITADOS PROTETICAMENTE ATÉ 
NOVEMBRO/2013________________ 2.955 
 
- FILA DE ESPERA P/ SERVIÇO DE PROTESE ATÉ 
NOV/2013__________________________ 524 
 
- TOTAL RX PERIAPICAL  REALIZADOS NO 
CEO____________________________________295  
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- TOTAL DE RX PANORÂMICOS AUTORIZADOS ATÉ 
NOV/2013_______________________794   
 
  TOTAL /ATENDIMENTOS JAN/NOVENBRO 
2013=PREVISTO______________________  3.405  
 
  TOTAL /ATENDIMENTOS JAN/NOVENBRO 2013= 
REALIZADO_____________________3.609 

 

 

Serviços Especializados de Atenção às DST/ AIDS e H epatites Virais Serviços 
de Assistência Especializados (SAE) – 

 

 Serviço responsável pela assistência ambulatorial às pessoas vivendo com HIV/ 

AIDS e Hepatites Virais. O objetivo destes serviços é prestar atendimento integral e de 

qualidade aos pacientes, por meio de uma equipe multidisciplinar. A implantação do SAE é 

realizada em unidades públicas preexistentes, integradas a rede, subordinada as 

Secretarias Municipais de Saúde ou consórcios municipais, dentro da lógica de 

regionalização e hierarquização. Este serviço é referência para os pacientes que 

necessitam de um nível de atendimento de média complexidade. (Ministério da Saúde, 

2009) Segundo a Portaria SAS n° 154 de março de 200 8, a equipe básica para compor o 

SAE constitui-se de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, 

nutricionista, psicólogo e farmacêutico. Todos os profissionais que trabalham no SAE 

possuem qualificação, através de educação permanente, reciclagens, cursos de longa 

duração e congressos. 

 

O SAE presta assistência clínica, terapêutica, farmacêutica e psicossocial, em nível 

ambulatorial, através da equipe multidisciplinar. Oferece atendimento médico com 

resolutividade clínica diagnóstica, tratamento e acompanhamento aos pacientes portadores 

de DST/ HIV/ AIDS e Hepatites Virais, integrando os mecanismos de referência e contra-

referência pela APS, dispensação de medicamentos e insumos, e acolhimento. As 

atividades específicas do SAE são:  

 

� prestar atendimento médico, de enfermagem, psicológico, social e assistência 

farmacêutica ao paciente com HIV/ AIDS e Hepatites Virais;  
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� adequar ou facilitar o acesso a outras especialidades médicas como oftalmologia, 

dermatologia, ginecologia/ obstetrícia, psiquiatria, proctologia, urologia, cirurgia, neurologia, 

endoscopia, broncoscopia e odontologia;  

� realizar coleta de amostras para exames laboratoriais que poderão ser processados em 

laboratório local ou referenciados ao laboratório de referência;  

� fornecer os medicamentos padronizados pelo Departamento Nacional de DST, Aids e 

Hepatites Virais - MS, conforme solicitações médicas, obedecendo ao Consenso Brasileiro 

de Terapia Antirretroviral e à logística de insumos e otimização de recursos;  

� orientar sobre normas de biossegurança os pacientes e seus familiares;  

� oferecer aconselhamento sobre DST/ HIV/ AIDS e Hepatites Virais aos pacientes e seus 

familiares;  

� prestar assistência aos acidentados com exposição ao material biológico, vítimas de 

violência sexual e exposição pós-sexual;  

� referência para multiplicação de conhecimentos em DST/ HIV/ AIDS e Hepatites Virais, 

sobretudo para a rede básica de saúde.  

 

Atualmente o programa DST/AIDS ou SAE (Serviço de Atendimento Especializado), 

está localizado à Rua 22 de março, S/N – Anexo ao Posto 22 de Março, com horário de 

atendimento das 07:00h as 12:00h de segunda-feira à sexta-feira. Hoje a equipe conta com 

01(um) Coordenador, 02(duas) Auxiliares de Enfermagem, 01(uma) Psicóloga, 01(um) 

Médico Urologista cedido pelo estado, para atendimento de pacientes Adultos HIV/AIDS, 

01(uma) Médica Pediatra para atendimento de paciente Crianças HIV/AIDS e 01(uma) 

Médica Dermatologista cedida pelo estado, para atendimento de Hanseníase. Este 

programa realiza atendimento especializado em HIV/AIDS, Outras DST’s, Tuberculose e 

Hanseníase, ainda auxilia a Vigilância Epidemiológica do município com coletas de 

Hepatites Virais, Dengue e Leptospirose. Abaixo, segue especificados os quantitativos de 

atendimentos realizados neste setor no ano de 2013. 

 

Coletas  

 

Exames de Prova Tuberculiníca ou PPD  (Exame Tuberculose)  – São realizados de 

segunda-feira à sexta-feira no horário de atendimento do programa. 
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Ano Quantidade 

2013 60 

 

Exames de BAAR ou Escarro (Exame Tuberculose)  – São realizados de segunda-feira 

á sexta-feira no horário de atendimento do programa. 

 

Ano Quantidade 

2013 57 

 

Exames Elisa ou Anti-HIV  – São realizados nas segundas-feiras e quintas-feiras, das 

07:30h as 09:00h. 

 

2013 Quantidade (Coletas) 

Janeiro 119 

Fevereiro 84 

Março 100 

Abril 119 

Maio 103 

Junho 110 

Julho 96 

Agosto 105 

Setembro 106 

Outubro 121 

Novembro 117 

Outubro 67 

Novembro  

Dezembro  

TOTAL  

 

Exames de CD4/CV  – Estas coletas são realizadas em 02 (duas) datas por mês, pois são 

enviados para serem realizados em Santa Maria. Serve para acompanhamento de 

paciente já infectado pelo HIV. 
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2013 Quantidade (Coletas) 

Janeiro 19 

Fevereiro 31 

Março 66 

Abril 53 

Maio 63 

Junho 53 

Julho 20 

Agosto 54 

Setembro 54 

Outubro 48 

Novembro 54 

Dezembro 33 

TOTAL 547 

 

Coletas Hepatites Virais  – São realizadas quando solicitadas pela Vigilância 

Epidemiológica da SMS. 

 

Ano Quantidade(coletas) 

2013 44 

 

Atendimento Médico  

São realizados: 

 - De segunda-feira à quinta-feira pelo Dr. Luiz Antonio Pilla (Urologista) a partir das 

09:30h, atende demanda. 

- Segunda-feira e Quarta-feira pela Dr. Maria Antonia Pizzaro (Pediatra) das 08:00h as 

12:00h. 

- Quarta-feira pela Dr. Leda Sasso Antunes (Dermatologista) 

A partir da 11:00h, atende demanda. 

 

Mês Dr(a). Leda Dr. Pilla Dr(a). Mª Antonia 

Janeiro 19 Férias Férias 
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Fevereiro Férias 59 16 

Março 21 73 19 

Abril 33 102 31 

Maio 20 135 31 

Junho 31 67 21 

Julho 24 84 8 

Agosto 33 74 Atestado Médico 

Setembro 13 129 19 

Outubro 24 92 35 

Novembro 26 51 14 

Dezembro 28 75 10 

TOTAL 272 941 204 

 

Atendimento Psicológico  

Acontece de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h as 12:00h, conforme demanda de 

pacientes. 

Ano Quantidade(atendimentos) 

2013 163 

 

Dispensação de Leite Pó  

Realizadas no horário de atendimento do serviço. São dois tipos, Nestogeno 1 para 

crianças de 0 à 6 meses expostas ao HIV e Nestogeno 2 para crianças de 07 à 12 meses 

expostas ao HIV. 

2013 Quantidade(latas) 

Nestogeno 1 831 

Nestogeno 2 742 

 

 

Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM)  – Realiza dispensa no horário de 

atendimento do programa para pacientes em tratamento antirretroviral para AIDS. 

