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INTRODUÇÃO 

 

Durante muitos anos tivemos no Brasil cobertura assistencial de saúde pública apenas 

aos trabalhadores formais, contribuintes do sistema de seguridade social. Os cidadãos que não 

estivessem inseridos nesta formalidade, estavam sujeitos ao uso de planos de saúde privados e 

aos atendimentos particulares.  

A Saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos, e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

No ano de 1990, em substituição ao SUDS, através da Lei 8.080, surge o SUS – 

Sistema Único de Saúde: 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma formulação política e organizacional para o 

reordenamento dos serviços e ações de saúde. Estabelecida pela Constituição Brasileira de 

1988 e por leis que a regulamentam, é um sistema novo e ainda em construção. O SUS 

norteia-se pelos seguintes princípios doutrinários:  

• Universalidade; 

• Equidade; 

• Integralidade. 

O SUS há que ser entendido em seus objetivos finais de dar assistência à população, 

baseada no modelo da promoção, proteção e recuperação da saúde – para que assim, 

busquemos os meios – processos, estruturas e métodos – capazes de alcançar tais objetivos 

com eficiência e eficácia e torná-lo efetivo em nosso país.  

Estes meios, orientados pelos princípios organizativos da descentralização, 

regionalização, hierarquização, resolutividade, participação social e complementaridade do 

setor privado, devem constituir-se em objetivos estratégicos que dêem consistência ao modelo 

de atenção à saúde desejada.  

• Universalidade: Todas as pessoas têm direito ao atendimento independente de cor, 

raça, religião, local de moradia, situação de emprego ou renda, etc. A saúde é direito de 

cidadania e dever dos governos Municipal, Estadual e Federal.  

• Equidade: Todo cidadão é igual perante o Sistema Único de Saúde e será atendido 

conforme as suas necessidades. Os serviços de saúde devem considerar que em cada 

população existem grupos que vivem de forma diferente, ou seja, cada grupo ou classe social 
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ou região tem seus problemas específicos, têm diferenças no modo de viver, de adoecer e de 

ter oportunidades de satisfazer suas necessidades de vida. 

• Integralidade: As ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo 

para prevenção e a cura. O indivíduo não deve ser visto apenas como partes de um todo 

(coração, fígado, pulmões, etc.). 

É um ser humano, social, cidadão que biologicamente, psicologicamente, e 

socialmente está sujeito a riscos de vida. As unidades que prestam serviços de saúde ao 

usuário devem atender o indivíduo como um ser humano integral, submetido às mais diferente 

situações de vida e trabalho, que o leva a adoecer e a morrer. Desta forma a política de saúde 

deve ser direcionada para a prevenção das doenças e não somente para a sua recuperação. Isto 

exige que o atendimento deva ser feito também para erradicar as causas e diminuir os riscos, 

além de tratar os danos. 

Um conjunto de ações de promoção da saúde (que envolvem ações de outras áreas, 

como habitação, meio ambiente, educação, etc.), de prevenção (saneamento básico, 

imunizações, ações coletivas e preventivas, vigilância à saúde, etc.) e de recuperação 

(atendimento médico, tratamento e reabilitação para os doentes) são suas principais vertentes.  

Estas ações de promoção, proteção e de recuperação formam um todo indivisível que não 

podem ser compartimentalizadas. As unidades prestadoras de serviço com seus diversos graus 

de complexidade formam também um todo indivisível, configurando um sistema capaz de 

prestar assistência integral. 

O plano Municipal de Saúde de São Paulo das Missões 2014 – 2017,  reúne esforços 

em direção à consolidação do Sistema Único de Saúde, engajado nas diretrizes políticas 

oriundas da Constituição Federal Brasileira. Ele também é, ainda, um instrumento dirigido à 

apreciação e acompanhamento por parte do Controle Social através do CMS – Conselho 

Municipal de Saúde, e de suas unidades loco-regionais, os CGS – Conselho Gestores de 

Saúde – em atividade. 

As necessidades de serviço de saúde são dependentes de diversos fatores 

determinantes relacionados às características biológicas e sociais e do modelo de prevenção e 

recuperação da saúde ofertada à população, levando-se em consideração sua quantidade e 

qualidade. Na capacidade instalada do sistema municipal de saúde de São Paulo das Missões é 

preciso identificar as características da oferta de serviços de saúde, que podem gerar 

demandas, as chamadas demandas induzidas, e a insuficiência de oferta, conhecida como 
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demandas reprimidas. Além disto, sabe-se que o aumento ou diminuição da demanda 

hospitalar relaciona-se com a forma de organização dos serviços e a eficiência dos serviços de 

referência e contra-referência. 

No sistema de saúde de São Paulo das Missões existem duas (02) Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), que contam com duas (02) equipes de Atenção Básica, que atende 

aproximadamente 100% da população. 

A regulação da demanda deve ser feita conforme as necessidades da população, 

instrumentalizada por protocolos técnico-operacionais, que congreguem unidades de trabalho 

responsáveis pela regulação das urgências, consultas, leitos e outros que se fizerem 

necessários, com igualdade de oportunidade de acesso para necessidades iguais, em todos os 

seus níveis, para que haja racionalidade e justiça na distribuição espacial dos recursos São 

Paulo das Missões.  

A MISSÃO da Secretaria Municipal de Saúde é Promover a saúde dos usuários, com 

humanização e qualidade buscando a satisfação de suas necessidades básicas. 

A VISÃO, ser reconhecido pela comunidade como um exemplo no atendimento 

pùblico em Saúde. 

VALORES, Ética; Qualidade; Transparência; Confiabilidade; Compromisso Social. 

   

A saúde é um direito de cidadania e é dever de todo o gestor gerar políticas para atender as 

necessidades da população. A construção deste documento faz parte do cumprimento do 

nosso dever como gestor público.  
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OBJETIVOS DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Consolidar as políticas de saúde no Município de São Paulo das Missões, e dar aos 

gestores municipais uma melhor visualização da situação da saúde municipal, para que assim 

a gestão plena em saúde possa ser melhor atendida, possibilitando desta forma uma qualidade 

no atendimento, bem como melhorar o bem estar da comunidade. 

Tendo como princípio o contínuo aperfeiçoamento e a consolidação do SUS na 

Cidade. Foi elaborado após a análise dos documentos citados, da identificação de problemas e 

situações que interferem na saúde dos munícipes. Apresenta uma visão geral da Cidade, das 

condições de saúde da população, dos serviços existentes e da produção e desempenho dos 

serviços. É importante destacar também, a estrutura organizacional da Secretaria Municipal da 

Saúde que a credencia para exercer o papel de Gestora do Sistema Municipal de Saúde de São 

Paulo das Missões. 

Promover a saúde de qualidade de vida para os cidadãos de São Paulo das Missões - 

RS, implantando, organizando e regulando serviços, bem como garantindo o acesso universal 

às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

   

2.2 – ESPECÍFICOS 

- Garantir a Universalidade, Integralidade e Equidade no acesso aos serviços de saúde; 

- Propor a integralidade das ações e serviços de saúde em prol do aumento da 

resolutividade dos serviços públicos existentes; 

- Priorizar ações de promoção, proteção e reabilitação à saúde, desenvolvidas em todos 

os níveis de atenção; 

- Prever um modelo de saúde baseado no perfil epidemiológico e que atenda as 

necessidades da população do município; 

- Promover da qualidade de vida e redução de vulnerabilidades e riscos à saúde 
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relacionados aos seus determinantes e condicionantes; 

 - Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e qualificação das ações de 

saúde; 

- Fortalecimento e aperfeiçoamento da capacidade de gestão municipal. 

- Ampliar o acesso com qualificação e humanização da atenção. 

- Aprimorar mecanismos de gestão, financiamento e controle social.  

- Fortalecer e expandir a Atenção Primária em Saúde, por meio da Estratégia de Saúde 

da Família; 

- Ampliar o acesso da população à Atenção Ambulatorial Especializada no próprio 

município e no Sistema Microrregional dos Serviços de Saúde; 

- Atender à população em toda a rede de serviços com qualidade e humanização; 

- Implementar a qualificação e desenvolvimento dos trabalhadores do setor de saúde; 

- Fortalecer as ações de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental; 

 

Com o propósito de justificar a elaboração e implementação de um novo Plano 

Municipal de Saúde, demonstram-se os seguintes objetivos: 

Consolidar as políticas de saúde no Município de São Paulo das Missões, e dar aos 

gestores municipais uma melhor visualização da situação da saúde municipal.
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DISTÂNCIA DAS CIDADES MAIS PRÓXIMAS 

 

São Paulo das Missões a São Pedro do Butiá – 15 km 

São Paulo das Missões a Salvador das Missões – 23 km 

São Paulo das Missões a Cerro Largo – 33 km 

São Paulo das Missões a Roque Gonzales – 20 km 

São Paulo das Missões a Porto Xavier – 30 km 

São Paulo das Missões a Porto Lucena – 35 km 

São Paulo das Missões a Campina das Missões – 15 km 

São Paulo das Missões a Porto Vera Cruz – 48 km 

São Paulo das Missões a Pirapó – 30 km 

 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
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MAPA DO MUNICÍPIO 
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1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO (FAMURS, 2013). 

 

São Paulo das Missões foi fundado no ano de 1912, por um pequeno grupo de colonos, 

de origem alemã, vindos da “Colônia Velha”, ou seja, das proximidades de São Leopoldo e 

Novo Hamburgo. Como área política, São Paulo das Missões pertencia ao Município de Rio 

Pardo, São Luiz Gonzaga e Cerro Largo.  

O município foi constituído com áreas de parte de seu distrito e também parte dos 

distritos de Roque Gonzales e Porto Xavier, todos pertencentes ao município de Cerro Largo.  

A origem do nome SÃO PAULO contam os descendentes dos primeiros moradores, 

foi adotado, porque a data em que aqui chegaram, foi em 25 de janeiro, dia da conversão de 

“São Paulo”, mais tarde acrescido de DAS MISSOES, por situar-se na Região das Missões. A 

consolidação de povoado deu-se em 1942. A partir de Janeiro de 1959, passou a categoria de 

Distrito.  

A partir de abril de 1964, São Paulo das Missões passou a contar com um grande 

melhoramento, a energia elétrica.  

A Comissão de Emancipação foi composta de Ignacio Alcides Ost - Arnildo 

Rockembach, Inácio Paetzold, Fernando Dias de castro Ramos, Bruno Arnoldo Nedel e 

muitos apoiadores e núcleos. 

A Criação do Município efetivou-se com a Lei nº. 5.205, de 30 de dezembro de 1965, 

desmembrando-se do MUNICÍPIO de Cerro Largo no dia 06 de Maio de 1966, obtendo assim 

a sua emancipação.  

O município viveu os seus primeiros anos de vida autônoma sob o regime de 

Intervenção Federal, tendo como seu primeiro administrador o Sr. Pedro Alfredo Werle que 

foi nomeado pelo então Governador da época Walter Perachi de Barcelos numa lista tríplice 

(Pedro Alfredo Werle, Danilo Alberto Rhoden e Inácio Paetzold). O período em que atuou 

como interventor foi entre 1966 e 1969, não havendo Vice e nem existindo Câmara Municipal 

de Vereadores. 

São Paulo das Missões, conhecida carinhosamente como “Cantão Suíço das Missões”, 

por sua semelhança geográfica com a Suíça, é um município em que a Cultura Alemã e 

Gaúcha se fazem muito presente e, por isso, possui inúmeros eventos que cultivam as 

mesmas. Devido ao cultivo expressivo de Orquídeas pela Associação dos Orquidófilos, São 
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Paulo das Missões vem sendo conhecida regionalmente como CIDADE DAS ORQUIDEAS, 

devido à beleza das flores aqui produzidas.    

Localiza-se a uma latitude 28º 01' 17" Sul e a uma longitude 54º 56' 10" Oeste, 

estando a uma altitude de 157 metros. Possui uma área de 223,886 km² e sua população 

estimada em 2014, segundo o IBGE, era de 6.500 habitantes aproximadamente. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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2 - DADOS POR FAIXA ETÁRIA 

 

População Residente por Faixa Etária e Sexo. 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

Menor 01 34 31 65 

01 a 04 112 124 236 

05 a 09 234 212 358 

10 a 14 240 274 514 

15 a 19 272 246 521 

20 a 29 443 250 693 

30 a 39 407 349 756 

40 a 49 537 495 1.032 

50 a 59 530 522 1.052 

60 a 69 312 318 608 

70 e + 253 276 529 

Ignorada - - - 

Total 3,374 3,097 6,471 

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas. 

A partir desta tabela, pode-se observar que a maior parte da população encontra-se na 

faixa etária entre 50 e 59 anos, e o menor índice de população está entre os menores de 01 

ano, caracterizando uma situação de população em fase de envelhecimento. Veja na pirâmide 

etária, abaixo, mais claramente a ilustração desta informação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes mesmos dados apontam a seguinte estimativa de crescimento: “Taxa de 

crescimento anual estimada (%)– 3,0. Mulheres em idade fértil (10 a 49 anos), 1.737, e 

proporção da população feminina em idade fértil, 2009 (%) – 52,2”. 

M eno r 01

01 a 04

05 a 09

10 a 14

15 a 29

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

70 a 79

80 e +

Pirâmide Etária

Masculino

Feminino
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3 – DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

As estimativas sugeridas por cálculos e índices, do IBGE, possibilitam encontrarmos 

esta possibilidade de crescimento populacional: 

 

População Residente por Ano 

Ano População Método 

2014 

2013 

6.364 

6.425 

Estimativa 

Estimativa 

2012 6.367 Estimativa 

2011 6.811 Estimativa 

2010 6.053 Estimativa 

2009 6.200 Estimativa 

2008 6.352 Estimativa 

2007 6.646 Estimativa 

2006 6.774 Estimativa 

2005 6.906 Estimativa 

2004 7.021 Estimativa 

   

 Fonte: IBGE, Censos e Estimativas. 

A partir destes dados, percebe-se que, entre 2012/2013 houve uma retomada no 

crescimento populacional. Em contrapartida, a taxa de alfabetização deste período é de mais 

de 98%, considerando alunos entre 10 e 14 anos, como mostra a tabela abaixo: 

 

Proporção de População Residente Alfabetizada por Faixa Etária 

(%) 

Faixa Etária 1991 2000 

05 a 09 57,2 69,6 

10 a 14 97,6 98,4 

15 a 19 96,7 99,3 

20 a 49 93,6 96,3 

50 e + 81,2 87,4 

Total 87,6 92,2 

 Fonte: IBGE / Censos 
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4 – DADOS EDUCACIONAIS 

 

Conforme os dados obtidos através da Secretaria Municipal de Educação do 

município, o mesmo conta com os seguintes estabelecimentos: quatro (04) estabelecimentos 

de Ensino Fundamental, sendo um (01) deles atuante nas Séries Iniciais (1ª a 4ª Série) e um 

(01) atuando nas Séries Finais (5ª a 8ª Série) no Ensino Fundamental, e dois (02) que 

englobam o Ensino Fundamental completo. A rede municipal conta também com um (01) 

estabelecimento de educação infantil (creche municipal) e disponibiliza o transporte escolar 

aos alunos da rede municipal de forma gratuita. Conta também com uma equipe capacitada, 

de 62 professores para atender à Rede Municipal de Ensino. 

Os demais alunos que freqüentam curso superior (terceiro grau) e outras formações 

(Técnico Profissionalizante, Educação Continuada, Pós-graduação, Mestrado, Doutorado), 

deslocam-se para outros centros, tendo em vista o Município não oferecer cursos nessa área. 

Estes alunos recebem dentro do possível incentivo da municipalidade com transporte, bolsas 

de estudo e outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

5 – DADOS DO IDH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC / 2009. 

Conforme a tabela acima, o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano encontra-se na 

casa de 0,777, PIB de R$ 41.718,14 e PIB per capita de R$ 10.061,00 (IBGE/2010). 

