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2. ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO 

2.1 – CONDIÇÕES DE SAÚDE 

 

LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 

O Município de Santo Antônio do Planalto, localiza-se na região Norte do Estado do Rio Grande 

do Sul, integrando-se com outros municípios ao Planalto Médio Gaúcho, especificamente na região do 

Alto Jacuí, nas Coordenadas Geográficas - Latitude: S 28° 23’46,0” e Longitude: W0 52°41’28,0”, com 

altitude média de 558 metros acima do nível do mar. Sua população, segundo levantamento do IBGE 

em 2016, é de 2.019 habitantes, com uma densidade demográfica de 10 hab./km² (IBGE, 2016). Na 

tabela abaixo está apresentada a distribuição populacional subdividida em zona urbana, zona rural, 

homens, mulheres, além de apresentar a população total e a taxa de urbanização em 2016. 

 
2.1.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

 
O município de Santo Antônio do Planalto possui atualmente 2.019 habitantes, segundo IBGE 

(2016), sendo destes 1.508 habitantes residindo em zona urbana e 542 habitantes residindo em zona 

rural. 

HOMENS MULHERES URBANA RURAL ELEITORES TOTAL TAXA DE 

URBANIZAÇÃO % 

988 1031 1508 542 1.926 2058 67% 

 
Dados da população residente no município de Santo Antônio do Planalto. Fonte: IBGE. 



 
 

 

 

TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO DO MUNICÍPIO 

 
 

Do mesmo modo do Estado, o Município tende a ter uma redução no número de habitantes da 

zona rural, devido à migração para as cidades em busca de melhores condições de vida. Em 

contrapartida a população da área urbana tende a aumentar, pois, está ocorrendo um crescimento das 

áreas próprias para loteamentos, em diversas áreas da cidade. 

Ressalta-se que para o crescimento do Município se fazem necessárias medidas para a 

permanência dos jovens, bem como a vinda de novas pessoas, através da busca pela instalação de novos 

empreendimentos, incentivo para o desenvolvimento de empresas locais e para o setor de produção 

agrícola, visando reduzir as taxas de êxodo rural. 



 

Pontos de maior crescimento do Perímetro Urbano do Município 



TAXA DE NATALIDADE 

 
 

Analisando a taxa de natalidade no Município de Santo Antônio do Planalto, conforme gráfico 

abaixo, verificamos que a partir de 2008 houve um declínio, mostrando uma tendência na redução do 

número de filhos por família. Isso se deve a vida ativa da mulher, pois está pensado primeiro no seu 

lado profissional até adquirir uma estabilidade financeira, para depois constituir uma família e ser mãe, 

no alto custo para educar e dar qualidade de vida aos filhos, além da oferta ampla de métodos 

contraceptivos. 

 

 

 
 

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER 

 
 

A esperança de vida ao nascer em Santo Antônio do Planalto no ano de 2000, último dado 

registrado, era de 76,12 anos, enquanto a do Estado era de 73,45 anos e a do Brasil de 71 anos, 

conforme gráfico abaixo. Analisando os dados, verifica-se que o município apresenta uma expectativa 

maior que a nacional e a gaúcha, o que pode ser explicado pela descendência alemã e italiana, 

resultando no desenvolvimento de uma população mais imune a aquisição de doenças. 

 
 

Esperança de Vida ao nascer no município de Santo Antônio do Planalto comparado com Estado e 

União. 



 

 

 

 

 

 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

 
 

Analisando os valores da densidade demográfica dos últimos anos, verifica-se um acréscimo na 

relação entre número de habitantes por 9,77 hab/km², justificado principalmente pela oferta de emprego, 

expansão do setor industrial e construção civil e consequentemente, melhores condições de vida. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Evolução da densidade demográfica do município. Fonte: IBGE.



 

 

 

2.1.2 MORBIMORTALIDADE DE SAÚDE 

 
Os maiores problemas de saúde da população do município de Santo Antônio do Planalto, são as 

doenças do aparelho circulatório, seguidas das doenças do aparelho digestivo e lesões, envenenamento e 

consequências de causas externas. 

Por ser uma população basicamente de origem alemã e possuir hábitos de consumo de alimentos 

ricos em gorduras e carboidratos atribuímos ao fato do alto índice de doenças do aparelho circulatório. 

Podemos citar como fatores desencadeantes destas doenças o sedentarismo e o uso indiscriminado de 

defensivos agrícolas, potencial genético por haver um grande número de neoplasias e distúrbios de nível 

de sistema nervoso central. 

As principais causas de mortalidade em nosso município são as neoplasias seguidas das doenças 

do sistema nervoso e do aparelho respiratório, dados que estão sendo investigados pelas vigilâncias do 

município. 

Não houve registros de mortalidade materna no município. 

 
 

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL 

 
 

Observando-se as taxas de mortalidade infantil dos últimos anos, verifica-se que a mesma se 

encontra quase que estática, pois o número de óbitos é quase nulo, e considera-se menor ainda quando 

comparado à taxa de natalidade, observando-se assim uma tendência ao aumento da população do 

Município, uma vez que se tem um aumento do número de nascimentos e uma redução do número de 

mortes. 



 

 

 

 

 

Variação da taxa de mortalidade no município de Santo Antônio do Planalto nos últimos anos. 
 

 

 



 

 

 

 



 



2.1.3 – INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS 

 
 

A vigilância epidemiológica no Município é realizada pela Secretaria da Saúde, e 

vem gradativamente aprimorando seus resultados. Segundo dados recentes lançados no DATASUS, 

obteve-se uma cobertura vacinal de 95% no ano de 2019 e pretende-se alcançar essa meta em 2021 de 

mesma forma. Quanto à mortalidade nos anos de 2018, 2019 e 2020 registraram-se cinco principais 

causas, que deram origem a 39 óbitos no total. 

 



ANO 

DOENÇAS 

2018 2019 2020 

Neoplasias 05 07 10 

Doenças do aparelho 

circulatório 

12 18 16 

Causas externas 01 00 00 

Doenças do aparelho 

respiratório 

06 03 11 

Doenças do aparelho 

geniturinário 

01 02 03 

Dados de morbidade do município de Santo Antônio do Planalto nos últimos anos. 
 

 

 

Evolução dos dados de morbidade no município. 

 
2.2. REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

 
2.2.1. ATENÇÃO BÁSICA 

 

Possuímos uma Unidade Básica de Saúde na sede do município, a qual conta com uma equipe 

de ESF (Estratégia de Saúde da Família) composta por dois médicos clínico geral, dois enfermeiros, três 

técnicas de enfermagem, uma cirurgiã-dentista, uma atendente de consultório dentário e seis agentes 

comunitárias de saúde. Nas urgências e emergências os munícipes são encaminhados à emergência do 

Hospital Comunitário de Carazinho, com o qual o nosso município possui Convênio. 

O atendimento odontológico é realizado no Posto de Saúde, após agendamento prévio e 



emergencialmente, também de forma educativa e preventiva junto às escolas. 

Uma vez por semana é coletado material para exames CP também após agendamento prévio. 

São desenvolvidos diversos trabalhos em Vigilância em Saúde, destacando a Vigilância 

Sanitária, Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica e Saúde do Trabalhador. 

Também é ofertado atendimento psicológico, conforme encaminhamento multiprofissional e 

realização de trabalho preventivo com alunos, professores e pais. 

Os pacientes encaminhados para outras especialidades (não oferecidas no município) são 

transportados pela Secretaria Municipal de Saúde, na sua maioria para Carazinho, Passo Fundo e 

quando necessário para Porto Alegre. 

Na Unidade Central há o setor de farmácia com ampla diversidade de medicamentos e insumos. 

Os medicamentos excepcionais são adquiridos através de processo enviado ao Setor de medicamentos 

especiais da 6ª CRS de Passo Fundo. 

Possuímos o trabalho de prevenção através do PACS/ESF/SB, bem como acompanhamento aos 

grupos de Gestantes, Hipertensos e Diabéticos, Tabagistas, Idosos e Saúde Mental. 

Na rede de saúde são disponibilizados todos os imunobiológicos priorizados pelo Ministério da 

Saúde, atendendo a todos os ciclos de vida. 

Quanto ao funcionamento da Unidade de Saúde referida, é realizado das 7:00 horas até as 17:30 

horas e através da adesão ao Projeto Chamar 192 qualificou-se e manteve-se o serviço de urgência e 

emergência municipal com motorista e equipe de enfermagem de plantão para casos de urgência à noite 

e finais de semana e feriados, com ambulância para o transporte necessário e apoio da Regulação 

Estadual do SAMU. 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ENFERMEIRO 

 Realização de cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a 

indicação para a continuidade da assistência prestada; 

 Realização de consultas de enfermagem, solicitação de exames complementares, conforme 

protocolos estabelecidos nos programas do ministério da saúde e as disposições legais da 

profissão; 

 Planejamento, gerenciamento, coordenação, execução e avaliação da unidade básica de saúde; 

 Execução de ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 

adolescente, mulher, adulto e idoso; 

 Execução da assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; 

 Realização de ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e quando necessário, no 

domicílio; 

 Realização de atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na atenção básica, 

definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – Noas 2001; 



 Organização e coordenação para a criação de grupos de patologias específicas, como de 

hipertensos, diabéticos, saúde mental e grupo de gestantes; 

 Aplicação de triagem escolar, a fim de detectar alterações oculares, deficit visuais com aplicação 

de teste de snellen em escolares, bem como detecção e controle da pediculose e escabiose no 

grupo envolvido; 

 Supervisão e coordenação de ações para capacitação dos agentes comunitários de saúde e de 

auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; 

 Capacitações elaboradas à equipe de agentes comunitários de saúde com temas abrangentes no 

âmbito da saúde coletiva, como por exemplo, hanseníase, dengue, imunizações e doenças 

emergentes da atualidade; 

 Notificações permanentes no controle das doenças diarreicas (SIVEP) através de programas 

estruturados pelo Ministério da Saúde no município, bem como a Saúde do Trabalhador (SIST) 

e Agravos de Notificação Compulsória (SINAN) implementando Ações de Vigilância 

Epidemiológica. 

