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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria da Saúde de Ibirubá apresenta o Plano Municipal de Saúde 2018-

2021, instrumento que traduz as definições da política de saúde no Município e explicita 

as diretrizes, objetivos e as metas para as ações e serviços de saúde, para o período.  

O presente Plano é um passo importante para efetivar a construção do Sistema 

Único de Saúde em Ibirubá fundamentado no fortalecimento do planejamento municipal 

da Atenção Básica e das Redes de Atenção à Saúde.   

Este plano é o resultado do trabalho articulado entre os técnicos dos diferentes 

setores da Secretaria da Saúde do Município e o Gestor Municipal com a participação e 

aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Assim, esperamos a sua ampla utilização 

como base para o planejamento e qualificação das ações de saúde no Município. O 

Plano Municipal de Saúde, com suas diretrizes, objetivos e metas tem por finalidade ser 

o guia para o gestor na busca contínua da melhoria da atenção à saúde pública de todos 

os munícipes.  

 

Carlota Elisa Artmann 

Secretária da Saúde 
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INTRODUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saúde de Ibirubá tem por finalidade apresentar o 

planejamento da Secretaria da Saúde para o quadriênio 2018-2021, sendo o instrumento 

norteador das ações a serem realizadas neste período. O Plano Municipal de Saúde, 

instrumento dinâmico e flexível do processo de planejamento das ações e serviços de 

saúde, constitui um documento formal da política de saúde do município de Ibirubá.  

A discussão iniciou-se em julho de 2017, através da formação de grupos por 

eixo, onde participaram diversas coordenações, trabalhadores da Secretaria da Saúde e o 

Controle Social. Foram levantados dados e construídos textos com a finalidade de 

analisar as realidades da saúde em Ibirubá, nos eixos: Análise Situacional; 

Determinantes e Condicionantes de Saúde; Acesso a Ações e Serviços de Saúde; Gestão 

em Saúde, bem como levantar hipóteses de alternativas de objetivos, metas e ações a 

serem desenvolvidas nos próximos 4 anos. 

A política Municipal de Saúde que norteia este Plano tem como objetivo 

promover o cumprimento do direito constitucional à saúde, visando a redução do risco 

de agravos e o acesso universal e igualitário às ações para a sua promoção, proteção e 

recuperação, assegurando equidade na atenção, diminuindo as desigualdades e 

promovendo serviços de qualidade, observando os princípios da integralidade e 

intersetorialidade nas ações e nos serviços de saúde, com ênfase em programas de ação 

preventiva, humanização do atendimento e gestão participativa do Sistema Municipal de 

Saúde.  

O compromisso de Ibirubá, da Administração Municipal com a saúde da 

população está em consonância com as políticas de saúde Federal e Estadual, conforme 

os princípios e diretrizes dos instrumentos jurídico-legais que regulam o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS.  O Plano Municipal de Saúde é o instrumento que 

norteia todas as medidas e iniciativas para o cumprimento dos preceitos do SUS na 

esfera municipal, coerentes e devidamente expressadas nas Programações Anuais de 

Saúde tendo seus resultados avaliados nos Relatórios Anuais de Gestão com a 

participação e controle da comunidade a partir do Conselho Municipal de Saúde. 

Acreditamos desta forma, sob a ótica da gestão participativa, que este plano reflita os 

anseios da população, dos profissionais da saúde e da gestão da Saúde e seja capaz de 
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instigar os seus executores a modificar a realidade da saúde da população de Ibirubá nos 

próximos 4 anos. 

 São diretrizes da Política Municipal de Saúde: 

I – Reduzir as desigualdades no acesso aos serviços de saúde; 

II – Aprimorar o modelo assistencial; 

III – Ampliar o acesso aos serviços de saúde, com a qualificação e humanização da 

atenção conforme critérios de contingente populacional, acessibilidade física e 

hierarquização dos equipamentos de saúde; 

IV – Promover programas de educação em saúde, incluindo os de prevenção contra o 

consumo de bebidas alcoólicas, drogas e cigarros; 

V – Executar ações de vigilância em saúde, compreendendo a epidemiológica, sanitária 

e ambiental, visando a redução de riscos e agravos; 

VI – Promover a integralidade das ações de saúde de forma interdisciplinar, por meio de 

abordagem integral e contínua do indivíduo no seu contexto familiar, social e laboral; 

VII – Aprimorar os mecanismos de controle social garantido a gestão participativa no 

sistema municipal de saúde e o funcionamento em caráter permanente e deliberativo do 

Conselho Municipal de Saúde; 

VIII – Assegurar o cumprimento das legislações federal, estadual e municipal que 

definem o arcabouço político-institucional do Sistema Único de Saúde, bem como a 

implementação das diretrizes operacionais estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 
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1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

 

1.1 Histórico 

Ibirubá nasceu da semente do pioneirismo. Os imigrantes plantaram o legado 

do trabalho e da cooperação. A agricultura moldou o relevo da nossa terra e construiu 

uma sociedade forte e empreendedora que soube diversificar suas atividades. Nestes 

anos de história, a comunidade ibirubense é desafiada a inaugurar um novo ciclo de 

progresso que com certeza consolidará o município como um pólo de integração 

regional e a oportunidade para aqueles que quiserem trabalhar.  

No início do povoamento, a sede da colônia foi denominada Barão de São 

Jacob, e pouco tempo depois o nome de General Osório. Para evitar confusões com o 

município de Osório, em 1938 mudou-se o nome para General Câmara. Esse nome 

foi novamente motivo de confusões com outro município. Na visita de um membro 

do IBGE ao município, foi sugerido o nome de Ibirubá, que em Tupi-Guarani 

significa Pitangueira do mato, pois esta é uma árvore persistente que está sempre em 

crescimento, tal qual o município.  

Ibirubá teve como seus primeiros habitantes, os índios dos grupos Tupi-

guaranis e Jê com destaque para os Kaigang, chamados de "coroados" pelos 

colonizadores europeus. Os primeiros brancos a entrarem em contato com esses 

índios foram os padres Jesuítas espanhóis, vindos do Paraguai. 

Há registros que os 143.354.728 m² de terras pertenciam ao estado eram 

habitadas inicialmente por "posseiros” (índios, jesuítas, escravos). Posteriormente 

foram adquiridas pela empresa colonizadora Dias e Fagundes, em 1898.   

O distrito foi criado pelo Ato Municipal de Cruz Alta N°. 3, de 24 de maio de 

1915. O Município desmembrado do de Cruz Alta, pela Lei Estadual N°.2.528, de 15 

de dezembro de 1954. Na Divisão Territorial de 1955, o Município figurava com 3 

distritos: Ibirubá (sede), Alfredo Brenner e Quinze de Novembro. Pela Lei Municipal 

Nº 305 de 05-12-1966 é criado o distrito de Santo Antonio do Bom Retiro. 

Atualmente compõem-no os distritos de: Ibirubá (sede) Alfredo Brenner e Santo 

Antonio do Bom Retiro.  

Fonte: IBGE www.cnm.org.br e www.ibiruba.rs.gov.br 
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1.2 Mapa Territorial 

 

2. ANÁLISE SITUACIONAL 

2.1. Condições de Saúde da População, Determinantes e Condicionantes 

2.1.1 Dados Demográficos 

População 2016: 20.300 

Composição Étnica da População: alemães, italianos e negros.  

Área da unidade territorial (Km²): 607,456 

Densidade demográfica (hab/Km²): 33  

Ano de Instalação: 1954 

Data da Emancipação: 28 de Fevereiro de 1955. 

Código do Município: 431000  

Gentílico: ibirubense 

Mesorregião: Noroeste Rio-Grandense 

Altitude da Sede: 416 m 

Distância à Capital: 298 km via rodoviária e 210 km em linha reta 

Distância até Cruz Alta: 54 Km 

Distância até Passo Fundo: 93 km 

Distância Até Ijui: 105 km 

Distância até Santo Ângelo: 141 Km 

Distância até Santa Maria: 180 Km 

Latitude: 28º 37min 39seg  

Longitude: 53º 05min 23seg 

Localização: Região do Alto Jacuí. 

Limites: norte Santa Bárbara do Sul e Saldanha Marinho; leste Colorado e Selbach; oeste Cruz Alta; sul 

Quinze de Novembro. Distritos: Sede, Alfredo Brenner e Santo Antonio do Bom Retiro.  

Região de Saúde: 12ª - Portal das Missões, Macrorregião Missioneira 

Região Administrativa: 9ª Coordenadoria Regional de Saúde 

Vias de acesso: BR 116, BR 377, BR 386, RS 223, RS 506, Rodovia Vicinal 024. 

 

População Total e População Urbana e Rural 

POPULAÇÃO 

TOTAL URBANA (79%) RURAL (21%) 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

19310 9.472 9.838 15342 7431 7911 3968 2.041 1927 
Fonte: IBGE 2010          
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Comparativo Populacional através dos anos 

População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização - Ibirubá - RS. 