Conforme já mencionado, o perfil de emprego é restrito a área agropecuária rural, e em 

pequenos estabelecimentos comerciais locais, além  do deslocamento de pessoas para outros 

municípios vizinhos, como a cidade de Cerro Largo e Santa Rosa. 
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6 – SANEAMENTO MUNICIPAL 

 

6.1 Abastecimento de Água 

 

Conforme se registram, os dados do IBGE, baseados no censo de 2000, apontam o 

seguinte: 

 

Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de Água (%) 

Abastecimento de Água 1991 2000 

Rede Geral 31,2 70,1 

Poço ou Nascente (na propriedade) 65,6 28,9 

Outra forma 3,2 1,0 

Fonte: IBGE / Censos Demográficos 

 

Visualize, no gráfico abaixo, as diferenças entre 1991 e 2000: 

 

Abastecimento de Água

31,2

65,6

3,2

70,1

28,9

1

0 20 40 60 80
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Ano de 2000

Ano de 1991

 

 Elaboração: Secretaria Municipal de Saúde 

 

6.2 Rede de Esgoto 

 

Com relação à Rede de Esgoto, o município não dispõe de uma rede de tratamento de 

esgoto pública, sendo necessária, aos moradores, a utilização de Fossa Séptica, para o 

atendimento às exigências do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Veja os dados abaixo, 

conforme o Censo do IBGE do ano 2000: 
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Proporção de Moradores por Tipo de Instalação Sanitária (%) 

Instalação Sanitária 1991 2000 

Rede Geral de Esgoto ou Pluvial - 0,4 

Fossa Séptica 7,6 4,0 

Fossa Rudimentar 76,7 67,1 

Vala 0,3 10,3 

Rio, Lago ou Mar. - 0,9 

Outro Escoadouro 0,5 9,6 

Não sabem o tipo de Escoadouro - - 

Não tem instalação sanitária 14,9 7,6 

 Fonte: IBGE / Censos Demográficos 

 

No gráfico a seguir, uma visualização mais detalhada das diferenças obtidas entre 

1991 e 2000, quanto ao critério da Instalação Snaitária: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Secretaria Municipal de Saúde 

 

Pela observação dos dados percebe-se que caiu o número de residências com fossa 

rudimentar, e também caiu quase pela metade o número de pessoas que antes não possuiam 

instalações sanitárias ou utilizavam fossa séptica. Infelizmente, neste mesmo período, 

aumento o número de utilizações de Valas e de Rios, Lagos ou Mar a deposição dos dejetos.  
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6.3 Coleta do Lixo 

 

As condições de saúde municipal se refletem através do saneamento, e por isso e 

complementando as informações já citadas anteriormente, entram aqui as condições de Coleta 

de Lixo Municipal, conforme Censo do IBGE do ano de 2000: 

 

Proporção de Moradores por Tipo de Destino de Lixo (%) 

Coleta de Lixo 1991 2000 

Coletado 13,0 29,4 

Queimado (na propriedade) 26,8 44,5 

Enterrado (na propriedade) 7,5 8,6 

Jogado 52,0 10,9 

Outro Destino 0,6 6,6 

 Fonte: IBGE / Censos Demográficos 

Pelos dados acima, podemos perceber que houve um aumento de mais de 100% no 

lixo coletado, ou seja, a coleta de lixo dobrou de 1991 a 2000, havendo também um aumento 

de quase o dobro em relação ao que era queimado nas propriedades em 1991. Isso fez com 

que o lixo jogado diminuísse para apenas 10,9%, o que representa uma redução de quase 80% 

no descarte do lixo, sendo que nos dias de hoje, praticaente são stendidos 100% dos 

moradores com a coleta do lixo, tanto na area Urbana como na rual, onde nestes se 

estabeleceu 3 vezes por semana na cidade e 1 vez ao mês no interior.  

Veja melhor no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Secretaria Municipal de Saúde 
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O lixo hospitalar e das Unidades de Saúde é recolhido a cada quinzer (15) dias, por 

uma empresa especializada neste tipo de lixo, dando a este um destino específico. Quanto ao 

restante, ainda não é feita a coleta seletiva de lixo, sendo este recolhido por uma empresa de 

serviços terceirizados três vezes por semana. 

 

6.4 Energia Elétrica 

 

A Sede Municipal é abastecida pela empresa de Energia Elétrica Rio Grande Energia – 

RGE, na área urbana, e em alguns pontos da área rural. A grande parte da área rural do 

município é abastecida pela Cooperativa Regional de Eletrificação Rural Ltda 

(CERMISSÕES). 
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7 – MEIO-AMBIENTE. 

 

7.1  Abastecimento de Água  

 

O Abastecimento de Água no perímetro urbano é de responsabilidade do município 

através de poço artesiano. Dados demonstram que existem aproximadamente 43 poços 

artesianos em funcionamento no meio rural. A rede de distribuição de água atende 

aproximadamente 100% da população urbana  

 

7.2 Esgoto Cloacal  

 

O Município está desenvolvendo o Plano Municipal de Saneamento Básico o qual ira 

dar suporte a a elaboração de um projeto de esgotamento sanitarios para o municipio.  

 

7.3 Coleta do Lixo Domiciliar e Resíduos  

 

Com uma população estimada em 6.437 habitantes (IBGE, 2010) São Paulo das 

Missões gera cerca de 1,96 ton / dia de resíduos sólidos. Os serviços de Limpeza Pública são 

realizados por uma empresa de coleta terceirizada, contratada pela Prefeitura Municipal e 

consistem na coleta de resíduos domiciliares.  

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente mantém de caráter 

permanente campanhas de conscientização que visam a melhoria da coleta seletiva do lixo 

domiciliar com a  distribuição de folder’s, adesivos, sacolas de lixo para automóveis, imãs de 

geladeira e vinculação de programas em jornais, televisão e rádios.  

• Resíduos da Construção Civil: Hoje não se tem um local para destinação deste 

resíduo.  

• Pneumáticos Inservíveis: O município recolhe e armazena na secretaria de obras, 

não tendo local definido para destinação final.  

• Resíduos das atividades agrícolas e da pecuária:  

Esterco – Hoje o município não tem um controle rigoroso sobre este resíduo, e grande 

parte é armazenado em composteiras e posteriormente utilizado como adubação orgânica.  

Feno – Hoje o município não tem um controle rigoroso sobre este resíduo, porém 

sabe-se que grande parte é utilizada em composteiras.  
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• Resíduos Oriundos da Criação de Suínos: A destinação final é de responsabilidade 

de quem gera. Os proprietários devem regularizar suas propriedades para tratar corretamente 

os dejetos oriundos da criação de suínos, fazendo o armazenamento em composteiras para 

posteriormente utilizar como adubação orgânica. 

•  Gorduras Animais e Vegetais - a destinação final é de responsabilidade de quem 

gera, hoje acaba sendo destinado às fossas sépticas das residências.  

• Agrotóxicos: As embalagens devem ser devolvidas pelos produtores em local 

indicado na Nota Fiscal de compra. Todas as embalagens vão para a unidade Local da Cotrisa, 

de onde são transportadas para o posto de recebimento da Associação Preservar em Santo 

Ângelo, que as recebe e encaminha para a destinação final adequada conforme Lei Federal.  

• Resíduos de Incineração: A destinação final é de responsabilidade de quem gera. 

Hoje o município não tem um controle rigoroso sobre este resíduo.  

• Produtos Químicos Variado: A destinação final é de responsabilidade de quem 

gera. Hoje o município não tem um controle rigoroso sobre este resíduo, mas o município 

deve implantar um plano de monitoramento para este resíduo.  

• Resíduos dos Serviços de Saúde: Os geradores de resíduos de serviço da saúde são 

hospital, postos de saúde, laboratórios e clínicas médicas e odontológicas. Todos os resíduos 

de serviço de saúde gerados são coletados por empresa especializada e transportados para fora 

do município, onde é efetuada a destinação adequada, segundo a legislação vigente, cabendo à 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente fiscalizar os geradores deste resíduo.  

 • Aerossóis: A destinação final é de responsabilidade de quem gera. Hoje o município 

não tem um controle rigoroso sobre este resíduo. 

• Resíduos Inertes: A destinação final é de responsabilidade de quem gera. Hoje o 

município não tem um controle rigoroso sobre este resíduo. 

• Lixo Mecânico: A destinação final é de responsabilidade de quem gera. O município 

orienta os empreendimentos que geram este resíduo a buscar soluções junto à empresas 

especializadas na coleta destes resíduos. 

 

7.4 Poluição 

 

• Poluição visual: Excesso de programas, notas políticas, outdoor, anúncios, 

luminosos. O município deverá implantar um plano de monitoramento.  
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• Poluição dos Recursos Hídricos: Os recursos hidricos do município de São Paulo 

das Missões, em sua maioria, apresentam algum grau de comprometimento no que diz 

respeito, sobretudo, à qualidade das águas, e também, com problemas advindos da 

descaracterização quer pelo assoreamento, quer pela canalização. Os cursos d’água do interior 

do município apresentam um menor grau de comprometimento. O comprometimento da 

qualidade da água está associado à erosão e ao assoreamento e ao lançamento de dejetos de 

origem animal e química (insumos agrícolas, tais como fertilizantes, corretivos e agrotóxicos) 

nos cursos d’água. Todos os recursos hídricos que cruzam a área urbana, ou próxima a ela, 

apresentam contaminação por poluentes de origem industrial e doméstica.  

• Poluição do solo: Se dá pela deposição de lixo e resíduos ou ainda por uso 

inadequado de defensivos agrícolas. Necessita-se de uma campanha de conscientização para 

este problema.  

• Poluição sonora: Transportes, atividades domésticas, estabelecimento industrial, 

atividade de lazer, estabelecimento comercial. Necessita-se uma intensificação nas atividades 

de autuação, fiscalização e conscientização (Plano de Monitoramento).  

• Poluição do ar: indústrias, agricultura, domicílios, gases automotivos. Necessitam-

se uma intensificação nas atividades de fiscalização de equipamentos e filtros, autuação e 

conscientização (Plano de Monitoramento). 

 

7.5 Projetos na Área do Meio-Ambiente 

 

PROJETO: ARBORIZAÇÃO URBANA  

Titulo: MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA  

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos com aumento da arborização 

urbana através da participação da comunidade.  

Justificativa: Ao longo dos anos muitas árvores foram derrubadas sem nenhum 

critério e poucas foram plantadas em seu lugar e, embora o município seja bem arborizado, 

existem pontos que carecem de arborização.  

Metodologia para execução: Desenvolver procedimentos relacionados à implantação 

do Plano Municipal de Arborização Urbana, realizando a implantação de nova arborização e a 

substituição da arborização antiga (especialmente legustres). O plantio será feito pela equipe 

de operacionalização da arborização urbana da Prefeitura Municipal pela própria população 

através de orientação dos técnicos da Prefeitura Municipal;  
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Cronograma: O projeto será de caráter permanente, porém os plantios somente serão 

realizados de junho a novembro de cada ano a partir do ano de 2008. Execução: Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Instituições de Ensino e população em geral.  

Resultados Esperados: Repor de forma correta e planejada a arborização nos locais 

que estejam carentes da mesma e realizar a renovação da arborização urbana através de um 

cronograma de substituição da espécie legustre, que é extremamente predominante no 

município de São Paulo das Missões, por espécies preferencialmente nativas  

Recursos Financeiros: Os recursos destinados à implantação do Plano Municipal de 

Arborização Urbana serão oriundos da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente na ordem de aproximadamente R$ 3.000,00.  

 

PROJETO: SEMANA DO MEIO AMBIENTE  

Titulo: SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  

Objetivo: Promover uma programação especial de eventos e ações importantes na 

conservação do Meio Ambiente durante a semana que acontece o dia Mundial do Meio 

Ambiente. 

Justificativa: Proporcionar uma maior conscientização. 

Metodologia de Execução: Promoção de palestras para estudantes de ensino médio, 

treinamento de educadores, realizando mutirões de limpeza de margens de rio, promovendo 

caminhadas de mobilização em prol da preservação do meio ambiente com estudantes, 

empresários e população em geral, realizando seminários com debates públicos sobre meio 

ambiente, desenvolvendo ações fiscalizatórias naquela semana em especial;  

Cronograma: No mês de junho durante a primeira semana do mês todos os anos.  

Execução: Secretaria municipal de agricultura e meio ambiente e parcerias:  

Resultados esperados: Despertar a consciência da importância em preservar o meio 

ambiente e melhorar a qualidade de vida da população, conquistando simpatia da população e 

multiplicadores na idéia em preservar o meio ambiente. Até o ano de 2008, teremos mais 2 

eventos coma expectativa de envolvimento de mais 500 pessoas.  

Recursos Financeiros: Através da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente na ordem de aproximadamente R$ 500,00 para aquisição de 

material de divulgação e de educação ambiental. 
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PROJETO: VIVEIRO FLORESTAL  

Título: PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS PARA REFLORESTAMENTO  

Objetivo: Produzir Mudas florestais de essência nativa e exótica para reflorestamento 

econômico com as exóticas e de recuperação ambiental com as nativas.  

Justificativa: A necessidade de repovoar as matas ciliares do município, bem como as demais 

áreas degradadas com espécies nativas e estimular o plantio de espécies exóticas como por 

exemplo o eucalipto como nova fonte de renda para a pequena propriedade além de ser uma 

fonte de energia renovável. 

Metodologia para execução: Produzir mudas em sacos plásticos no viveiro municipal 

para postenormente distribuir em programas de reflorestamento e para suprir a própria 

demanda do município em seus programas próprios.  

Cronograma: O projeto será de caráter permanente, porém a distribuição de mudas 

será somente realizado de junho a novembro de cada ano a partir do ano de 2008. 

Execução: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.  

Resultados Esperados: Reflorestamento de matas ciliares e outras APPs do município, 

estimular o plantio de árvores com potencial econômico para dar mais uma alternativa de 

renda aos agricultores e consequentemente melhorando as condições ambientais locais 

gerando uma melhor qualidade de vida para a população.  

Recursos Financeiros: Os recursos destinados serão oriundos da dotação 

orçamentária da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente na ordem de 

aproximadamente R$ 1.500,00 para a compra de algumas sementes e manutenção do viveiro. 

 

PROJETO: RESÍDUOS DA SAÚDE 

Titulo: GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO SAÚDE 

Objetivo: Realizar um diagnóstico e consequentemente uma Gestão Municipal dos 

Resíduos de Saúde para viabilizar ações dos Órgãos Fiscalizadores.  

Justificativa: Os Resíduos da Saúde representam uma fonte de risco à saúde e ao 

meio ambiente, devido ao risco biológico e problemas gerados pelo manejo inadequado, como 

lesões infecciosas provocadas por objetos perfuro cortantes, infecção fora dos hospitais, 

ambulatórios e principalmente para os coletores de lixo.  

Metodologia para Execução: Cadastrar os geradores de resíduos de serviços de 

saúde, inclusive as empresas que fazem a coleta deste tipo de resíduo. Aperfeiçoar o 
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mecanismo de fiscalização nestes empreendimentos ligados à saúde e principalmente 

fiscalizar e monitorar a empresa que faz o recolhimento e tratamento deste resíduo.  

Cronograma: O desenvolvimento do projeto iniciará em março de 2008 e de caráter 

permanente. Resultados esperados: Possuir banco de dados sobre o manejo de Resíduos de 

Serviço de Saúde até o final de 2008. Encontrar soluções que possam minimizar impactos 

ambientais gerados por este setor no meio ambiente em cerca 30% até o final de 2009.  

Recursos Financeiros: Através da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente.  

 

PROJETO: EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS 

Título: MONITORAMENTO DAS EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS  

Objetivo: Conscientizar a população sobre a importância de recolher e guardar em 

locais adequados e apropriados os resíduos provenientes do uso de agrotóxicos, ao mesmo 

tempo fortalecer subsídios para melhorar a campanha de recolhimento que já vem sendo 

realizado pela Cooperativa local.  

Justificativa: Sabemos que hoje em toda a nossa região usa-se uma grande quantidade 

de defensivos agrícolas na produção agropecuária, As embalagens destes produtos se não 

lavadas e armazenadas em lugares adequados podem gerar um grande dano para o meio 

ambiente. Acreditamos que precisamos melhorar ainda mais este mecanismo, e para isso 

acontecer será necessário mais ações de conscientização e mais pontos de coleta destes 

materiais.  

Metodologia para Execução: Realização de um diagnóstico da situação atual através 

de um levantamento das empresas que vendem estes produtos, cadastramento das mesmas e 

exigir que estas de alguma forma contribuam na realização deste programa. Posteriormente 

deve-se elaborar um plano de monitoramento e fiscalização, pelo órgão ambiental municipal 

para incentivar os estabelecimentos a aderirem ao programa.  

Cronograma: O projeto já vem sendo desenvolvido e será de caráter permanente.  

Execução: O projeto será desenvolvido pelo Órgão Ambiental Municipal, Cooperativa 

e outros estabelecimentos comerciais.  

Resultados Esperados: Menores índices de poluição, principalmente nos recursos 

hídricos, gerando uma melhor qualidade de vida para a população do meio rural, com a 

perspectiva de recolher cerca de 90% das embalagem vendidas até o final de 2008.  
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PROJETO: CONTROLE DO ESGOTO CLOACAL  

Título: CONTROLANDO O DESTINO DO ESGOTO CLOACAL  

Objetivo: Dar um destino correto para o esgoto cloacal gerado no município.  

Justificativa: O esgoto cloacal é responsável por um grande número de doenças, 

como verminoses e endemias. Devido às características sócio-culturais da população, as 

residências urbanas e rurais possuem somente sumidouro de dejetos e de águas servidas, 

impossibilitando assim o processo biológico de purificação da parte líquida (efluente) e 

facilitando a contaminação do lençol freático e a disseminação de doenças. O município está 

fazendo um estudo deviabilidade para instalação de uma Estação de Tratamento de Esgoto.  

Metodologia para Execução: Será criada uma legislação específica sobre o esgoto 

cloacal urbano e rural e uma cartilha informativa sobre construção de fossas, leis existentes e 

importância do tratamento dos efluentes gerados nas residências.  

Cronograma: As atividades de estudo de viabilidade já iniciaram e a implantação do 

projeto está prevista para o ano de 2008.  

Execução: Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões.  

Resultados esperados: Que nos locais em que existir rede de captação de esgotos, as 

residências sejam ligadas ao sistema e que todo o esgoto cloacal da cidade sofra o correto 

tratamento e destino final, deixando de contaminar o meio ambiente.  

Recursos Financeiros: Da dotação orçamentária da prefeitura municipal de São Paulo 

das Missões. 

 

PROJETO: RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES 

Título: PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS MATAS CIIJIARES  

Objetivo: Preservar e recuperar as matas ciliares existentes no município de São Paulo 

das Missões para garantir a qualidade e a continuidade dos recursos hídricos municipais.  