 Coordenação do Grupo Antitabagismo no Município; 

 Coordenação do Grupo de Hipertensos e diabéticos (Hiperdia); 

 Atividades de imunização como bacilo Calmette–Guérin (Vacina BCG) e Teste do Pézinho; 

 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FISIOTERAPEUTA 

 
 

• Atendimento individual (tratamento fisioterapêutico) 

• Atendimento e visitas domiciliares 

• Atendimento ambulatorial de emergência  

• Avaliação e encaminhamento de pacientes a outras especialistas 

• Realização de orientação e exercícios que promovam a reeducação postural em grupo 

• Elaboração de material explicativo, com orientações fisioterapêuticas 

• Participação no grupo de gestantes com os temas: exercícios pré e pós-parto e Shantala



Atividades desenvolvidas pela psicóloga 

• Atendimento individual de pacientes; 

• Atendimento de grupos com dinâmicas; 

• Orientação de pais; 

• Orientação e oficinas com gestantes 

• Visitas domiciliares; 

• Atividades educativas de orientação com adolescentes e pais; 

• Encaminhamento de pacientes a outros profissionais: neurologista, psiquiatra, fonoaudióloga, 

etc.; 

• Orientação junto as agentes de saúde no que diz respeito à saúde mental; 

• Participação em reuniões da saúde mental junto à 6
a
 CRS de Passo Fundo; 

• Atividades de orientação junto às escolas municipal e estadual. 

• Atendimento individual a alunos com dificuldades de aprendizagem e dificuldades emocionais; 

• Orientação de professores; 

• Observações em sala de aula; 

• Participação no planejamento escolar da SMEC (Secretaria Municipal de Educação) e escola 

municipal; 

• Acompanhamento de casos junto ao Conselho Tutelar e Promotoria de Justiça; 

• Orientação quanto a sexualidade para alunos de 12 a 14 anos; 

• Engajamento e desenvolvimento de ações junto ao “Projeto Escola Luz” desenvolvido pela 

Promotoria de Justiça; 

• Promoção e acompanhamento de adolescentes em cursos profissionalizantes; 

• Coordenação e acompanhamento das oficinas terapêuticas tipo II – Saúde mental; 

• Elaboração de projetos de trabalho; 

• Realização de atividades integradas com os demais profissionais da saúde; 

• Atividades de motivação e integração com a melhor idade; 

• Solicitações e encaminhamentos para internações psiquiátricas 

 

AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

 
 

 Orientação à população pela Equipe de Saúde da Família e Agente Sanitária sobre controle de 

moscas, mosquitos e roedores, através de folders educativos; 

 Nas ações pactuadas na PAVS na área da Dengue são realizadas as atividades de Ponto 



Estratégico - PE e Armadilhas, porém é realizado também o Levantamento de Indice – LI com 

visitas pela Agente de Combate de Endemias, a cada 04 meses em toda área urbana do 

município; 

 Monitoramento da circulação do vírus da raiva na população de morcegos, com envio de 

amostra de morcegos com suspeita de doença neurológica para diagnóstico laboratorial; 

 Visitas e inspeções nos postos de informações de insetos do programa do barbeiro; 

 Investigação, coleta e envio para o laboratório da 6ª CRS de lagartas e taturanas dentro do 

município; 

 Execução do Programa de controle do Borrachudo, com o controle químico com a aplicação do 

inseticida biológico (BTI) nos rios e riachos do município. 

 

 

AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 
 

 Recebimento de denuncias e investigações; 

 Cadastramento e inspeção de estabelecimentos comerciais em área de alimentos, em 

estabelecimento de saúde, salão de beleza, medicamentos, e etc que sejam de competência da 

VISA Municipal; 

 Emissão de alváras sanitários 

 Palestras na área da vigilância sanitária; 

 Orientações para o preparo e conservação dos alimentos com a entrega de luvas e toucas aos 

manipuladores envolvidos nas festas comunitárias; 

 Atividades de orientação na área de alimentos e água junto às escolas municipal e estadual; 

 

 

 
Linha de Atenção Psicossocial 

 

 

Linha de cuidado materno infantil 

 

Cuidado de rede voltado a assistência e acompanhamento aos lactentes e crianças menores de 10 

anos de idade quanto ao seu crescimento, desenvolvimento, alimentação, imunizações e controle das 

doenças preveníveis e suscetíveis a condição, através de consultas médicas e visitas domiciliares. Oferta 

de exames de triagem e vacinas na rede de atenção, teste do reflexo vermelho, teste do pezinho e 

encaminhamento ao teste da orelhinha. Inserção da equipe multidisciplinar através das diretrizes da 



Rede Cegonha junto ao acompanhamento. Na saúde da mulher: assistência planejada visando a 

prevenção da morbidade e mortalidade materna, acompanhamento pré-natal, fornecimento de 

mamografias e citopatológicos na rede de atenção e métodos contraceptivos de barreira e de urgência. 

 

Metas 2022-2025 

• Aumentar a razão de exames citopatológicos a mulheres de 25 a 64 anos de idade; 

• Aumentar a razão de mamografias a mulheres de 50 a 69 anos de idade; 

• Monitoramento da situação vacinal as crianças em idade escolar; 

• Oferta do exame hemograma para a triagem escolar quanto a anemia ferropriva através de sua 

realização; 

• Continuidade do Programa Saúde na Escola (PSE); 

• Realização de grupos de gestantes em caráter quinzenal com oficinas terapêuticas; 

• Garantia da oferta de exames as gestantes acompanhadas pela rede no pré-natal. 

 

 
 

Linha de cuidado crônico-degenerativo 

 
Ações voltadas ao acompanhamento da saúde do homem bem como ao hipertenso e diabético em 

caráter mensal através do HIPERDIA. Distribuição da caderneta do Idoso, anotação dos sinais vitais e 

medicamentos prescritos nesta, oficinas de convivência (Terceira Idade e Coral) promovendo um 

envelhecimento saudável e assistido. 

 
Metas 2022-2025 

• Palestra educacional visando a prevenção do Câncer de próstata destinada a saúde do homem; 

• Inserção do público masculino nos grupos de gestantes sensibilizando-os; 

• Oferta da continuidade dos exames laboratoriais anuais para os participantes do Grupo Hiperdia; 

• Promoção de encontros de grupos locais de terceira idade visando a integração e valorização da 

melhor idade. 

 
2.2.2. ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA 

 
Os casos de urgência e emergência são encaminhadas ao Hospital de Caridade de Carazinho, 

com o qual o município tem convênio e é referência. 

À noite e nos finais de semana temos o plantão de atendimento com veículo, motorista, 



profissional de enfermagem, que atendem as chamadas dos munícipes, avaliam o caso e se necessário 

levam ao hospital de Carazinho. 

Os exames laboratorias são realizado  através de convênio com o laboratório Qualitta através 

de Chamamento Público, com recursos da prefeitura. 

Exames complementares como RX, ecografia, mamografia, Tomografia, Ressonância 

Magnética dentre outros que são realizados nas clínicas em Carazinho e Passo Fundo, através do SUS, 

convênios com município e recursos próprios da prefeitura. 

 

RECURSOS AMBULATORIAIS PRIVADOS – VINCULADOS AO SUS 

 

Unidade Prestadora de Serviço ou 

Profissional Credenciado 

Especialidade(s) 

Município Outros municípios (especificar) 

Instituto de Radiologia 
 

Qualitta, Postão (SMS) e 

demais 

Carazinho 

Carazinho 

RX, Ecografias 

Exames laboratoriais 

 

 
RX, ecografias, hemodiálise e 

oncologia e serviço de traumotologia. 

Consultas e exames especializados 

Consultas, exames especializados de 

alta complexidade, procedimentos de 

média e alta complexidade 

Consultas, exames especializados de 

alta complexidade, procedimentos de 

média e alta complexidade 

Exames de média e alta complexidade 

(RN Magnética, tomografias, etc…) 

Hospital de Caridade de Carazinho Carazinho 

Hospital de Olhos 

Hospital São Vicente de Paulo 

Passo Fundo 

Passo Fundo 

 

Hospital da Cidade de Passo Fundo 
 

Passo Fundo 

 

Clínica CEDIL 
 

Passo Fundo 

 
Temos duas (2) Ressonâncias anuais pelo SUS através do SISREG. 