População População 

(1991) 

% do Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do Total 

(2010) 

População total 17.740 100,00 18.568 100,00 19.310 100,00 

Homens 8.774 49,46 9.147 49,26 9.472 49,05 

Mulheres 8.966 50,54 9.421 50,74 9.838 50,95 

Urbana 11.702 65,96 13.521 72,82 15.342 79,45 

Rural 6.038 34,04 5.047 27,18 3.968 20,55 

Taxa Urbanização - 65,96 - 72,82 - 79,45 

 

Distribuição Populacional por Faixa Etária e Sexo (IBGE 2010) 

IBIRUBÁ 

Idade Homens Mulheres 

0 a 4 anos 466 418 

5 a 9 anos 560 553 

10 a 14 anos 674 640 

15 a 19 anos 780 737 

20 a 24 anos 783 761 

25 a 29 anos 856 829 

30 a 34 anos 715 705 

35 a 39 anos 605 698 

40 a 44 anos 691 654 

45 a 49 anos 692 753 

50 a 54 anos 612 668 

55 a 59 anos 568 613 

60 a 64 anos 428 484 

65 a 69 anos 337 370 

70 a 74 anos 273 298 

75 a 79 anos 164 253 

80 a 84 anos 91 164 

85 a 89 anos 42 91 

90 a 94 anos 19 31 

95 a 99 anos 2 8 

Mais de 100 anos 1 0 

 

Dinâmica Populacional 
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Pirâmide 

 

 

Crescimento Populacional 

Entre 2000 e 2010, a população de Ibirubá teve uma taxa média de crescimento 

anual de 0,39%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de crescimento anual 

foi de 0,51%. No Estado, estas taxas foram de 1,00% entre 2000 e 2010 e 1,01% entre 

1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. 

Nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização cresceu 20,45%. 

 
                                    91: 17.816; 96: 18453; 2000:18633; 2007:18690; 2010:1931 

 

Taxa de Fecundidade  

Em Ibirubá a taxa de fecundidade vem decrescendo nos últimos anos, conforme quadro: 

Ano  1991 2000 2010 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)  2,5 2,1 1,6 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

Esperança de vida ao nascer 

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

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Ibirubá, a 

esperança de vida ao nascer aumentou 6,8 anos nas últimas duas décadas, passando de 
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69,0 anos em 1991 para 72,9 anos em 2000, e para 75,9 anos em 2010. Em 2010, a 

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

anos. 

Expectativa de Vida ao Nascer (1991): 69,04 anos 

Expectativa de Vida ao Nascer (2000): 72,92 anos 

Expectativa de Vida ao Nascer (2010): 75,88 anos 

65

70

75

80

1 2 3

Expectativa de Vida

1991…

 

 

2.1.2 Dados Sócio Econômicos 

Atividade Econômica e organização social 

O município tem como principais atividades econômicas: a agricultura, a 

pecuária leiteira e suína e a indústria metalúrgica; e como atividades econômicas 

secundárias: o comércio e a prestação de serviços. A área metal-mecânico tem crescido 

nos últimos anos. 

Em 01 de junho de 2017, o IBGE divulgou o resultado do Produto Interno Bruto 

brasileiro referente ao 1º trimestre do ano, que apresentou crescimento de 1,3%. Em 01 

de setembro de 2017, foi divulgado o resultado do 2º trimestre do ano, apresentando um 

crescimento de 0,7% no período (em relação ao 1º trimestre de 2017). O destaque foi o 

consumo das famílias com crescimento de 1,4% impulsionando a economia brasileira 

neste trimestre. Em 01 de dezembro de 2017, foi divulgado o resultado do 3º trimestre 

com crescimento de 0,1% no período. No acumulado do ano (de janeiro a setembro), a 

economia brasileira apresentou crescimento de 0,6%. 

 

Renda: 

A renda per capita média de Ibirubá cresceu 132,47% nas últimas duas décadas, 

passando de R$456,96 em 1991 para R$765,28 em 2000 e R$1.062,30 em 2010. A taxa 

média anual de crescimento foi de 67,47% no primeiro período e 38,81% no segundo. A 

extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita 
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inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 6,76% em 1991 para 2,10% 

em 2000 e para 1,04% em 2010.  

A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini ¹ passou de 0,54 em 1991 para 0,59 em 

2000 e para 0,49 em 2010.  

1. É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os 

rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a 

situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade 

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

 

Renda, Pobreza e Desigualdade - Ibirubá - RS 

  1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 456,96 765,28 1.062,30 

% de extremamente pobres 6,76 2,10 1,04 

% de pobres 22,85 12,89 3,09 

Índice de Gini 0,54 0,59 0,49 

 
Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População - Ibirubá - RS 

  1991 2000 2010 

20% mais pobres 3,53 3,05 4,46 

40% mais pobres 10,51 9,69 13,11 

60% mais pobres 21,43 20,05 25,92 

80% mais pobres 40,39 36,84 45,80 

20% mais ricos 59,61 63,16 54,20 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP  

 

Emprego: 

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

seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 71,12% em 

2000 para 75,62% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o 

percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 

5,30% em 2000 para 3,43% em 2010. 

Ocupação da população de 18 anos ou mais - Ibirubá - RS 

  2000 2010 

Taxa de atividade 71,12 75,62 

Taxa de desocupação  5,30 3,43 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 48,60 68,27 

Nível educacional dos ocupados   

% dos ocupados com fundamental completo 39,15 58,39 

% dos ocupados com médio completo  24,90 41,90 

Rendimento médio   

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m.  47,12 17,35 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m.  75,09 61,75 
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Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 27,33% 

trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 13,88% na indústria de 

transformação, 6,51% no setor de construção, 1,41% nos setores de utilidade pública, 

13,83% no comércio e 33,96% no setor de serviços.  

 

Índice de Desenvolvimento Humano:  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Ibirubá é 0,765, 

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

entre 0,700 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,148), seguida por Renda e por 

Longevidade. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,244), seguida por Renda e por Longevidade. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Ibirubá - RS 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,279 0,523 0,671 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 19,04 34,35 51,12 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 30,90 73,92 95,01 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 57,58 82,54 92,80 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 33,42 55,76 75,14 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 13,32 45,31 44,51 

IDHM Longevidade 0,734 0,799 0,848 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 69,04 72,92 75,88 

IDHM Renda 0,650 0,733 0,786 

Renda per capita (em R$) 456,96 765,28 1.062,30 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

Evolução 

Entre 2000 e 2010 o IDHM passou de 0,674 em 2000 para 0,765 em 2010 - uma taxa 

de crescimento de 13,50%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância 

entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzida em 

27,91% entre 2000 e 2010. 

Entre 1991 e 2000 o IDHM passou de 0,511 em 1991 para 0,674 em 2000 - uma taxa 

de crescimento de 31,90%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância 

entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzida em 

33,33% entre 1991 e 2000. 

Entre 1991 e 2010 Ibirubá teve um incremento no seu IDHM de 49,71% nas últimas 

duas décadas, acima da média de crescimento nacional (47,46%) e acima da média de 
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crescimento estadual (37,64%). O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a 

distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido 

em 51,94% entre 1991 e 2010. 

 

Ranking 

Ibirubá ocupa a 638ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do 

Brasil, sendo que 637 (11,45%) municípios estão em situação melhor e 4.928 (88,55%) 

municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 496 outros municípios de 

Rio Grande do Sul, Ibirubá ocupa a 127ª posição, sendo que 126 (25,40%) municípios 

estão em situação melhor e 370 (74,60%) municípios estão em situação pior ou igual. 

 

Vulnerabilidade Social - Ibirubá - RS 

Crianças e Jovens 1991 2000 2010 

Mortalidade infantil 21,30 17,20 11,60 

% de crianças de 4 a 5 anos fora da escola - 53,37 16,47 

% de crianças de 6 a 14 anos fora da escola 17,30 2,16 0,94 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são 

vulneráveis à pobreza 

- 9,48 4,02 

% de mulheres de 10 a 14 anos que tiveram filhos 0,00 0,00 0,00 

% de mulheres de 15 a 17 anos que tiveram filhos 3,56 5,04 0,00 

Taxa de atividade - 10 a 14 anos (%) - 15,47 16,42 

Família    

% de mães chefes de família sem fundamental completo e com filhos 

menores de 15 anos 

11,86 5,07 7,25 

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de 

idosos 

3,78 1,31 1,02 

% de crianças extremamente pobres 10,81 3,88 2,68 

Trabalho e Renda    

% de vulneráveis à pobreza 52,08 29,94 11,43 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em 

ocupação informal 

- 49,18 31,19 

Condição de Moradia    

% de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento 

sanitário inadequados 

0,69 2,19 0,60 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP  

 

Educação: 

Crianças e jovens 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado 

determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar 

do município e compõe o IDHM Educação. No período de 2000 a 2010, a proporção de 

crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 28,53% e no de período 1991 e 2000, 139,22%. 
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A proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental cresceu 12,43% entre 2000 e 2010 e 43,35% entre 1991 e 2000. A 

proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 

34,76% no período de 2000 a 2010 e 66,85% no período de 1991 a 2000. E a proporção 

de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu -1,77% entre 2000 e 

2010 e 240,17% entre 1991 e 2000. 

 

Em 2010, 66,21% dos alunos entre 6 e 14 anos de Ibirubá estavam cursando o 

ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 2000 eram 70,75% e, em 

1991, 53,66%. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 41,04% estavam cursando o ensino 

médio regular sem atraso. Em 2000 eram 30,03% e, em 1991, 20,79%. Entre os alunos 

de 18 a 24 anos, 16,37% estavam cursando o ensino superior em 2010, 15,37% em 2000 

e 4,15% em 1991. Nota-se que, em 2010, 0,94% das crianças de 6 a 14 anos não 

frequentavam a escola, percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 12,34%. 