Justificativa: O mundo inteiro está sofrendo com problemas de escassez ou péssima 

qualidade da água. Durante séculos o ser humano drenou banhados, aterrou nascentes, 

assoreou rios. As poucas nascentes e matas ciliares restantes estão sob ameaça constante de 

degradação, portanto, trabalhar na sua preservação e recuperação é algo de extrema urgência e 

relevância. 

Metodologia para Execução: O projeto abrangerá todo o município e será 

desenvolvido através de parcerias com as escolas municipais e os próprios proprietários das 
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áreas. Inicialmente deverá ser identificado e mapeado as principais bacias a serem trabalhadas 

com prioridade (diagnóstico), depois avaliar as suas condições, então desenvolver medidas de 

proteção como plantio de árvores nativas na área de preservação das nascentes e das matas 

ciliares, cercamento da área e colocação de placas indicativas de área de preservação 

permanente. Também serão ministradas palestras à comunidade rural no interior do município 

e à população da área urbana em todos os bairros da cidade. 

Cronograma: O projeto terá início em janeiro de 2008 e terá caráter permanente.  

Execução: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, emater e outras entidades 

parceiras.  

Resultados esperados: Que a população se conscientize e colabore na preservação 

das nascentes e matas ciliares do município e que o projeto se mantenha como permanente 

independente de mudanças políticas e administrativas. Que pelo menos 50% das matas 

ciliares do município sejam contempladas pelo projeto em cinco anos.  

Recursos Financeiros: Da dotação orçamentária da prefeitura municipal de São Paulo das 

Missões, e projetos nos âmbitos estaduais e federais.  

 

PROJETO: COLETA SELETIVA DO LIXO  

Título: IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO 

Objetivo: Conscientizar a população sobre a importância de separar o lixo seco do 

lixo úmido, bem como implantar uma estrutura da coleta do lixo domiciliar no município.  

Justificativa: A quantidade de resíduos produzidos em São Paulo das Missões é muito 

grande. A maior parte deste material pode ser reaproveitada de uma maneira que gera renda, 

diminui o desemprego e preserva o meio ambiente. Conscientizar a população sobre a 

necessidade de separar o lixo é uma forma de preservar o meio ambiente e avançar num 

proceso de educação da comunidade.  

Metodologia Para Execução: O projeto será desenvolvido pela Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente em conjunto com entidades, escolas e outras secretarias, 

através de palestras conscientizadoras, distribuição de folders explicativos, campanhas em 

jornais, rádios, reuniões de planejamênto periódicas com a empresa coletora além de 

investimentos em melhorias da estrutura da coleta seletiva.  

Cronograma: O projeto será desenvolvido a partir de 2008 e terá caráter permanente.  

Execução: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.  
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Resultados Esperados: Espera-se que a população entenda a necessidade e as 

vantagens da separação do lixo e comece a proceder de maneira correta na separação de seus 

resíduos em suas residências, diminuindo o volume de lixo descartado irregularmente em 

cursos de água e outras áreas de preservação permanente.  

Recursos Financeiros: Da dotação orçamentária da prefeitura municipal de São Paulo 

das Missões, e projetos nos âmbitos estaduais e federais. 
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8 – GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL 

 

8.1 Recursos Humanos 

 

De acordo com os dados vinculados ao CNES, em Dezembro de 2013, os vínculos dos 

Recursos Humanos da Saúde, atualmente, são os seguintes: 

 

Recursos Humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas – Dez/2013 

Categoria Total 

Atende 

ao 

SUS 

Não 

Atende 

ao 

SUS 

Prof/1.000 

hab 

Prof SUS/1.000 

hab 

Médicos 15 15 - 2,5 2,5 

-- Anestesista 1 1 - 0,2 0,2 

-- Cirurgião Geral 1 1 - 0,2 0,2 

-- Clínico Geral 6 6 - 1,0 1,0 

-- Ginecologista e Obstetra 1 1 - 0,2 0,2 

-- Médico da família 6 6 - 1,0 1,0 

-- Pediatra - - - - - 

-- Psiquiatra - - - - - 

-- Radiologista - - - - - 

Cirurgião Dentista 9 7 2 1,5 1,2 

Enfermeiro 11 11 - 1,8 1,8 

Fisioterapeuta 1 1 - 0,2 0,2 

Fonoaudióloga - - - - - 

Nutricionista - - - - - 

Farmacêutico 3 3 - 0,5 0,5 

Assistente Social 1 1 - 0,2 0,2 

Psicólogo - - - - - 

Auxiliar de Enfermagem 12 12 - 2,0 2,0 

Técnico em Enfermagem 5 5 - 0,8 0,8 

 Fonte: CNES 

 Nota: Se um profissional tiver vínculo com mais de um estabelecimento, ele será contado tantas vezes quantos vínculos houver. 

 

8.2 Estrutura Física 

 

A Secretaria Municipal de Saúde do município de São Paulo das Missões conta com a 

seguinte estrutura física para atender a população: 

- 02 Unidade Básica de Saúde; 

- 02 Consultório Odontológico; 

- 02 Consultórios Médicos; 

- 01 Farmácia Básica; 
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- 02 Salas de Procedimentos de Enfermagem; 

- 01 Sala de Pesagem Infantil; 

- 01 Sala de Vacina; 

- 01 Sala de Atendimento Psicológico; 

- 01 Sala de Vigilância Sanitária e Epidemiológica; 

- 01 Sala de Setor Administrativo; 

- 01 Sala de Atendimento ao Tratamento fora de Domicílio; 

- 01 Clínica de Fisioterapia. 

- 01 Sala de Antendimento CRAS 

O município conta ainda com a presença do Hospital de Caridade São Paulo, sob 

responsabilidade das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, cuja ordem tem sede 

e administração no município de Santa Maria, que atende aos casos não possíveis de solução 

na Unidade Básica de Saúde. 

O sistema de urgência conta também com o apoio do SAMU (Serviço de Atenção 

Móvel às Urgências), que faz parte da Política Nacional das Urgências, fruto do trabalho 

conjunto entre o Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Saúde, com sede no município 

de Cândido Godói / RS. 

 

8.3 Dados da Unidade Hospitalar 

 

O município consta com a seguinte estrutura em se tratando de outros 

estabelecimentos de atendimento, segundo o Censo de Dezembro de 2013. 

 

Número de Unidades por Tipo de Prestador segundo Tipo de Estabelecimento Dez/2013 

Tipo de Estabelecimento Público Filantrópico Privado Sindicato Total 

Centro de Parto Normal - - - - - 

Centro de Saúde / Unidade Básica de 

Saúde 
1 - - - 1 

Central de Regulação dos Serviços da 

Saúde 
- - - - - 

Clínica Especializada / Ambulatório 

Especializado 
- - - - - 

Consultório Isolado - - 2 1 3 

Cooperativa - - - - - 

Farmácia - - - - - 

Hospital Especializado - - - - - 

Hospital Geral - 1 - - 1 

Hospital dia - - - - - 

Laboratório Central de Saúde Pública - - - - - 
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LACEN 

Policlínica - - - - - 

Posto de Saúde 4 - - - 4 

Pronto Socorro Especializado - - - - - 

Pronto Socorro Geral - - - - - 

Secretaria da Saúde - - - - - 

Unidade Autorizadora - - - - - 

Unidade de Serviço de Apoio de 

Diagnose e Terapia 
- - - - - 

Unidade de Saúde da Família - - - - - 

Unidade de Vigilância em Saúde - - - - - 

Unidade de Vigilância Epidemiológica 

(antigo) 
- - - - - 

Unidade de Vigilância Sanitária - - - - - 

Unidade Mista - - - - - 

Unidade Móvel de Nível pré-hosp-

urgência-emergência 
- - - - - 

Unidade Móvel Fluvial - - - - - 

Unidade Móvel Terrestre - - - - - 

Pronto Socorro de Hospital Geral 

(antigo) 
- - - - - 

Pronto Socorro Traumato-Ortopédico - - - - - 

Tipo de Estabelecimento não 

informado 
- - - - - 

Total 5 1 2 1 9 

Fonte: CNES 

Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviço ao SUS. 

 

Em matéria de Estabelecimentos segundo o público atendido, segundo o Censo de 

2013: 

Número de Estabelecimentos Segundo o Público Atendido – Dez/2013 

Serviço Prestado SUS Particular 
Plano de Saúde 

Público Privado 

Internação 1 1 - - 

Ambulatorial 8 1 - - 

Urgência - - - - 

Diagnose e Terapia 1 2 - - 

Vigilância Epidemiológica e Sanitária - - - - 

Farmácia ou Cooperativa - - - - 

Fonte: CNES 

 

Em matéria de consultórios de atendimento, segundo o Censo de 2013: 

 

Consultórios Segundo Tipo – Dez/2013 

 
Clínica 

Básica 

Clínica 

Especializada 

Clínico - 

indiferente 
Odontológico 

Não 

Médicos 
Consultórios 7 - - 6 2 

Consultórios por 10.000 11,6 - - 9,9 3,3 
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habitantes 

Fonte: CNES 
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Quanto ao número de leitos por tipo de prestador, segundo a especialidade, segundo o Censo de 2013: 

 

Número de Leitos de Internação Existentes por Tipo de Prestador Segundo Especialidade – Nov/2013 

Especialidade 
Público Filantrópicos Privado Sindicato Total 

Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS 

Cirúrgicos - - 6 5 - - - - 6 5 

Clínicos - - 17 11 - - - - 17 11 

Complementares - - - - - - - - - - 

Obstétricos - - 6 2 - - - - 6 2 

Pediátricos - - 6 4 - - - - 6 4 

Outras Especialidades - - 1 1 - - - - 1 1 

Hospital / DIA - - - - - - - - - - 

Total - - 36 23 - - - - 36 23 

Fonte: CNES 

Nota: Leitos Complementares: Unidades de Tratamento Intensivo, Unidades Intermediárias, Unidades de Isolamento 

 

E ainda, em relação aos leitos de internação, disponíveis no município, conforme o Censo de 2013: 

 

Leitos de Internação por 1.000 habitantes 

Nov/2013 
Leitos Existentes por 1.000 habitantes 5,9 

Leitos SUS por 1.000 habitantes 3,8 

      Fonte:CNES 

      Nota: Não inclui leitos complementares 



 

 37 

Em relação aos equipamentos disponíveis no município, encontramos o seguinte, 

conforme o Censo de 2013: 

 

Equipamentos Segundo Categorias Selecionadas – Dez/2013 

Categoria Existentes 
Em 

Uso 

Disponível 

ao SUS 

Equip. 

Uso/ 

100.000 

hab 

Equip. 

SUS/100.000 

hab 

Mamógrafo - - - - - 

Raios-X 1 1 1 16,5 16,5 

Tomógrafo Computadorizado - - - - - 

Ressonância Magnética - - - - - 

Ultrassom - - - - - 

Equipo Odontológico Completo 6 6 6 99,1 99,1 

Fonte: CNES 

 

Todos os equipamentos, e recursos mencionados nas tabelas acima fazem parte de 

uma rede de atenção básica, que será tratada mais adiante neste plano. 
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9 – ANÁLISE SITUACIONAL EM RELAÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO 

 

A partir deste ponto, segue-se uma análise minunciosa dos dados da Secretaria 

Municipal de Saúde, baseando-se em fontes obtidas do Ministério da Saúde. 

 

9.1 Taxa de Natalidade 

 

A tabela a seguir mostra as informações referentes aos dados de natalidade do 

município de São Paulo das Missões, no período de 1999 até 2008. 

 

Fonte: SINASC 

 

Conforme a tabela acima, de 1999 a 2000 houve um significativo aumento no número 

de nascidos vivos, fato que se inverteu de 1999 até 2003, havendo então uma intercalação 

entre aumento e redução, ano a ano, até 2008. Em comparação com 1999, no entanto, o 

número de nascidos vivos ainda é menor em 2008 que em 1999. 

Com relação aos partos cesáreos, a taxa sofreu pequenas alterações, mantendo-se 

relativamente estável, entre subidas e descidas do índice, entre 1999 e 2002. Em 2003 caiu 

quase 5%, voltando a subir em 2004, mais do que 5%, depois caindo até 50% em 2008. 

O número de mães entre 10 e 19 anos atingiu o percentual de 24%, e chegou a 21,1% 

no ano de 2008. A Taxa Bruta de Natalidade oscilou bastante dentro deste período, chegando 

a picos de 16,0 em 1999 e caindo a 9,7 em 2003. Entretanto, no período como um todo, ela se 

manteve quase que no mesmo índice, de 12,1 em 1999 a 12,3 em 2008. 

O gráfico a seguir ilustra melhor a Evolução das Condições de Nascimento: 

Informações Sobre Nascimentos 

Condições 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Número de Nascidos Vivos   116 105 78 75 66 89 64 76 78 69 
Taxa Bruta de Natalidade 16,0 14,6 11,1 10,9 9,7 13,4 10,1 12,3 11,1 10,1 
% com prematuridade 2,6 1,9 3,8 1,3 3,0 1,1 7,8 2,6 3,8 10,1 
% de partos cesáreos 46,6 48,6 50,0 50,7 45,5 52,8 51,6 50,0 50,0 43,5 
% de mães de 10 – 19 anos 17,9 16,7 15,6 24,0 10,6 19,1 17,2 21,1 15,6 7,2 
% de mães de 10-14 anos - - - 1,3 - 2,2 - 1,3 - - 
% com baixo peso ao nascer           
- geral 4,3 3,8 7,8 8,0 6,2 4,5 7,8 3,9 7,8 8,7 
- partos cesáreos 5,6 3,9 7,7 - - 2,1 3,0 5,3 7,7 6,74 
- partos vaginais 3,3 3,8 7,9 16,2 11,4 7,1 12,9 2,6 7,9 10,3 
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Elaboração: Secretaria Municipal da Saúde 
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9.2 Taxas de Mortalidade 

 

O município apresenta, de acordo com dados coletados, as seguintes taxas de 

mortalidade: 

Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo de Causas - CID10 

2008 

Grupo de Causas 
Menor 

1 

1 
a 
4 

5 
a 
9 

10 
a 
14 

15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais Total 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
           

5,3  
           

5,3  
           

3,0  

II.  Neoplasias (tumores) 
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
         

16,7  
         

42,1  
         

42,1  
         

27,3  

IX.  Doenças do aparelho circulatório 
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
         

50,0  
         

31,6  
         

31,6  
         

27,3  

X.   Doenças do aparelho respiratório 
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
           

5,3  
           

5,3  
           

3,0  

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 
       

100,0  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
           

6,1  

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
       

100,0  
         

80,0  
         

16,7  
              

-  
              

-  
         

18,2  

Demais causas definidas 
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
              

-  
         

20,0  
         

16,7  
         

15,8  
         

15,8  
         

15,2  

Total 
       

100,0  
              

-  
              

-  
              

-  
       

100,0  
       

100,0  
       

100,0  
       

100,0  
       

100,0  
       

100,0  

 

Fonte: SIM 

 

O gráfico a seguir ilustra melhor a Mortalidade Proporcional, considerando todas as 

idades: 

 

Elaboração: 

Secretaria 

Municipal da 

Saúde 
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Podemos ver, pelo gráfico, que a maior parte das doenças está concentrada nas 

Doenças do Aparelho Circulatório em pessoas acima dos 40 anos, concentrando-se 

principalmente na faixa etária acima dos 65 anos. 

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009. 

 

Pela tabela acima percebe-se que a principal causa de mortalidade no município é 

Infarto Agudo do Miocárdio, sendo que o índice atinge seu máximo no ano de 2004. Também 

em 2004 houve o ápice dos casos de mortalidade por acidentes de transportes. Os casos de 

agressões atingiram seu auge em 2003. 

 

Ainda outros indicadores de mortalidade, considerando também os óbitos infantis, são 

os seguintes: 

* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional 
  **considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo 

SIM/SINASC 

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009. 

 

Em 2005 o número de óbitos infantis somava 2,2% dos óbitos totais do município. 

Percebe-se que de 2000 até 2006 houve uma variação da taxa de óbitos totais de 10 pontos, 

passando de 57 para 47 pontos. Por isto pode-se concluir que a taxa de mortalidade municipal 

vem caindo nos últimos anos. 

Coeficiente de Mortalidade para Algumas Causas Selecionadas 

(por 100.000 habitantes) 
Causa do Óbito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

AIDS - - - - - - - 

Neoplasia Maligna da Mama (/100.000 mulheres) - - 29,5 60,1 30,6 - - 

Neoplasia Maligna do Colo do Útero (/100.000 mulheres) - - - - - - - 

Infarto Agudo do Miocárdio 83,5 99,7 72,4 103,3 135,4 125,9 112,9 

Doenças Cerebrovasculares 69,6 28,5 57,9 73,8 30,1 31,5 64,5 

Diabete Mellitus 13,9 28,5 14,5 - 15,0 15,7 - 

Acidentes de Transportes 27,8 - - - 60,2 - - 

Agressões 13,9 - - 29,5 - 15,7 16,1 

Outros Indicadores de Mortalidade 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total de Óbitos 57 35 36 53 50 46 47 

Nº. De Óbitos por 1.000 habitantes 7,9 5,0 5,2 7,8 7,5 7,2 7,6 

% de Óbitos por Causas Mal-Definidas 10,5 20,0 22,2 20,8 16,0 19,6 12,8 

Total de Óbitos Infantis 1 3 1 - 1 1 - 

Nº. De Óbitos Infantis por Causas Mal-Definidas - 1 1 - - 1 - 

% de Óbitos Infantis no Total de Óbitos * 1,8 8,6 2,8 - 2,0 2,2 - 

% de Óbitos Infantis por Causas Mal-Definidas - 33,3 100,0 - - 100,0 - 

Mortalidade Infantil por 1.000 ** 9,5 38,5 13,3 - 11,2 15,6 - 
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A tabela a seguir mostra o número de internações, valor médio, média de permanência, número de óbitos e taxa de mortalidade 

segundo as especialidades, considerando o local de internação. Dados de 2007. 