Temos consultas via SISREG (Sistema de Regulação) marcação direta para Passo Fundo, nas 

seguintes especialidades: 

Cardiologia geral:01 

Traumato ortopedia adulto: 01 

Traumato ortopedia infantil: 01 

Cirurgia vascular: 05 

Oftalmologia: 06 

Neurologia: 01 

Cirurgia geral: 2 

As demais são solicitadas via Regulação à 6ª CRS, e são agendadas conforme demanda 

regional. 



Em Carazinho nossa cota é assim distribuída: 

 
 

➢ ESPECIALIDADES MÉDICAS: 

Há as seguintes vagas para cada especialidade, sendo elas; cardiologista 2 consultas mês, 

neurologista 1 consulta mês, nefrologista 1 consulta mês, dermatologista 2 consultas mês, proctologista 

1 consulta mês, oftalmologista 3 consultas mês. 

 
➢ EXAMES: 

 

Raio-X – 03 unid/mês 

Ultrassonografia – 03 unid/mês 

Tomografia – 02 unid/mês 

Endoscopia – 01/mês 

Colonoscopia – 01/mês 

Teste de esforço – 02/mês 

Eletroencefalograma – 01/mês  

RN Magnética- 02/mês 

 

Eletrocardiograma -02/mês 

 

 
 

Casos excepcionais são encaminhados a Porto Alegre, pelo Sistema AGHOS. 

Audiometrias são realizadas pela PROAUDI Passo Fundo. 

As consultas para encaminhamento de aparelho auditivo são através do sistema AGHOS. 

Próteses físicas são atendidas na ACD Passo Fundo pelo sistema AGHOS. 

 
REDE HOSPITALAR DE REFERÊNCIA – PÚBLICA E PRIVADA 

 

Como não possuímos Hospital no município encaminhamos os pacientes aos hospitais da região, 

onde possuímos 12 AIHS/mês que não comportam a demanda de internações municipais. 

Informação sobre AIHs autorizadas aos principais hospitais públicos e privados contratados ou 

conveniados, que são referência para Santo Antônio do Planalto: 

 

Hospital No município Outro município 

1. Caridade de Carazinho  Carazinho 

2. São Vicente de Paulo  Passo Fundo 

3. Hospital da Cidade de Passo Fundo  Passo Fundo 

Total  12 AIHs/Mês 



Quando Carazinho não consegue solucionar o problema, em caso de maior gravidade, os 

pacientes são refernciados a outros hospitais com os equipamentos necessários e disponíveis. 

O Município não participa de qualquer tipo de consórcio de saúde na região. 

Atualmente a Secretaria Municipal de Saúde possui, elevada demanda de exames e consultas 

especializadas, sendo praticamente impossível suprir a mesma apenas com a cota SUS, em decorrência 

disto a Secretaria oferta regularmente esses exames e consultas pagos com recursos próprios conforme 

sua necessidade de urgência. 

 
SISTEMAS DE APOIO 

 
 

Os sistemas de informações que possuímos no município são os seguintes: 

– ESUS- Prontuário Eletrônico 

– SISPRENATAL (Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento) 

– BPA SIA/SUS (Sistema de Informação Ambulatorial) 

– AIHs (Autorização de Internações Hospitalares) 

– HIPERDIA (Programa de Hipertensos e Diabéticos) 

– RAG – Relatório anual de Gestão 

– SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) 

– AME (Administração de medicamentos especiais) 

– SCNES (Sistema de Cadastros Nacionais) 

– Cartão SUS 

– CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) 

– SISREG (Sistema de Regulação) 

- GERCON ( Sistema de regulação-Porto Alegre) 

– SIST (Sistema de Informação em Saúde do Trabalhador) 

– SIVEP/DDA (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica no Controle das Doenças 

Diarreicas Agudas) 

- SIPNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização) 

-   ESUSVE (Notificações de casos suspeitos e confirmados de Covid -19) 

-   SISCAN (Sistema de acompanhamento Saúde da Mulher) 

-   SINAN (Sistema Nacional de vigilância dos agravos de notificação de interesse nacional) 

 

 

 

2.2.3. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

 
A Assistência Farmacêutica têm como propósito precípuo garantir a necessária segurança, 

eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população aqueles 

medicamentos considerados essenciais. 

A AF do Município de Santo Antônio do Planalto é aplicada com base no Plano Municipal de 

Assistência Farmacêutica. 

È prestada Assistência Farmacêutica a partir de prescrição médica, odontológica, farmacêutica ou 

de enfermagem, de acordo com legislação vigente. 

Ou seja, atendimento realizado por profissionais do SUS do Município de Santo Antônio do Planalto. 



É um serviço atuante e foi estruturado pelo farmacêutico municipal. Está implementado a partir 

de uma equipe multidisciplinar composta por farmacêutico, médicos, enfermeiro, dentistas, 

nutricionista, atendente de farmácia, técnicas de enfermagem e demais profissionais. 

Em relação aos medicamentos a AF atua desde a compra até a dispensação, seguindo um 

protocolo de controle de entrada e saída de medicamentos, sistema digitalizado de controle de estoque e 

inventários atualizados. 

A oferta do elenco básico de medicamentos é parte integrante da política de assistência a saúde 

do município, para o cumprimento dos seus resultados. 

Os medicamentos são adquiridos através de processo licitatório ao menos duas vezes no 

decorrer do ano, ou sempre que se fizer necessário. 

A lista REMUME (ainda não padronizada) compreende a demanda de medicamentos do fluxo 

municipal, procurando atender as necessidades prioritárias no processo de cuidado à saúde dos nossos 

munícipes, nesta lista contam medicamentos da Atenção Básica e ainda medicamentos que não fazem 

parte do elenco disponibilizado pela rede pública, mas que são fornecidos à população, justificando o 

ato pelo fato de termos uma população carente que não tem condições, na maioria das vezes, de manter 

o tratamento medicamentoso por custo próprio. 

As medicações são dispensadas aos pacientes, pelo farmacêutico e/ou atendente de farmácia, 

especificamente treinada para o atendimento. 

O estoque através do TCHE Sistemas – Gestão de Postos de Saúde, onde gera um recibo que 

deve ser assinado pelo paciente no ato da dispensação e que fica arquivado na Unidade de Saúde para 

possível rastreabilidade. 

As prescrições de medicamentos excepcionais/especiais que não fazem parte da lista de 

medicamentos dispensados na Unidade de Saúde são avaliados pelo farmacêutico e posteriormente 

solicitados ao Governo do Estado através de Processo Administrativo de Solicitação de Medicamentos 

Especiais, quando necessário. 

 
- Farmacêutico responsável técnico. Programa aquisições, seleciona medicamentos em relação ao seu 

custo benefício, dispensa com orientação, distribui e armazena os medicamentos segundo as diretrizes e 

protocolos, verifica surgimento de reações adversas, entre outras tantas ações. 

– Médicos da Unidade Básica de Saúde e Auditora dos Processos de Solicitação de Medicamentos 

Excepcionais. 

– Enfermeiro Chefe da Unidade de Saúde responsável pelo perfil epidemiológico do Município e 

realização da triagem do paciente. 

Atendente de Público -atendimento ao paciente, dispensação de medicamentos e correlatos, controle e 

manutenção de estoque. 



– Nutricionista da Unidade de Saúde. 

– Dentista da Unidade de Saúde. 

 
 

Estrutura Física 

 
 

- Instalações 

 
 

Área física correspondente a 42,98 m
2
, dividida em duas peças: Recepção e atendimento ao 

público e estoque e almoxarifado. 

 
– Características 

 
 

Toda a instalação possui as superfícies (piso, paredes e teto) lisas e impermeáveis, sem 

rachaduras, resistentes aos agentes sanitizantes e facilmente laváveis, sendo protegidas contra entrada 

de isentos e roedores. As instalações dispõem de climatização e luminárias fluorescentes que permitem 

ventilação e iluminação compatíveis com as atividades desenvolvidas. As instalações elétricas 

apresentam-se em boas condições de segurança e uso. 

 
– Equipamentos, utensílios, acessórios 

 
 

Balcão de atendimento e dispensação, arquivo de documentos, área específica para atendimento 

farmacêutico e realização de atenção farmacêutica. Prateleiras horizontais, janelas de ventilação, 

armário com chave para armazenamento de medicamentos controlados, geladeira de termolábeis, com 

controle de temperatura. Dispõe ainda de dois computadores com acesso à internet e impressora. 

 

 

 

 

2.2.4- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 
Estrutura-se no âmbito municipal da Atenção à saúde a Vigilância Epidemiológica a qual realiza 

um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança 

nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Seguido da Vigilância 

de Saúde do Trabalhador visando à redução e eliminação do adoecimento e morte resultantes das 

condições, dos processos e dos ambientes de trabalho, bem como o aprimoramento da assistência à 



saúde dos trabalhadores, a Vigilância em Saúde do Trabalhador em Santo Antônio do Planalto se 

articula entre os mais variados eixos de atenção atendendo, notificando as doenças e acidentes de 

trabalho, participando de CIPAS, promovendo palestras, orientando o trabalhador sobre a Comunicação 

de Acidente de Trabalho (CAT). E a Vigilância Ambiental e Sanitária a qual desenvolve ações de 

controle, prevenção e fiscalização. Há o aconselhamento DST/AIDS o qual é realizado pelo Enfermeiro 

e a Psicóloga da Unidade, e ofertado a população por meio do encaminhamento do médico, ainda 

verifica-se a existência de Notificação de Violências em suspeitas ou confirmação por meio do exame 

físico da equipe multiprofissional. 