                        
                                  Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
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População Adulta  

A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a 

conhecimento e também compõe o IDHM Educação.  

Em 2010, 51,12% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o 

ensino fundamental e 35,74% o ensino médio. Em Rio Grande do Sul, 56,29% e 

37,73% respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso 

das gerações mais antigas e de menos escolaridade. 

Taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais (2010): 3,44 %.  

A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 3,35% nas últimas 

duas décadas. 

           
                   Fonte: Pnud, Ipea e FJP  

 

Anos Esperados de Estudo 

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

a vida escolar no ano de referência tende a completar. Em 2010, Ibirubá tinha 10,10 

anos esperados de estudo, em 2000 tinha 10,00 anos e em 1991 10,70 anos. Enquanto 

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

2000 e 10,25 anos em 1991. 

Ensino - Matrículas, Docentes e Rede Escolar - 2012 

Matrícula - Ensino fundamental 2.218 Matrículas 

Matrícula - Ensino médio 737 Matrículas 

Matrícula - Ensino pré-escolar 412 Matrículas 

Ensino - Matrículas, Docentes e Rede Escolar - 2012 

Docentes - Ensino fundamental 90 Docentes 

Docentes - Ensino médio 46 Docentes 

Docentes - Ensino pré-escolar 37 Docentes 

Ensino - Matrículas, Docentes e Rede Escolar - 2012 

Escolas - Ensino fundamental 12 Escolas 

Escolas - Ensino médio 4 Escolas 

Escolas - Ensino pré-escolar 12 Escolas 
Em 2012/IBGE 
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Indicadores Ambientais e Saneamento Básico 

A população ibirubense reside em aproximadamente 5.713 domicílios 

particulares permanentes. Destes, na zona urbana, cerca de 5.691 têm abastecimento de 

energia elétrica 5.650 têm abastecimento de água por rede geral (CORSAN) o que 

representa 99%. 

 O abastecimento de água na zona urbana é de responsabilidade da CORSAN e 

representa 99% de cobertura. Na zona rural o abastecimento de água é através de poços 

artesianos comunitários ou nascentes.  

Conforme censo IBGE 2000 a abastecimento da água conforme tabela abaixo: 

Abastecimento de água 

Total Rede Geral Poço ou Nascente Outras 

5.513 4075 1.211 427 

   

Quanto ao esgotamento sanitário, não encontramos dados quanto ao percentual de 

domicílios com fossa séptica e/ou fossa negra, mas estima-se que a maior parte dos 

domicílios possui fossa negra, sabe-se que no município ainda não possui rede geral de 

esgoto. 

Existência de Banheiro ou Sanitário 

Tinham Não tinham 

Total Rede Geral 46 

5.713 5.667 

 

No município de Ibirubá a coleta do lixo comercial/residencial na zona urbana e 

nas localidades de Alfredo Brenner e Santo Antonio do Bom Retiro é realizada por uma 

empresa terceirizada e, transportada e depositada no aterro sanitário municipal 

construído em 2009. Está sendo implantada a coleta seletiva do lixo. 

Destino do Lixo 

Coletado Outro destino 

4.138 1.575 
   IBGE/2000 

Na zona rural o destino do lixo é dado pelo proprietário (normalmente queimado 

ou enterrado). Também é realizado um trabalho de recolhimento das embalagens de 

agrotóxicos onde após a tríplice lavagem das mesmas, são recolhidas e encaminhadas 

para uma empresa especializada. 

O lixo hospitalar e dos serviços de saúde é acondicionado em embalagem 

adequada e recolhido por uma empresa especializada quinzenalmente, em dia 

previamente determinado pela mesma. 
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2.1.3 Dados Epidemiológicos 

Principais causas de Morbidade – 2016 

 
 

Principais causas de Mortalidade geral – 2016  
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Mortalidade Infantil/Óbito Fetal/Mortalidade Materna 

Por número absoluto: 

 Mortalidade 

Infantil 

Óbito Fetal Mortalidade 

Materna 
2014 2 5 0 

2015 2 2 1 

2016 0 1 0 

2017 4 2 0 
                            Fonte BI 

 

 

Taxa de Mortalidade Infantil: 
ANO Mortalidade Infantil 

2014 10,2 

2015 9,99 

2016 0 

2017 dado indisp. 
                                                           Fonte BI 

 

 

Cobertura Vacinal: 
ANO COBERTURA 

2014 78,95 

2015 84,34 

2016 72,75 

2017 53,92 

MÉDIA 72,49 
Datasus 

 

 

Índice de Envelhecimento (pirâmide etária) 
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2.2 Acesso às ações e serviços de saúde 

2.2.1 Atenção Básica 

A Atenção Básica à Saúde é um componente estratégico do Sistema Único de 

Saúde – SUS, especialmente por trabalhar em Equipe próximo das pessoas, dirigida à 

população de territórios delimitados assumindo suas responsabilidades.  

Atenção à saúde no Rio Grande do Sul é organizada por intermédio das Redes 

de Saúde Regionalizadas com base no desenvolvimento de ações e de serviços em 

diferentes pontos de atenção no território gaúcho. Neste contexto a Atenção Básica tem 

papel de coordenadora do cuidado à saúde da população adstrita e de ordenadora desta 

rede de atenção.  

No Município, nos últimos anos a cobertura Populacional Estimada pelas 

Equipes da Atenção Básica tem se mantido em 100%. Aumentou o número de 

Estratégias de Saúde da Família, hoje contamos com 04 Equipes vinculadas ao 

Programa Mais Médicos no Brasil. Está em análise a ampliação de mais 02 Equipes.  

Em relação ao Indicador Sensíveis a Atenção Básica (ICSAB) observa-se que o 

total de internações por estas patologias manteve-se em 15%. Visando apoiar o modelo 

de saúde da família e aumentar as ações da atenção básica o Município está realizando o 

estudo de reavaliação para implantação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) 

e um projeto de CAPS Regional.  

 Quanto à atuação da Saúde Bucal, no município temos os atendimentos 

odontológicos em uma unidade básica. Os atendimentos são por demanda espontânea e 

há uma agenda para atendimentos prioritários. Os profissionais odontólogos 

desenvolvem ações educativas e preventivas junto aos grupos, escolas, escolas 

municipais de educação infantil, campanhas de vacinação, entre outros. Em conjunto 

com a Secretaria de Educação são desenvolvidas as ações do “Programa Sorrindo para o 

Futuro”. Não há Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família implantada. Iniciou-se 

um estudo para fazer um projeto de implantação gradual da Saúde Bucal nas 

Estratégias.  

O município aderiu ao PSE (Programa Saúde na Escola) em 2017 e realizou as 

ações elencadas nas as Escolas e Emei’s selecionadas, conforme planejamento entre os 

profissionais das duas secretarias. As atividades elencadas de acordo com a Portaria são: 

Ação de combate ao mosquito Aedes Aegypti (ação prioritária), avaliação 

antropométrica, teste de acuidade visual, promoção das práticas corporais, da atividade 

física e do lazer nas escolas, prevenção ao uso do álcool, tabaco, crack e outras drogas, 
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promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos, prevenção das violências e 

dos acidentes, identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças 

em eliminação; promoção da segurança alimentar, nutricional, da alimentação saudável 

e prevenção da obesidade infantil. Os alunos com alterações em alguma das avaliações 

estão sendo encaminhados para acompanhamento especializado. A avaliação dessas 

ações será realizada em reuniões do GTI, bem como será realizada uma análise para 

nova adesão e para traçar as metas e ações anuais.  

A Saúde do Adolescente compreende a saúde integral dos adolescentes na faixa 

etária de 10 a 19 anos, desenvolvendo as ações da atenção básica articulada intra e inter 

setoriais facilitando o vínculo com a equipe e ampliando o acesso aos serviços. Deve-se 

atuar em conjunto com outros programas, exemplo: Programa Saúde e Prevenção na 

Escola (PSE); Programa das Imunizações, entre outros. No momento estão sendo 

entregues as cadernetas no Posto Odontológico e pelas Agentes Comunitárias de Saúde - 

ACS e eventualmente nos demais Estratégias de Saúde da Família (ESF’s) e Unidades 

Básicas de Saúde (UBS). O atendimento no Posto Odontológico ocorre somente 

mediante a apresentação da Caderneta. Nas ações desenvolvidas no Programa Saúde na 

Escola também foi abordado a importância da caderneta.  

O Município de Ibirubá, através da Política da Saúde do Homem tem como ação 

estratégica a sensibilização dos profissionais, a ampliação da oferta de serviços nas 

unidades básicas de saúde para essa população. A população masculina na faixa etária 

entre 20 e 50 anos corresponde à parcela preponderante da força produtiva, exercendo 

um significativo papel sociocultural e político. Com as transformações ocorridas nos 

últimos anos nos padrões saúde/doença, nota-se um descaso com essa parcela da 

população, apresentando em número elevado de taxas de mortalidade nessa idade na 

população masculina. A Atenção Integral à saúde do homem tem como objetivo facilitar 

e ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde, contribuindo para 

redução das causas de morbidade e mortalidade nessa população. A implementação 

dessa linha de cuidado deve romper as barreiras de acesso dos homens aos serviços de 

Atenção Básica. Essa política está em fase de implementação através da participação da 

coordenação municipal nos encontros regionais e realizando as primeiras ações. 