 

 

Número de Internações, Valor Total, Valor Médio, Média de Permanência, Número de Óbitos e Taxa de Mortalidade por 

Especialidade (por local de internação). 

2007 

Especialidade 
Número de 

Internações 
% 

Valor Total 

R$ 
% 

Valor Médio 

R$ 

Média de 

Permanência 

(dias) 

Número 

de 

Óbitos 

Mortalidade 

Hospitalar 

(%) 

Clínica cirúrgica 48 8,7 22.396,56 11,0 466,60 3,9 1 2,1 

Obstetrícia 40 7,2 16.810,36 8,2 420,26 2,2 - - 

Clínica médica 398 72,1 143.872,61 70,4 361,49 5,1 13 3,3 

Cuidados prolongados (Crônicos) - - - - - - - - 

Psiquiatria 1 0,2 157,24 0,1 157,24 4,0 - - 

Tisiologia - - - - - - - - 

Pediatria 65 11,8 21.248,63 10,4 326,90 4,0 - - 

Reabilitação - - - - - - - - 

Psiquiatria (hospital dia) - - - - - - - - 

Total 552 100,0 204.485,40 100,0 370,44 4,7 14 2,5 

Fonte: SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010. 
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Com relação aos valores médios anuais, em 2007: 

Valores Médios Anuais (2007) 

Internações / 100 hab. (local de internação). 9,1 

Internações / 100 hab. (local de residência). 8,8 

Valor Médio por habitante (R$) 33,78 

 

      

Os gráficos a seguir ilustram melhor as informações sobre as tabelas acima: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Secretaria Municipal de Saúde Elaborado Secretaria Municipal de Saúde 
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Elaborado Secretaria Municipal de Saúde 

Elaborado Secretaria Municipal de Saúde 
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Em relação às internações por grupo de causas e faixa etária, temos a seguinte tabela, de acordo com os dados obtidos em 2007: 

 

Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária – CID10 

(por local de residência) - 2010 
Capítulo CID Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 30,8 20,0 11,1 - 22,7 81, 6,7 7,3 6,9 9,0 

II. Neoplasias (tumores) - - 38,9 - - 4,4 1,5 7,9 6,4 6,1 

III. Doenças sangue órgãos hemat. e transm. Imunitár. - - 5,6 - 4,5 5,1 3,7 4,3 5,4 4,1 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas - - - - - 1,5 6,7 8,5 8,9 4,9 

V. Transtornos mentais e comportamentais 7,7 - - - 4,5 3,7 3,0 0,6 0,5 2,3 

VI. Doenças do sistema nervoso - - - - - 0,7 2,2 3,0 2,5 1,8 

VII. Doenças do olho e anexos - - - - - - - - - - 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - - - - - - - - - 

IX. Doenças do aparelho circulatório - - - -  10,3 23,1 19,5 18,7 15,1 

X. Doenças do aparelho respiratório 30,8 80,0 27,8 44,4 18,2 17,6 35,8 32,9 36,5 30,3 

XI. Doenças do aparelho digestivo 15,4 - - 11,1 9,1 10,3 6,7 7,3 5,9 7,8 

XII. Doenças da pele e tecidos subcutâneos - - - - - - - - - - 

XIII. Doenças sist. osteomuscular e tec. conjuntivo - - - - - 2,2 0,7 0,6 0,5 1,0 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário - - 11,1 - 9,1 8,8 7,5 4,3 3,9 6,5 

XV. Gravidez e parto puerpério - - - - 13,6 16,2 - - - 4,9 

XVI. Algumas afec. originadas no período perinatal - - - - - - - - - - 

XVII. Malf. cong. deform. e anomalias cromossômicas - - - - - 1,5 - - - 0,4 

XVIII. Sint. sinais e achad. anorm. ex. clín. e laborat. - - - - 4,5 - - - - 0,2 

XIX. Lesões, enven e algo out conseq causas externas 15,4 - 5,6 11,1 13,6 9,6 2,2 3,0 3,4 5,5 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade - - - - - - - - - - 

XXI. Contatos com serviços de saúde - - - - - - - 0,6 0,5 0,2 

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido - - - - - - - - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: SIH / SUS 

 

O gráfico a seguir ilustra mais claramente a situação exposta: 
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Distribuição (todas as idades) (%)

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

III. Doenças sangue órgãos hemat. e transm. Imunitár.

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

V. Transtornos mentais e comportamentais

VI. Doenças do sistema nervoso

VII. Doenças do olho e anexos

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide

IX. Doenças do aparelho circulatório

X. Doenças do aparelho respiratório

XI. Doenças do aparelho digestivo

XII. Doenças da pele e tecidos subcutâneos

XIII. Doenças sist. osteomuscular e tec. conjuntivo

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

XV. Gravidez e parto puerpério

XVI. Algumas afec. originadas no período perinatal

XVII. Malf. cong. deform. e anomalias cromossômicas

XVIII. Sint. sinais e achad. anorm. ex. clín. e laborat.

XIX. Lesões, enven e algo out conseq causas externas

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

XXI. Contatos com serviços de saúde

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido

Elaborado Secretaria Municipal de Saúde 
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9.3 Indicadores de Atenção Básica 

Ano

Modelo de 

Atenção

População 

coberta 
(1)

% população 

coberta pelo 

programa

Média mensal 

de visitas por 

família 
(2)

% de crianças c/ 

esq.vacinal básico 

em dia
 (2)

% de crianças 

c/aleit. materno 

exclusivo
 (2)

% de cobertura 

de consultas de 

pré-natal 
(2)

Taxa 

mortalidade 

infantil por 

diarréia
 (3)

Prevalência de 

desnutrição
 (4)

Taxa hospitalização 

por pneumonia 
(5)

Taxa 

hospitalização 

por desidratação 
(5)

PACS 3.659          55,1             -                -                     -                  -                    -             -                 -                      -                   

PSF 2.964          44,6             0,06               99,9                   82,4                 96,2                  -             0,7                 36,7                    9,2                   

Outros -                 -               -                -                     -                  -                    -             -                 -                      -                   

Total 6.623          99,7             0,06               99,9                   82,4                 96,2                  -             0,7                 21,2                    5,3                   

PACS 351             5,5               -                -                     -                  -                    -             -                 -                      -                   

PSF 6.242          98,3             0,05               100,0                 79,8                 98,4                  -             0,4                 23,6                    5,9                   

Outros -                 -               -                -                     -                  -                    -             -                 -                      -                   

Total 6.593          103,8           0,05               100,0                 79,8                 98,4                  -             0,4                 22,9                    5,7                   

PACS 3                 0,0               -                -                     -                  -                    -             -                 -                      -                   

PSF 6.530          105,3           0,05               100,0                 88,9                 98,9                  -             0,5                 5,7                      11,5                 

Outros -                 -               -                -                     -                  -                    -             -                 -                      -                   

Total 6.533          105,4           0,05               100,0                 88,9                 98,9                  -             0,5                 5,7                      11,5                 

PACS -                 -               -                -                     -                  -                    -             -                 -                      -                   

PSF 6.415          106,0           0,05               100,0                 93,4                 99,5                  -             0,8                 3,1                      18,8                 

Outros -                 -               -                -                     -                  -                    -             -                 -                      -                   

Total 6.415          106,0           0,05               100,0                 93,4                 99,5                  -             0,8                 3,1                      18,8                 

PACS -                 -               -                -                     -                  -                    -             -                 -                      -                   

PSF 6.344          93,1             0,05               99,8                   89,1                 99,5                  -             0,2                 6,3                      -                   

Outros -                 -               -                -                     -                  -                    -             -                 -                      -                   

Total 6.344          93,1             0,05               99,8                   89,1                 99,5                  -             0,2                 6,3                      -                   

PACS -                 -               -                -                     -                  -                    -             -                 -                      -                   

PSF 6.348          93,8             0,05               99,9                   88,4                 99,1                  -             0,7                 3,4                      13,5                 

Outros -                 -               -                -                     -                  -                    -             -                 -                      -                   

Total 6.348          93,8             0,05               99,9                   88,4                 99,1                  -             0,7                 3,4                      13,5                 

2008

Indicadores da Atenção Básica

2009

2004

2005

2006

2007

 

Fonte: SIAB. (2010) 

Notas: (1) Situação no Final do Ano; (2) Como numeradores e denominadores, foi utilizada a média mensal dos mesmos; (3) por 1.000 nascidos vivos; (4) em menores de 2 anos, 

por 100; (5) em menores de 5 anos, por 1.000; menores de 5 anos na situação do final do ano. 
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Analisando a tabela dos Indicadores de Atenção Básica, podemos constatar que a 

população de São Paulo das Missões é 100% coberta pelos programas de Atenção básica e 

pela Estratégia Saúde da Família.  

A média mensal de visitas domiciliares é de 0,05, o que precisamos trabalhar mais 

para atingirmos a média preconizada pelo MS que é de uma (1) visita / mês por família, sendo 

o índice do município a metade do que o MS solicita. A cobertura vacinal está na média de 

100%, e trabalhando com esforço, chegamos ao ideal. 

O aleitamento materno exclusivo precisa ser mais trabalhado para conseguirmos a 

conscientização da importância deste procedimento pelo menos até os 06 meses de vida. Já 

está provado que diminuem as doenças, que é mais barato, mais saudável e mais prático, 

porém o que precisamos rever é a metodologia que estamos utilizando para convencermos a 

população deste método simples e eficaz.  

A porcentagem de cobertura de consultas de pré natal está em 99,5%, quase o ideal, 

que é de 100%, e se está trabalhando fortemente para atingir o ideal.  

Não tivemos mortalidade infantil causada por diarréia, fruto também de um trabalho 

articulado com os diversos profissionais da equipe, considerando ainda que nossa comunidade 

não tenha alguns indicadores como favelas, extrema pobreza, desemprego entre outros 

indicadores que favorecem esta patologia.  

A prevalência de desnutrição chegou a 1,7 no ano de 2002 caindo para 0,8 em 2007,e 

este índice, considerando algumas crianças que tem estatura baixa e sua estrutura física é mais 

baixa que o normal.  

A taxa de hospitalização por Pneumonia é considerada baixa, 3,1, o que indica um 

controle eficaz desta patologia, uma vez que temos um inverno rigoroso, o que facilita o 

desencadeamento desta doença, e por isso, as ações de promoção e proteção são 

extremamente importantes e na época mais fria do ano precisam ser redobradas.  

A taxa de hospitalização por desidratação é de 18,8 em 2007, e considerando as 

condições de saúde da população, temos que intensificar ações nesta prevenção que é simples 

e eficaz, uma vez que este índice é alto se considerarmos um município de pequeno porte 

como São Paulo da sMissões. 
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9.4 Imunobiológicos 

 

Fonte: SI/PNI 

Apesar das oscilações das taxas durante o período de 1995 a 2010, percebemos um 

crescimento na Cobertura da Vacina Oral contra Poliomielite que chegou ao índice máximo 

em 2005, tendo uma pequena queda após esse ano, ainda, porém, em maior índice que o de 

2007.  

A vacina BCG teve, entre 1995 e 2010, uma significativa queda, embora a taxa de 

natalidade tenha se mantido estável no período. Por sua vez, a Cobertura Vacinal Tríplice 

Viral teve um aumento no período citado, a partir de  2000. O gráfico a seguir ilustra melhor a 

situação da Cobertura Vacinal por Tipo Imonubiológico. 

Imunobiológicos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
BCG (BCG) 129,6 92,9 85,7 102,6 101,3 87,9 95,5 100,0 104,7 84,4 

Contra Febre Amarela (FA) - - - 50,0 81,3 124,2 86,5 126,6 85,9 117,2 

Contra Haemophilus 

influenzae tipo b (Hib) 
- - 114,3 103,9 28,0 - - - 1,6 - 

Contra Hepatite B (HB) 2,6 137,2 120,0 119,2 80,0 121,2 103,4 118,8 118,8 123,4 

Contra Influenza (Campnha) 

(INF) 
- 106,4 62,0 76,6 71,8 80,8 93,2 91,9 100,3 97,0 

Contra Sarampo 111,3 105,3 91,4 112,8 93,3 4,6 - - - - 

Dupla Viral (SR) - - - - - - - - - - 

Oral contra Poliomielite 

(VOP) 
94,8 101,8 97,1 106,4 94,7 115,2 92,1 123,4 109,4 118,8 

Oral contra Poliomielite 

(Campanha 1ª Etapa) (VOP) 
75,7 91,6 101,8 102,9 108,6 107,1 95,1 89,2 96,6 96,1 

Oral contra Poliomielite 

(Campanha 2ª Etapa) (VOP) 
87,0 91,6 99,6 102,9 110,7 114,7 92,1 92,1 102,9 91,8 

Oral de Rotavírus Humano 

(RR) 
- - - - - - - - 73,4 95,3 

Tetravalente (DTP/Hib) 

(TETRA) 
- - - - 66,7 115,2 92,1 120,3 107,8 114,1 

Tríplice Bacteriana (DTP) 94,8 101,8 97,1 106,4 28,0 - - - - - 

Tríplice Viral (SCR) - - 97,1 15,2 101,3 154,7 75,8 98,9 79,7 114,1 

Tríplice Viral (campanha) 

(SCR) 
- - - - - - 13,6 - - - 

Totais das Vacinas contra 

Tuberculose 
- - - - - - - - 104,7 84,4 

Totais das Vacinas contra 

Hepatite B 
- - - - - - - - 118,8 123,4 

Totais das Vacinas contra 

Poliomielite 
- - - - - - - - 109,4 118,8 

Totais das Vacinas Tetra + 

Penta + Hexavanlente 
- - - - - - - - 107,8 114,1 

Totais das Vacinas contra 

Sarampo e Rubéola 
- - - - - - - - 79,7 114,1 

Totais das Vacinas contra 

Difteria e Tétano 
- - - - - - - - 107,8 114,1 
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Elaborado Secretaria Municipal de Saúde 
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9.5 Procedimentos Ambulatoriais 

 

Quantidade, valor e valor médio dos procedimentos ambulatoriais 

2010 

Categorias de procedimentos 
Qtd. Aprovada Valor Aprovado Qtd. Apresentada Valor Apresentado 

Nº. % R$ % Nº. % R$ % 

Procedimentos de Atençao Básica 34.591 79,9 - - 34.634 79,8 - - 

..01-Ações Enfermagem/Outros de Saúde Nível Médio 18.935 43,7 - - 18.935 43,7 - - 

..02-Ações Médicas Básicas 7.310 16,9 - - 7.310 16,9 - - 

..03-Ações Báscias em Odontologia 6.248 14,4 - - 6.291 14,5 - - 

..04-Ações Executadas P/ Outros Profissionais de Nível Superior 2.098 4,8 - - 2.098 4,8 - - 

..05-Procedimentos Básicos em Vigilância Sanitária - - - - - - - - 

Procedimentos Especializados 8.715 20,1 34.117,59 100,00 8.742 20,2 34.179,85 100,0 

..07-Proced. Espec. Prof. Médicos, Out. Nível Sup/Med. 1.160 2,7 7.222,66 21,2 1.165 2,7 7,222,66 21,1 

..08-Cirurgias Ambulatoriais Especializadas 112 0,3 2.619,16 7,7 112 0,3 2.619,16 7,7 

..09-Procedimentos Traumato-Ortopédicos - - - - - - - - 

..10-Ações Especializadas em Odontologia - - - - - - - - 

..11-Patologia Clínica 6.870 15,9 20.303,43 59,5 6.892 15,9 20.365,69 59,6 

..12-Anatomopatologia e Citopatologia - - - - - - - - 

..13-Radiodiagnóstico 440 1,0 3.546,74 10,4 440 1,0 3.546,74 10,4 

..14-Exames Ultrassonográficos - - - - - - - - 

..17-Diagnose 133 0,3 425,60 1,2 133 0,3 425,60 1,2 

..18-Fisioterapia (Por Sessão) - - - - - - - - 

..19-Terapia Especializada (Por Terapia) - - - - - - - - 

..20-Instalação de Cateter - - - - - - - - 

..21-Próteses e Órteses - - - - - - - - 

..22-Anestesia - - - - - - - - 

Procedimentos Assistenciais de Alta Complexidade - - - - - - - - 

..26-Hemodinâmica - - - - - - - - 

..27-Terapia Renal Substitutiva - - - - - - - - 

..28-Radioterapia (Por Especificação) - - - - - - - - 

..29-Quimioterapia – Custo Mensal - - - - - - - - 

..30-Busca de Órgãos para Transplante - - - - - - - - 
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Fonte: SIA/SUS 

 

  

Em relação à valores relacionados à procedimentos ambulatoriais, vemos a situação na tabela abaixo: 

 

Valores Médios Anuais 

2010 

Nº. De Procedimentos por Habitantes 5,7 

Valor Procedimentos Especializados / Habitantes 5.64 

Valor Procedimentos Alta Complexidade / Habitantes - 

 

 

O gráfico a seguir ilustra mais claramente a situação descrita acima, nas tabelas: 

 

 

..31-Ressonância Magnética - - - - - - - - 

..32-Medicina Nuclear – In Vivo - - - - - - - - 

..33-Radiologia Intervencionista - - - - - - - - 

..35-Tomografia Computadorizada - - - - - - - - 

..36-Medicamentos - - - - - - - - 

..37-Hemoterapia - - - - - - - - 

..38-Acompanhamento de Pacientes - - - - - - - - 

..39-Atenção à Saúde - - - - - - - - 

..40-Procedimentos Específicos para Reabilitação - - - - - - - - 

Total 43.306 100,0 34.117,59 100,00 43.376 100,0 34,179,85 100,00 
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10 – DIAGNÓSTICO DA SAÚDE 

 

Para atender a população de São Paulo das Missões, o município conta com um 

Hospital que possui 36 leitos, centro obstétrico com 02 salas, uma de pré parto e uma de 

parto, bloco cirúrgico com 02 salas, banco de sangue e ambulatório, central de esterilização, 

sala de recuperação.  