2013(Dispensas) 

Mês AIDS Tuberculose Hanseníase 

Janeiro 235 05 05 
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Fevereiro 223 05 05 

Março 207 04 05 

Abril 149 03 06 

Maio 203 05 08 

Junho 227 02 05 

Julho 220 02 08 

Agosto 224 06 06 

Setembro 247 09 06 

Outubro 244 08 04 

Novembro 217 10 05 

Dezembro 240 09 07 

TOTAL 2636 68 70 

 

Em 2013 tivemos 33 novos casos de HIV, 04 novos casos de Hanseníase e 15 

novos casos de Tuberculose. Esse relatório contêm dados até a data de 31/12/2013. 

Realizamos palestras em algumas empresas Público/Privadas, como: Corsan, RGE, 

Pag-Menos, Rede Vivo Supermercados. 

Realizamos em torno de 500 Testes Rápidos HIV nas populações de risco, como: 

Presídio, Case, Albergue, Comunidade SOS Vida, CAPS ad etc... 

Através de uma parceria com a IESA realizamos 91 testes para detecção da Doença 

de Chagas em pacientes HIV +. 

O programa tem dispensa gratuita de preservativos masculinos e femininos e gel 

lubrificante para população em geral, e também para os grupos de risco como casas 

noturnas. 

 

Urgência e Emergência 
 

A sua principal Porta de Entrada no SUS são as Unidades Básicas de Saúde e a 

Estratégia Saúde da Família, onde grande parte dos problemas de saúde podem ser 

atendidos. Já os serviços de Urgência e Emergência são planejados para atender 

situações em que há necessidade de uma intervenção rápida (caso do SAMU 192) ou 

requer uma estrutura mais complexa que a dos postos de saúde, com disponibilidade de 
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exames e intervenções (caso das UPAs 24h, pronto atendimentos e emergências 

hospitalares). 

 

No município de Santo Ângelo possuímos na rede o SAMU (Avançado e Básico), 1 

Unidade de Pronto Atendimento –UPA (em fase de funcionamento), 1 PA – Pronto 

Atendimento e o Contrato de Urgência e Emergência do Hospital Santo Ângelo. 

 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 
 

O SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um serviço de saúde 

desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde o Rio Grande do Sul em parceria com o 

Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde. 

 

Através Portaria GM/MS 2.048 de 2002 Regulamenta e estabelece os princípios e 

diretrize dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. 

 

O Município integrante da Macro Missioneira possui SAMU Avançado e Básico: 

 

Unidades Móveis de Suporte Avançado (USA) 
 

Conhecidas como UTI móveis, as ambulâncias de suporte avançado contam com 

uma equipe composta por médico, enfermeiro e condutor socorrista. Cada unidade tem, 

além de material de consumo, no mínimo: um aspirador cirúrgico portátil para ambulância, 

um respirador a volume, um monitor multiparâmetros, um oxímetro digital, além de 

medicamentos de cuidados intensivos e todo o material para imobilização, como colares 

cervicais, macas rígidas e KED (adulto e pediátrico). 

  

Unidades Móveis de Suporte Básico (USB) 
 

As ambulâncias de suporte básico de vida contam com uma equipe composta de 

técnico de enfermagem e condutor socorrista. Cada unidade tem, além de material de 

consumo, no mínimo: um aspirador cirúrgico portátil para ambulância, um oxímetro digital e 
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um DEA (Desfibrilador Externo Automático), além de medicamentos e todo o material para 

checagem de sinais vitais. Possuem ainda materiais para imobilização, como colares 

cervicais, macas rígidas e KED (adulto e pediátrico). 

 

Unidade de Pronto Atendimento-UPA 24h 
 

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas são estruturas de 

complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência 

hospitalares. Com o objetivo de diminuir as filas nas emergências dos hospitais, as UPAs 

funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, e podem resolver grande parte das 

urgências e emergências, especialmente à noite e aos fins de semana, quando a rede 

básica e a Estratégia Saúde da Família não funcionam.  

  

A estratégia de atendimento está diretamente relacionada ao trabalho do Serviço 

Móvel de Urgência (SAMU) que organiza o fluxo de atendimento e encaminha o paciente 

ao serviço de saúde adequado à situação. 

 

A infraestrura das UPAs é classficada de acordo com a população coberta e a sua 

capacidade de atendimento (conforme a portaria do Ministério da Saúde nº 2.922, de 02 de 

dezembro de 2008), Santo Ângelo possui uma porte Tipo II com a previsão de 150 a 300 

atendimentos/dia. 

 

Pronto Atendimento Hospital Santo Ângelo 
 

O Pronto Atendimento do Hospital Santo Ângelo é um setor que está equipado para 

atendimento de urgência e emergência. Conta com uma equipe  de médicos, enfermeiros e 

técnicos de enfermagem e plantonistas médicos nas áreas de oftalmologia, traumatologia, 

pediatria, neurologia, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, cardiologia, urologia, 

otorrinolaringologia, além de serviços de alta complexidade em traumatologia e buco 

maxilar. 
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No período da 07h00min até as 01h00min conta com dois plantonistas, sendo que 

um plantonista atende na sala de emergência e outro no consultório para atendimento das 

consultas, sendo estas classificadas no serviço de Acolhimento. Realiza em média oito mil 

atendimentos mensais, atendendo inclusive os 25 municípios que abrangem a 12ª 

coordenadoria de saúde. 

 

Rede Física Instalada 

 

Sede da Secretaria Municipal de Saúde 
 

Departamento Financeiro 
 
 Este departamento, que funciona junto ao setor administrativo da Secretaria 

Municipal de Saúde, tem como objetivo organizar e manter as atividades orçamentárias, 

administrativas e financeiras da saúde municipal, executando as atividades relacionadas 

abaixo: 

01. Controle de Orçamento e Despesa; 

02. Efetividade funcionários; 

03. Serviços de Compra; 

04. Relatório Gestão; 

05. Planos de Aplicações; 

06. Controle e Digitação da produção da Secretaria e profissionais do PAB; 

07. Prestação de contas e convênios; 

08. Adiantamentos e Prestação de contas; 

09. Controle de Pedido de Diária; 

10. Controle de pagamento dos serviços terceirizados. 

 

Departamento Técnico 
 

Destinado ao controle, planejamento e execução dos serviços básicos prestados à 

comunidade. 
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01. Rede de Unidades Básicas em Saúde 

02. Serviço de Saúde Mental 

03. Serviço de Saúde Bucal 

04. Serviço de Saúde da Mulher 

05. Serviço de Saúde da Criança 

06.  Serviço de Saúde do Trabalhador 

07. Serviço de Saúde do Idoso 

08. Serviço de Vigilância em Saúde 

09. Serviço de Diabete e Hipertensão 

10. Serviço de Hanseníase 

11. Serviço de Controle da Tuberculose 

12. Serviço DST/AIDS 

13. Política de Alimentação e Nutrição 

14. Serviço de Farmácia Básica 

15. Serviço de Saúde Ocupacional 

16. Serviço de Perícia Médica 

17. Serviço de Psicologia 

18. Agentes Comunitários de Saúde - PACS 

19. Cadastro Nacional dos Usuários do SUS 

20. Recursos Humanos 

21. Serviço Auditoria AIH 

22. Serviço de Controle, Marcação de Exames e Encaminhamentos para fora do 

município. 

23. Serviço de Acompanhamento paciente nefropatas. 

24.  Estratégia Saúde da Família ESF 

25.  Programa Primeira Infância Melhor - PIM  

26. Realização de Projetos 

27. Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 

28. SAMU/SALVAR 

29.  Academias de Saúde 

30.  PROVAB – Programa de Valorização da Atenção Básica 

31. PSE – Programa Saúde na Escola 

32.  Programa Mais Médico 

33. Programa Requalifica 
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Departamento de Planejamento 
 

01. Planejamento 

02. Auditoria e Autorização de Exames 

03. Especialidades Médicas 

04. Monitoramento das autorizações dos Serviços fora da pactuação do município 

05. Transporte 

06. Serviço de Divulgação 

 

 

Pediatria 
 
 

O Serviço de Pediatria através da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ângelo 

atende de segundas às sextas-feiras em dois turnos, ficando aberto durante ao meio dia. 