A Política de Saúde da Mulher tem como finalidade trazer a mulher para 

atividades preventivas dentro das unidades básicas de saúde, ampliando seu acesso, 

tornando-a parte do processo e corresponsável por sua saúde. Colaborando para a 

diminuição das doenças evitáveis e tratando rapidamente as doenças não evitáveis. No 
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município além de serem realizados exames preventivos na rotina em todas as unidades 

(coleta de citopatológico de colo uterino, exame clinico de mamas, encaminhamento 

para mamografias e testes rápidos de HIV/ Sífilis, Hepatite B e C), também são 

realizadas campanhas, com atendimento em datas programadas, aos sábados para as 

mulheres que tem dificuldade de vir a unidade durante a semana; palestras informativas 

em empresas; folders informativos; confecção de brindes, participação em programas de 

rádio. As mamografias são pela referência ao município de Cruz Alta e há também a 

compra de serviço no município. 

A Atenção a Saúde da Pessoa Idosa e envelhecimento visa atender a saúde das 

pessoas com 60 anos ou mais para um envelhecimento com qualidade de vida. É 

importante o fortalecimento de várias linhas de cuidado da atenção básica. O grupo 

etário que representa os idosos tem aumentado expressivamente nas últimas décadas. 

Essa transição demográfica tem gerado impacto na área da saúde, pois pacientes idosos 

apresentam mais doenças crônicas, o que demanda maior disponibilidade de 

atendimentos; características peculiares ao envelhecimento, mesmo diferenciadas das 

patologias, requerem também cuidado e acompanhamento sistemático. A implantação 

da caderneta deu-se inicialmente nas equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) a 

partir de 2007. A Caderneta é uma ferramenta de identificação de situações de riscos 

potenciais para a saúde da pessoa idosa, trazendo ao profissional de saúde a 

possibilidade de planejar e organizar ações de prevenção, promoção e recuperação. 

A Unidade de Saúde da Família é uma importante referência de assistência ao 

idoso, onde esse deve ser visto como prioridade, e as equipes de saúde desenvolvem 

ações diversas como: consultas médicas, de enfermagem, visitas domiciliares, 

acompanhamento de acamados, entre outras. O trabalho das equipes deve ser na 

perspectiva de atendimento individualizado e de formação de grupos para estimular e 

aumentar a atividade física, prevenção de quedas, possibilitar convivência social, 

promoção do auto-cuidado, resgate de autoestima, etc. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são o local prioritário de atuação das 

equipes de Atenção Básica (eAB), desenvolvendo uma Atenção Básica à Saúde com 

alto grau de descentralização e várias linhas de cuidado no território. A seguir nos 

quadro abaixo a descrição da distribuição das Unidades e Equipes da Secretaria da 

Saúde e o organograma hierárquico: 
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Tipo de Unidade Localização  Funcionamento  Análise do Quadro de Pessoal (nº totais) 

UBS:PAM Posto de 

Atendimento 

Médico 

 

CNES 2263181 

Bairro Centro 

Rua Mauá,940 

7:30 às 11:30 

13:00 às 17:00 

 

 

Médicos: 04 (concursado /20h cada); 06 

(contrato); 01 (Mais Médicos) 

Enfermeiros: 02 (40h)  

Tec. Enfermagem: 06 (40h) 

Auxiliar administrativo: 02 (40h) 

Assistente administrativo: 04 (40h) 

Atendente de farmácia: 03 (40h) 

Serviços Gerais: 03 terceirizado 

Outros servidores: 02  

Nutricionista: 01(40h)  

Psicóloga: 01(40h)   

Farmacêutica: 02(40h)  

Fonoaudióloga: 01 (40h)  

Fiscal Sanitário: 01(40h) 

CCs: 03 (40h) 

ACE: 07 (40h)  

ACS: 12 (40h)  

Motorista: 08 (40h)  

Posto de Saúde 

Floresta (ESF) 

 

CNES 2263238 

Bairro Floresta 

Rua Ijuí 228 

7:30 às 11:30 

13:00 às 17:00 

 

8 horas/dia 

Médicos: 01 (Mais Médicos) 

Enfermeiros: 01 (40h) 

Tec. Enfermagem: 02 (40h) 

Serviços Gerais: 01 terceirizado 

ACS: 06 (40h) 

Posto de Saúde 

Central de Ibirubá 

(Odontológico) 

CNES 2263203 

Bairro Centro 

Rua 7 de 

setembro, 824. 

Centro. 

7:30 às 11:30 

13:00 às 17:00 

 

8 horas/dia 

Odontólogo: 01 (20h) 

Odontólogo: 01 (40h) 

Odontólogo: 02 contratos 

Auxiliar de Saúde Bucal: 02 (40h)  

Auxiliar administrativo: 01 (40h) 

Serviços Gerais: 01 terceirizado 

Posto de Saúde de 

Alfredo Brenner 

(ESF) 

 

CNES 2263173 

Travessa 

Leopoldo Becker 

S/N 

Bairro Interior 

7:30 às 11:30 

13:00 às 17:00 

 

8 horas/dia 

Médicos: 01 (Mais Médicos) 

Enfermeiros: 1 (40h) 

Tec. Enfermagem: 02 (40h) 

Serviços Gerais: 01 terceirizado 

ACS: 06 

Posto de Saúde de 

Santo Antônio do 

Bom Retiro 

CNES: 2700735 

Rua Dom Pedro I, 

S/N 

Bairro Interior 

7:30 às 11:30 

Quinta-feira 

Atendimento pela Equipe do ESF Alfredo 

Brenner 

 

Posto de Saúde 

Progresso 

 

CNES 2263246 

Bairro Progresso 

Rua Firmino de 

Paula, 1918 

7:30 às 11:30 

13:00 às 17:00 

 

8 horas/dia 

Médicos: 01 (12h) 

Enfermeiros: 1 (40h) 

Tec. Enfermagem: 01 (40h) 

Serviços Gerais: 01 terceirizado 

Posto de Saúde Vila 

Hermany (ESF) 

CNES 2263254 

 

Bairro Hermany 

Rua General 

Osório, 3743 

7:30 às 11:30 

13:00 às 17:00 

 

8 horas/dia 

Médicos: 01 (Mais Médicos) 

Enfermeiros: 01 (40h) 

Tec. Enfermagem: 02 (40h) 

Serviços Gerais: 01 

ACS: 08 

Posto de Saúde 

Jardim (ESF) 

 

CNES: 7426550 

 

Bairro Jardim 

Travessa Jardim, 

70 

7:30 às 11:30 

13:00 às 17:00 

 

8 horas/dia 

Médicos: 01 (Mais Médicos) 

Enfermeiros: 1 (20h) 

Tec. Enfermagem: 02 (40h) 

Serviços Gerais: 01 terceirizado 

ACS: 07 

Fonte:DATASUS, SIAB, CNES, dados do município. 
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ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE 
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Legenda:         Concursados            CCs ou DCAs          Conselhos e Fundos            Mais Médicos          Médicos                 Contrato            Departamentos e Postos             Emprego Público   

Secretário(a) 

 

Assistente  
 

Auxiliar 

Conselho 

Assessor(a) de Gabinete  

CC ou DCA 

Enfermeiro(a) 

RT 

Administrativo  

Sanitária 

Fiscal 

Sanitário 

ESF 
Alfredo Brenner 

 

PAM 
 

Posto de Saúde 

Progresso 
 

ESF Floresta 

         

Farmácia Enfermagem 
Vigilância em Saúde Enfermeira 

Epidemiológica 

Equipe 

Enfermagem

. Técnicos de 

Enfermagem 

Saúde do 

Trabalhador 

Farmacêutica 

Atendente de 

Farmácia 

ESF Hermany 

Fundo Mun. de Saúde 

Centro 

 Odontológico 

Odontólogos 

ASB 

Médicos 

PIM 

GTM 

Regulação 

Motoristas 

Coordenador Geral de 

Planejamento e Gestão 

Pública (01) 

ESF Jardim 

Enfermeiro 

Técnico de 

Enfermagem 

Equipe Multidisciplinar 

Psicólogo 

Nutricionista 

Coordenação RT 

Administrativo 

Visitador 

Ambiental 

Agentes 

Endemias  

Fonoaudiologo 
Assistente  

 

Téc. 

Enfermagem Auxiliar 

ACS 

Monitor 

Médico

s 

ACS 

Médico 

Enfermeiro 

Técnico de 

Enfermagem 

ACS 

Enfermeiro 

Médico 

Técnico de 

Enfermagem 
ACS 

Médico 

Enfermeiro 

Técnico de 

Enfermagem 

ACS 

Médico 

Enfermeiro 

Técnico de 

Enfermagem 
ACS 

EAB II 

Médico 

Técnico de 

Enfermagem 
ACS 

Médicos 
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2.2.2 Atenção Secundária e Terciária à Saúde 

A Atenção a Saúde deve contemplar as necessidades individuais e coletivas da 

população, integrar a clínica, a vigilância e o processo de vínculo e acolhimento e 

respeitar os princípios do SUS. A Atenção Secundária e Terciária deve contemplar a 

Atenção Básica, disponibilizar serviços ambulatoriais e hospitalares especializados. A 

organização dessa atenção deve considerar as regiões e macrorregiões de saúde, visando 

o menor deslocamento dos usuários no acesso aos serviços.  