O hospital é atendido por 03 Médicos, 03 Enfermeiros, 27 Auxiliares de Enfermagem, 

05 Pessoal Administrativo e 16 Auxiliares de Serviços Gerais e 02 Bioquímicos. Está sendo 

mantido um curso de Auxiliar de Enfermagem.  

O Hospital de Caridade de São Paulo das Missões é filantrópico e é mantido  

pela SCALIFRA – ZN (Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis – Zona 

Norte), a sua diretoria e os sócios não sendo remunerados. O Hospital possui credenciamento 

com o SUS, convênio com a UNIMED, IPERGS, CASSI, PAN – BANRISUL . 

O Município dispõe de 04 Unidades Sanitárias, sendo uma na Sede do Município, e 03 

nas comunidades do interior, nas seguintes localidades: Povoado Planalto, Vila Pinheiro 

Machado e Linha Heloísa Norte, e também possui uma Unidade Móvel para atender as 

comunidades que não têm Postos de Saúde.  

O posto da sede é atendido por 02 médicos e 01 odontólogo, que trabalham 30 horas 

semanais, sendo estas horas distribuídas para os postos. Também está sendo  

prestado serviço com a Unidade Móvel, com 01 Médico, 01 Odontólogo e 01 Auxiliar de 

Enfermagem. 

O sistema de saúde é baseado no tratamento curativo, existindo um trabalho de 

prevenção por parte dos profissionais da área, além de que é mínimo e precário o atendimento 

prestado nos postos de saúde, isto contribuindo para a má qualidade de saúde da população. A 

realização do atendimento odontológico à população em geral se dá todos os dias. Há um 

horário reservado para os escolares e outro para a população em geral. Este atendimento 

oferece à população restauração e extração em nível de prevenção oral, e são realizadas 

palestras no interior com os pais e crianças nas escolas. 

Faltam profissionais na categoria de Médicos, pois atualmente conta-se com  apenas 

dois (02). A dinamização de programas integrados à saúde, a melhoria dos postos de saúde e 

do hospital, além da conscientização da população para os cuidados com a saúde são 

alternativas para minimizar os problemas.  
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O Município de São Paulo das Missões, divide-se em Centro e Zona Rural. Na zona 

periférica da cidade exite um grande número de pessoas que vivem em precárias condições 

sócio-econômicas com 70% de carentes.  

Na zona rural um elevado número de famílias vivem na extrema miséria.  

Os principais problemas que afetam a comunidade são: moradia, alimentação, 

saneamento básico, sub-emprego, precárias condições de saúde e higiene. São realizadas 

palestras nas escolas e comunidades do interior sobre assuntos referentes à saúde. 

São Paulo das Missões não possui atendimento especializado e as pessoas que 

necessitam de consultas e exames de tratamento que não existem no município são 

encaminhadas pela Secretaria Municipal da Saúde para centros maiores, tais como Santa 

Rosa, Ijuí, Santo Angelo, Passo Fundo, Santa Maria e Porto Alegre. Estas pessoas, na medida 

do possível, recebem auxílio financeiro como vale-transporte em saúde e ou são locomividas 

pelo transporte da Secretaria Municipal da Saúde para locomoção para centros maiores. 

No posto da sede os serviços oferecidos são aplicação de injeção, verificação da 

pressão arterial, realização de curativos, serviços odontológicos, prevenção do câncer de colo 

uterino e de mamas, atendimento às gestantes e nutrizes, programa de combate a hipertensão, 

diabetes, doentes mentais, Aids, tuberculose, escabiose, pediculose, e vacinação. As 

nebulizações e suturas são encaminhadas através do posto de saúde para o hospital. 

São oferecidos exames laboratoriais pelo convênio com o SUS no laboratório local, 

tais como hemograma, glicemia, grupo VHS, VDRL, uremia, urocultura e leucograma. 

Pacientes que necessitam de exames complementares, são encaminhados para centros maiores 

como Santa Rosa, Ijuí, Santo Angelo, Passo Fundo, Santa Maria, Porto Alegre.  

A Secretaria Municipal de Saúde trabalha em conjunto com a EMATER, Secretania da 

Agricultura, Secretaria da Educação, Pastoral da Saúde e Pastoral da Criança.  

 

10.1 Caracterização do Sistema de Saúde 

 

O município de São Paulo das Missões está integrado com as transformações pelas 

quais está passando o Sistema de Saúde. No município, a Secretaria de Saúde divide-se em: 

- Setor de Saúde, que mantém convênio com o COFRON (Consórcio Fronteira 

Noroeste), e presta o atendimento aos Postos de Saúde e a toda a população da Zona Rural e 

Urbana; 
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- Setor de Bem Estar Social a partir deste ano de 2014 conta com o CRAS (Centro de 

referência Assistencial) que compreende a Assistência Social, Auxílio ao Idoso, Bolsa Família 

Alimentação e Vestuário, Habitação e Creche. 

- O Programa NAAB (Núcleo de Apoio à Atenção Báscia) implantado em nosso 

município conta com a seguinte equipe profissional: 01 Psicóloga; 01 pedagoga: 01 

enfermeira; 01 oficineira, Assistende Social, e atua em grupos de saúde mental, àlccol e 

Drogas, trabalha com aulas para AE (alunos especiais) fora do currículo escolar e vai em 

busca no auxílio da Atenção Básica. 

Existe também o Conselho Municipal de Saúde, a quem compete garantir a 

Universalização da Assistência a Saúde. 

 

10.2 Projetos e Programas de Saúde 

 

SAÚDE BUCAL  

- Ações educativas nas Escolas, motivando as crianças para a prática de higiene oral 

em 100% das crianças;  

- Diagnóstico e controle precoce de placa bacteriana, de cárie dentária,  e gengivite;  

- Programa de higiene oral para crianças de 1º ao 5º ano do ensino fundamental através 

do Projeto Sorrindo para o Futuro com a parceria do SESC.  

Atendimento Ambulatorial aos alunos envolvidos no projeto acima.  

Atendimento ambulatorial à população em geral através da livre demanda realizando 

procedimentos de Atenção Básica à Saúde Bucal. 

Palestras para grupos de gestantes no que se refere aos cuidados à criança desde o 

nascimento até ela ter a capacidade de autocuidado no que se refere à prevenção das doenças 

bucais. 

 

SAÚDE MENTAL  

Desenvolver cuidados pnmários de saúde mental na tentativa de reintegrar o doente 

mental à sociedade, evitando assim os internamentos; 

- Acompanhamento domiciliar aos doentes mentais; 

- Programa de saúde mental, com distribuição gratuita de medicamentos;  

- Programa de orientação aos familiares sobre saúde mental.  
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PROGRAMA DE COMBATE A PEDICULOSE E ESCABIOSE  

É feita campanha tanto na cidade como no interior, com realização de palestras tanto 

em escolas quanto creches, onde pais e professores são orientados quanto a importância da 

higiene; também são realizadas visitas domiciliares, dando orientações sobre higiene, e 

distribuição de medicamentos caseiros; 

 

PROGRAMA DE COMBATE A INSETOS 

A Secretaria Municipal da Saúde, juntamente com a FNS (Fundação Nacional da 

Saúde), está fazendo um trabalho junto com a comunidade de São Paulo das Missões, no 

combate a insetos (moscas, baratas, etc.) estão sendo borrifadas todas as residências na zona 

urbana. Na ocasião, os moradores recebem orientações quanto a importância de dedetização. 

No interior do município o trabalho de dedetização será efetuado pela SUCAM em 

outra data.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS PARA 

FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA  

Outro projeto em andamento pela Adninistração Municipal é a construção, reforma e 

ampliação de moradia, que tem por objetivo melhorar o nível habitacional e o saneamento 

básico das famílias de baixa renda em tudo o município. 

Existe um projeto já executado com 32 casas prontas no sistema mutirão, parceria 

entre a prefeitura e proprietários.  

 

SERVIÇO DE AMBULÂNCIA  

A Secretaria Municipal de Saúde possui uma ambulância que presta serviços à 

população, na locomoção de pacientes graves e com emergência, e também para outros 

municípios para realização de exames, consultas ou tratamento especializado. 

Quando não há condições da ambulância se deslocar para outras localidades, ajuda-se 

com as mesmas.  

 

CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS 
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A Secretaira Municipal de Saúde presta serviço de encaminhamento de pacientes que 

necessitem de exames ou tratamento especializado em outras localizades (Santa Rosa, Ijuí, 

Passo Fundo, Santa Maria, Porto Alegre).  

 

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

A Secretaria Municipal de Saúde distribui medicamentos para a população de São 

Paulo das Missões, mediante receita médica. Os medicamentos são adquiridos pelo 

CISMISSÕES de Entre-Ijuís mediante convênio, e de recursos específicas para atendimento 

da farmácia Básicas  e alguns com recursos livres da Prefeitura Municipal sendo comprados 

em farmácias locais somente casos específicos de medicamentos que não fazem parte do rol 

de medicamentos SUS, fornecidos a pessoas extremamente carentes, deficientes crianças e 

Idosos. 

 

 

10.3 Outras Informações 

 

O principal centro de referência do município é o município de Santa Rosa, que nos 

atende principalmente nos serviços hospitalares de média e alta complexidade. Ainda 

contamos com outros centros como Três de Maio, Giruá, Ijuí, Santa Maria, Passo Fundo e 

Porto Alegre. 

Estes centros são utilizados como referência não somente para encaminhamentos via 

SUS e sim, também para referências particulares, uma vez que nem todas as demandas são 

atendidas pelo SUS. 

 

10.4 Assistência Farmacêutica / Farmácia Básica 

 

O município possui uma farmácia básica com uma série de medicamentos, com vários 

deles sendo medicamentos controlados. 

Veja tabela no Anexo A. 

 

10.5 Programas Desenvolvidos na UBS e ESF 

 

1. Consultas Médicas básicas: clínica geral, pediatria, gineco/obstetrícia;  
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2. Pequenas cirurgias, suturas, acidentes de trabalho;  

3. Imunização;  

4. Coleta material para preventivo cérvico-uterino;  

5. Curativos, injeções;  

6. Pré-natal e Puerpério;  

7. Saúde da Criança: controle do crescimento e desenvolvimento e cartão de vacinas;  

8. Saúde do Adolescente e jovem: prevenção DST/AIDS, drogas, alcoolismo e 

tabagismo; 

9. Saúde da Mulher — prevenção DST, câncer colo uterino e de mama;  

10. Saúde do Homem — prevenção câncer de próstata;  

11. Saúde Mental;  

12. Saúde Bucal;  

13. Programa de Alimentação saudável com escolares, diabéticos e hipertensos;  

14. Hiperdia — acompanhamento dos diabéticos e hipertensos;  

15. SISCOLO E SISMAMA;  

16. SISFERRO;  

17. Controle Tuberculose e Hanseníase;  

18. SISÁGUA;  

19. Saneamento Básico; 

20. Controle da Dengue 

21. Controle das Diarréias; 

22. Saúde do Idoso; 

23. Educação em Saúde – campanhas e programas de prevenção; 

24. Vigilância em Saúde: epidemiológicas, sanitária e ambiental. 

 

Todos os programas de Atenção Integral a Saúde estão implantados no município. 

Sabemos, claro, que alguns deveriam receber mais atenção, principalmente os programas de 

prevenção às doenças Crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo, prevenção 

do câncer. Os indicadores do município nos revelam uma prevalência alta destas patologias.  

 

10.6 Sistemas de Informação Utilizados no Município 

 

SIM — Sistema de Informação de Mortalidade; 
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SINASC — Sistema de Informação sobre nascidos vivos; 

SINAN — Sistema de Informação de Agravos de Notificação; 

SI-PNI — Sistema de Informação do Programa Nacional de Vacinação; 

SIAB — Sistema de Informação da Atenção Básica; 

SIA — Sistema de Informação Ambulatorial; 

SIH — Sistema de Informação Hospitalar; 

SISPRENATAL — Sistema de Informação do Programa de Humanização no Pré-natal 

e Nascimento; 

SISCOLO — Sistema de Informação Laboratorial do Programa Nacional de Combate 

ao Câncer de Colo Uterino; 

SIOPS — Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde.  
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10.7 Projetos da Prefeitura Municipal e do Ministério da Saúde. 

 

PIM – PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 

Objetivo: Continuar incrementando o Programa Primeira Infância Melhor. Orientar 

sempre 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.Participar da semana da criança , do bebê e da chegada do papai-noel. Participar das 

capacitações continuadas. Dar encaminhamentos a rede sempre que houver necessidade. 

Sensibilizar as famílias para melhor funcionamento do programa. 

METODOLOGIA: 

Objetivo: Acompanhar as modalidades de planejamento, das gestantes, das visitas e 

das atividades grupais. Participar das atividades comunitárias. Divulgar através dos meios de 

comunicação as atividades realizadas no programa bem como os objetivos e os 

aniversariantes da semana 

 

ATIVIDADE OPERACIONALIZAÇÃO 

DATAS 

OU  

PRAZOS 

RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

Confecção de 

cesta de Páscoa  

para cada criança 

Confecção da cesta de  

Páscoa 
Abril 

GTM - 

VISITADORAS 
CT CP NC 

Participação na 

semana da  

criança, da 

palestra e do  

Encontrão de 

famílias. 

Motivação e  

sensibilização/divulgação 
Outubro 

GTM - 

VISITADORAS 
   

Sensibilização das 

famílias novas 

que irão participar 

do programa 

Entendimento do programa Março VISITADORAS 

   

   

Acompanhar as 

modalidades de 

planejamento das 

visitadoras bem 

como nas visitas. 

Qualidade do trabalho junto 

as visitas 
Todo ano GTM 

   

   

   

   

Participação nas 

capacitações 

continuadas e 

reuniões 

semanais. 

Qualificar para melhorar no 

atendimento as famílias. 
Todo ano 

GTM e 

VISITADORAS 
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Encaminhamentos 

a Rede 
Qualidade de vida das redes 

Todo o 

ano 

GTM e 

VISITADORAS 
   

Conscientização e 

mobilização sobre 

a importância da 

atenção nos 

primeiros anos de 

vida, 

proporcionando a 

crianças de 0 a 6 

anos e gestantes, 

juntamente com 

seus familiares, 

atividades lúdicas, 

recreativas, bem 

como orientações 

educativas e 

preventivas na 

semana do bebê.ç 

Mobilização e 

Conscientização da Semana 

do Bebê. 

Novembro 

 

 

Semana 

do Bebê. 

GTM e 

VISITADORAS 
   

 

CT: Cumpriu totalmente 

CP: Cumpriu parcialmente 

NC: Não cumpriu - justificar 

 

 

TELESSAÚDE / RS 

“PROJETO DE TELEMÁTICA E TELEMEDICINA EM APOIO A ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL: NÚCLEO RIO GRANDE DO SUL”. 

 

O objetivo principal do projeto é qualificar a rede de Atenção Primária (Estratégia 

Saúde da Família - ESF) através de tele consultorias, suporte a dúvidas clínicas, capacitações 

e disponibilização de material de aprendizagem atualizado e de alto rigor científico. 

No Sul do país todas as tele consultorias solicitadas pelos profissionais das Unidades 

de Saúde serão avaliadas por um especialista em Medicina de Família e Comunidade o qual 

exercerá a função de médico regulador, julgando a necessidade de encaminhamento a um 

especialista focal ou respondendo diretamente a solicitação. A equipe de especialistas focais 

será constituída pelos preceptores da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e/ou 

Medicina de Família e Comunidade do Serviço de Saúde Comunitária do Hospital Nossa 

Senhora da Conceição de Porto Alegre e pelos médicos do Hospital Nossa Senhora da 

Conceição e professores da Faculdade de Medicina da UFRGS.  
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Além disso, os profissionais poderão enviar dúvidas relacionadas a casos clínicos, 

constituição dos Conselhos Gestores, planejamento, técnicas de organização de grupos etc. O 

suporte oferecido pelos consultores será todo baseado na melhor evidência disponível. 

 

Informações obtidas em < http://www.ufrgs.br/telessauders/ > 

Em anexo (Anexo B) a este plano, encontra-se o termo de Adesão do município de 

São Paulo das Missões ao Telessaúde/RS. 

 

PROJETO VIDA SAUDÁVEL 

 

Este Projeto chama-se “Vida Saudável para Todos” e é uma iniciativa da 

Administração Municipal de São Paulo das Missões onde este quer buscar uma boa qualidade 

de vida de todos os munícipes, oportunizando-os a freqüentarem aulas de alongamento, 

ginástica, dança e esporte. Tem-se maior preocupação com as pessoas acima de 50 anos, pois 

esta faixa etária .vena crescendo consideravelmente nos últimos anos. Com isso surgiu o 

objetivo de incentivar a mudança de estilo de vida oferecendo atividades físicas e sociais para 

que a população em geral melhore sua qualidade de vida. 