A equipe é composta por Médico, Enfermeiro, Nutricionista, Fisioterapeuta, Técnicos de 

Enfermagem, Agente de Campo e Vigilante Ambiental os quais promovem os envios semanais e 

mensais dos relatórios de investigações de surtos ou inquéritos realizados no município à 6a CRS de 

Passo Fundo, para acompanhamento das ações executadas, alimentam-se os programas como o Sistema 

de Informações aos Agravos de Notificação Compulsória (SINAN), VIGIÁGUA, Sistema de 

Informações em Saúde do Trabalhador (SIST) e o Sistema de Informação ao Controle das Doenças 

Diarreicas Agudas (SIVEP-DDA). 

 
2.3 - ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE 

 

 
O Município possui Sistema de Saúde municipalizado, contando com Conselho Municipal de 

Saúde organizado, com representantes de todos os segmentos da sociedade; PACS – Programa Agentes 

Comunitários de Saúde, abrangendo todas as famílias do Município, junto aos quais é realizado trabalho 

preventivo de acompanhamento e primeiros socorros; ESF – Estratégia de Saúde Familiar, Saúde 

Mental, Saúde Bucal, Saúde da Mulher, Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica, entre outros. 

A estrutura de atendimento do Município conta com 01 Unidade Básica de Saúde, 01 CRAS 

(Centro de Referência Assistencial) e 01 consultório odontológico na sede e um no interior. A rede 

pública conta com ambulância, veículos para transporte de pacientes, médicos, enfermeiro, psicóloga, 

assistente social, dentistas, técnicos em enfermagem, nutricionista, farmacêutica, fisioterapeuta e 

fonoaudióloga. 

A Secretaria Municipal de Saúde conta com um Conselho Municipal de Saúde paritário, o qual 

reúne-se mensalmente, para análise de pedidos de auxílio, Planos de Ação e Aplicação e controle social. 

 
Data da criação do CMS: 30/01/1996 

Lei da criação: nº 229/96 

Composição: 



Nº total de conselheiros: 12 conselheiros titulares e respectivos suplentes. 

Nº de representantes dos usuários: 06 

Nº de representantes do governo: 02 

Nº de representantes dos profissionais de saúde: 02 

Nº de representantes dos prestadores de serviço: 02 

 
Para a realização das reuniões e atividades dos quais os conselheiros municipais de saúde 

participam, há estrutura física adequada, dotada de mobília e equipamentos suficientes para o 

desenvolvimento das atividades. 

 

 

 

2.4 – CONDIÇÕES SOCIOSSANITÁRIAS 

2.4.1 – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

ECONOMIA 

 

O município tem sua economia alicerçada, principalmente, na produção primária, e uma 

pequena parcela nos setores produtivos, no comércio e serviços. 

A atividade agropecuária é a principal fonte de renda do Município, uma vez que corresponde a 

90% da distribuição econômica, sendo as principais atividades desenvolvidas a produção de grãos, 

bovino de leite. 

No setor agrícola, aparece em primeiro plano a cultura de soja, seguido do milho e trigo, com os 

seguintes dados anuais: soja 31.860 Ton./ano; milho 27.360 Ton./ano; trigo 4.800 Ton./ano. 

As principais atividades relacionadas à pecuária no Município são o gado de leite e suínos. O 

gado de leite apresenta aproximadamente 780 cabeças e a produção do leite corresponde a 5,1 milhões 

de litros anuais. 

A área urbana conta com diversas empresas, segundo dados municipais são 63 que empregam 

cerca de 110 pessoas. Entre estas se destacam empresas do ramo do comércio e prestação de serviços 

como, lojas, agropecuária, posto de gasolina, Banco Sicredi, Banco Cresol, Banco Banrisul, salões de 

beleza, academia de ginástica, entre outros. 

A área urbana em sua totalidade caracteriza-se pela predominância de construções horizontais e 

unifamiliares, não existindo tendência a verticalização no Município, existindo apenas alguns poucos 

edifícios na área central do município. As construções na área urbana são regulamentadas pelo Código 

de Obras e pela Lei de Diretrizes Urbanas, mas não há nestas legislações uma determinação da altura 

máxima para as construções, nem mesmo da taxa de ocupação do terreno com a construção. 



PERCENTUAL DA POPULAÇÃO OCUPADA NOS SETORES 

Primário: 62% (agricultura, pecuária, silvicultura) 

Secundário: 18% (indústria, madeireiras, etc.) 

Terciário: 20% comércio, serviços) 

 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Descrição sucinta da organização social no município: 

 

- Comércio de consertos eletroeletrônicos; 

- Comércio de rações, sementes e quebra de milho; 

- Reforma de baterias; 

- Oficina de conserto de máquinas, automóveis; 

- Comércio de combustíveis e lubrificantes; 

- Comércio de roupas e confecções; 

- Lavagem e lubrificação de veículos; 

- Comércios de insumos agrícolas e materiais de construção; 

- Estabelecimento bancário de crédito financeiro ; 

- Comércio e armazenamento de cereais, produtos agropecuários; 

- Comércio e representações de insumos agrícolas, implementos; 

- Comércio e distribuidora de bebidas; 

- Construção civil e instalação elétrica; 

- Oficina de construção de máquinas e comércio de peças; 

- Escritório Despachante e Contabilidade; 

- Serrarias; 

- Bar e armazém; 

- Restaurante e lancheria; 

- Supermercados; 

- Papelaria; 

- Camping; 

- Revenda de carros e chapeação; 

-Padaria e confeitaria; 

- Autoelétrica 

- Borracharias; 

- Casa lotérica; 

- Consultório odontológico; 

- Escritório de advocacia; 

- Farmácia; 

- Funerária. 

 

NO SETOR INDUSTRIAL TEMOS: 

- marcenarias; 

- moinhos de cereais; 

- fábrica de móveis; 

-  fábrica de rodas agrícolas 

-  transportadora e logística 

 

OUTROS SERVIÇOS: 

- Bancos (Bansicredi, Cresol e Banrisul) e um Caixa Eletrônico da Caixa Econômica Federal; 

- Posto de combustível; 

- Salões de beleza; 

 



Rankin 

g IDHM 

2010 
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- Barbearia; 

- Funerária; 

 

 

RENDA FAMILIAR MÉDIA 

 
O valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com 

rendimento domiciliar, por situação do domicílio - 

 
RS Santo Antônio do Planalto 1.787,71 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

 
O perfil socioeconômico do Município de Santo Antônio do Planalto destaca-se pela 

diversificação de atividades, produção de grãos (soja, trigo e milho), produção de leite e também possui 

um importante papel junto ao programa da agricultura familiar. Isto acontece devido às condições 

climáticas e topográficas que a região apresenta. 

A renda média domiciliar per capita, no município é de R$ 481,00. De acordo com o Idese, o 

município apresentou um índice de desenvolvimento socioeconômico no ano de 2010 de 0,7226. 

 

 

INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
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GUPOS SOCIAIS ORGANIZADOS 

 

Descrição sucinta da organização social no município relacionando sindicatos, clubes de 

serviços, associações de classe, associações de moradores, organizações religiosas, grupos de autoajuda, 

etc. 

 

- CTG 

- Grupo de Convivência do idoso na sede 

- Grupo de convivência do idoso no distrito de Rincão Doce 

- Organizações religiosas 

- Associação dos funcionários Cotrijal 

- Associação dos funcionários da prefeitura municipal 

- Associação dos professores municipais 



- Clubes de futebol 

- Clubes de mães 

- Grupo apostolado da oração 

- Grupo da OASE 

- Associação amigos da água 

 

 

ASPECTOS CULTURAIS 

 
 

O Município de Santo Antônio do Planalto possui uma cultura diversificada, incluindo 

diferentes etnias, entre elas: alemães e italianos. Para manter a cultura, o Município possui fortemente 

enraizada 06 Comunidades Católicas, 01 Comunidade Evangélica Luterana, 01 Assembleia de Deus, 

01 CTG, 03 Piquetes de Laçadores, 01 Equipe de Cavaleiros, 01 Invernada Artística, 01 Coral 

Municipal Infanto Juvenil/ 3ª idade, 01 Sociedade de Cantores Sempre Alegre, Festas Comunitárias, 

Feira dos Produtores, entre outros. 

Dos eventos culturais e festivos que ocorrem no Município, destacam-se a Mateada da 

Cidadania, Amostra Microrregional de Artesanato, Torneio com Tiro de Laço na Semana do Município, 

Baile da Soja, Festa do Colono e Motorista, Festa em Honra ao Padroeiro da Cidade: Santo Antônio, 

que tem como data comemorativa no dia 13 de junho e Desfile de 07 de setembro. 

Além destas festas tradicionais, são realizados rodeios, programações alusivas a Semana 

Farroupilha com jantar e almoço com pratos típicos. 