O fluxo de regulação inicia-se nas unidades municipais de saúde, onde o médico 

verifica a necessidade de direcionar o paciente a uma avaliação especializada. A 

solicitação é encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que cadastra o 

pedido no sistema informatizado, os profissionais reguladores avaliam, autorizam e 

classificam a solicitação; conforme a disponibilidade de agenda, a solicitação autorizada 

é agendada/marcada com base em algoritmo de gravidade e tempo de espera. 

A Regulação Ambulatorial segue as orientações para as centrais de regulação 

municipais: fluxograma regulação ambulatorial, Sisreg, Gercon. Os protocolos de 

encaminhamento têm por objetivo definir os limites entre os cuidados prestados na 

Atenção Primária à Saúde e nos outros níveis de atenção. A SES tem um projeto 

desenvolvido com a UFRGS denominado RegulaSUS cujo objetivo é possibilitar um 

atendimento mais ágil e qualificado no Sistema Único de Saúde (SUS). Este projeto 

permite o desenvolvimento de protocolos de encaminhamento para identificar na lista 

de espera os pacientes que necessitam de consulta especializada, e agilizar a marcação 

dos casos mais graves. 

Na organização e no funcionamento da atenção secundária e terciária 

destacamos os fluxos citados acima. Também participamos do Consórcio de 

Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí (COMAJA). 

O município possui um elenco de contratos para serviços de consultas e 

procedimentos especializados com profissionais e serviços existentes no território 

como: neurologia, otorrinolaringologia, urologia, reumatologia, dermatologia, 

pneumologia, psiquiatria, cardiologia, traumatologia, psicologia, fisioterapia, 

fonoaudiologia, oncologia, nefrologia, oftalmologia, ortopedia, gastroenterologia, 

endocrinologia, imunologia. As especialidades ofertadas atendem as necessidades dos 

usuários, mas as demandas pelas consultas e procedimentos são muito superiores às 

vagas ofertadas, ocasionando filas de espera de mais de 06 meses em algumas 

especialidades. Também tem contratos de prestação de serviço nas áreas de Psicologia, 
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Fisioterapia e Fonoaudiologia. As ofertas de serviços atendem em parte a procura dos 

usuários para as especialidades, necessitando atualmente de uma análise dos serviços 

com demanda reprimida. 

O município oferece os serviços em saúde em estabelecimentos próprios e 

conveniados contando com: 01 Hospital Geral filantrópico, 04 Laboratórios de Análises 

Clinicas e 01 Clinica de Serviço em Radiologia. 

 A Regulação no município está organizada localizada junto à unidade do PAM e 

da Secretaria da Saúde. São demandados os encaminhamentos de serviços de médica e 

alta complexidade. Atuam no setor pessoas da área administrativa, e também estão 

vinculados os motoristas. Os agendamentos obedecem aos critérios de regionalização da 

saúde. 

Nossas referencias para consultas, procedimentos, cirurgias e internações na 

Região, Macrorregião de Saúde e referencias estaduais estão descritas no quadro abaixo:  

Ação Especialidade Acesso Referência 

Consultas 

Especializadas 

Neurologia 

Ortopedia/traumato 

Oncologia 

Urologia 

Nefrologia 

Oftalmologia 

SISREG 

GERCON 

COMAJA 

CONVÊNIOS 

Região 

Macrorregião 

POA 

Exames 

Especializados 

Tomografia 

Ressonância Magnética 

Mamografia 

Cintilografia 

Endoscopias 

Colonoscopias 

Eletrocardiograma 

Ultrassonografia/Ecografia 

RX 

Exames Laboratoriais 

Citopatológico  

Densitometria óssea.  

Ecodopler 

Espirometria 

Eletroencefalograma 

Audiometria 

SISREG 

GERCON 

CONTRATO 

COMAJA 

CONVÊNIOS 

Região 

Macrorregião 

POA 

Passo Fundo 

Santa Maria 

Ibirubá 

Procedimentos 

Especializados 

Retirada de Tumores na Pele  

Radioterapia 

Quimioterapia 

Hemodiálise 

Angioplastia 

Cateterismo 

SISREG 

GERCON 

Região 

Macrorregião 

POA 

Cirurgias 

Especializadas 

Plástica de reconstrução: facial, mama, outros. 

Ortopedia: joelho, ombro, quadril, coluna, 

tornozelo, etc 

Neurocirurgias 

Obesidade mórbida 

Aparelho Digestivo 

Aparelho Urinário 

Buco maxilo facial 

SISREG 

GERCON 

COMAJA 

CONVÊNIOS 

Região 

Macrorregião 

POA 
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A regulação hospitalar funciona através da Secretaria Estadual da Saúde que 

realiza a regulação do acesso aos leitos de UTI Neonatal, Pediátrico e Adulto por meio 

de uma central no Complexo Estadual Regulador. A central recebe a solicitação de uma 

vaga de UTI a partir do médico assistente de hospital que não possui leitos de terapia 

intensiva ou não dispõe de vaga no momento, caso de Ibirubá. A equipe médica da 

central classifica o risco, identificada a vaga, o leito é reservado e disponibilizado ao 

hospital solicitante. Podendo ser solicitado também a ambulância. As internações de 

urgência também são encaminhadas para o Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz 

Alta, referencia regional ou para outro hospital que receba esse paciente. 

 

2.2.3 Rede de Urgência e Emergência 

A Rede de Urgência e Emergência está organizada em pré-hospitalar-móvel e 

fixo e hospitalar com objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral de 

forma ágil e oportuna nas situações de urgência e emergência. Deve seguir a portaria 

MS/GM 1600/11.  

 O Serviço Móvel de Urgência (SAMU - suporte básico) tem como objetivo 

chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo a sua saúde o qual pode 

levar a sofrimento, sequela ou mesmo morte sendo necessário garantir um transporte 

adequado para um serviço de saúde. Ibirubá tem Projeto Samu aprovado junto ao 

Ministério da Saúde desde 2013, aguardando a vinda da Ambulância para prosseguir 

com os próximos passos de implantação. A proposta é atender a microrregião. 

Atualmente o Município conta com serviço de resgate que foi implantada junto ao 

Corpo de Bombeiros. Para os serviços de transferência o município dispõe de transporte 

através de ambulância (básica) com motorista e acompanhamento de um técnico de 

enfermagem e supervisão do profissional enfermeiro. Esse transporte é intermunicipal 

por serem casos graves (média e alta complexidade), não haver esse serviço disponível 

no município. Há um aumento da solicitação desse serviço. O município tem contratado 

quando necessário serviço terceirizado quando há necessidade de transporte em um 

veículo de transporte avançado (UTI).   

No atendimento hospitalar os pacientes de urgência e emergência são atendidos 

primeiramente no hospital local que conta com um pronto atendimento, o qual é 

mantido por um convênio do município com o hospital e quando necessários 

encaminhados a hospitais de referência através da central de leitos. 
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2.2.4 Rede de Atenção Psicossocial 

O cenário atual da Saúde Mental no estado e no município enfrenta desafios 

relacionados a garantia do cuidado e a rede de serviços territorializados. O estado do 

Rio Grande do Sul criou o projeto estratégico: Linha de Cuidado em Saúde Mental, 

Álcool e outras Drogas - o cuidado que eu preciso, o qual destina recursos e contempla 

serviços específicos. Como Ibirubá não conta com todos os serviços especializados em 

seu território, algumas ações estão incluídas na AB, as quais necessitam ser fortalecidas 

e diversificadas buscando novas possibilidades de processos de trabalho das equipes, 

também a articulação intersetorial. 

A Oficina Terapêutica na Atenção Básica é destinada a promoção da Saúde, com 

intuito de fortalecer os espaços comunitários de convivência, de promoção de saúde 

mental e produção de redes de solidariedade. O município oferece esse serviço à 

população, com oficinas na área de artesanato, através de dois grupos com encontros 

semanais para pacientes da Saúde Mental, realizados junto ao PAM e ainda, com 

oficinas na área de reabilitação, através de oito grupos com encontros semanais para 

pacientes da Saúde Mental e com doenças crônicas, estendido à comunidade em geral, 

realizado em oito bairros do município. 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são dispositivos de base 

comunitária, caracterizada pela adequação das necessidades do indivíduo e da família. 

Os CAPS têm diferentes modalidades, relacionados ao número de habitantes. Foi 

pactuado na regionalização de Saúde Mental, que em nosso município iremos contar 

com um CAPS I, estando no aguardo pela oportunidade para habilitar o serviço no 

município.   

As internações de portadores desses transtornos sofreram transformações a partir 

da Lei estadual n° 9716/92, havendo um gradativo aumento de leitos em hospitais 

gerais. O aumento dos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas é um 

fator importante na procura por leitos de internação, refletida diariamente no 

atendimento em nosso município. As internações psiquiátricas do SUS encaminhadas 

via 9ª CRS e/ou com apoio financeiro de recursos próprios do município através de 

encaminhamentos médicos e/ou judiciais compulsórios.  