Horário de plantão das 07h00min as 13h00min e das 13h00min às 17h00min 

 

Ambulatorial  
 

O ambulatório fica junto ao serviço de pediatria, onde são realizados procedimentos 

de atenção básica, são eles: 

� Nebulização; 

� Aplicação de Medicamentos; 

� Retirada de Pontos; 

� Curativos pequenos; 

� Aferição da Pressão Arterial; 

� HGT; 

 

 

Ginecologia 

 



79 
 

O Serviço de Ginecologia e Obstetrícia é realizado por agendamento, para 

ginecologia este acontece todas as últimas quartas- feiras de cada mês, sendo para o mês. 

Já o agendamento de gestantes é no momento em que a gestante traz o exame beta HCG 

positivo faz-se o agendamento mais a carteirinha de gestante e sua inscrição no 

SISPRENATAL. 

 

 

SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

 

� Coletas de Citopatológico, Consultas de Enfermagem. 

 

Estratégia Saúde da Família 
 

Atualmente o município de Santo Ângelo conta com as seguintes equipes 

completas: 

 

ESF 01 – SEPÉ: 01 Médico, 01 Enfermeiro, 01 Técnica de Enfermagem, 01 

Dentista, 01 Auxiliar de Consultório Dentário e 04 Agentes Comunitários de Saúde. Todos 

profissionais com 40h semanais. 

 

ESF 02 – CASTELARIM: 01 Médico, 01 Enfermeiro, 01 Técnica de Enfermagem, 01 

Dentista, 01 Auxiliar de Consultório Dentário e 05 Agentes Comunitários de Saúde. Todos 

profissionais com 40h semanais. 

 

ESF 03 - SUBUSKI: 01 Médico, 01 Enfermeiro, 01 Técnica de Enfermagem, 01 

Dentista, 01 Auxiliar de Consultório Dentário e 05 Agentes Comunitários de Saúde. Todos 

profissionais com 40h semanais. 

 

ESF 04 – INDUBRAS: 01 Médico , 01 Técnica de Enfermagem, 01 Dentista, 01 

Auxiliar de Consultório Dentário e 05 Agentes Comunitários de Saúde.  

 

ESF 05 - ROGOWSKI: 01 Médico , 01 Enfermeiro, 01 Técnica de Enfermagem, 01 

Dentista, 01 Auxiliar de Consultório Dentário e 07 Agentes Comunitários de Saúde.  
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ESF 06 - NOVA: 01 Enfermeiro, 01 Técnica de Enfermagem, 01 Dentista e 05 

Agentes Comunitários de Saúde.  

 

ESF 07 – SÃO CARLOS: 01 Médico, 01 Técnica de Enfermagem, 01 Dentista e 04 

Agentes Comunitários de Saúde.  

 

ESF 08 – BURITI: 01 Médico , 01 Enfermeiro, 01 Técnica de Enfermagem, 01 

Dentista e 07 Agentes Comunitários de Saúde.  

 

ESF 09 – HARMONIA/UNIÃO: : 01 Médico , 01 Enfermeiro, 01 Técnica de 

Enfermagem, 01 Dentista, 01 Auxiliar de Consultório Dentário, 04 Agentes Comunitários de 

Saúde.  

 

Unidade Básica de Saúde 
 
Na Unidade Básica de Saúde são prestados serviços assistenciais preventivos e curativos, 

através do atendimento atuante na área da saúde. 

 
 

CNES Bairro Nome Estabelecimento 

5944481 ALIANCA PS BAIRRO ALIANCA 

2256517 ASSISTENCIAL BRAGA PS BAIRRO ASSISTENCIAL BRAGA 

2256355 BRAGA PS BAIRRO BRAGA 

2256452 CENTRO 
CS CENTRO DE APOIO A MULHER E A CRIANCA 

STO ANGELO 

3199142 CENTRO PACS SANTO ANGELO 

7043066 CENTRO 
POSTO MEDICO DE GUARNICAO DE SANTO 

ANGELO 

2256371 DIDO PS BAIRRO DIDO 

2256592 DISTRITO UNIAO PS DISTRITO UNIAO 

2256401 HALLER PS BAIRRO HALLER 

2256584 INTERIOR PS ATAFONA 

2256525 INTERIOR PS BARRA SAO JOAO 

2256479 INTERIOR PS COMANDAI 
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2256576 INTERIOR PS CRISTO REI 

2256541 INTERIOR PS LAGEADO CERNE 

2256533 INTERIOR PS RESTINGA SECA 

2256614 INTERIOR PS RINCAO DO SOSSEGO 

2256487 INTERIOR PS RINCAO DOS RORATTOS 

2256606 INTERIOR PS TRES SINOS 

2259818 IPE AMARELO CS SMS SANTO ANGELO CAIC 

7459564 PIPPI POLICLINICA BAIRRO PIPPI 

2256568 RINCAO DOS MENDES PS RINCAO DOS MENDES 

 
 
 

Unidade Móvel 
 

 A Unidade Móvel é um serviço da Secretaria Municipal de Saúde que visa ofertar 

aos munícipes residentes no interior e algumas localidades urbanas do município 

Assistência Médica e odontológica.  

 

Centros Atenção Psicosocial 
 
 
Santo Ângelo disponibiliza a sua população os Centros de Atenção Psicosocial (CAPS Ad, 

CAPS II e CAPSia II) 

 

CNES Bairro Nome Estabelecimento 
6258573 JARDIM DAS PALMEIRAS CAPS HAKANI 
6209793 JARDIM DAS PALMEIRAS CAPS AD 
2256495 COAB CAPS II 

 

 

Unidade de Pronto Atendimento - UPA 
 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) integra o conjunto de serviços de 

urgência 24 horas não hospitalares da Rede de Atenção às Urgências e Emergências. 
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• Santo Ângelo – UPA Porte II  

• Valor da obra R$ 2.125.491,01 

•  Área construída: 1.212. 09 m² 

• Equipamentos: R$ 837.838,11(Valor transferido do Estado) 

• 11 Leitos para emergência e estabilização 

Endereço: Antão Assis Brasil, 480 Bairro Pippi 

A UPA de Santo Ângelo dispõe de 47 ambientes, todos equipados conforme exigências 

do Ministério da Saúde. 

 

Objetiva-se que nesta UPA Porte II, sejam realizados, observadas as características 

de infraestrutura e recursos humanos necessários, um atendimento de entre 150 a 300 

pacientes por dia.   

 

O objetivo é dar acesso aos pacientes que necessitam de atendimento  e , com isso, 

desafogar as portas das emergências hospitalares. Diminuir as filas nos prontos-socorros 

dos hospitais, evitando que casos que possam ser resolvidos na UPA, sejam 

encaminhados para as unidades hospitalares. Desta forma, os hospitais podem priorizar 

aos atendimentos mais graves ou de acordo com seu perfil. 

 

A UPA Porte II, em situação de implantação em Santo Ângelo pode ser considerada 

como unidade não hospitalar,de urgências medicas e odontológicas e estará habilitada a 

prestar assistência correspondente ao primeiro nível de assistência de média 

complexidade. O projeto engloba pronto atendimento, atendimento de urgência, apoio 

diagnóstico e terapêutico, observação, apoio técnico/ logístico. Esta  Unidade de Pronto 

Atendimento, com funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana, solucionará 

grande parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, 

infarto e derrame. Oferta estrutura simplificada - com Raio X, eletrocardiografia, pediatria, 

laboratório de exames e leitos de observação. Integrará o componente pré-hospitalar fixo e 

está sendo  implantada no Centro Social Urbano, local estratégico para a configuração da 

rede de atenção à urgência de Santo Ângelo, com serviços de acolhimento e classificação 

de risco. 
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Hospital Geral 
 

O Município de Santo Ângelo possui o Hospital de Caridade de Santo Ângelo, 

instituição filantrópica, referência no atendimento em Saúde para os 24 municípios da 

região das Missões, bem como recebe pacientes de toda a Região da Fronteira-Oeste. 