 

 
EDUCAÇÃO 

 
 

Na área educacional o município é servido por 02 Escolas Municipais e 01 Estadual. No ano de 

2021 a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Paulo possuía 162 alunos matriculados nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. A Escola Municipal de Educação Infantil Professora Marisa Margarida 

tem 92 alunos de 0 a 5 anos, destes 21 eram de turno integral. A Escola Estadual de Ensino Médio Santo 

Antônio cursaram 135 alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e 63 alunos no Ensino Médio 

matriculados na rede estadual. 

A Prefeitura Municipal garante transporte escolar aos alunos matriculados na rede municipal e 

da rede estadual (Séries iniciais, Fundamental e Médio). Aos alunos do Ensino Superior subsidia com 

valor de R$ 3.200,00 mensais. 

Conforme dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, a taxa de alfabetização no 

Município de Santo Antônio do Planalto sofreu aumento percentual de, aproximadamente, 5,55%, 

revelando que entre 1991 e 2000 esta taxa subiu de 88,42% para 93,97%. 



INDICADORES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL E NÍVEL EDUCACIONAL DA 

CRIANÇA E DA POPULAÇÃO ADULTA 

 
Conforme a pesquisa realizada no ano de 2009 junto aos munícipes, constatou-se que 

aproximadamente 70% dos pais não possuem e Ensino Fundamental completo, 22% dos pais possuem o 

Ensino Médio completo, e apenas 8% dos pais com Ensino Superior completo. 

Apesar       destas       dificuldades       os       pais       demonstram       grande       preocupação 

em relação à educação de seus filhos e esperam que a escola ofereça ensino de qualidade e ensine 

criticamente os conteúdos, que oportunize vivência prática de cidadania. 

Abaixo tem-se um gráfico com a situação educacional da população adulta do município, no ano 

de 2009. 

Segundo dados do IBGE, Censo 2010, dentre os 1987 habitantes, 1752 são alfabetizados, 

totalizando 88,17%. 

 
ÍNDICE DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB 

 
 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um dos principais indicadores da 

educação brasileira. É calculado com base no desempenho dos estudantes em avaliações de português e 

matemática e nas taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar. 

Conforme pesquisa, abaixo apresentada, a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Paulo 

atingiu a meta do Ideb e está a cima do valor de referência. Já a Escola Estadual de Ensino Médio Santo 

Antônio atingiu a meta, mas está abaixo do valor de referência. 

 
Tabela xx: Ideb obtido pela Escola Municipal de Ensino Fundamental São Paulo. 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Crescimento   14% 19%      

Ideb  5.0 5.7 6.8      

Meta   5.2 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 
Fonte: Ideb 

 
 



ÁGUA 

 

O abastecimento de água na área urbana do Município de Santo Antônio do Planalto é de 

responsabilidade de uma Associação Privada de moradores, formada pela própria população que é 

abastecida, a qual se utiliza do lençol d’água profundo, através de quatro poços tubulares com 

capacidade de produção de 34 m³/dia. A capacidade de reservação de água na área urbana do Município 

é de 80.000 m³, e o sistema de tratamento adotado é de aplicação de hipoclorito de sódio com bomba 

dosadora na saída de cada poço. Já na área rural o abastecimento é realizado por 16 poços comunitários. 

As propriedades não atendidas por estes poços são abastecidas por poços rasos, poços 

profundos particulares e fontes de água. 

 
ESGOTO 

Conforme dados do levantamento do IBGE de 2010, todos os domicílios do Município contam 

com banheiro ou sanitário. 

No Município o sistema de drenagem pluvial é realizado em algumas ruas centrais, através de 

bocas de lobos interligados por tubos de concreto que convergem às águas para córregos intermitentes 

criados para esta finalidade que deságuam em afluentes naturais. Em 60% do Município não existe 

sistema de drenagem pluvial, sendo que grande maioria da área urbana se localiza em locais altos, 

auxiliando o escoamento natural destas águas. No entanto algumas residências utilizam irregularmente 

esta rede com a ligação direta da rede de esgoto. 

O esgotamento sanitário é realizado através do sistema de fossas sépticas rudimentares (poços 

negros) e fossas sépticas com sumidouro em 85% das residências da área urbanizada. Atualmente, nas 

novas obras de construções civis, a aprovação da liberação do projeto está condicionada para liberação 

do habite-se, à implantação do sistema de fossas sépticas com sumidouro, conforme exigências 

estabelecidas pela prefeitura ao setor de engenharia do Município. Em residências mais antigas é 

observado o hábito de utilizar poços rasos de água desativados como poços negros. 

 
ENERGIA ELÉTRICA 

 
 

O fornecimento de energia elétrica para o Município é realizado pelas concessionárias Centrais 

Elétricas de Carazinho - ELETROCAR que atende a área urbana e 90% da área rural do Município e a 

COPREL que atende as residências rurais no Distrito de Rincão Doce e parte da Localidade de Nossa 

Senhora Aparecida. A área urbana tem como característica do fornecimento de energia elétrica a Baixa 

Tensão – 380/220 V e Frequência de 60hz. 



 

LIXO 

A coleta de resíduos sólidos urbanos no Município é realizada pela M.G.O. Soluções 

Ambientais, empresa terceirizada do município de Mormaço, sendo coletadas anualmente 

aproximadamente 431 toneladas de resíduos. Ressalta-se que não existe no Município um sistema de 

coleta seletiva implantado, e que a coleta é realizada dois dias por semana e no interior uma vez por 

mês. 

 

HABITAÇÃO 

 
 

No Município de Santo Antônio do Planalto existem 500 endereços urbanos, divididos ao longo 

de 03 setores da área urbana e 884 endereços rurais divididos nas 09 localidades do Município. 

Para disciplinar as construções na área urbana, foi criado Código de Posturas (Lei Municipal 

Complementar nº 005/2002), Código de Obras do Município (Lei Municipal Complementar n° 

008/2004) e a Lei de Diretrizes Urbanas (Lei 869/2007) que estabelece os parâmetros a serem 

observados para a construção civil de casas e comércio em geral. 

Ressalta-se que não existem desabrigados ou moradores de rua no município. 

Em relação a novas habitações, verifica-se que existem em construção cerca de 40 unidades 

habitacionais populares e foram construídas no interior 43 casas populares com verbas federais para 

fixação dos pequenos agricultores no interior. 

 

 

 

 

 
2.5. SITUAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

AMBIENTE URBANO 

 

Na área do perímetro urbano de Santo Antônio do Planalto verifica-se uma carência muito 

grande de vegetação nos passeios públicos e áreas de lazer como praças, bem como para os poucos 

exemplares arbóreos e arbustivos existentes com podas sem controle ou planejamento técnico com 

relação ao futuro da arborização publica do município. 

A avenida principal é asfaltada, diversas ruas são pavimentadas com pedras de basalto irregular 

e outras apenas empedradas, existe formação de lotes regulares com casas financiadas pelo Governo 

Estadual, e lotes sem a regularização de posse de terrenos. 



AMBIENTE NATURAL 

Existem no município diversos arroios e dois rios, lagos em propriedades particulares, dois 

campings com mata nativa, florestas implantadas de eucalipto para exploração econômica. 

Diversas áreas florestais conhecidas como matas ciliares que estão dispostas nas bordas de rios e 

sangas, propriedades com vasta diversidade  da flora disponível em propriedades particulares. 

Estão ocorrendo no município problemas com vetores como borrachudos, pernilongos e moscas 

domésticas, muitas vezes decorrente do saneamento urbano deficitário. 

 
PROJETOS AMBIENTAIS EM ANDAMENTO 

 
 

São desenvolvidos desde o ano de 2010, 02 projetos ambientais, ligados aos produtores rurais 

para reposição da mata ciliar através da parceria com a Coprel com o projeto “Coprel Ecologia” e de 

educação ambiental com os alunos da escola de Ensino Fundamental São Paulo sobre reciclagem com o 

tema “Cuidando do Meio Ambiente Desde Pequeno”. 

 
ÁREAS DE RISCO 

Não há áreas consideradas de risco dentro do município. 

 
 

POLUIÇÃO OU DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

Em relação à poluição ou degradação ambiental na atualidade não há grandes problemas, sendo 

que ocasionalmente ocorrem queimadas de resíduos em áreas de lavoura. 