Dentro da rede de atenção psicossocial buscaremos expandir a linha de cuidado 

em saúde mental, álcool e outras drogas através do trabalho integrado entre serviços, 

especialmente envolvendo as equipes das Estratégias de Saúde da Família, observando 
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as necessidades singulares dos usuários e a qualificação dos profissionais a partir do seu 

próprio cenário. 

 

2.2.5 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência 

A portaria GM n° 793/2012 instituiu a rede de cuidados à pessoa com 

deficiência auditiva, física, intelectual, ostomia ou múltiplas deficiências. A qual exige 

uma imediata readequação por parte do estado bem como por parte do município. O 

Município possui o Conselho da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais com 

representatividade da Saúde. Dispõe dos serviços prestados pela APAE através de uma 

parceria entre APAE e Município. Existe o projeto CER (Centro Especializado 

Regional) aprovado junto a APAE Ibirubá aguardando o convênio com o Ministério da 

Saúde.  

O Município instrui e encaminha o processo administrativo de pedidos de 

órteses e próteses. Após a aprovação do referido processo o usuário é encaminhado ao 

serviço de referência regional e/ou macrorregional.  

O Município oferece o serviço de Triagem Auditiva Neonatal. Realiza a 

Triagem Auditiva Neonatal nos Neonatos e Lactentes de Ibirubá e região (Selbach, 

Saldanha Marinho, Colorado, Quinze de Novembro e Fortaleza dos Valos). O BERA 

Triagem é feito nos bebês que obtiverem resultados insatisfatórios na TAN. Os bebês 

que falham no BERA Triagem são encaminhados para os serviços especializados 

(Ijuí/POA). Realiza-se o monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da 

audição nos bebês que apresentam Indicadores de Risco para Perda Auditiva.  

Os pacientes ostomizados são acolhidos e acompanhados através de consulta de 

enfermagem onde é realizada a anamnese do paciente e é feito o repasse de informações 

e documentação necessária para a instrução do processo para recebimento das bolsas 

e/ou absorventes por meio da CRS, também são repassadas instruções quanto aos 

cuidados e o tratamento condizente. A enfermagem recebe o material, dá entrada e 

baixa no sistema de informação e faz a dispensação do material ao usuário junto a UBS. 

Os pacientes ostomizados são acolhidos e acompanhados através de consulta de 

enfermagem onde é realizada a anamnese do paciente para definição do material 

adequado e é feito o repasse de informações e documentação necessária para a instrução 

do processo para recebimento das bolsas, itens adjuvantes e/ou absorventes por meio do 

sistema GUD e da CRS, também são repassadas instruções quanto aos cuidados e o 

tratamento condizente para que o paciente e o familiar possam manipular e realizar a 
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troca, prezando pela independência e comodidade do paciente, sempre que necessário 

trocando o material até a adequada adaptação. A enfermagem recebe o material, confere 

as quantidades com a guia e aceita a remessa eletrônica no sistema de informação e faz 

a dispensação do material ao usuário junto ao PAM. Pretende-se criar um grupo de 

apoio para familiares e pacientes, para que sejam repassadas informações, trocas de 

experiências, treinamentos e apoio para quem passa por essa situação.  

O município não tem implantado o CEO. Os procedimentos básicos de 

odontologia às pessoas com deficiência são prestados pelo Centro Odontológico do 

Município. Quanto constatadas necessidades de média e alta complexidade as pessoas 

com deficiência serão encaminhadas para o CEO regional. 

Com relação ao serviço de transporte especializado para pessoas com deficiência 

a Secretaria da Saúde oferece veículos com acessibilidade para o transporte intra e 

intermunicipal.  

 

2.2.6 Rede Cegonha 

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde adotada pelo Estado, 

articulada à atenção básica, à saúde da criança e à Primeira Infância Melhor e também 

aderida no Município, fundamentada nos princípios da humanização e assistência, para 

mulheres, recém-nascidos e crianças. Seguindo a legislação vigente o município criou o 

Grupo condutor da Rede Cegonha/Rede Chimarrão, fez diagnóstico e o plano de ação 

municipal. A Primeira Infância Melhor, PIM, projeto estratégico do governo, articulado 

a Rede Cegonha deve operar na ampliação e qualificação dos atendimentos para 

famílias de gestantes e criança na faixa etária de 0 até 6 anos. O município deve retomar 

e/ou intensificar o grupo condutor e o plano de ação revisado para desenvolver as ações. 

Na rede de atenção da Rede Cegonha, toda mulher que comparece a UBS com 

menstruação atrasada passa pela consulta de enfermagem, onde se necessário é 

realizado o teste rápido de gravidez. Se negativo recebe orientações quanto ao 

planejamento familiar e/ou encaminhamento para consulta médica, se positivo é 

realizado o exame/teste rápido de HIV e Sífilis pela enfermeira e após é realizado o 

cadastro do Sisprenatalweb e são feitos os agendamentos da consulta de pré-natal com 

médico gineco/obstetra de sua preferência para o acompanhamento de pré-natal até o 

nascimento e também o agendamento com dentista para avaliação inicial e realização de 

algum tratamento se necessário. Sem anormalidades durante o pré-natal as consultas 

ocorrem dentro do preconizado e o nascimento ocorre no hospital local. Sendo pré-natal 
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ou nascimento de alto risco é feito encaminhamento para atendimento de referência 

conforme a regionalização/regulação. Em várias ocasiões ocorre dificuldade de leito 

para internação tanto de gestante como do RN de alto risco. Após o nascimento as 

crianças são recebidas na unidade básica de saúde correspondente (PAM e/ou ESF) 

onde é realizado o primeiro contato para a realização da vacina BCG e teste do pezinho, 

é oferecido e agendado o teste da orelhinha no município, bem como monitoramento e 

acompanhamento dos bebês com indicadores de risco para perda auditiva e 

encaminhamentos para média e alta complexidade, quando necessário. Também nesse 

momento recebe as demais orientações do calendário básico de vacinação e é feita a 

pesagem das crianças. Disponibilizamos acompanhamento das ACS e/ou PIM e 

mensalmente na sala de vacinas e o atendimento pediátrico quando necessário. 

São realizados grupos de gestante nas unidades de saúde, contando com a equipe 

multiprofissional da Secretaria de Saúde.  

O Programa Primeira Infância Melhor (PIM) existe desde 2003 e atualmente 

conta com uma equipe composta com três técnicos no GTM (Saúde, Educação e 

Assistência Social), uma monitora e seis visitadoras. O atendimento prioriza famílias 

com gestantes e crianças de zero a três anos, distribuídos pelos bairros do município, 

priorizando as famílias com maior vulnerabilidade.  

 

2.2.7 Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas 

A doença cardiovascular representa hoje, no Brasil, a maior causa de mortes E 

tendem a crescer nos próximos anos, devido ao crescimento e envelhecimento da 

população e persistência de hábitos inadequados de alimentação e atividade física, além 

do tabagismo. Estratégias e ações devem ser implementadas com intuito de reduzir as 

incapacidades que estas morbidades produzem, bem como medidas de rastreamento e de 

prevenção. Acontecem mensalmente encontros dos Grupos de Saúde nos bairros da 

cidade e localidades do interior, quando nessa oportunidade são repassadas informações 

para melhor estilo e qualidade de vida bem como fornecimento de medicamentos da 

farmácia básica e alguns não básicos. Também são fornecidas as Insulinas NPH e 

regular junto aos grupos e à farmácia central. Como tratamento complementar ao 

paciente portador de Diabetes mellitus em uso de insulina regular e NPH, são fornecidas 

fitas de glicemia capilar e aparelhos para uso domiciliar, mediante processo. As UBS 

também dispõe desse material para atender solicitação médica em consultas e aferição 

esporádica.  
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Em referência ao Programa de Controle do Tabagismo viemos desenvolvendo 

ações educativas para prevenir a iniciação do tabagismo, promover a cessação de fumar, 

proteger a população exposta à fumaça ambiental do tabaco e reduzir o dano individual. 

O município segue as orientações e participa do Programa Nacional de Controle do 

Tabagismo (PNCT). O tratamento inclui avaliação clínica, abordagem mínima ou 

intensiva, individual ou em grupo, e, se necessário terapia medicamentosa juntamente 

com abordagem intensiva.  

Nas últimas décadas ocorreram mudanças demográficas, mudanças nos padrões 

de saúde e doenças. Destaca-se nestas mudanças o aumento da prevalência das 

condições crônicas não transmissíveis e suas complicações, muitas vezes esses fatores 

de risco estão associados às condições de vida da população. No município essa rede 

será pensada e estruturada a partir da formação do grupo condutor.  

O serviço de acompanhamento nutricional é feito por profissional nutricionista, 

inclui o acompanhamento individual e em grupo a toda rede de atenção básica do 

município. Consultas individuais com encaminhamento médico. Acompanhamento dos 

processos administrativo de Suplementos Nutricionais através de consulta nutricional 

para avaliação e registro na devida documentação. A coordenação do programa do 

SISVAN que deve ser alimentado periodicamente de todas as faixas etárias o que 

atualmente está sendo feito somente nas campanhas de vacinação e chamada nutricional 

em todas as unidades de saúde. É realizado o acompanhamento nutricional de todos os 

beneficiários do Bolsa Família nas UBS e nas visitas domiciliares das ACS. É oferecido 

acompanhamento nutricional em grupo através do Grupo de Reeducação Alimentar.  