Destaca-se que no município os indivíduos acima de 50 anos representam 29,89% da 

população, somando um total de 1924 pessoas, os hipertensos cadastrados já somam mais de 

1.069 e os diabéticos mais de 180. Depressão, osteoporose e patologias de coluna e joelho 

também são frequentes causando muita preocupação para a Secretaria Municipal da Saúde é 

por isso que também se querem buscar resultados práticos na promoção, prevenção e controle 

destas doenças. 

Pretende-se envolver além destes grupos de indivíduos acima citados, também os 

jovens e a chamada segunda idade em atividades de Alongamento, Ginástica Localizada, 

Aeróbia e Caminhadas Orientadas que em parte necessitam da aquisição dos materiais 

necessários para a realização das mesmas e indivíduos de 6 a 15 anos em Escolinha de Futsal, 

Futebol e Voleibol; desta forma conseguindo atingir toda a comunidade.  

A Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social trabalhará em conjunto com as 

Secretarias Municipais — Da Educação, Cultura, Obras, Agricultura e Administração. Todas 

com o propósito de colaborar para que o Projeto tenha pleno êxito.  

http://www.ufrgs.br/telessauders/


 

 65 

Os espaços disponíveis para a realização das atividades são a “ArtCorpus Academia”, 

Pavilhão 3 do Parque de eventos, Caminhódromo junto ao parque dos Eucaliptos, Salão 

Paroquial e os Clubes das Comunidades do Interior. As atividades fisicas que devem ser 

oferecidas são Passeios de Bicicleta, Alongamento, Caminhadas Orientadas, Ginástica 

Localizada, Dança e Teatro. Os dias da semana em que acontecerão estas Atividades serão de 

acordo o cronograma elaborado pela coordenadora dos grupos organizados da terceiras idade 

e idosos em geral no dia pré-determinados. Projeto foi escolhido em reunião pelo Conselho 

Municipal de Saúde e seu conteúdo aprovado por unanimidade, no dia 08 de setembro de 

2009 

 

PROJETO SESC SORRINDO PARA O FUTURO 

 

Alinhado com a missão do SESC, o Sorrindo para o Futuro visa promover a qualidade 

de vida da população do RS. O resultado esperado do programa é a adoção de estilos de vida 

que promovam saúde e bem estar que perdurem ao logo da vida. Para tal o programa atua 

junto a escolares do Nível A da Educação infantil até o quinto ano do Ensino Fundamental da 

rede pública e das escolas do SESC-RS para estimular hábitos saudáveis. Especificamente o 

programa pretende:  

 Desenvolver nos alunos habilidade para o controle de placa bacteriana;  

 Estimular os alunos a realizarem escolhas alimentares saudáveis.  

 Estimular os alunos a praticarem atividade física regularmente.  

 Potencializar o atendimento das nëcessidades de tratamento odontológico dos alunos.  

 Estimular a formação de escolas promotoras de saúde.  

 As metas para 2010 são:  

 Atender 280 mil crianças  

 Atender 350 municípios  

 Melhorar ou manter boa condição de saúde bucal em 80% das crianças  

 Fornecer tratamento odontológico para 25% das crianças que apresentarem 

necessidade de tratamento  

Através de reuniões com pais, professores, diretores de escola e outros profissionais 

envolvidos, distribuição de folhetos e ações de prevenção de saúde e palestras sobre a saúde e 

os problemas bucais, o projeto procura melhorar a qualidade de saúde dos munícipes. 
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11 – ANÁLISE EM RELAÇÃO À VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

11.1 Departamento de Vigilância em Saúde 

 

Segundo a Lei 8.080, a Saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 

outros, a alimentação, a moradia, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população 

expressam a organização social e econômica do País. No parágrafo único, dizem respeito 

também à saúde às ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir 

às pessoas e à coletividade de condições de bem-estar físico, mental e social.  

Neste contexto desenvolve-se o conceito de Vigilância em Saúde, entendido tanto 

como modelo de atenção, como proposta de gestão de práticas sanitárias. Na concepção 

abrangente da Vigilância em Saúde, o objeto das ações são os agravos, os riscos e os fatores 

determinantes e condicionantes da saúde. A forma de organização deste modelo privilegia a 

construção de políticas públicas, a atuação intersetorial, assim como as intervenções 

particulares e integradas de promoção, prevenção e recuperação, em torno de problemas e 

grupos populacionais específicos, tendo por base para ao planejamento das ações as análises 

de situações nas áreas geográficas municipais. Estrategicamente, a Vigilância em Saúde é um 

dos pilares de sustentação do princípio da integralidade da atenção.  

Desta forma, avaliada do ponto de vista tecnológico e operacional, a ação de 

Vigilância em Saúde pode ser entendida como a prática: da integração intrainstitucional entre 

as Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador; da análise da 

situação de saúde de grupos populacionais; da identificação e gerenciamento dos riscos dos 

diversos ambientes do convívio humano; do planejamento em saúde com enfoque estratégico-

situacional; da organização tecnológica do trabalho em saúde, estruturada por práticas 

articuladas de prevenção de doenças e agravos, bem como de promoção, recuperação e 

reabilitação da saúde de grupos populacionais, em suas dimensões coletiva e individual.  

A proposta de Vigilância em Saúde transcende os espaços institucionalizados do 

sistema de serviços de saúde, se expande a outros setores e órgãos de ação governamental e 

não governamental, e envolve uma complexa interação de entidades representativas dos 

interesses e diversos grupos sociais.  
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Em síntese, a Vigilância em Saúde apresenta as seguintes características básicas: 

intervenção sobre problemas de saúde - danos, riscos e/ou determinantes; ênfase em 

problemas que requerem atenção e acompanhamento contínuos; articulação de ações 

promocionais, de proteção e de prevenção; atuação intersetorial; ações sobre território; 

intervenção sob forma de operações.  

As atividades de Vigilância em Saúde integram o Sistema Nacional de Vigilância em 

Saúde e são financiadas por recursos do Teto Financeiro da Vigilância em Saúde -TFVS, do 

Ministério da Saúde, do Termo de Ajustes de Metas — TAM — da ANVISA, da Rede 

Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador — RENAST, do Banco Mundial (Projeto 

VIGISUS), dos Municípios.  

 

11.2 Vigilância Sanitária 

 

DEFINIÇÃO  

Vigilância Sanitária é definida como “um conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde” 

(Lei Federal n° 8.080/90, Art. 6°, § 10).  

Esta definição denota a abrangência das ações de Vigilância Sanitária (VISA) e sua 

natureza essencialmente preventiva contendo especificidades que a diferenciam de outras 

ações e serviços de saúde devido ao vínculo estreito com os setores econômico, jurídico, 

público e privado e com a organização econômica da sociedade e seu desenvolvimento 

tecnológico e científico, que abrangem um amplo espectro dos elementos determinantes do 

processo saúde-doença-qualidade de vida e que podem ser entendidos como riscos ou 

problemas/necessidades de saúde relacionadas à produção, circulação e consumo de bens e 

serviços.  

As ações de Vigilância Sanitária são privativas de órgãos públicos de saúde, 

indelegáveis, intransferíveis a outro, mesmo que da administração direta.  

A Vigilância Sanitária se estabelece legalmente através do Regulamento Sanitário 

(Decreto Estadual n° 23.430/74), da Constituição Federal em seu Título VIII, Capítulo II, 

Seção II, Art. n° 200, da Lei Federal n° 8.080/90 e da Lei Federal n° 6.437/77.  

LEGISLAÇÃO  

• Constituição Federal de 1988 — com atualizações  
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• Lei Federal n° 8,080 de 19 de setembro de 1990 (Título VIII Capítulo II, Seção II, 

Art. n° 200) — Lei do SUS ou Lei Orgânica da Saúde — com atualizações  

• Lei Federal n° 6.437 de 20 de agosto de 1977 — Infrações e penalidades relativas à 

Vigilância Sanitária  

• Decreto Estadual n° 23.430 de 24 de outubro de 1974 — Regulamento Sanitário 

Estadual  

• Lei Federal no 8.078 de 11 de setembro de 1990 — Código de Defesa do 

Consumidor  

• Portaria n° 277-SAS/MS de 22 de junho de 2004 — Defmiçâo como ação básica de 

VISA as transportadoras de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e de correlatos  

• Resolução n° 030-CIB/RS de 6 de outubro de 2004 — Definição das ações de baixa 

complexidade  

• Resolução no 044-CIB/RS de 04 de maio de 2005 — Transportadoras de 

medicamentos, drogas, insumos fannacêuticos e de correlatos  

• Resolução n° 140 -CIB/RS de 2007- Atualização da Res, 044-C1BIRS.  

• Portaria n° 399-GM/MS de 22 de fevereiro de 2006 — Pacto pela saúde  

• Portaria n° 1 .998-GM/MS de 21 de agosto de 2007 — Repasse de recursos 

fmanceiros para VISA  

• RDC a° 3-ANVISA de 28 de janeiro de 2008 — Normas sobre aplicação, controle e 

acompanhamento dos recursos transferidos fundo a fundo  

• Portaria n° 133-GMJMS de 21 de janeiro de 2008 — Atualização da regulamentação 

de repasses fmanceiros para VISA  

• Resolução n° 250-CIB/RS de 5 de dezembro de 2007 — Organização e 

responsabilidades do Sistema de Vigilância Sanitária no Estado do Rio Grande do Sul  

PACTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Em 2008, os municípios da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde formalizaram a 

Adesão às Ações de Vigilância Sanitária através de Termo de Adesão assinado pelo 

Secretário Municipal de Saúde e Delegado Regional de Saúde, aprovado pelo Conselho 

Municipal de Saúde e homologado pela Comissão Intergestores Bipartite, em conformidade 

com a Resolução n° 250/07-CIBJRS.  

De acordo com a localização, complexidade e capacidade técnica do município este 

assume ações de baixa complexidade (básicas), média ou alta complexidade (estratégicas). As 
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atividades de vigilância sanitária de média e alta complexidade (estratégicas) são 

desenvolvidas pela equipe de Vigilância Sanitária do Estado e pelos municípios que aderiram 

às ações estratégicas do Anexo V da Resolução n° 250/07-CIB/RS e os municípios que já 

desenvolviam ações de média complexidade. São ações de Vigilância Sanitária consideradas 

de relevância, requerendo especial atenção do Sistema de Vigilância Sanitária do Estado do 

Rio Grande do Sul pela sua especificidade, grau de risco, demanda por recursos humanos, 

assim como pelo universo de estabelecimentos envolvidos. 

Os municípios que assumem ações estratégicas recebem os recursos do Piso 

Estruturante e do Piso Estratégico.  

As ações básicas normatizadas pela Resolução 030/04-C1BIRS  

(http://www.saude.rs.gov.br/wsa/portal/index.jsp?menu=organograma&cod=1468) são de  

responsabilidade dos municípios de menor porte. Estes municípios recebem os recursos 

financeiros do Piso Estruturante.  

Conforme o Anexo I da Resolução n° 030/04-CIB/RS, a Resolução n° 44/05-CIB/RS e 

a Resolução n° 250/07-CIB/RS os estabelecimentos de baixa complexidade são: 

ÁREA DE ÁGUA  

- Reservatórios de água potável  

- Sistemas de abastecimento público e privado  

- Soluções alternativas coletivas de abastecimento de água  

- Soluções alternativas individuais de abastecimento de água  

- Empresas de desinfecção e limpeza de reservatórios de água  

ÁREA DE COMÉRCIO DE ALIMENTOS  

- Açougues  

- Alimentos para pronta entrega  

- Bares  

- Beneficiadores e/ou embaladores de grãos e cereais  

- Comércio ambulante  

- Comércio atacadista  

- Comércio de alimentos congelados  

- Comércio de balas, chocolates, caramelos e similares  

- Comércio de frutas e hortaliças  

- Comércio de produtos de confeitaria  

http://www.saude.rs.gov.br/wsa/portal/index.jsp?menu=organograma&cod=1468
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- Comércio de produtos de panificação (padarias)  

- Comércio de secos e molhados  

- Comércio de sorvetes e gelados  

- Depósitos de alimentos não perecíveis  

- Depósitos de alimentos perecíveis  

- Depósitos de bebidas  

- Depósitos de sorvetes e gelados  

- Importadoras e distribuidora de alimentos  

- Lancherias  

- Peixarias  

- Restaurantes  

- Supermercados  

- Hotéis com refeições  

- Motéis com refeições  

- Transportes de alimentos  

- Cozinhas industriais  

ÁREA DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE  

- Ambulatórios de enfermagem  

- Postos de saúde/ambulatórios  

- Serviços de ultrassonografla  

- Centros de atenção psicossocial (CAPS)  

- Clínicas de fisiatria  

- Clínicas de fisioterapia  

- Clínicas de vacinas  

- Clínicas médicas sem procedimentos  

- Clínicas e/ou consultórios de fonoaudiologia  

- Comunidades terapêuticas  

- Consultórios médicos  

- Consultórios de psicologia  

- Consultórios de nutrição  

- Consultórios odontológico sem RX  

- Consultórios de enfermagem  
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- Postos de Coleta de Laboratório de Análises Clínicas  

ÁREA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS  

- Transportadora de medicamentos, drogas e insumos  

- Transportadora de produtos para saúde (correlatos)  

- Distribuidora de produtos para saúde (correlatos)  

- Comércio de produtos para saúde (correlatos)  

ÁREA DE COSMÉTICOS E SANEANTES  

- Transportadoras  

- Desinsetizadoras e desratizadoras  

- Distribuidoras sem fracionamento  

- Comércio em geral  

ÁREA DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE  

- Albergues  

- Barbearias  

- Clínicas veterinárias  

- Consultórios veterinários  

- Gabinetes de podólogo/pedicure  

- Hotéis/Motéis/Pensões  

- Institutos/Salões de beleza  

- Lavanderias comuns  

- Necrotérios/Cemitérios/Crematórios  

- Residencial para idosos  

- Saunas  

- Spas  

- Serviços de massoterapia  

- Oticas  

- Escolas de educação infantil  

- Estações rodoviárias e ferroviárias  

RECURSOS FINANCEIROS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

De acordo com a Portaria n° 1.998-GM/MS de 21 de agosto de 2007 o Teto Financeiro 

de Vigilância Sanitária — TFVISA é constituído pelo Piso Estruturante e Piso Estratégico. 
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Os repasses são feitos fundo a fundo para os Estados, Distrito Federal e municípios.  

O TFVISA de cada município é definido mediante:  

- Piso Estruturante, calculado pelo valor per capita à razão de R$ 0,36 (trinta e seis 

centavos), por habitante/ano ou do Piso Municipal de Vigilância Sanitária, no valor de R$ 

7.200,00 (sete mil e duzentos reais), para os municípios , cujo valor per capita configurar um 

teto abaixo deste valor;  

2° Piso Estratégico, calculado pelo valor per capita à razão de R$ 0,20 (vinte centavos) 

por habitante/ano.  

Todos os municípios que efetivaram a Adesão Municipal à Gerência e Gestão das 

ações de Vigilância Sanitária recebem, a partir de janeiro de 2008,os recursos do piso 

estruturante (Res. n°. 250/07-CIB/RS),  

O recurso do Piso Estratégico será repassado aos municípios que se enquadram nos 

itens do Art. 7°, como os municípios de fronteira internacional e os que assumiram as ações 

estratégicas constantes no Anexo V.  

Os recursos podem ser utilizados, de acordo com o Plano de Aplicação Financeira, 

aprovado para aquisição de materiais para o desenvolvimento das ações de VISA, tais como: 

meio de transporte para a VISA como carro, motocicleta, bicicleta, equipamentos para uso da 

VISA como material de informática e de escritório para organização do setor, filmes para 

fotos de inspeções, confecção de formulários padronizados usados para autuações, taxas e 

alvarás. 

PLANEJAMENTO EM VIGILÂNCIA SAMTÁRIA  

Com o propósito de facilitar a organização dos serviços e ações de Vigilância 

Sanitária, otimizando os recursos disponíveis, sugere-se os seguintes procedimentos:  

Primeiro: Realizar diagnóstico situacional, incluindo identificação da(s) principal(ais) 

atividade(s) econômica do município e universo de estabelecimentos que deverão estar sob 

Vigilância (verificar o cadastro de Alvará de Localização existente na Prefeitura Municipal).  

Segundo: Identificar as situações de risco por nível de complexidade e priorizar ações 

para minimizar os riscos. Exemplo: quando constatar-se prevalência elevada de enfermidades 

transmitidas por alimentos — ETAs, diarréias (transmissão por alimentos e água) deverão ser 

priorizadas ações de vigilância da qualidade da água, seguida de fiscalizações de 

estabelecimentos alimentares.  
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Terceiro: Estabelecer um Plano Municipal de Vigilância Sanitária contemplando as 

ações e programação incluindo acompanhamento das metas estabelecidas e avaliação dos 

resultados.  

Quarto: Elaborar o Relatório de Gestão como um instrumento capaz de avaliar as 

ações previstas e realizadas a cada trimestre levando em conta as metas que foram  

pactuadas com o Estado e com a União.  

AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL  

• Manter cadastro atualizado de todos os estabelecimentos sob vigilância sanitária para  

garantir o adequado controle e avaliação de atividades realizadas pelo Estado e União. A  

implantação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SINAVISA) virá atender a  

necessidade de informatização na área. (Resolução CIB/RS n° 23/04);  

• Estabelecer cronograma de atividades relacionadas às estratégias de 

operacionalização das inspeções sanitárias. As inspeções podem ser de 3 tipos: inspeção de 

rotina para emissão de alvará, inspeção por denimcia e inspeção de programas nacionais, 

estaduais ou municipais, de forma a otimizar os recursos existentes e a avaliação dos 

resultados obtidos;  

• Inspecionar estabelecimentos de baixa complexidade, emitindo Relatório de 

Inspeção;  

• Licenciar (emitir alvará sanitário) os estabelecimentos sob sua responsabilidade. A 

cobrança de taxas para emissão de alvará deve estar de acordo com a Lei Municipal de 

Vigilância Sanitária. A emissão de alvará sanitário, bem como a respectiva cobrança de taxa, 

será realizada pelo município APENAS para os estabelecimentos de sua competência, 

conforme a pactuação. Jamais poderá ser feita dupla cobrança de alvarás (Município + 

Estado);  

• Coletar amostras de produtos, quando necessário;  

• Apreender produtos inadequados para consumo ou em situação irregular;  

• Autuar estabelecimentos de baixa complexidade. O processo administrativo 

instaurado mediante Auto de Infração deverá obedecer todos os passos definidos na Lei 

Federal n° 643 7/77 e encerrado com a publicação da decisão final;  

• Enviar, semestralmente, para o setor de Vigilância Sanitária da 14 CRS, o Relatório 

de Ações de Estabelecimentos de Baixa Complexidade (anexo);  
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• Enviar o Relatório de Gestão para o Setor de Planejamento da l4 CRS com as 

prestações de contas:  

Anexo 1 — enviado semestralmente — com os relatórios das ações desenvolvidas, de 

acordo com a Pactuação PAVS (Programação das Ações de Vigilância em Saúde) e o Anexo 

2 — enviado trimestralmente — com os relatórios de execução fmanceira relativos aos 

recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde para estas atividades.  

SETOR DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE  

Nível Municipal  

- Cadastrar, inspecionar, licenciar e autuar estabelecimentos de baixa complexidade, 

conforme a  

Resolução n° 3 0/04 — CIB/RS  

- Cadastrar as comissões de controle de infecção hospitalar  

- Consultório odontológicos SEM raio X  

- Coletas e envio de amostras de águas ao laboratório da 14” CRS, para análise do teor 

de flúor.  

Emissão de alvarás sanitários dos estabelecimentos sob responsabilidade do 

Município. 

SETOR DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E SANEANTES  

Nível Municipal  

- Cadastrar, licenciar e inspecionar comércio em geral e distribuidoras sem 

fracionamento de cosméticos e saneantes *;  

- Cadastrar, licenciar e inspecionar comércio em geral e distribuidora de produtos para 

saúde *;  

- Cadastrar, licenciar e inspecionar fracionadora de produtos de higiene pessoal, 

cosméticos e perfumes com venda direta ao consumidor (RDC/MS n° 108, 27/04/2005); 

- Cadastrar, licenciar e inspecionar transportadora de medicamentos, drogas e insumos 

*; 

- Cadastrar, licenciar e inspecionar transportadora de produtos para saúde (correlatos) 

*; 

- Cadastrar, licenciar e inspecionar transportadora de cosméticos e saneantes *; 

- Cadastrar, licenciar e inspecionar posto de coleta de laboratório e análises clínicas 

(Portaria Estadual n° 700/2007).  
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- Cadastrar, licenciar e inspecionar desinsetizadora e desratizadora (RDC n° i 8 de 

29/02/2000)  

- Autuar estabelecimentos de baixa complexidade  

- Apreender produtos inadequados para consumo e/ou em situação irregular (conforme 

oficios de apreensão enviados pela 14ª CRS)  

- Coletar amostras de medicamentos, saneantes e cosméticos para análise  

- Cadastrar, licenciar e inspecionar drogarias e laboratórios de análises clínicas (para 

os municípios que já realizam estas ações).  

Obs: * Necessitam de AFE (autorização de funcionamento de empresa) do Ministério 

da Saúde.  

Para consultar os documentos necessários para encaminhar a AFE, o estabelecimento 

deverá entrar no site da ANVISA (www.anvisa.gov.br) — Serviços — Lista de documentos 

— Seleção de área — Funcionamento de Empresa — Consultar. 

SETOR DE ALIMENTOS  

Nível Municipal  

- Cadastrar, inspecionar, licenciar estabelecimentos na área de comércio de alimentos 

(Resolução n° 030/04-CIB/RS);  

- Coletar amostra de alimento para análise fiscal;  

- Vistoriar e licenciar veículos de transporte de alimentos;  

- Licenciar veículos de transporte de alimentos;  

- Apreender produto inadequado para consumo e/ou em situação irregular;  

- Autuar estabelecimentos comerciais de alimentos em situação irregular;  

- Cadastrar, inspecionar, licenciar indústrias de alimentos (Santa Rosa);  

- Notificar enfermidade transmitida por alimento e iniciar investigação 

epidemiológica;  

- Coletar alimentos para análise;  

SETOR DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO 

HUMANO  

O setor possui dois programas: controle da qualidade da água para consumo humano e 

vigilância dos teores de flúor nas águas de abastecimento público.  

CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  

Nível Municipal  



 

 76 

- Cadastrar serviços de abastecimento de água (Sistema de Abastecimento de Água, 

Solução Alternativa Coletiva e Solução Alternativa Individual);  

- Coleta de amostras de água para atender o programa de vigilância da qualidade da 

água (SAA, SAC, SAI) — Testes: bacteriológico, turbidez e cloro residual livre.  

- Leitura de cloro residual na água;  

- Licenciar firmas de limpeza e desinfecção de reservatórios;  

- Autuar em caso de irregularidades;  

- Coletar amostras de água para análise fiscal.  

PACTUAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA 

CONSUMO HUMANO  

Número mínimo a ser pactuado de amostras coletadas para vigilância/monitoramento 

da qualidade da água para consumo humano, para fms de análises de cloro residual livre, 

turbidez e coliformes totais, em função da população do município:  

 

Parâmetros 

Analisados 

População Total do Município 

Até 5.000 

hab. 

5.001 a 

10.000 

hab 

10.001 a 

20.000 

hab 

20.001 a 

50.000 

hab 

50.001 a 

100.000 

hab 

Maior que 

100.000 

hab 

CRL 5 7 9 13 18 27 

Turbidez 5 7 9 13 18 27 

Coliformes 

Totais 
5 5 9 13 18 20 

Nº. Total de 

Análises 

15 mensais 

180 anuais 

19 mensais 

228 anuais 

27 mensais 

324 anuais 

39 mensais 

468 anuais 

54 mensais 

648 anuais 

74 mensais 

888 anuais 

 

VIGILÂNCIA DOS TEORES DE FLÚOR NAS ÁGUAS DE 

ABASTECIMENTO PÚBLICO  

- Avaliar os resultados das análises dos teores de fluoreto das amostras de água 

enviadas para a 14ª CRS  

- Informar os resultados e orientar os odontólogos e responsáveis pela vigilância da 

água em seus municípios para adoção das medidas cabíveis  

Informações:  

- A classificação dos Teores de Fluoreto está estruturada a partir das Portaria Federal 

MS n° 518/04 e Portaria Estadual SES n°10/99  
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- As amostras são consideradas dentro do Padrão de Potabilidade quando apresentam 

concentração de fluoreto dentro da faixa de 0,6mg/l a 0,9mg/l; baixa quando <0,6mg/l ; altas 

quando >0,9mg/l.  

- Amostras com teor baixo ou normal devem ser enviadas a cada 6 meses.  

- Amostras com teor acima devem ser enviadas imediatamente após o municípios 

receberem os resultados.  

 

11.3 Vigilância Epidemiológica do Município 

 

Vigilância Epidemiológica, segundo Lei Orgânica da Saúde, tem como conceito um 

“conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção e prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e 

agravos”. 

São ações da Vigilância Epidemiológica a coleta de dados, o processamento dos dados 

coletados, a análise e interprétação dos dados processados, a recomendação das medidas de 

controle apropriadas, a promoção das ações de controle indicadas, a avaliação da eficácia e 

efetividade das medidas adotadas e divulgação de informações pertinentes. E pela 

vulnerabilidade das doenças imunopreveníveis pelo uso de vacina, estas historicamente são 

objeto da vigilância epidemiológica.  

Todos os níveis do sistema de saúde têm atribuições de vigilância epidemiológica 

dentro das funções mencionadas. Quanto mais eficiente essas funções forem realizados maior 

será a eficácia das ações de controle desenvolvidas. 

Após a implantação da NOB/SUS/96 grandes avanços ocorreram na descentralização 

das ações de Vigilância epidemiologia. A relação das doenças e agravos de notificação 

compulsória tem sofrido revisões em função de novas ações programáticas instituídas para 

controlar problemas específicos de saúde. As portarias federais definem as doenças e agravos 

de notificação compulsória para todo o território nacional. Além disso, todas as suspeitas de 

surto ou agravo inusitado devem ser investigadas e imediatamente notificadas aos níveis 

hierárquicos superiores pelo meio mais rápido de comunicação disponível. Todo o sistema de 

vigilância é organizado tendo como objetivo o controle, eliminação ou erradicação de doenças 

e agravos. 
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Descrição Das Atividades Desenvolvidas Pela Vig. Epidemiológica.  

A Vigilância Epidemiológica oferece orientações técnicas permanente para os 

responsáveis pela decisão e execução de ações de controle de doenças e agravos. Para 

viabilizar as ações, a Vigilância Epidemiológica disponibiliza informações atualizadas sobre a 

ocorrência de doenças ou agravos, bem como dos seus fatores condicionantes, em uma área 

geográfica ou população determinada.  

Atua também na prevenção, controle e implementação de estratégias com os demais 

setores de saúde para redução da morbimortalidade decorrente das doenças e agravos 

conforme perfil epidemiológico do município.  

São funções da vigilância epidemiológica:  

I) Coleta de dados;  

II) Processamento de dados coletados;  

III) Análise e interpretação dos dados processados;  

IV) Recomendação das medidas de controle apropriadas; 

V) Promoção das ações de controle indicadas;  

VI) Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas. 

VII) Divulgação de informações pertinentes.  

A Vigilância Epidemiológica é responsável pela retroalimentação dos seguintes 

sistemas:  

SINASC — Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.  

O número de nascidos vivos constitui relevante inforjnação para o campo da saúde 

pública, pois possibilita a constituição de indicadores voltados para a avaliação de riscos, à 

saúde do segmento materno-infantil.  

SIM – Sistema de Informação Sobre Mortalidade 

Objetiva fornecer informações sobre o perfil de mortalidade nos diferentes níveis do 

SUS. O SIM constitui importante elemento para a Epidemiologia, tanto como fonte principal 

de dados, quando há falhas de registro de casos no SINAN, quanto como fonte complementar, 

por também dispor informações sobre características de pessoa, tempo e lugar,  

assistência prestada ao paciente, causas básicas e associadas de óbito, extremamente 

relevantes e muito utilizadas no diagnóstico da situação de saúde da população.  

Dentro do SIM são realizadas as seguintes atividades:  

1. Busca ativa das DOs no cartório.  
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2. Revisão e codificação das causas dos óbitos de acordo com o CID 10.  

3. Realização crítica dos dados, buscando a existência de inconsistências nas 

mesmas.  

4. Investigação de óbitos maternos — infantil (com formulário e sistemas de 

informação on-line) 

5. Investigação de óbitos de mulheres em idade fértil de 10 a 19 anos. (com 

formulário e sistemas de informações on-line ambos com prazo de investigações 

em até 30 dias).  

6. Investigação de óbitos em menores de um ano.  

Estas informações são repassadas para o estado mensalmente.  

A retroalimentação deste sistema é muito importante, pois se deve atender a 

solicitação da Portaria n.° 20 de outubro de 2003 que”regulamenta a coleta de dados, fluxo e 

periodicidade de envio das informações sobre óbitos (...) para os Sistemas de Informação SIM 

(...)“, solicitamos que a digitaçãodos óbitos seja mantida em dia. Para tanto, pedimos especial 

atenção no que diz o Art. 24:  

“A falta de alimentação de dados no Sistema de Informações sobre Mortalidade 

— SIM (..j, por mais de 60 dias, ensejará a suspensão das transferências dos recursos do 

Piso de Atenção Básica PAB e o cancelamento da Certificação para Gestão das Ações de 

Epidemiologia e Controle de Doenças, bem como a consequente suspensão do Repasse 

dos recursos do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças – TFECD”. 

SINAN — Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação.  

O mais importante sistema para a VE registra e processa dados sobre agravos de 

notificação obrigatória em todo o país. A base de dados deste sistema permite gerar medidas 

quantitativas sobre um determinado agravo ou um grupo destes.  

Este sistema permite calcular a incidência, prevalência, letalidade e mortalidade, bem 

como realizar análises de acordo com as características de pessoa, tempo e lugar.  

Dentro do SINAN é realizada as seguintes ações:  

1. Notificações, busca ativa, investigação dos casos, bloqueios se necessário, 

coleta de material para exames laboratoriais, assim como o envio dos mesmos para 

laboratórios de referência.  

2. Investigações epidemiológicas e surtos. 

3. Retroalimentação semanalmente no sistema.  
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4. Envio dos dados ao estado.   Hanseníase, busca ativa dos casos, distribuição 

de medicações, encaminhamento de exames dB diagnóstico de comunicantes e de exames 

para controle, acompanhamento e visitas domiciliares se necessário, realizamos relatório e 

boletins de acompanhamento para Regional,  

entre outras atividades. 

Programa das Hepatites Virais realiza busca ativa para diagnóstico, encaminhamento 

de pacientes para coleta de material para laboratório de referência. A não notificação das 

Hepatites Virais fica difícil traçar o perfil epidemiológico do estado e município, sendo que é 

através dos números de notificações que é planejado o quantitativo de medicações e exames 

para cada município.  

Distribuição de materiais informativos, capacitação de pessoal, palestras quando 

necessário, entre outras atividades.  

MDDA - Monitoração das Doenças Diarréicas Agudas.  

É realizada uma planilha de diarréia com dados coletados da unidade de saúde e posto 

de Bom Sucesso, sempre observando a possível ocorrência de surto o qual deve ser notificado 

e investigado, após é digitado no SIVEP DDA no site da DIVE. Também é realizado o 

controle das DDA e conjuntivite, quantificando e mapeando os casos dentro da cidade.  

 

11.4 Vigilância Ambiental  

 

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

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

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

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos e das doenças 

ou agravos em especial às relativas a vetores, reservatórios e hospedeiros, animais 

peçonhentos, qualidade da água destinada ao consumo humano, qualidade do ar, 

contaminantes ambientais, desastres naturais e acidentes com produtos perigosos.  

A relação existente entre o ambiente e o padrão de saúde da população diz respeito a todos os 

elementos que, direta ou indiretamente, afetam a saúde (exposição à substâncias químicas, 

elementos biológicos, estado psíquico do indivíduo, até os relacionados aos aspectos 

negativos de desenvolvimento social e econômico dos países). 

Como principais objetivos da Vigilância Ambiental destacam-se: produzir, integrar, 

processar e interpretar informações, para disponibilizar instrumentos para planejamentos e 
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execução de ações relativas às atividades de promoção da saúde e de prevenção e controle de 

doenças relacionadas ao meio ambiente; estabelecer os principais parâmetros, atribuições, 

procedimentos e ações relacionadas à vigilância ambiental em saúde nas diversas instâncias 

de competência: identificar os riscos e divulgar as informações referentes aos fatores 

ambientais condicionantes e determinantes das doenças e outros agravos à saúde; intervir com 

ações de responsabilidade do setor ou demandando para outros setores, com vistas a eliminar 

os principais fatores ambientais de riscos à saúde humana; promover, junto aos órgãos afins 

ações de proteção da saúde humana relacionadas ao controle e recuperação de meio ambiente; 

conhecer e estimular a interação entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento, visando ao 

fortalecimento da participação da população na promoção da saúde e qualidade de vida. 

Destaca-se que a Vigilância Ambiental em saúde tem necessariamente um caráter 

integrador inter e intra setorial, considerando-se que é impossível realizar atividades de 

vigilância e controle de riscos ambientais para a saúde humana, sem uma avaliação e ação 

conjunta de todos os setores envolvidos com o ambiente e a saúde humana em um 

determinado território.  

 

11.5 Imunização E Controle das Doenças Imunopreveníveis.  

 

A Vigilância Epidemiológica, também tem a responsabilidadepelas imunizações, 

desenvolvendo as seguintes atividades:  

• Realizar vacinações seguindo o calendário do ministério da saúde.  

• Manter a cobertura vacinal de rotina em crianças de um ano e menores de um ano, 

realizando ações como, busca ativa a faltosos.  

• Manter a erradicação da poliomielite, através das duas campanhas anuais.  

• Organização e realização da campanha de vacinação contra a influenza para 

população de 60 anos e mais.  

• Desenvolver atividades para alcançar as metas pactuadas de coberturas vacinais.  

• Orientação para a população sobre a importância da vacinação anti-tetânica.  

• Alimentação dos seguintes sistemas: SIAIU e API, essas informações são 

alimentadas mensalmente e repassadas para o ministério da saúde.  

 

11.6 Controle de Zoonoses 

 



 

 82 

Controle de zoonoses significa, controlar e prevenir doenças transmitidas por animais.  