Indicadores Financeiros (Fonte: SIOPS - 2016) 

Participação % da receita de impostos na receita total do Município 

Participação % das transferências intergovernamentais na receita total do Município 

Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos 

para o Município 

Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos 

para a saúde no Município 

3,94% 

71,56% 

2,97% 

76,81% 

Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências 
3,58%

 
da União para o Município 

Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na 
62,45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Receita Total do Município 

Para Fins de Cálculo do Percentual da LC141/2012 

Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob responsabilidade do município, por habitante 

 

0,00% 

R$1.421,68 

Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 63,06% 

Participação % da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 0,72% 

Participação % da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com 
Saúde 

Participação % da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 

10,13% 

6,34% 

% das transferências para a Saúde em relação à despesa total do município com saúde 13,96% 

% da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012 19,79% 



RECEITAS ADICIONAIS 

PARA FINANCIAMENTO DA 

SAÚDE 

TRANSFERÊNCIA DE 

PREVISÃO 

INICIAL 

413.629,96 

PREVISÃO 

ATUALIZADA 

(c) 

413.629,96 

RECEITAS REALIZADAS 

Jan a Dez 

(d) (R$) 

397.157,08 

% (d/c)x100 

96,02 

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS COM SAÚDE (Fonte: SIOPS Última 

consulta dos dados na fonte: 07/03/2017 00:00:00 ) 

RECEITAS PARA   RECEITAS REALIZADAS 

APURAÇÃO DA 
PREVISÃO 

PREVISÃO 

APLICAÇÃO EM AÇÕES E 
INICIAL 

ATUALIZADA   
Jan a Dez (b) % (b/a)x100

 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE (a) 

SAÚDE 
RECEITA DE IMPOSTOS 732.665,53 732.665,53 750.687,47 102,45 
LÍQUIDA (I)     

Imposto Predial e Territorial 194.500,00 194.500,00 198.477,65 102,04 
Urbano - IPTU     

Imposto sobre Transmissão de 100.000,00 100.000,00 122.933,42 122,93 
Bens Intervivos - ITBI     

Imposto sobre Serviços de 200.000,00 200.000,00 158.297,40 79,14 
Qualquer Natureza - ISS     

Imposto de Renda Retido na 175.398,32 175.398,32 251.602,41 143,44 
Fonte - IRRF     

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 

Multas, Juros de Mora e Outros 0,00 0,00 1.100,58 0,00 
Encargos dos Impostos     

Dívida Ativa dos Impostos 59.637,21 59.637,21 13.616,59 22,83 

Multas, Juros de Mora e Outros 3.130,00 3.130,00 4.659,42 148,86 
Encargos da Dívida Ativa     

RECEITA DE     

TRANSFERÊNCIAS 11.216.262,61 11.216.262,61 11.151.669,74 99,43 
CONSTITUCIONAIS E     

LEGAIS (II)     

Cota-Parte FPM 7.518.702,00 7.518.702,00 7.257.933,30 96,53 

Cota-Parte ITR 150.000,00 150.000,00 161.460,99 107,64 

Cota-Parte IPVA 240.000,00 240.000,00 200.223,21 83,42 

Cota-Parte ICMS 3.224.792,76 3.224.792,76 3.466.209,69 107,48 

Cota-Parte IPI-Exportação 60.231,41 60.231,41 43.318,21 71,91 

Compensações Financeiras     

Provenientes de Impostos e 22.536,44 22.536,44 22.524,34 99,94 

Transferências Constitucionais     

Desoneração ICMS (LC 87/96) 22.536,44 22.536,44 22.524,34 99,94 

Outras     

TOTAL DAS RECEITAS PARA     

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO     

EM AÇÕES E SERVIÇOS 11.948.928,14 11.948.928,14 11.902.357,21 99,62 

PÚBLICOS DE SAÚDE (III) =     

I + II     

 



RECURSOS DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE-SUS 

Provenientes da União 

Provenientes dos Estados 

Provenientes de Outros 

Municípios 

Outras Receitas do SUS 

TRANSFERÊNCIAS 

VOLUNTÁRIAS 

RECEITA DE OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO VINCULADAS À 

SAÚDE 

OUTRAS RECEITAS PARA 

FINANCIAMENTO DA SAÚDE 

TOTAL RECEITAS 

ADICIONAIS PARA 

FINANCIAMENTO DA SAÚDE 

DESPESAS COM SAÚDE 
DOTAÇÃO 

DOTAÇÃO 

(Por Grupo de Natureza de 
INICIAL 

ATUALIZADA Liquidadas 

Despesa) (e) Jan a Dez (f) 

Inscritas em 

Restos a Pagar 

não 

Processados 

(g) 

% 

((f+g)/e) 

TOTAL DAS DESPESAS 

COM SAÚDE (IV) 
3.245.800,00 3.867.942,00 2.925.825,89 75,64 

DESPESAS COM SAÚDE NÃO 

COMPUTADAS PARA FINS 

DE APURAÇÃO DO 

PERCENTUAL MÍNIMO 

DESPESAS EXECUTADAS 

Inscritas em 
DOTAÇÃO DOTAÇÃO 

INICIAL ATUALIZADA 
Liquidadas 

Jan a Dez 

(h) 

Restos a 

Pagar não 

Processados 

(i) 

% 

[(h+i)/I 

V(f+g)] 

DESPESAS COM INATIVOS E 

PENSIONISTAS 

DESPESA COM ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE QUE NÃO ATENDE 

AO PRINCÍPIO DE ACESSO 

UNIVERSAL 

 

 
287.504,96 

 

 
287.504,96 

 

 
313.609,88 

 

 
109,07 

115.500,00 115.500,00 78.253,44 67,75 

0,00 0,00 0,00 0,00 

10.625,00 10.625,00 5.293,76 49,82 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

413.629,96 413.629,96 397.157,08 96,01 

 
DESPESAS EXECUTADAS 

 

 

 

 

 

 
 

DESPESAS CORRENTES 3.048.800,00 3.466.742,00 2.740.287,78 0,00 79,05 

Pessoal e Encargos Sociais 1.731.300,00 2.051.815,00 1.845.109,83 0,00 89,93 

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas Correntes 1.317.500,00 1.414.927,00 895.177,95 0,00 63,27 

DESPESAS DE CAPITAL 197.000,00 401.200,00 99.312,67 86.225,44 46,25 

Investimentos 197.000,00 401.200,00 99.312,67 86.225,44 46,25 

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N/A 0,00 0,00 0,00 

 
N/A 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 



DESPESAS CUSTEADAS COM 

OUTROS RECURSOS 

Recursos de Transferências do 

Sistema Único de Saúde - SUS 

Recursos de Operações de Crédito 

Outros Recursos 

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS 

NÃO COMPUTADOS 

RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS INSCRITOS 

INDEVIDAMENTE NO 

EXERCÍCIO SEM 

DISPONIBILIDADE 

FINANCEIRA¹ 

DESPESAS CUSTEADAS COM 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA 

VINCULADA AOS RESTOS A 

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i)] 
-1,00 2.355.855,35 

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 19,79 

E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIB X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 E 5 

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE 
570.501,77 

MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)]6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGAR CANCELADOS² 

DESPESAS CUSTEADAS COM 

 

RECURSOS VINCULADOS À 

PARCELA DO PERCENTUAL 
MÍNIMO QUE NÃO FOI 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

APLICADA EM AÇÕES E 

SERVIÇOS DE SAÚDE EM 

EXERCÍCIOS ANTERIORES³ 

     

TOTAL DAS DESPESAS COM 

SAÚDE NÃO COMPUTADAS 

  
N/A 

  
569.970,54 

 
19,48 

(V)      

 

 

 

 

EXECUÇÃO DE RESTOS 

A PAGAR NÃO 
PARCELA

 

PROCESSADOS 
INSCRITOS 

CANCELADOS/ 
PAGOS  

A 
CONSIDERADA 

INSCRITOS COM  PRESCRITOS PAGAR  
NO LIMITE

 
DISPONIBILIDADE DE 

CAIXA 

Inscritos em 2016 0,00 N/A N/A N/A 0,00 

Inscritos em 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inscritos em 2014 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 

Inscritos em 2013 90,90 54,18 36,72 0,00 0,00 

N/A 493.584,60 76.385,94 19,48 

N/A 493.584,60 76.385,94 19,48 

N/A 0,00 0,00 0,00 

N/A 0,00 0,00 0,00 

N/A 0,00 0,00 0,00 

 
N/A N/A N/A 0,00 

 

 

 
 

N/A N/A 0,00 0,00 0,00 

 



DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO 

DESPESAS EXECUTADAS 

Inscritas em % 

(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA 
Liquidadas Restos a Pagar 

Jan a Dez (l) não 
[(l+m)/t 

otal(l+m 
Processados (m) )]x100 

Atenção Básica 

Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial 

Suporte Profilático e 

2.357.300,00 3.024.842,00 2.193.547,45 86.225,44 77,92 

"ND" 

Análise e Considerações 

Inscritos em 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 198,90 54,18 144,72 0,00 0,00 

 

RESTOS A PAGAR 

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU 
CANCELADOS OU

 
PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA 

PRESCRITOS
 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 
Despesas Saldo

 

24,§ 1° e 2° Saldo custeadas no Final 

Inicial exercício de (Não 
referência (j) Aplicado) 

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 0,00 0,00 0,00 

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 0,00 0,00 0,00 

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 0,00 0,00 0,00 

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 0,00 0,00 0,00 

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 N/A N/A N/A 

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00 

 

LIMITE NÃO CUMPRIDO 

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL Despesas 
Saldo

 

MINIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS 
Saldo 

custeadas no 
Final

 

ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS 
Inicial 

exercício de 
(Não

 

RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26 referência 
Aplicado)

 

(k) 
Diferença de limite não cumprido em 2015 0,00 0,00 0,00 

Diferença de limite não cumprido em 2014 0,00 0,00 0,00 

Diferença de limite não cumprido em 2013 0,00 0,00 0,00 

Total (IX) 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapêutico  

Vigilância Sanitária 148.000,00 50.000,00 15.356,91 0,00 0,52 

Vigilância Epidemiológica 21.500,00 21.500,00 950,00 0,00 0,03 

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.254.800,00 3.867.942,00  2.925.825,89 100,00 

 

728.000,00 771.600,00 629.746,09 0,00 21,52 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Lei de criação n º 228/96 
 

Data de criação: 30 /_01_/1996 
 

 

O Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo criar condições complementares de gerência 

dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, coordenadas ou executadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, em articulação com as organizações 

competentes das esferas Federal e Estadual. O Prefeito e ou Diretor Executivo representados pela 

Secretária Municipal de Saúde são responsáveis pela ordenação de empenho e pagamento das 

despesas do Fundo, tendo como unidade orçamentária a Secretaria Municipal de Saúde. 