O atendimento e acompanhamento nutricional individual às gestantes é realizado 

pela profissional nutricionista através de encaminhamento de outros profissionais e 

agendamento de consulta das mesmas. Também é importante retomar as atividades do 

Comitê Municipal de Prevenção de Óbito Infantil e Fetal em especial a identificação e o 

acompanhamento às gestantes de risco. É informado no Programa Bolsa Família Web 

dados do pré-natal sempre que identificada gestante beneficiária. É realizado o 

acompanhamento nutricional nas campanhas de vacinação (SISVAN) uma parceria com 

as ACS e a nutricionista. O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A 

crianças de 6 meses a menores de 5 anos, sendo feito duas campanhas anuais no 

Município.  Linha de cuidado do paciente com sobrepeso e obesidade e também da 

Rede Amamenta Alimenta Brasil está sendo implementada. 
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2.2.8 Assistência Farmacêutica 

A Assistência Farmacêutica (AF) reúne um conjunto de ações voltadas à 

promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso aos 

medicamentos e ao seu uso racional. Em 2004, por meio da Resolução Nº 338 do 

Conselho Nacional de Saúde, foi aprovada a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica (PNAF) que define a “A Assistência Farmacêutica um conjunto de ações 

voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, 

tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. 

Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e 

insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, 

garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua 

utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da 

qualidade de vida da população”.   

 Assim, esta política pública desempenha um papel fundamental atuando de 

forma articulada e integrada com os programas e serviços de saúde. Os serviços 

farmacêuticos consistem em práticas específicas de cuidado aos usuários, enfocando o 

autocuidado e adesão aos tratamentos, realizando ações de farmacovigilância e de 

manejo de riscos associados ao uso de medicamentos.  

No âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças 

e/ou de agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME).  As responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, 

Estadual e Municipal), em relação ao financiamento da assistência farmacêutica, estão 

definidas em três componentes: Básico, Estratégico e Especializado. 

Os municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, 

armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação 

dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

(Resolução CIB/RS nº 459/2017). O financiamento do Componente Básico é 

desenvolvido de forma articulada entre a União, Estado e Município (financiamento 

tripartite) e gerenciado pela esfera municipal, este Componente destina-se à aquisição 

dos medicamentos destinados a atender os agravos prevalentes e prioritários da atenção 

básica em saúde.   

O componente Estratégico contempla os medicamentos utilizados para 

tratamento das doenças de perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico. 

Previstos em Programas Estratégicos do Ministério da Saúde, esses medicamentos são 
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disponibilizados aos usuários portadores de doenças que configuram problemas de 

saúde pública e seguem protocolos e normas específicas, são adquiridos pelo Ministério 

da Saúde e distribuídos aos estados e municípios.  

Os medicamentos do Componente Especializado são custeados pelo Estado, e a 

dispensação ocorre no município através da farmácia municipal. O acesso aos 

medicamentos deve obedecer a critérios previamente estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). O processo de 

solicitação dos medicamentos é iniciado pelo usuário, ou seu responsável, por meio de 

abertura de expediente administrativo no município, a solicitação será avaliada, pelo 

Estado, com base nos critérios definidos nos PCDT e, em caso de deferimento, o 

processo será autorizado para posterior dispensação do medicamento. Para a 

continuidade do tratamento deverá ser feito o pedido de renovação, de acordo com os 

PCDT. 

A Judicialização da Assistência Farmacêutica, decisões judiciais determinando o 

fornecimento de medicamentos, também constitui um meio muito utilizado pela 

população em nosso município para o acesso aos medicamentos, sobretudo nos últimos 

anos. Essas decisões da Justiça interferem na dispensação regular, no atendimento de 

prioridades definidas e na implementação das políticas de assistência farmacêutica 

aprovadas, já que os gestores precisam remanejar recursos para atender situações 

isoladas. Assim, devemos primar pela regularidade da manutenção do elenco dos 

medicamentos, em especial os básicos.  

A farmácia municipal realiza em média sete mil e quinhentos atendimentos 

mensais, funcionando no mesmo prédio e horário da Secretaria da Saúde. A aquisição 

dos medicamentos básicos é realizada trimestralmente, junto ao Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (CISA) e através 

de pregão ou registro de preço. 

A dispensação de medicamentos aos usuários é para um mês de tratamento, 

quando os medicamentos forem de uso contínuo. Os medicamentos sujeitos a controle 

especial são entregues de acordo com a Portaria nº 344/1998 e os antimicrobianos, de 

acordo com a RDC nº 20/2011. A rotina da farmácia para os medicamentos básicos 

contempla: fornecimento dos medicamentos mediante apresentação de prescrição 

médica atualizada, proveniente do SUS, hospitais e consultórios particulares; 

prescrições de medicamentos de uso contínuo tem validade de seis meses. Todos os 

medicamentos são fornecidos apenas com prescrição médica. 
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Para os pacientes que necessitem dos medicamentos do Componente 

Especializado, é necessária a abertura de processo administrativo contra o Estado. Os 

documentos necessários, de acordo com os PCDT, são fornecidos na farmácia 

municipal com as devidas orientações. Quando o paciente retorna com os formulários 

preenchidos, dá-se a abertura do processo via sistema AME e os documentos são 

encaminhados à 9ª CRS, sendo instruído o paciente a retornar em torno de 30 dias para 

saber da situação do seu processo. Os processos devem ser reavaliados, em geral, a cada 

seis meses para a continuidade do tratamento. A entrega destes medicamentos é 

realizada mediante a apresentação do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do paciente, 

receita médica (se necessário) e documento de identificação do responsável pela 

retirada, caso não seja o próprio paciente. 

 

2.2.9 Vigilância em Saúde 

 A Vigilância em Saúde é um integrante do atual sistema de Atenção a Saúde 

atuando de acordo com as suas atribuições e competências da Gestão Municipal. Visa 

atender os compromissos assumidos pelo município na área, definidos nas pactuações 

vigentes. É importante ter construído a rede de apoio (Laboratórios, Atendimento 

emergencial, etc...) para as análises de interesse em saúde pública.  

Cabe à Vigilância em Saúde atuar no âmbito de proteção contra danos, riscos, 

agravos e determinantes dos problemas de saúde que afetam a população. Deve haver 

uma integração das Vigilâncias entre si e em especial com a Atenção Básica na 

construção do planejamento e do processo de trabalho, e expandir a outros setores e 

órgãos bem como proporcionar uma interação com entidades representativas.   

A integração da Vigilância em Saúde e da Atenção Básica é essencial na 

construção da integralidade do cuidado. Destacamos a importância do trabalho das 

equipes, pois é no território de atuação. E dentre as ações relevantes dessa parceria 

citamos como exemplos o PNI (Programa Nacional de Imunizações), o Programa da 

Tuberculose, O Programa das hepatites, o Programa da Vigilância das Violências, o 

Controle do Aedes Aegypty e o Programa de Controle do Tabagismo. 

Atualmente se encontra dividida em equipes nas seguintes áreas: 

1. Vigilância Epidemiológica: é um conjunto de atividades que permite reunir as 

informações que possibilitem conhecer, o comportamento natural das doenças bem 

como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, a fim de recomendar 

oportunamente medidas eficientes que levem a prevenção e ao controle de determinadas 
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doenças, transmissíveis e não transmissíveis. No município temos instalado o SINAN, 

alimentado semanalmente com a notificação das doenças de notificação compulsória 

(conforme legislação vigente) oriundas das diversas fontes notificadoras, o que 

possibilita o monitoramento e acompanhamento do comportamento das doenças 

transmissíveis. Mesmo que essas doenças não sejam hoje as principais causas de 

internações e/ou mortalidade. A epidemiologia também é responsável pelo envio de 

informações a outros níveis governamentais (estadual e federal): SIM, SINASC, API, 

SINAN-NET ONLINE, entre outros. Destacamos que é importante a manutenção dos 

recursos financeiros oriundos do Ministério o que viabiliza o desenvolvimento das 

ações. Há necessidade da construção de referência laboratorial para algumas doenças e 

também da construção de uma rede assistencial. 

2. Vigilância Sanitária: é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde, intervindo nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da 

saúde. Têm suas responsabilidades pactuadas entre os três entes federados. A VISA 

possui prerrogativa de restringir o direito privado em prol do interesse coletivo, em 

nome da proteção a saúde da população, o que lhe confere o poder de policia, não 

podendo, deste modo, ser terceirizada. O desafio da descentralização das ações de 

VISA, em nosso município consiste em manter recursos humanos qualificados e em 

número suficiente para atuar nas diversas áreas. Além do acompanhamento do 

surgimento de novos produtos e serviços relacionados direta ou indiretamente à saúde, 

para análise e controle dos riscos sanitários envolvidos. A informação em VISA no 

estado e município é importante para o processo. A VISA municipal tem um grande 

desafio de promover a saúde através de uma consciência sanitária junto à comunidade. 