Tem a honra de ter sido escolhido como o Melhor  

 

Hospital da região da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, com o certificado de 

“Satisfação de usuários do SUS”.  

 

O Hospital possui hoje uma UTI Adulta Tipo 2, de Alta Complexidade, bem como 

UTI Neo Natal, ambos setores que recebem pacientes de todo o Estado do Rio Grande do 

Sul. São 44 serviços organizados, todos atendendo pacientes através do SUS.  

 

HSA é referência na região das Missões no atendimento na área da Saúde, para os 

24 municípios - mais de 240 mil habitantes - que a compõem. Além disso, atende a 

demanda existente na região vizinha – a Fronteira-Oeste do Estado do Rio Grande do Sul - 

composta por 12 municípios, com mais de 530 mil habitantes. 

 

Profissionais SUS, médicos 130 e 321 outros profissionais. 
 
Atualmente possuem 163 leitos SUS distribuídos da seguinte forma: 
 

Leitos     

ESPEC - CIRURGICO     

Nome Leitos Leitos Existentes 
Leitos 
SUS 

BUCO MAXILO FACIAL 5 4 

ENDOCRINOLOGIA 1 1 

ONCOLOGIA 2 1 

TORAXICA 1 1 

CIRURGIA GERAL 14 13 

ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA 14 12 

PLASTICA 1 1 

OTORRINOLARINGOLOGIA 3 2 

NEUROCIRURGIA 2 1 

OFTALMOLOGIA 2 1 

GASTROENTEROLOGIA 3 2 

CARDIOLOGIA 1 1 
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NEFROLOGIAUROLOGIA 5 4 

GINECOLOGIA 4 2 

ESPEC - CLINICO     

Nome Leitos Leitos Existentes 
Leitos 
SUS 

NEONATOLOGIA 1 1 

NEFROUROLOGIA 4 3 

AIDS 2 2 

DERMATOLOGIA 1 1 

CARDIOLOGIA 5 3 

PNEUMOLOGIA 2 1 

ONCOLOGIA 3 2 

CLINICA GERAL 12 11 

GERIATRIA 3 2 

SAUDE MENTAL 5 5 

NEUROLOGIA 3 2 

HEMATOLOGIA 1 1 

COMPLEMENTAR     

Nome Leitos Leitos Existentes 
Leitos 
SUS 

UTI NEONATAL - TIPO II 10 10 

UTI ADULTO - TIPO I 0 0 

UTI ADULTO - TIPO II 10 10 

UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS 
NEONATAL CANGURU 6 0 

UNIDADE ISOLAMENTO 2 2 

OBSTETRICO     

Nome Leitos Leitos Existentes 
Leitos 
SUS 

OBSTETRICIA CLINICA 8 6 

OBSTETRICIA CIRURGICA 17 14 

PEDIATRICO     

Nome Leitos Leitos Existentes 
Leitos 
SUS 

PEDIATRIA CIRURGICA 3 2 

PEDIATRIA CLINICA 11 10 

OUTRAS ESPECIALIDADES     

Nome Leitos Leitos Existentes 
Leitos 
SUS 

CRONICOS 9 8 

PNEUMOLOGIA SANITARIA 1 1 

PSIQUIATRIA 21 20 
Fonte: http://cnes.datasus.gov.br/cabecalho_reduzido.asp?VCod_Unidade=4317502259907 

 
 

Serviços Organizados pelo Hospital. 
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1. Acolhimento 

2. Ambulatório Egresso 

3. Anestesiologia 

4.  Análises Clínicas 

               Anatomia Patológica 
5.  Assistência Farmacêutica 

6. Assistência Social 

7.  Assistência Psicológica 

8.  Assistência Nutricional 

9. Bucomaxilofacial 

10.  Banco de Sangue 

11.  Cirurgia Geral 

12. Cirurgia Bariátrica 

13.  Clinica Médica 

14. Cardiologia 

15. Controle de Infecção Hospitalar 

16. CAMMI 

17.  Dermatologia 

18.  Enfermagem 

19. Endoscopia 

20. Ginecologia/Obstetrícia 

 Casa da Gestante 
21. Hematoterapia 

22. Hemodiálise 

23. Higienização 

24. Imagem 

Radiologia Geral 

Ecografia Geral/3D/Doppler Fluxometria/Ecocardiograma 

Ecografia Intervêncionista/ Biopsias (mama. Próstata…) 

Ressonância Magnética 

Tomografia Computadorizada 
25. Manutenção 

26. Mastologia 

27.  Neurologia 

28.  Neurocirurgia 

29. Nutrição Enteral e Parenteral 

30. Otorrinolaringologia 

31.  Oftalmologia 



86 
 

32. Obesidade Mórbida 

33. Psiquiatria 

34. Pediatria 

35.  SAMU 

36.  Serviço de Diagnóstico 

37. Traumatologia 

38. Urologia 

39. Urgência/Emergência 

40. UTI Adulta Nível II 

41. UTI Neonatal 

Teste do Pezinho 

Teste da Orelhinha 
42. Vascular 

43. Unidade Canguru 

44. CIHDOT– Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante 

 

 
 

 

 

 

 

PROCESSO DE GESTÃO 
 

Planejamento 
 

O processo de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde atende à legislação 

que instituiu o Planejasus, no que se refere à elaboração e monitoramento dos 

instrumentos de gestão. O setor de Planejamento tem empreendido diversas ações 

visando aprimorar o processo e comprometer os profissionais de diferentes setores da 

gestão com o planejamento do trabalho e acompanhamento dos resultados alcançados, 

visando construir uma cultura de planejamento e avaliação. Percebe-se, nos últimos anos, 

uma valorização dos profissionais quanto ao planejamento, aos indicadores e ao processo 

de monitoramento e avaliação das ações realizadas. Entretanto, a falta de disponibilidade 

de informações de boa qualidade e o atraso tecnológico na informatização da Secretaria 
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ainda constitui graves problemas que dificultam as ações do planejamento e da própria 

gestão. 

 

O planejamento juntamente com a programação e o controle e avaliação, tornam-se 

especialmente importantes para monitorar e fazer ajustes no processo de definição de 

responsabilidades assistenciais e organizativas junto aos municípios da região de saúde. 

 

 

Regulação 
 

O setor de Regulação está inserido na gerência de Planejamento, Controle e 

Avaliação e Auditoria e tem atuado buscando organizar as filas de usuários que são 

encaminhados para consultas especializadas e exames de média complexidade. Embora 

tenha sido feito um grande esforço para qualificar as filas de espera, que são longas e 

históricas em Santo Ângelo, estabelecendo critérios de prioridade clínica para cada caso, 

conforme protocolos existentes, ainda a lógica dominante é voltada para as demandas 

(pacientes encaminhados) e não para as necessidades de saúde da população. 

 

Constata-se, assim como em outros municípios brasileiros, um excesso de 

encaminhamentos da atenção primária para outros níveis de atenção, evidenciando uma 

dependência na utilização de tecnologias duras, centradas em equipamentos e 

procedimentos. 

A demanda é programada e regulada através pelo sistema AGHOS. 

 

Financiamento 
 

Seguindo a Emenda Constitucional 29, nos últimos anos o município tem investido 

em saúde valores acima dos percentuais previstos na legislação, sendo no ano de 2013 de 

19,58%, englobando custeio e investimentos da Secretaria Municipal de Saúde e 

transferências a outras instituições. Isso correspondeu a uma despesa anual sob a 

responsabilidade do município de R$ 202,80 / habitante. 
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INVESTIMENTOS ASPS – AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

 

ANO PERCENTUAL % 

2011 16,71% 

2012 17,76% 

2013 19,58% 

 Fonte: http://siops.datasus.gov.br 

 

 

As transferências (regulares ou eventuais) da União para estados, municípios e 

Distrito Federal estão condicionadas à contrapartida destes níveis de governo, em 

conformidade com as normas legais vigentes (Lei de Diretrizes Orçamentárias e outras). 