A equipe técnica responsável é composta pelo Secretário e o Diretor de Saúde. O SIOPS é 

elaborado pelo contador da Prefeitura Municipal. 

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Santo Antônio do Planalto, atendendo ao 

que determina os artigos 77, parágrafo 3, da Ata das disposições Constitucionais Transitórias, 

apresentamos na forma do abaixo disposto o relatório de controle da aplicação dos recursos e ações 

e serviços públicos em saúde exercício 2021. 

A contabilidade geral do Município fornece ao conselho Municipal de Saúde todos os 

documentos que são solicitados com relação a receita resultante de impostos, compreendida e 

proveniente de transferências. Todas as despesas efetuadas são autorizadas pela Secretaria da Saúde, 

onde a mesma efetua o controle das ações desenvolvidas durante a gestão, junto ao Conselho de 

Saúde. 

A despesa orçamentária contem-se no limite dos créditos votados e aprovados e em nenhum 

momento, durante a execução, excedeu o montante autorizado. 

 
O Conselho Municipal de Saúde em vista da legitimidade dos documentos apresentados 

analisados os quais evidenciam o cumprimento da regra constitucional em ações e serviços públicos 

de saúde, conforme os percentuais da despesa em relação a receita sendo: Liquidado 19,88% 

observando-se ainda a pertinência das despesas imputadas. 

 



2.6- GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

 

Na Secretaria Municipal de Saúde não há plano de educação permanente, porém os profissionais 

de saúde participam, sempre que possível e necessário, de cursos e treinamentos oferecidos por diversas 

instituições, visando capacitá-los e atualizá-los. Também os mesmos e a Secretária Municipal de Saúde 

estão sempre presentes nas capacitações oferecidas pela Coordenadoria Regional de Saúde e Secretaria 

Estadual de Saúde, onde a Secretaria Municipal encarrega-se do transporte e pagamento de diárias. 

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto, possui planos de carreira regulamentados 

pela Lei Municipal de nº 871/2008, de 18 de fevereiro de 2008. Os profissionais de saúde são 

contratados via de regra através de CC (cargo de confiança), Processo Seletivo ou concurso público 

(cargos efetivos), sendo possível acumulação de FG (função gratificada) somente para cargos efetivos, 

onde o reajuste salarial ocorre anualmente no mês de março. 

Não se observam casos de absenteísmo; os casos de adoecimento se dão, na maioria das vezes 

por infecções respiratórias ou complicações de viroses humanas. 

 

 

METAS 2022-2025 

 
 

• Implantação de plano de educação permanente para a equipe; 

 

• Realização de palestras qualificando o atendimento da rede de atenção local; 

 

• Implantar avaliação do quadro de servidores municipais; 

 

• Implantar Ouvidoria do SUS; 

 

 

• Realização de concurso público ou processo seletivo para profissionais da UBS; 

 

-  Garantia de exames para controle e monitoramento de casos de suspeitos e ou confirmados de 

coronavírus no território (Tomografias, Raio-X, Eletrocardiograma e Exames de Sangue); 

 

-    Atendimento prioritário do médico na Ala Covid, antes das consultas de rotina na unidade; 

 



-   Ampliação no número de fármacos para tratamento e recuperação de casos de coronavírus no   

Município; 

 

- Criação de um Projeto Pós-covid de apoio ao paciente com psicólogo, e demais profissionais que se   

fizerem necessários; 

 

- Aumento da carga horária e ou contração de mais um profissional Psicólogo e um Fisioterapeuta  

para atendimento na unidade de saúde; 

 

 

 

 



ATENÇÃO À SAÚDE 

 
 

OBJETIVO – Fortalecer, ampliar e qualificar a rede de atenção a saúde no Rio Grande do Sul, 

articulando os diferentes níveis de assistência a partir da atenção básica, promovendo a integração das 

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

estado, consolidando a regionalização da saúde. 

 
DIRETRIZ 1: Fortalecimento da Atenção Básica 

 
 

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e 

de atenção especializada. 

 
Objetivo 1.1- Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica. 

 

METAS: 

 

• Manter cobertura populacional estimada pela equipe de Atenção Básica no município; 

• Manter cobertura populacional estimada pela Saúde Bucal na Atenção Básica no município; 

• Manter a detecção e cura de novos casos de hanseníase se houver; 

 

• Ampliação da cobertura vacinal do calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 
2 anos de idade-pentavalente (3ºdose), Pneumocócica 10 - valente (2ªdose), Poliomelite (3ª 
dose) e Tríplice Viral (1ªdose), de 75% para 80%; 

 

• Antingir a cobertura vacinal de 80% contra a gripe para todos os grupos prioritários; 

 

• Aumentar a proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas 
vacinais alcançadas; 

 

• Manter a detecção e cura de novos casos de tuberculose se houver; 

• Ampliar a oferta de testes rápidos das Hepatites Virais do tipo B e C e HIV e Sífilis; 

• Redução dos novos casos de sífilis congênita em menores de um ano de idade; 

• Resolutividade na Atenção Básica reduzindo-se internações sensíveis a estrutura; 

• Manter zerado casos de AIDS em menores de cinco anos; 

• Ampliação do acompanhamento com boa cobertura das condicionalidades de saúde através do 



Programa Bolsa Família de 91,49% para 95%; 

 

• Acompanhamento cobertura populacional estimadas pela equipe básica de saúde bucal; 

• Aumento da média da ação coletiva de escovação dental supervisionada; 

• Redução de casos de exodontia em relação aos procedimentos odontológicos; 

 

• Ampliação da razão de exames citopatológicos do colo do útero me mulheres de 25 a 64 anos de 
idade de 0,96 para 1,0. 

 

• Ampliação da razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 
69 anos para 0,90. 

 

• Aumento da proporção de partos normais no SUS e na saúde suplementar para 19,89%. 

 

• Implantação da linha de cuidado às adolescentes gestantes, nas escolas, Unidade Básica de 
Saúde articulando-o ao Grupo de Gestantes municipal; 

 
• Redução a mortalidade prematura pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não 

transmissíveis. 

 

• Sensibilização da população feminina local através de campanha educativa com apoio da equipe 
multiprofissional (palestra, folders); 

 
• Garantia continuidade da oficina terapêutica ao grupo de saúde mental reduzindo as internações 

psiquiátricas e o isolamento social; 

 

• Mobilização da equipe multiprofissional promovendo o controle dos imunobiológicos 
empregados na rotina do pré-natal e do desenvolvimento do recém-nascido; 

 

• Ofertar grupos de gestantes, promovendo atrativos ao público com diferentes profissionais bem 
como oficinas de cuidado. 

 

 

 

Objetivo .2- Fortalecer a Política de Assistência Farmacêutica Municipal 

 

METAS: 

 

• Diposição de farmacêutico regularizado, conforme legislação vigente. 

• Garantia do acesso aos medicamentos essenciais com qualidade. 

• Revisão periódica dos Medicamentos Essenciais-REMUNE. 

 

• Promoção da integração dos profissionais da Assistência Farmacêutica na Atenção primária à 
Saúde. 



Objetivo 3 - Fortalecer as ações de âmbito coletivo da vigilância em saúde e o gerenciamento 

de riscos e de agravos à saúde 

 

Meta 1 –  Investigar 100% dos óbitos infantis e fetais. 

Meta 2 –  Investigar 100% dos óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos). 

Meta 3 – Reduzir a mortalidade infantil para 0. 

Meta 4 – Reduzir o número de óbitos maternos evitáveis para 0. 

Meta 5 – Realizar no mínimo 4 ciclos de visitas, com 80% de cobertura de imóveis visitados para controle 

vetorial da dengue.  

Meta 6 – Encerrar 80% ou mais dos casos de Doenças de Notificação Compulsória Imediata registrados no 

SINAN, em até 60 dias a partir da data de notificação. 

Meta 7 – Notificar no SINAN 100% dos casos de intoxicação por agrotóxicos atendidos nas unidades de 

saúde do município. 

Meta 8 – Notificar no SINAN 100% dos casos de violências atendidos nas unidades de saúde do município. 

Meta 9 – Atender a taxa mínima de 40 notificações de agravos relacionados ao trabalho (acidentes e 

doenças) para cada 10mil habitantes (taxa de 40/10mil). 

Meta 10 – Investigar 100% dos óbitos relacionados ao trabalho.  

Meta 11 – Preencher o campo “ocupação” em pelo menos 95% das notificações de agravos relacionados ao 

trabalho registradas no SINAN. 

Meta 12 – Implementar e desenvolver a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) mantendo no 

mínimo um responsável técnico por esta vigilância no município. 

Meta 13 – Atingir/manter em 100% o percentual de análises realizadas em amostras de água para 

consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. 
Meta 14 – Atingir/manter em no máximo 2% a proporção de amostras de água com presença de 

Escherichia Coli em Soluções Alternativas Coletivas. 

Meta 15 – Manter, no mínimo, 95% de registro de óbitos com causa básica definida. 