Desenvolve as seguintes atividades: 

1. Controle da população de animais domésticos (cães, gatos e animais de médio 

porte). Vizando harmonizar a relação entre a população humana, animais domésticos e meio 

ambiente minimizando o risco de ocorrência de agravos á saúde humana e  

animal.  

2. Enviar amostragem da população canina para laboratório de referência, realizando 

assim a vigilância da raiva canina.  

3. Realiza ações de monitoramento da floração da taquara e a ocorrência de ratada no 

município.  

4. Realiza ações educativas sobre as zoonoses, leptospirose, hantavirose e atendimento 

anti-rábico.  

5. Manter o Programa de Controle e Combate a Febre Amarela e Dengue, atraves de 

inpeções semanais em armadilhas (AR) e inspeções quinzenais em pontos estratégicos (PE), 

alem de campanhas educativas nas escolas, comunidades do interior e área urbana. 
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12 – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO 

 

     Dados e Indicadores 2006 2007 2008 2009 

Despesa total com saúde por habitante (R$)                      203,81                       205,64                       229,94                   280,50  

Despesa com recursos próprios por habitante                      140,97                       158,54                       159,22                   181,33  

Transferências SUS por habitante                        62,83                         60,89                         64,29                     68,74  

     % despesa com pessoal/despesa total                          16,2                           18,4                           18,4                       18,7  

% despesa com investimentos/despesa total                            2,8                             0,5                             4,5                         6,8  

% transferências SUS/despesa total com saúde                          30,8                           29,6                           28,0                       24,5  

% de recursos próprios aplicados em saúde (EC 29)                          18,6                           21,0                           16,6                       18,9  

% despesa com serv. terceiros - pessoa jurídica /despesa total                          65,3                           66,3                           62,8                       58,8  

     Despesa total com saúde             1.263.603,85              1.375.711,26              1.566.095,94          1.898.158,92  

Despesa com recursos próprios                874.038,21              1.060.600,78              1.084.478,49          1.227.088,61  

Receita de impostos e transferências constitucionais legais             4.697.575,79              5.063.141,81              6.534.919,52          6.484.379,20  

Transferências SUS                389.565,64                 407.366,03                 437.866,94             465.131,83  

Despesa com pessoal                204.477,15                 252.617,62                 287.716,06             355.323,21  

Fonte: SIOPS (2010) 

 

Partindo dos dados obtidos, percebe-se que o município, em 2010, investiu mais de R$ 1,0 milhão de recursos próprios para a 

atenção da saúde dos munícipes, valor este que, se analisarmos o percentual referente ao mesmo, representa mais de 20% do total de 

investimentos na saúde. 
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13 – COMPROMISSOS DA GESTÃO – SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECÍFICA 

 

O município de Arroio Trinta elaborou o Plano Municipal de Saúde como objetivo de 

garantir, á toda a população, o acesso aos serviços de saúde de forma integral e eficiente, 

tendo o trabalho preventivo e educativo como norteador de toda a ação.  

As diretrizes básicas versam sobre a responsabilidade pública pelos serviços, 

condução e controle do complexo sistema, bem como a descentralização, racionalização e 

integração de ações afins, assegurando, sobretudo, a participação popular e a maior 

rentabilidade dos recursos.  

 

SAÚDE DA CRIANÇA  

- Situação atual: Situa-se neste grupo os problemas de desnutrição e carências 

nutricionais, doenças infectocontagiosas intestinais e parasitárias, doenças respiratórias e 

pulmonares que são as maiores causadoras de morbidade infantil.  

- Explicação do problema: Essas surgem por uma série de fatores que implicam na 

falta de saneamento básico, baixa renda familiar, alimentação inadequada, influência do clima 

e falta de conscientização.  

- Determinantes e condicionantes a modificar: Sensibilizar os governos para 

priorizar ainda mais o saneamento básico, educação e saúde 

- Alternativas de Intervenção: Incentivo a alimentação materna, programas de 

saneamento básico, o uso de hipoclorito nas nascentes utilizadas principalmente pelo pessoal 

do interior, educação alimentar e saúde, construção de hortas caseiras. 

 

SAÚDE DA MULHER  

- Situação atual: Neste grupo de problemas se situam as doenças do aparelho gênito-

urinário, doenças sexualmente transmissíveis, câncer de mama e colo uterino, e toxemia 

gravídica.  

- Explicação do problema: essas problemáticas surgem por fatores que implicam na 

saúde do indivíduo, higiene intima muitos tabus, pouco interesse em procurar órgãos 

responsáveis pelos programas, aliada a falta de orientação, educação sexual e prevenção do 

câncer. 
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- Determinantes e condicionantes a modificar: Sensibilizar os órgãos públicos e 

privados quanto à importância de orientar a população na saúde preventiva e curativa.  

- Alternativas de intervenção: Melhorar a assistência médica para o atendimento 

preventivo e curativo, proporcionar ao indivíduo educação sexual e informações básicas de 

higiene pessoal, prevenção do câncer, promover assistência, acompanhamento da gestante e 

materno infantil, dando ênfase ao aleitamento materno e a educação alimentar.  

 

DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS / SAÚDE DO IDOSO  

- Situação atual: Incidência em hipertenção arterial, diabetes, osteoartrite, doenças 

cardiovasculares, artrites reumatóides e verminoses. 

- Explicação do problema: Tratamento de sintomas característicos do processo 

evolutivo da vida do ser humano, o problema merece maior atuação em medidas preventivas e 

assistenciais de controle.  

- Determinantes e condicionantes a modificar: Melhorar os níveis de informações 

através da educação em saúde, assistindo de maneira preventiva e curativa, oportunizando 

garantia de assistência especializada. 

- Alternativas de prevenção: Acompanhar os indivíduos portadores de 

hipertensão/diabetes, informando-os e educando-os em saúde alimentar, integração social e 

ocupacional para idosos, desenvolver programas voltados para saúde do idoso com 

prioridades para auto-educação, auto cuidado e auto-estima. 

 

SAÚDE DO TRABALHADOR 

- Situação atual: As atividades econômicas do município estão voltadas basicamente 

para agricultura e pecuária. Portanto o índice de intoxicação por agrotóxicos é significativo, 

assim como acidentes com equipamentos agrícolas. Como existem poucas indústrias, 

empregando pouca mão de obra, conseqüentemente, é baixo o índice de acidente com 

trabalhadores nas indústrias.  

- Explicação do problema: Ambiente de trabalho insalubre, falta de vigilância 

sanitária nos ambiente e condições de trabalho do trabalhador rural.  

- Determinantes e condicionantes a modificar: Diagnosticar a situação e elaborar 

proposta de ação segundo prioridades epidemiológicas estabelecidas. 
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- Alternativa de Intervenção: Serviço de vigilância sanitária atuante, possibilitando a 

inspeção dos ambientes de trabalho, especialmente atividades de maior risco. Promover ações 

de educação para a saúde, envolvendo trabalhadores e empregados. 

 

SAÚDE BUCAL 

- Situação atual: Está abaixo da situação média nacional. Atinge com maior 

incidência uma faixa etária precoce.  

- Explicação do problema: A educação familiar existente se omite em cobrar com 

assiduidade a escovação correta da criança, do adolescente e dos próprios adultos, 

dificultando assim que os índices de doenças da boca diminuam. 

 

13.1 Compromisso da Gestão de Saúde Municipal de São Paulo das Missões 

 

Ter e manter um atendimento prioritário com as pessoas idosas, crianças e 

adolescentes, mediante a criação de projetos e atividades, como seguem:  

 Promover a reabertura dos Postos de Saúde do interior, com maior número de 

profissionais na área médica e odontológica e medicamentos.  

 Aplicação de todos os recursos disponíveis na saúde pública; 

 Manter convênios com o Hospital e Policlínica; 

 Desenvolvimento e manutenção de projetos específicos da mulher, na prevenção do 

câncer de mama e doenças ginecológicas; Projetos específicos do homem na prevenção do 

câncer da próstata e doenças sexualmente transmissíveis;  

 Intensificar o Programa de Atenção à Saúde Materno- Infantil, visando à 

diminuição dos índices de mortalidade infantil, gravidez de alto risco, gravidez na 

adolescência e planejamento familiar;  

 Incentivo ao combate às carências nutricionais; 

 Colaborar e participar nos projetos de assistência social do governo estadual e 

federal, através de convênios e programas.  

 Atenção especial aos Portadores de Deficiência Física, Sensorial e Mental, Terceira 

Idade, Mulheres, Jovens, Crianças e Adolescentes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A Saúde relaciona-se diretamente com o bem estar físico e mental. Diversos aspectos 

da vida cotidiana têm influência direta na manutenção do equilíbrio fisiológico dos órgãos e 

sistemas no corpo humano. Estes fatores externos, que envolvem a vida em sociedade, muitas 

vezes tem tornado este equilíbrio interno uma tarefa difícil. O bem estar da família, as 

condições de moradia, de trabalho e renda, de lazer, além de outras razões que impliquem em 

melhoria da qualidade de vida, são condições que tem influência fundamental na saúde  

coletiva. 

Nesta perspectiva, o Sistema Único de Saúde foi construído, ao  

longo das últimas décadas, com participação de gestores, usuários e profissionais  

da área da saúde. Sabemos que as demandas de saúde são ilimitadas. Conhecemos o frato de 

que os recursos são limitados. Cabe então ao conjunto da sociedade eleger prioridades  

para que se utilize com máxima otimização os recursos financeiros existentes.  

É claro que nem sempre o município dispõe de recursos e aparelhos para atender toda 

a demanda do setor de saúde. Quando os recursos são locais, a prática tem sido exitosa na 

maior parte das vezes, mas nem sempre os recursos estão disponíveis no local onde eles são 

necessários, e isto causa, muitas vezes, problemas no atendimento à população, sem ser culpa 

de um ou outro lado da moeda. 

É preciso que o Plano Municipal de Saúde aponte soluções exeqüíveis, com 

compromissos assumidos por todos os atores, com normas e regras claras e  

que sigam as principais diretrizes de universalidade, equidade e integralidade, voltadas para a 

qualificação da atenção, e educação do usuário, tanto em relação aos seus direitos quanto aos 

deveres como cidadão, com a finalidade de cumprirmos os objetivos e metas traçados e para a 

utilização adequada do SUS.  
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ANEXO A – MEDICAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E 

DISTRITO FEDERAL – FARMÁCIA BÁSICA 

 

 

 Ácido acetilsalicilico 500mg (por 

comprimido)  

 Ácido acetilsalicílico 100 mg (por 

comprimido)  

 Alendronato de sódio 10 mg (por 

comprimido)  

 Alendronato de sódio 70 mg (por 

comprimido)  

 Anlodipino 5 mg (por comprimido)  

 Anlodipino l0 mg (por 

comprimido)  

 Atenolol 50 mg (por comprimido)  

 Atenolol 100 mg (por comprimido)  

 Biperideno 2 mg (por comprimido)  

 Biperideno 4 mg (por comprimido 

de liberação controlada)  

 Captopril 25 mg (por comprimido)  

 Carbamazepina 100 mg (por 

comprimido)  

 Carbamazepina 20 mg/ml (xarope)  

 Carbonato de cálcio 1250 mg - 

equivalente a 500 mg Ca 
++

 (por 

comprimido)  

 Carbonato de cálcio + 

colecalciferol 500 mg CaCo
3 +

 400 ui (por 

comprimido)  

 Ciprofloxacino 500 mg (por 

comprimido)  

 Clorpromazina 25 mg (por 

comprimido)  

 Clorpromazina 100 mg (por 

comprimido)  

 Clorpromazina 40 mg/ml. (solução 

oral)  

 Dexametasona 4 mg (por 

comprimido)  

 Dexametasona 0,1 mg/ml (elixir)  

 Digoxina 0,25 mg (por 

comprimido)  

 Digoxina 0,05 mg/ml (elixir)  

 Dipirona sódica 500 mg (por 

comprimido)  

 Enalapril 5 mg (por comprimido)  

 Enalapril 10 mg (por comprimido)  

 Enalapril 20 mg (por comprimido)  

 Eritromicina 500 mg (cápsula ou 

comprimido)  

 Eritromicina 50 mg/ml (suspensão 

oral)  

 Espironolactona 25 mg (por 

comprimido)  

 Espironolactona 100 mg (por 

comprimido)  

 Etinilestradiol + Levonorgestrel 

0,03 mg + 0,15 mg (por comprimido)  

 Fenitoina 100 mg (por comprimido)  

 Fenitoina 25 mg/ml (suspensão 

oral)  

 Fenobarbital 100 mg (por 

comprimido)  

 Fenobarbital 40 mg/ml (solução 

oral)  

 Haloperidol 1 mg (por comprimido)  

 Haloperidol 5 mg (por comprimido)  

 Haloperidol 50 mg/ml (solução 

injetável)  

 Hidroclorotiazida 25 mg (por 

comprimido)  
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 Ibuprofeno 20 mg/ml (suspensão 

oral)  

 Ibuprofeno 200 mg (por 

comprimido)  

 Ibuprofeno 300 mg (por 

comprimido)  

 Ibuprofeno 600 mg (por 

comprimido)  

 Levodopa 100 mg + Benserazida 

25 mg (por cápsula ou comprimido)  

 Levodopa 200 mg + Benserazida 

50 mg (por comprimido)  

 Levodopa 200 mg + Carbidopa 50 

mg (por comprimido)  

 Levodopa 250 mg + Carbidopa 25 

mg (por comprimido)  

 Levotiroxina 25 mcg (por 

comprimido)  

 Levotiroxina 50 mcg (por 

comprimido)  

 Levotiroxina 100 mcg (por 

comprimido)  

 Medroxiprogesterona 2,5 mg (por 

comprimido)  

 Medroxiprogesterona 10 mg (por 

comprimido)  

 Medroxiprogesterona 150 mg/ml 

(solução injetável)  

 Metildopa 250 mg (comprimido)  

 Paracetamol 500 mg (por 

comprimido)  

 Paracetamol 200 mg/ml (solução 

oral)  

 Predinosolona 1,34 mg/ml - 

equivalente a 1mg de Prednisolona base 

(solução oral)  

 Prednisona 5 mg (por comprimido) 

 Prednisona 20 mg (por 

comprimido)  

 Ranitidina 150 mg (por 

comprimido) 

 Sinvastatina 10 mg (por 

comprimido) 

 Sinvastatina 20 mg (por 

comprimido) 

 Sinvastatina 40 mg (por 

comprimido) 

 Sulfametoxazol + Trimetoprima 

400mg + 80 mg (por comprimido) 

 Sulfametoxazol + Trimetoprima 

40mg + 8 mg/ml (suspensão oral) 

 Sulfato Ferroso 40 mg Fe
++

 (por 

comprimido). 

 Sulfato Ferroso 25 mg/ml Fe++ 

(solução oral) 

 Valproato de sódio ou Ácido 

valpróico 288 mg – equivalente a 250 mg 

de Ácido valpróico (cápsula ou 

comprimido) 

 Valproato de sódio ou Ácido 

valpróico 57,624 mg/ml – equivalente a 

500 mg de Ácido valpróico (solução oral 

ou xarope) 

 Valproato de sódio ou Ácido 

valpróico 576 mg – equivalente a 500 mg 

de Ácido valpróico (por comprimido) 

 Varfarina 1 mg (por comprimido) 

 Varfarina 5 mg (por comprimido) 

 Verapamil 80 mg (por comprimido) 

 Verapamil 120 mg (por 

comprimido)
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ANEXO B – TERMO DE ADESÃO AO TELESSAÚDE 
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ANEXO C – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

São Paulo das Missões, 30 de Março de 2010. 

 

 

 

 

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO DAS 

MISSÕES 

 

 

Após analisado o Plano Municipal de Saúde do município de São Paulo das 

Missões, elaborado pela Equipe de Saúde e Conselho Municipal de Saúde, constatamos que o 

Plano é composto por dados, demonstrativos e relatórios que refletem nossas reais condições 

e nossas propostas de ação. 

Diante do exposto, eu, Prefeito Municipal, aprovo o Plano Municipal de 

Saúde, para que o mesmo possa ser colocado em prática, e que venha a produzir os efeitos 

almejados. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Noeli Maria Borre Ruwer 

Prefeita Municipal 
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ANEXO D – RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

São Paulo das Missões, 30 de Março de 2010. 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – RESOLUÇÃO NºXX/2010 – CMS, DE 30 DE 

MARÇO DE 2010. 

 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 2a Reunião Extraordinária, 

realizada em 30/10/09, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela 

Lei Mun. 387/92, e regulamentada pelo Dec. 1094/2009, 

 

RESOLVE:  

Aprovar o seguinte documento: 

 

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO DAS MISSÕES 

 

O Plano Municipal de Saúde é uma ferramenta que aponta soluções exeqüíveis, com 

compromissos assumidos por todos os atores, com normas e regras claras e que seguem as 

principais diretrizes de universalidade, equidade e integralidade, voltadas para a qualificação 

da atenção, e educação do usuário, tanto em relação aos seus direitos quanto aos deveres 

como cidadão, com a finalidade de cumprir os objetivos e metas traçados e para a utilização 

adequada do SUS. Auxilia o gestor municipal para que este tenha apoio para fazer o que deve 

ser feito e tomar as decisões certas no momento certo. 

 

HOMOLOGO a Resolução Nº.XX-CMS, de 30/03/10, nos termos da legislação 

vigente.  

 

 

 

 

_______________________________ 

Renita Maria Horn Damke 

Secretaria Municipal da Saúde 