Esses repasses ocorrem por meio de transferências „fundo a fundo‟, realizadas pelo Fundo 

Nacional de Saúde (FNS) diretamente para os Estados, Distrito Federal e Municípios, ou 

pelo Fundo Estadual de Saúde aos municípios, de forma regular e automática, propiciando 

que gestores estaduais e municipais possam contar com recursos previamente pactuados, 

no devido tempo, para o cumprimento de sua Programação de Ações e Serviços de 

Saúde. 

 

Percentual de recursos aportados para o SUS em Santo Ângelo, por esfera de gestão. 

 

EXERCÍCIO 2013 

MUNICIPAL R$ 15.473.415,22 

ESTADUAL R$ 2.667.706,50 

FEDERAL R$ 6.138.270,24 

     Fonte: http://siops.datasus.gov.br 

 

Os blocos de financiamento instituídos pela Portaria GM/MS 698/2006, não são 

fatores de dificuldades para a aplicação, uma vez que os recursos de cada Bloco de 

Financiamento devem ser aplicados, exclusivamente, nas ações e serviços de saúde 

relacionados ao Bloco (art. 6º), que tem esfera ampla (p. ex. Atenção Básica). Entretanto, 

por questões regulamentares estaduais (Portaria 78/2008), a SMS enfrenta impedimentos 

acentuados para aplicação dos recursos de transferências mesmo federais, pois o 
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entendimento da SES em relação à prestação de contas impede a livre transferência de 

recursos entre vínculos, mesmo que provenientes de um mesmo bloco de financiamento. 

Isto leva ao engessamento dos recursos orçamentários, com uma visão em 'caixinhas' que 

geram 'sobras' de recursos em determinados vínculos e esgotamento de recursos noutros 

vínculos que, por vezes, são fundamentais para a execução da política municipal de 

saúde.  

 

Apesar da edição das novas regras para a prestação de contas de recursos da saúde (Lei 

Complementar 141/2012 e Resolução CNS 459/2012), a SES mantém o entendimento de 

fiscalização de uso de recursos por vínculo orçamentário. O resultado são as dificuldades 

para a correta aplicação dos recursos de transferências federais e estaduais. 

 

Já sobre os recursos destinados aos projetos prioritários do MS, destaca-se a 

principal característica de incentivos que, por vezes, podem gerar armadilhas para a SMS. 

O risco está na adesão de programas incentivados pelo MS sem observar que os recursos 

podem ser insuficientes para a prestação de serviços com a qualidade e a temporalidade 

necessárias (serviços com perfil de campanha ou permanentes). Ou seja, ao incentivar 

determinados programas sem considerar as necessidades locais, o financiamento será 

pouco resolutivo e, consequentemente, pouco desejado pelo gestor municipal. 

 

 Na relação com a estrutura de financiamento estadual para a saúde, há evidências 

de um maior aporte de recursos nas ações e serviços públicos de saúde em relação aos 

últimos anos. Mesmo assim, a aplicação de recursos da esfera estadual permanece inferior 

ao determinado pela EC29 (12% de aplicação para todo o Estado). Neste ponto, 

demasiado prejudicial é o entendimento de impossibilidade de remanejo de recursos entre 

vínculos, inclusive dentro de um mesmo bloco de financiamento. O resultando é o 

impedimento da aplicação da maior aporte de recursos pela SES ao município. 

 

Educação Permanente 
 

O Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação 

no SUS (Progesus), criado pelo Ministério da Saúde, foi implantado em 2010 e tem como 
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objetivo promover a melhoria dos processos de trabalho e promover ações de educação 

continuada a todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde. É também 

responsável pela organização dos estágios curriculares e extra-curriculares das instituições 

de ensino parceiras da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Santo Ângelo disponibiliza através de suas parcerias: Instituições de Ensino, Escola 

de Saúde Pública-RS, Conselho Municipal Saúde cursos de atualização e 

aperfeiçoamento. 

 

Ouvidoria 
 

A Ouvidoria em Saúde é um instrumento da gestão pública e do controle social para 

o aperfeiçoamento da qualidade e da eficácia das ações e serviços prestados pelo SUS, 

trazendo para dentro das decisões da gestão as avaliações, as opiniões e as idéias 

geradas pelos usuários dos serviços públicos de saúde. Foi instituído em Santo Ângelo no 

ano de 2013  sob a Lei nº 3704 de 20.05.13 e recebe os registros de ocorrência tanto no 

sistema on-line da Central 156, como também diretamente com o paciente reclamante, 

estabelecendo um canal de comunicação entre o cidadão usuário SUS e o órgão público. 

 

As ocorrências são encaminhadas para os respectivos setores envolvidos com os 

problemas mencionados, não apenas respondendo às mesmas, mas principalmente 

buscando soluções. Embora, as respostas sejam feitas na maioria das vezes, os 

encaminhamentos para solucionar os problemas são ainda bastante morosos e nem 

sempre usados para subsidiar as tomadas de decisão da gestão. 

 

 

Controle Social 
 

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) tem como objetivo implementar a 

mobilização e articulação contínua da sociedade na defesa dos princípios constitucionais 

que fundamentam o SUS, para o controle social da saúde e a atuação na formulação e no 

controle da execução da Política Municipal de Saúde. Em Santo Ângelo, o CMS atua 
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assessorado por duas comissões permanentes: Comissão de Políticas Públicas e 

Comissão de Fiscalização. 

 

Diretrizes e Estratégias 2014-2017 
 

Objetivos , Diretrizes e Metas 
 

Atenção Básica 

  REQUALIFICAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE 

OBJETIVO: Reforma, ampliação e construção de UBS e USF, provendo condições adequadas para o trabalho em saúde, 
promovendo melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica   

Ações 

Especificação da Ação e do Produto 
Unid 
med 

Anos 
METAS 

2014 2015 2016 2017 

Ação: 1  Reforma física das Unidades Básicas de Saúde 

unidades 

Mt 
Física 

                 
4  

                 
4  

                  
4  

                
-    

Produto:  Reforma de Unidade Valor 
    
204.216  

    
204.216  

     
204.216  

                
-    

Ação: 2  Ampliação Unidades de Saúde 

unidades 

Mt 
Física 

                 
2  

                 
2  

                  
8  

                 
6  

Produto:  Ampliação das Unidades Valor 
       
58.000  

       
58.000  

     
232.000  

    
174.000  

Ação: 3  Construção Academia de Saúde 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                 
-    

                
-    

Produto:  Construção e Instalação dos equipamentos Valor 
    
225.000  

    
225.000  

                 
-    

                
-    

Ação: 4  
Aquisição de equipamentos para novas unidades 
de saúde 

unidades 

Mt 
Física   

                 
2  

                 
-    

                
-    

Produto:  Equipamentos Valor 
                
-    

    
150.000  

                 
-    

                
-    

                  

  ESTRATEGIAS DA FAMILIA 

OBJETIVO: 

Ampliar as equipe de ESF e fortalecer a Promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 
freqüentes, e na manutenção da saúde desta comunidade 

Ações 

Especificação da Ação e do Produto 
Unid 
med 

Anos 
METAS 

2014 2015 2016 2017 

Ação: 1  Ação Anti Tabagismos unidades Mt                                                                      



92 
 

Física 1  1  1  1  

Produto:  
Publicidade (jornais e radios) Cartazes, Folder, 
Palestras e Trabalhos em Grupos Valor 

       
20.000  

       
20.000  

        
20.000  

       
20.000  

Ação: 2  Mãe Bebe 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                  
1  