Meta 16 – Realizar o atendimento e monitoramento de todos os protocolos e normativas relacionados à 

Covid-19. 

Meta 17 – Vacinar e monitorar a cobertura vacinal da vacina contra a COVID-19, segundo as diretrizes 

vigentes. 

Meta 18 - Implantar e alimentar o Sistema de Informação de Vigilância Sanitária do Estado do Rio Grande 

do Sul (SIVISA/RS) como ferramenta de trabalho para qualificar a gestão da vigilância sanitária municipal. 

Meta 19 – Atender no mínimo 90% das denúncias recebidas na VISA municipal. 

Meta 20 – Dispor de no mínimo 01 profissional de nível superior como apoio técnico à Equipe de VISA 

conforme determinado em legislação específica vigente. 

Meta 21 – Realizar anualmente o mínimo de 80% de inspeções nos estabelecimentos sujeitos à VISA. 

Meta 22 – Reduzir/manter o índice de infestação predial abaixo de 1% nos Levantamento de Índice 

Rápido de Aedes aegypti (LIRAa), conforme legislação vigente. 

 



 

 

DIRETRIZ 2: Consolidação da Rede de Atenção à Saúde na Gestão do SUS 

 

Objetivo 4- Qualificar a gestão do financiamento de acordo com as necessidades de saúde 

METAS: 

 

• Cumprir o que regulamenta a LC 141/2012 respeitando os 15% orçamentários. 

• Situação do SIOPS, levantamento da situação do PMS, PAS e RG vigentes. 

Objetivo 5- Qualificar alimentação dos Sistemas de Informação em Saúde 

METAS: 

 
• Manter servidores efetivos como responsáveis municipais pela alimentação dos sistemas 

de informação do SUS. 

• Manter alimentação adequada e constante dos sistemas de informação de responsabilidade 
municipal. 

 
 

Objetivo 6- Fortalecer as instâncias de controle social e pactuação no SUS 

METAS: 

• Realizar no mínimo 11 reuniões ordinárias do Conselho Muncipal de Saúde. 

 

Objetivo 7- Fortalecer a ouvidoria municipal 

METAS: 

• Possibilitar ouvidoria do SUS através de caixa de sugestão ou avaliação do quadro de 
servidores. 

• Implantar a ouvidoria do SUS Municipal. 

• Indicação de 01 servidor(a) concursado para desempenhar a função de Interlocutor do Sistema 
OuvidorSUS. 

 
 

Objetivo 8 – Promover a prática do Planejamento, Monitoramento e Avaliação das ações 

municipais. 

 
• Qualificar o monitoramento e avaliação no âmbito municipal por meio da execução dos 

instrumentos de gestão do SUS. 

 

• Prestação de contas através do Relatório de Gestão Quadrimestral e Anual. 

DIRETRIZ 3- Fortalecimento das Ações de Educação em Saúde 



Objetivo 9 – Promover ações de Educação em Saúde 

METAS: 

 
• Promover quatro ações de Educação Permanente em Saúde destinadas aos trabalhadores 

do SUS, gestores municipais e controle social. 

 

• Incentivar a participação dos trabalhadores do SUS, gestores municipais e conselheiros de 
saúde em Cursos de Educação à Distância. 

 
• Incentivar a participação dos trabalhadores do SUS, gestores municipais e conselheiros de 

saúde nos encontros/treinamentos promovidos pela 6ª CRS. 

 
• Promover reuniões de equipe semanais ou quinzenais com a participação dos profissionais 

e gestores de saúde. 

 

• Ampliar o percentual de trabalhadores que atendem ao SUS com vínculos protegidos. 

• Realizar diagnóstico de necessidades para ações de promoção à saúde. 

 
CONTROLE E AVALIAÇÃO 

 

 
O acompanhamento e a avaliação das ações e serviços e seu impacto sobre as condições de 

saúde da população deve ser assumida como atribuição e responsabilidade de todas as instâncias do 

Conselho Municipal de Saúde e da Gestão Municipal. Neste processo devem estar envolvidos os 

Conselheiros do CMS, o Gestor Municipal, os responsáveis pelas diretorias, as coordenações, as chefias 

de serviços e os trabalhadores da SMS. 

Os mecanismos utilizados devem ter como referência os Indicadores das Ações em Saúde 

descritos. Além desses, devem ser utilizados como fonte de verificação as deliberações do CMS, os 

Relatórios de Vigilância em Saúde, os dados do Sistema de Informação existentes na SMS e os 

Relatórios de Gestão Municipal. 

As pesquisas e o levantamento de dados que tratem da realidade de saúde do município devem ser 

apropriados e atualizados, visando a incrementar o processo avaliativo. Há também a elaboração do Plano 

Anual de Saúde onde os resultados das metas e os indicadores de saúde são discutidos entre a equipe 

multidisciplinar. 



Ações a serem executadas pela Secretaria Municipal de Saúde 

• Renovação da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde; 

• Conservação em condições de funcionamento o prédio da Unidade Básica de Saúde; 

• Continuidade dos grupos terapêuticos com supervisão dos profissionais de saúde; 

• Fornecimento de capacitações profissionais aos envolvidos no atendimento da atenção básica; 

 

• Elaboração do calendário da saúde, que define ações e estratégias para o acompanhamento das 
diversas linhas de cuidado; 

 

• Promoção de possíveis novos grupos das diversas linhas de cuidado para acompanhamento e 
monitoramento da saúde; 

 
• Realização de reuniões periódicas da equipe multiprofissional para planejamento e organização 

destes grupos; 

 

• Implantação de plano de educação permanente para a equipe de profissionais da Unidade de 
Saúde; 

 

• Prestar o atendimento qualificado e humanizado a população envolvida no território; 

 
• Resolutividade da Atenção Básica reduzindo-se internações sensíveis a estrutura; 

• Acompanhamento da populacão estimadas pela saúde bucal. 

• Aumentar os serviços hospitalares com contrato de convênios firmados. 

• Sensibilização da população feminina local através de campanha educativa com apoio da equipe 
multiprofissional (palestra, folders).  Aumentando o percentual de partos normais. 

 

• Aumentar a proporção de nascidos vivos de mês com no mínimo 7 consultas pré-natais. 

• Continuar sem incidência de óbitos maternos. 

• Investigação óbitos infantil e fetal quando houver. 

• Investigar 100% dos óbitos maternos e de mulheres em idade fértil quando houver. 

 

• Realização de, no mínimo, 2 testes sorológicos de Sífilis por gestante, reduzindo a incidência de 
sífilis congênita. 

 

• Mobilização da equipe multiprofissional promovendo oportuno controle dos imunobiológicos 



pertencentes a rotina do pré-natal e do desenvolvimento do recém-nascido. 

 

• Continuidade do grupo de gestantes, promovendo novos atrativos ao público com diferentes 
profissionais bem como oficinas de cuidado. 

 
 

• Capacitação profissional, visando o aprimoramento quanto à saúde do idoso. 

• Acompanhamento pela equipe multiprofissional aos grupos de convivência de terceira idade. 

 

• Maior solicitação da Carteira do Idoso pela equipe multiprofissional, no momento de procura na 
UBS. 

 

• Aumentar a proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas 
vacinais alcançadas. 

 
• Notificar os casos de violência e acidentes de trabalho aumentando o número de notificações 

relacionadas a estes agravos realizando-se vigilância. 

 

• Investigação de 100% de óbitos relacionados ao trabalho, na eventualidade. 

• Execução de 100% das ações municipais de vigilância sanitária. 

 

• Divulgação dos sinais e sintomas da Hanseníase para a população em geral através de atividades 
educativas e distribuição e discussão do material em grupos já existentes no município. 

 
• Realizar trabalhos de conscientização aos empregadores em relação aos acidentes de trabalho, 

diminuindo-se as subnotificações de acidentes. 

 

• Participar de CIPA's e/ou palestras destinadas aos trabalhadores quando designados. 

 

• Aumentar a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto 
aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. 

 

• Implementar ações de educação permanente para qualificação das redes de atenção. 

 

• Ofertar em virtude de disponibilidade cursos de aperfeiçoamento profissional as classes 
envolvidas. 

 

• Ampla divulgação da Campanhas de vacinação em rádios e jornais,bem como capacitação para 
ACS estimulando os mesmos a orientarem a população. 

 
• Enviar o Plano Municipal de Saúde ao Conselho Municipal de Saúde e a Coordenadoria 

Regional de Saúde. 

 

• Realização de reuniões internas periódicas para avaliar a qualidade da alimentação dos sistemas. 

 

• Manter alimentação adequada e constante dos sistemas de informação de responsabilidade do 
município. 

 

• Manter servidores efetivos como responsáveis municipais pela alimentação dos sistemas de 



informação do SUS. 

 

• Manter atualizado o cadastro dos usuários no E-sus, mapeamento descritivo e geográfico dos 
territórios de abrangência das equipes, bem como a composição das mesmas conforme 
preconizado na Pnab. 

 

• Utilizar as ferramentas disponibilizadas pelo telessaúde para apoio das equipes: teleconsultoria, 
telediagnóstico e aplicativos. 

 

• Estímulo à alimentação saudável, práticas de atividades físicas, e combate ao tabagismo e 
consumo de bebida alcoólica. 