                 
1  

Produto:  Mobilização das Equipes Saúde da Família  Valor 
       
30.000  

       
30.000  

        
30.000  

       
30.000  

Ação: 3  Saude do Idoso 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                  
1  

                 
1  

Produto:  Acolhimento e conscientização Valor 
       
20.000  

       
10.000  

        
10.000  

       
10.000  

Ação: 4  Saude do Homem 

unidades 

Mt 
Física 

                
-    

                 
1  

                  
1  

                 
1  

Produto:  Acolhimento e conscientização Valor 
                
-    

       
25.000  

        
18.000  

       
18.000  

Ação: 5 Primeira Infancia Melhor 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                  
1  

                 
1  

Produto:  Busca ativa, eacompanhamento Valor 
       
20.000  

       
20.000  

        
20.000  

       
20.000  

Ação 6:  Atenção Domiciliar 

unidades 

Mt 
Física 

                
-    

                
-    

                  
1  

                
-    

Produto:  Implantação do programa Valor     
        
25.000    

Ação 7:  Implantar o Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                
-    

                 
-    

                
-    

Produto:  Capacitação e Mobilização das Equipes Valor 
       
20.000        

Ação 8:  Saude Bucal 

mês 

Mt 
Física 

               
12  

               
12  

                
12  

               
12  

Produto:  Manutenção Valor 
    
156.000  

    
156.000  

     
156.000  

    
156.000  

Ação 9:  Prevenção a violencia 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                  
1  

                 
1  

Produto:  Manutenção Valor 
       
40.000  

       
40.000  

        
40.000  

       
40.000  

Ação 10:  Rede Cegonha 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                  
1  

                 
1  

Produto:  Manutenção Valor 
         
5.000  

         
5.000  

          
5.000  

         
5.000  

Ação 11:  Viver sem limite 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                  
1  

                 
1  

Produto:  Manutenção Valor 
         
3.000  

         
5.000  

          
5.000  

         
5.000  

Ação 12:  Práticas integrativas 
unidades 

Mt 
Física 1 1 1 1 

Produto:  
Estudo, Mobilização das Equipes e Sociedade, 
Implantação do programa Valor 5.000 5.000 5.000 5.000 
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  AGENTES COMUTÁRIOS DE SAÚDE 

OBJETIVO: 

Proporcionar toda a infra estrutura necessárioa para o bom desempenho de suas funções,  a exemplo de Tablets, facilitando 
assim a coleta dos dados e reduzindo o uso de papel, outro vator facilitar o deslocamentos dessas equipes as areas de trabalho. 

Ações 

Especificação da Ação e do Produto 
Unid 
med 

Anos 
METAS 

2014 2015 2016 2017 

Ação: 1  Aquisição de Equipamentos  

unidades 

Mt 
Física 

                
-    

                 
1  

                 
-    

                
-    

Produto:  Tablets Valor 
                
-    

       
35.000  

                 
-    

                
-    

Ação: 2  Aquisição de Material 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                  
1  

                 
1  

Produto:  Uniformes/EPIs Valor 
       
25.000  

       
25.000  

        
25.000  

       
25.000  

  

  
 
                

  INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 

OBJETIVO: 
Consolidar a informatização e colocar todas as unidades em rede 

Ações 

Especificação da Ação e do Produto 
Unid 
med 

Anos 
METAS 

2014 2015 2016 2017 

Ação: 1  
Facilitar a comunicação entre setores e demais 
entes da Federação 

unidades 

Mt 
Física 

            
200  

                
-    

                 
-    

                
-    

Produto:  Equipamentos de informatica Valor 
    
212.000  

                
-    

                 
-    

                
-    

Ação: 2  Consolidação dos sistemas voltados a Saúde-SUS  

unidades 

Mt 
Física 

               
50  

               
50  

                 
-    

                
-    

Produto:  Mobilização e capacitação das equipes Valor 
       
25.000  

       
25.000  

                 
-    

                
-    

                  

  GESTÃO 

OBJETIVO: 

Ampliar o quadro de profissionais, qualificando-os.  Priorizar o ingresso de servidores através e concurso público para que se 
possa dar continuidade as ações em saúde, dar suporte necessário para o Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria. 

Ações 

Especificação da Ação e do Produto 
Unid 
med 

Anos 
METAS 

2014 2015 2016 2017 

Ação: 1  Qualificar os profissionais da saúde  

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                  
1  

                 
1  

Produto:  Cursos, palestras Valor 
       
20.000  

       
20.000  

        
20.000  

       
20.000  

Ação: 2 
Manutenção folha de pagamento servidores 
ativos   

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                  
1  

                 
1  

Produto:  Servidores Valor 
   
10.020.000  

   
11.280.000  

    
12.069.600  

   
12.914.472  

Ação: 3  Parceria com instituição de ensino unidades 
Mt 
Física 

                
-    

                
-    

                 
-    

                
-    
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Produto:  Estagio não remunerado Valor 
                
-    

                
-    

                 
-    

                
-    

Ação: 4  Manuteção Ouvidoria SUS 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                  
1  

                 
1  

Produto:  Conselheiros Valor 
       
15.000  

       
15.000  

        
15.000  

       
15.000  

Ação: 5 Manuteção do Conselho de Saude 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                  
1  

                 
1  

Produto:  Ouvidoria SUS Valor 
       
10.000  

       
10.000  

        
10.000  

       
10.000  

Ação: 6 Teleagendamento 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                  
1  

                 
1  

Produto:  Serviço Valor 
    
100.000  

    
100.000  

     
100.000  

    
100.000  

  

  SAUDE DO TRABALHADOR 

OBJETIVO: 

Consolidar o programa saúde do trabalhador e construção da sede própria do CEREST, onde promoverá melhor qualidade de 
vida para os trabalhadores e o ganho social  

Ações 

Especificação da Ação e do Produto Unid med Anos 
METAS 

2014 2015 2016 2017 

Ação: 1  Consolidar e manter o programa   

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                  
1  

                 
1  

Produto:  Mobilização e capacitação da equipe Valor 
       
25.000  

       
25.000  

        
25.000  

       
25.000  

Ação: 2  Construção da Sede CEREST 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                
-    

                 
-    

                
-    

Produto:  Aquisição de Terreno e Construção    Valor 
      
1.500.000  

                
-    

                 
-    

                
-    

Ação: 3  Trabalho de acolhimento e concientização 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                  
1  

                 
1  

Produto:  Materiais para distribuição gratuita Valor 
       
10.000  

       
10.000  

        
10.000  

       
10.000  

Ação: 4 Aquisição de Equipamentos  

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                
-    

                 
-    

                
-    

Produto:  Material Permanente Valor 
       
75.000  

                
-    

                 
-    

                
-    

 
 
 
 
 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

OBJETIVO: 
Garantir e ampliar a população acesso a assistência hospitalar e ambulatorial, disponibilizar medicamentos, consultas e 
exames. 

Ações 
Especificação da Ação e do Produto 

Unid 
med 

Anos 
METAS 

2014 2015 2016 2017 
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Ação: 1  
Custeio na Gestão Unidade  Pronto 
Atendimento 

mês 

Mt 
Física               12                12                12                12  

Produto:  Recursos Financeiros Valor     7.200.000      7.200.000      7.200.000      7.200.000  

Ação: 2  Farmacia Popular 

unidades 

Mt 
Física                 1                  1                  1                  1  

Produto:  Material de distribuição gratuito Valor    180.000     180.000     180.000     180.000  

Ação: 3  Manutenção  

unidades 

Mt 
Física                 1                 -                   -                   -    

Produto:  Serviço Urgência e Emergência Valor     2.004.000                 -                   -                   -    

Ação: 4  Manutenção 

unidades 

Mt 
Física                 1                  1                  1                  1  

Produto:  CEO Valor    184.800     184.800     184.800     184.800  

Ação: 5 Ampliar e manter 

unidades 

Mt 
Física                 1                  1                  1                  1  

Produto:  Consultas e exames Valor     2.940.000      3.528.000      4.233.600      5.080.320  

Ação: 6 Manutenção 

unidades 

Mt 
Física                 1                  1                  1                  1  

Produto:  SAMU Valor     1.200.000      1.200.000      1.200.000      1.200.000  

Ação: 6 Manter e ampliar os medicamentos  

unidades 

Mt 
Física                 1                  1                  1                  1  

Produto:  Farmácia básica municipal Valor     2.000.000      2.400.000      2.880.000      3.456.000  

 
 
 

 

Vigilância Sanitária 

OBJETIVO: 

Manter e fortalecer o controle os bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo, os prestadores de serviços que se relacionam 
direta ou indiretamente com a saúde,a circulação de bens e produtos, serviços temporários e demais formas de 
comercialização e e manter os Sistemas de Informação, objetivando a melhoria do processo de conhecimento e análise da 
situação de saúde. Fortalecimento Equipe de Vigilância Ambiental (Dengue) 

Ações 
Especificação da Ação e do Produto 

Unid 
med 

Anos 
METAS 

2014 2015 2016 2017 

Ação: 1  Fiscalização do Comércio de Alimentos 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                
1  

                
1  

Produto:  Mobilização e capacitação da equipe  Valor 
       
87.000  

       
87.000  

      
87.000       87.000  

Ação: 2  

Fiscalização do Controle de 
Medicamentos e Produtos Cosméticos e 
Saneantes 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                
1  

                
1  

Produto:  Mobilização e capacitação da equipe  Valor 
       
87.000  

       
87.000  

      
87.000       87.000  

Ação: 3  

Fiscalização de Estabelecimentos de 
Saúde, de ensino fundamental e creches 

unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                
1  

                
1  

Produto:  Mobilização e capacitação da equipe  Valor 
       
87.000  

       
87.000  

      
87.000       87.000  

Ação: 4  
Investigação de doenças transmitidas por 
alimentos unidades 

Mt 
Física 

                 
1  

                 
1  

                
1  

                
1  
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Produto:  Mobilização e capacitação da equipe  Valor 
       
87.000  

       
87.000  

      
87.000       87.000  

Ação: 5 Manutenção Equipe  

unidades 

Mt 
Física 

                 
1                  -   

                
1                 -   

Produto:  Material e Equipamentos Valor 
       
60.000                  -   

      
60.000                 -   

 

Programa de DST/AIDS 

OBJETIVO: 

Reduzir a incidência ao HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissiveis, visando ampliar e adequar as 
atividades de prevenção, diagnóstico e tratamento as DST ao HIV e a AIDS. 

Ações 
Especificação da Ação e do Produto Unid med Anos 

METAS 

2014 2015 2016 2017 

Ação: 1  

Conscientização da população para 
uso do preservativo 

unidades 

Mt 
Física 

            
8                8  

             
8  

             
8  

Produto:  

Através de encontros,oficinas, 
palestras em escolas, empresas  entre 
outros. Valor     8.000        8.000  

     
8.000  

     
8.000  

Ação: 2  Busca ativa  

mês 

Mt 
Física 

          
12  

            
12  

           
12            12  

Produto:  Mobilização da equipe DTS/AIDS Valor 
  
12.000      12.000  

   
12.000    12.000  

                  

CAPS – Centro Atendimento Psicosocial 

OBJETIVO: 

Manter atendimento diário aos pacientes: CAPS AD que fazem uso prejudicial de álcool e drogas, CAPS II para 
que se possa oferecer um atendimento integral e de maior abrangência as pessoas portadoras de sofrimento 
psíquico e o CAPS Infantil atendimento psicosocial as crianças.  Permitir um planejamento terapêutico 
individualizado a fim de proporcionar uma evolução contínua do tratamento, sendo este oferecido em âmbito 
municipal.         

Ações 
Especificação da Ação e do Produto Unid med Anos 

METAS 

2014 2015 2016 2017 

Ação: 1  

Aquisição da área física e construção 
da sede própria 

unidades 

Mt 
Física 

            
1                1              -                -    

Produto:  Construção das sedes próprias Valor    500.000  
       
1.000.000              -                -    

Ação: 2  

Estruturação da equipe e aquisição 
dos materiais necessários 

unidades 

Mt 
Física 

            
1                1  

             
1  

             
1  

Produto:  

Manter e ampliar quadro de  
profissionais especializados e adquirir 
os materiais e serviços  necessários 
para o funcionamento da unidade 
CAPS AD 24 hs Valor    300.000   500.000      500.000      500.000  

Ação: 3  Manutenção 

unidades 

Mt 
Física 

            
3                3  

             
3  

             
3  

Produto:  CAPS AD, II e Infantil Valor    105.000   105.000      105.000      105.000  
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Vigilância Epidemiológica  
 

OBJETIVO: 

Descentralizar o atendimento de prevenção através da abertura de salas de vacinas nos bairros, ficando mais próximo 
da população e aumentar a demanda e posteriormente a cobertura vacinal. Manter e fortalecer as campanhas de 
vacinação 

Ações Especificação da Ação e do Produto Unid med Anos 2014 2015 2016 2017 

Ação: 1  

Oferecer maior número de atendimento 
oportunizando ao usuario mais próximo 
da sua residência 

unidades 

Mt Física              2               1             -                    -    

Produto:  Salas de Vacinas Valor   20.000     10.000             -                    -    

Ação: 2  Fortalecer as campanhas de vacinas 

unidades 

Mt Física              1               1              1                   1  

Produto:  Serviço Valor   20.000     20.000    20.000         20.000  

Ação: 3 Aquisição de Equipamentos  

unidades 

Mt Física              2               1             -                    -    

Produto:  Material Permanente Valor   20.000     10.000             -                    -    

 

Alimentação e Nutrição 

OBJETIVO: Buscar a melhoria das Políticas da Saúde Pública. 

Ações Especificação da Ação e do Produto Unid med Anos 2014 2015 2016 2017 

Ação: 1  
Dinamizar ações para aumentar a cobertura do 
SISVAN até 90% das famílias 

unidades 

Mt 
Física                  1                   1                  1                  1  

Produto:  Mobilização das Equipes de Saúde da Família Valor         25.000          25.000  
       
25.000  

       
25.000  

Ação: 2  
Desenvolver trabalhos pontuais na questão da 
obesidade  mórbida infantil 

unidades 

Mt 
Física                  1                   1                  1                  1  

Produto:  
Acompanhamento de Nutricionista nas situações 
indicado pelo sistema Valor         25.000          25.000  

       
25.000  

       
25.000  
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Indicadores Pacto pela Saúde 

Diretriz 1 -  Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento 
das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada. 

Objetivo 1.1 -  Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica. 

Nº  Tipo   Indicador   Unid       
2014 2015 2016 2017 

1 U 
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA 
PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. %  55,00 60,00 80,00 90,00 

2 U 

PROPORÇÃO DE INTERNAÇÕES POR 
CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA 
(ICSAB) %  19,50 18,00 17,00 16,00 

3 U 

COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS 
CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO 
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA %  68,00 70,00 80,00 89,00 

4 U 
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA 
PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL. %  40,00 50,00 65,00 82,00 

5 U 
MÉDIA DA AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO 
DENTAL SUPERVISIONADA %  4,20 4,20 5,00 5,50 

6 E 
PROPORÇÃO DE EXODONTIA EM RELAÇÃO 
AOS PROCEDIMENTOS %  1,75 2,50 3,00 3,25 

Objetivo 1.2 -  Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento 
das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política da atenção especializada. 

Nº  Tipo   Indicador   Unid       
2014 2015 2016 2017 

7 U 

RAZÃO DE PROCEDIMENTOS 
AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE 
E POPULAÇÃO RESIDENTE /100  1,44 1,73 1,82 1,96 

8 U 

RAZÃO DE INTERNAÇÕES CLÍNICO-
CIRÚRGICAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E 
POPULAÇÃO RESIDENTE  /100  5,7 6,03 6,6 7,2 

9 E 

RAZÃO DE PROCEDIMENTOS 
AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E 
POPULAÇÃO RESIDENTE /100  6 6,5 7 7,5 

10 E 

RAZÃO DE INTERNAÇÕES CLÍNICO-
CIRÚRGICAS DE ALTA COMPLEXIDADE NA 
POPULAÇÃO RESIDENTE /1.000  6 6,4 6,8 7,2 

11 E 
PROPORÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COM CONTRATO DE METAS FIRMADO. %  90 92 94 96 

Diretriz 2 - Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, 
articulada às outras redes de atenção. 

Objetivo 2.1 - Implementação da Rede de Atenção às Urgências. 

Nº  Tipo   Indicador   Unid       
2014 2015 2016 2017 

12 U 

NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE COM 
SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA, SEXUAL E OUTRAS 
VIOLÊNCIAS IMPLANTADO N. Absol  6 8 11 16 

16 E 

COBERTURA DO SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 
192) %  92 95 96 96 

Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede Cegonha", com ênfase 
nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. 

Objetivo 3.1 -  Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama e 
do Colo de útero. 

Nº  Tipo   Indicador   Unid       
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2014 2015 2016 2017 

18 U 

RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO 
COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 
ANOS E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA 
ETÁRIA Razão  0,55 0,6 0,66 0,7 

19 U 

RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE 
RASTREAMENTO REALIZADOS EM 
MULHERES DE 50 A 69 ANOS E POPULAÇÃO 
DA MESMA FAIXA ETÁRIA Razão  0,38 0,45 0,50 0,55 

Objetivo 3.2 -  Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade. 

Nº  Tipo   Indicador   Unid       
2014 2015 2016 2017 

20 U PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL % 39,00 44,00 55,00 68,00 

21 U 

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES 
COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRE-
NATAL. %  75,00 78,00 80,00 85,00 

24 U 
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (Mun. com 
pop. < 100.000 habitantes) Nº absol 5,00 5,00 4,20 3,50 

25 U 
PROPORÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS E FETAIS 
INVESTIGADOS %  100 100 100 100 

26 U 
PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS 
INVESTIGADOS %  100 100 100 100 

27 U 
PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM 
IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS %  100 100 100 100 

28 U 

NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS 
CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE 
IDADE N. Absol  1 1 1 1 

Diretriz 4  - Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras 
drogas. 

Objetivo 4.1 -  Ampliar o acesso à Atenção Psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos 
de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais. 

Nº  Tipo   Indicador   Unid       
2014 2015 2016 2017 

29 E 

COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL (CAPS) (Mun. com pop. ≥ 
15.000) 

/100.000 
2 2,58 3,4 3,9 

Diretriz 5 - Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doencas crônicas, com estímulo ao 
envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção. 

Objetivo 5.1 - Melhoria das condições de Saúde do Idoso e Portadores de Doenças Crônicas mediante qualificação da 
gestão e das redes de atenção. 

Nº  Tipo   Indicador   Unid       
2014 2015 2016 2017 

30 E 

TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (<70 
ANOS) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS 
DCNT (DOENÇAS DO APARELHO 
CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E 
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)  
(Mun. com pop. < 100.000 habitantes) Nº Absol 104,00 100 100,00 100 

Diretriz 7 -  Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 

Objetivo 7.1 -  Fortalecer a promoção e vigilância em saúde. 

Nº  Tipo   Indicador   Unid       
2014 2015 2016 2017 
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35 U PROPORÇÃO DE VACINAS DO CALENDÁRIO 
BÁSICO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA COM 
COBERTURAS VACINAIS ALCANÇADAS 

%  
75 75 80 90 

36 U PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS 
DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA 

%                
85  

              
85  

              
86  

              
88  

37 U PROPORÇÃO DE EXAME ANTI-HIV 
REALIZADOS ENTRE OS CASOS NOVOS DE 
TUBERCULOSE 

%             
100  

           
100  

           
100  

           
100  

38 U PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS 
COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA 

% 
95 95 95 95 

39 U PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE 
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA 
(DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS 
NOTIFICAÇÃO 

%  

80 80 85 90 

41 U PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE 
EXECUTAM AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA CONSIDERADAS NECESSÁRIAS 
A TODOS OS MUNICÍPIOS 

%  

100 100 100 100 

42 U NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM 
MENORES DE 5 ANOS 

N. Absol  
0 0 0 0 

43 E PROPORÇÃO DE PACIENTES HIV+ COM 1º 
CD4 INFERIOR A 200CEL/MM3 

%                  
2  

                
2  

                
2  

                
2  

45 E PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS 
DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS 
ANOS DAS COORTES (para municípios e 
regiões que registram casos na série histórica)  

%  

90 90 90 90 

46 E PROPORÇÃO DE CONTATOS 
INTRADOMICILIARES DE CASOS NOVOS DE 
HANSENÍASE EXAMINADOS (para municípios 
e regiões que registram casos na série histórica) 

%  

100 100 100 100 

52 E PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS EM 
PELO MENOS 4 CICLOS DE VISITAS 
DOMICILIARES PARA CONTROLE DA 
DENGUE (para municípios infestados por Aedes 
aegypti, segundo Instrutivo Estadual) 

%  

60 60 65 68 

Objetivo 7.2 -  Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e redução das 
desigualdades sociais com ênfase no Programa de aceleração do crescimento. 

Nº  Tipo   Indicador   Unid       
2014 2015 2016 2017 

53 U 

PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM 
AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO 
HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS 
COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL 
LIVRE E TURBIDEZ %  60 60 70 80 

Diretriz 11 - Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações do 
trabalho dos profissionais de saúde. 

Objetivo 11.1 -  Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. 

Nº  Tipo   Indicador   Unid       
2014 2015 2016 2017 

57 U PROPORÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO 
PERMANENTE IMPLEMENTADAS E/OU 
REALIZADAS 

%  

80 90 100 100 
60 E NÚMERO DE PONTOS DO TELESSAÚDE 

BRASIL REDES IMPLANTADOS 
N. Absol  

6 8 12 16 

Objetivo 11.2 -  Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. Desprecarizar o trabalho em saúde nos 
serviços do SUS da esfera pública na Região de Saúde. 
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Nº  Tipo   Indicador   Unid       
2014 2015 2016 2017 

61 U 

PROPORÇÃO DE TRABALHADORES QUE 
ATENDEM AO SUS, NA ESFERA PÚBLICA, 
COM VÍNCULOS PROTEGIDOS %  78 80 90 90 

Diretriz 12 - Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia 
do acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável. 

Objetivo 12.1 -  Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, lideranças de movimentos sociais, agentes 
comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, educadores populares com o SUS. 

Nº  Tipo   Indicador   Unid       
2014 2015 2016 2017 

63 U 
PROPORÇÃO DE PLANO DE SAÚDE 
ENVIADO AO CONSELHO DE SAÚDE N. Absol  1 1 1 1 

64 U 

PROPORÇÃO DE CONSELHOS DE SAÚDE 
CADASTRADOS NO SISTEMA DE 
ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS DE 
SAÚDE - SIACS N. Absol  1 1 1 1 

Indicadores Estaduais     

Nº  Tipo   Indicador   Unid       
2014 2015 2016 2017 

1 RS 
PROPORÇÃO DE MENORES DE TRÊS ANOS 
DE IDADE ACOMPANHADOS PELO 
PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA MELHOR 

% 
505 520 520 520 

2 RS 

Nº DE NOTIFICAÇÕES DOS AGRAVOS 
RELACIONADOS AO TRABALHO 
DETECTADOS ATRAVÉS DO SIST E DO 
SINAN (p/ todos os municípios) 

nº absol 

160,00 170,00     

3 RS 
PERCENTUAL DE ÓBITOS RELACIONADOS 
AO TRABALHO INVESTIGADOS (p/ todos os 
municípios)   

% 
100,00 100,00 100,00 100,00 
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