As ações da VISA são multidisciplinares, dependem de recursos humanos materiais e 

financeiros. Os recursos humanos municipais devem realizar formação continuada para 

qualificar as ações de sua competência.  

3. Vigilância Ambiental: é um conjunto de ações que possibilitam o conhecimento, 

a detecção ou prevenção de mudanças de fatores que interfiram na saúde humana, com a 

finalidade de prevenir e controlar riscos e doenças ou agravos em especial as relativas a 

vetores, reservatórios e hospedeiros, animais peçonhentos, qualidade da água de 

consumo humano. Destacamos a realização das ações na vigilância da qualidade da 

água para consumo humano (VIGIÁGUA). São realizadas coletas de água mensal em 

pontos determinados os quais são encaminhados ao laboratório de referencia para 
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analise. Também são desenvolvidas atividades de vigilância dos vetores e hospedeiros 

especialmente os transmissores de Dengue e Chagas. Há alimentação regular nos 

respectivos sistemas de informação bem como identificação laboratorial.  

 O município possui o plano de contingência municipal da dengue o qual é 

revisado anualmente. Foi constituído através de legislação municipal o Comitê da 

Dengue, Decreto n.º 4238/17 de 20 de novembro de 2017, e Portaria n.º 10.444/2017de 

20 de novembro de 2017, a fim de garantir as parcerias necessárias entre os diversos 

setores do município.  

4.  Vigilância da Saúde do Trabalhador: Deve trabalhar de forma integrada com as 

demais vigilâncias e também intersetorial na execução das ações municipais. 

Atualmente são recebidas as RINAS de empresas e do Hospital e, digitadas no referido 

sistema . O município através da coordenação buscará e participará junto ao CEREST 

de referência as capacitações necessárias para o desenvolvimento e aprimoramento das 

ações.  

 

2.3 Gestão em Saúde 

2.3.1 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 

 A governança entre as três esferas acontece por meio das instancias de pactuação 

intergestores, e definindo papéis e relações entre os gestores através do consenso, 

diálogo e cooperação, induzindo a reformulação de práticas e processos de trabalho, 

aliando negociações técnicas e políticas. 

 As Comissões Intergestores Regionais (CIR) representam um espaço onde 

Estado e Municípios debatem e definem o planejamento regional e a organização da 

Rede de Atenção a Saúde. As reuniões acontecem mensalmente com calendário anual 

pré definido, a maioria na sede da Coordenadoria e duram aproximadamente três horas.  

O desafio da construção de um sistema de saúde com qualidade e resolutividade, 

que atende as necessidades da população passa pela qualificação da gestão da atenção 

do controle social e da educação em saúde. É preciso planejar e executar ações de 

educação em saúde considerando as necessidades locais. Deve haver uma integração 

entre diversos setores e órgãos dos governos.  

A educação permanente é de responsabilidade da gestão estadual por meio da 

escola de saúde pública em parceria com os municípios em outras instituições de ensino. 

É importante para o município que isso ocorra de forma descentralizada. O município 

está implantando de forma gradativa o NUMESC (Núcleo Municipal) e participa do 
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NURESC (Núcleo Regional). A Secretaria de Saúde espera que a Educação Permanente 

em Saúde se constitua em ferramenta que possibilite mudanças no processo de trabalho 

e na cultura das organizações. 

 

2.3.2 Gestão 

Por gestão em saúde entende-se a criação e a utilização de meios que 

possibilitem concretizar os princípios de organização da política (tanto as dimensões de 

poder quanto das diretrizes). (Paim e Teixeira,2006). 

O processo de planejamento da Secretaria de Saúde atende à legislação que 

institui o Planejasus, no que se refere à elaboração e monitoramento dos instrumentos de 

gestão. Tem seu detalhamento e acompanhamento pelas Programações Anuais de Saúde 

e pelos Relatórios de Gestão Anual e Quadrimestral. 

Cabe ao gestor municipal a coordenação e o desenvolvimento de estratégias de 

planejamento, monitoramento e de avaliação do SUS no município, promover a 

participação social e a integração intra e intersetorial, considerando os determinantes e 

os condicionantes de saúde, tendo em vista a melhoria, a eficiência e a qualidade das 

ações desenvolvidas no setor de saúde, ações que promovam a saúde integral dos 

usuários, atendendo aos princípios do SUS: Integralidade, Gratuidade, Universalidade e 

Equidade. 

O município de Ibirubá, através da política municipal de saúde tem como ações 

estratégicas a ampliação da oferta de serviços na atenção básica à saúde na lógica da 

Estratégia da Saúde da Família, a implementação da equipe multiprofissional na atenção 

básica à saúde (NASF), ampliação do programa de saúde bucal nas Equipes da Saúde da 

Família e de Saúde Mental com a criação de CAPS regional. Implementar serviços 

especializados de média complexidade (ambulatorial e hospitalar). Outra área a ser 

implementada, em nível regional, é a da atenção em urgência e emergência com a 

possível construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a adesão ao SAMU 

Projeto Básico. Também estarão sendo aprimorados os mecanismos de regulação de 

assistência à saúde nos diversos níveis com a informatização de todos os sistemas e 

serviços.  

Existem importantes desafios na implementação das ações: acolhimento, vínculo 

e humanização nos processos de trabalho em saúde que exigem interações objetivas a 

curto, médio e longo prazo. 
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A estrutura e organização existente na Secretaria da Saúde de Ibirubá consiste 

em: Divisão de responsabilidades e serviços, descentralização de gestão e participação 

nas decisões via Grupo de Trabalho, que mensalmente se reúne para planejamento, 

monitoramento e avaliação das ações, projetos e atividades programadas, os indicadores 

de saúde.  

Com o objetivo de ampliar as possibilidades das equipes Saúde da Família no 

que se refere à resolutividade e integralidade das ações na atenção básica, serão aderidos 

junto aos Programas de Incentivo e Apoio ao desenvolvimento das atividades 

programadas junto às UBS como: PMAQ, NASF, PSE e outros. 

Ponto fundamental no processo de alimentação de dados para fomentar a tomada 

de decisões, monitoramento e avaliação é a Informatização de todos os setores, com a 

implantação do Prontuário Eletrônico do Paciente, Programa de Controle de Exames, 

Consultas, Procedimentos Especializados, Controle da Farmácia, (HORUS), enfim o 

gerenciamento de todos os dados, favorecendo o controle, informação e o principio da 

economicidade de tempo e recursos financeiros.  

A participação do Conselho Municipal de Saúde no processo de gestão do SUS é 

a forma democrática de envolver, com ênfase na co-responsabilidade, o usuário nas 

decisões e projeções das ações de saúde, comprometendo-os na projeção, execução e no 

resultado do serviço prestado pelo SUS, bem como na sua divulgação. 

A ouvidoria em Saúde é um instrumento da gestão pública e do controle social 

para o aperfeiçoamento da qualidade e da eficácia das ações e serviços prestados pelo 

SUS, trazendo para dentro das decisões da gestão as avaliações, as opiniões, as 

solicitações e as ideias geradas pelos usuários dos serviços públicos de saúde.  

Características como modernização, informatização, descentralização, 

cooperação, co-responsabilidade, participação, educação/formação, humanização 

integrarão a gestão da saúde pública do município de Ibirubá. 

 

2.3.3 Partição e Controle Social 

Conselho Municipal de Saúde 

A participação social no município tem sido de forma efetiva através do controle 

social. O Conselho Municipal de Saúde de Ibirubá foi criado em 08 de maio de 1991 

sob Lei nº 1.005/91, alterado pela Lei nº 1.430 de 1997, pela Lei nº 1.802 de 2001, pela 

lei n° 2.136/2007 e pela Lei nº 2458 de 2013 é composto por 32 membros sendo estes 

50% representantes de entidades de usuários, 25% de entidades dos trabalhadores de 
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saúde, 25% de representação do governo, de prestadores de serviços privados 

conveniados, ou sem fins lucrativos que participam mensalmente de reuniões ordinárias, 

todas ultimas quartas-feiras do mês à tarde e extraordinária quando necessário. Seus 

membros não são apenas meros coadjuvantes opinando nos processos da gestão 

municipal e sim atuam de forma decisória nestes devido a sua função deliberativa. O 

Conselho conta com a SETEC - Secretaria Técnica, onde são discutidos os projetos e 

encaminhamentos a serem levados nas reuniões.  

I – Entidades representativas dos usuários: 

a) 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;  

b) 01 (um) representante dos Sindicatos Urbanos Organizados (Metalúrgicos, SISPI, Comércio);  

c) 01 (um) representante da ACISA;  

d) 01 (um) representante da Associação de Bairros;  

e) 01 (um) representante dos Clubes de Serviços (Rotary, Lions);  

f) 01 (um) representante das Cooperativas (Comibá, Cohabi, Cotribá, Coprel, Copeagri);  

g) 01 (um) representante das Comunidades Ecumenicas Organizadas;  

h) 01 (um) representante da AMIPEI;  

i) 01 (um) representante da Associação Municipal de Mulheres;  

j) 01 (um) representante da Pastoral da Saúde Católica;  

l) 01 (um) representante da Pastoral da Saúde Evangélica;  

m) 01 (um) representante da Liga Feminina de Combate ao Câncer;  

n) 01 (um) representante da ONG Filhos do Coração;  

o) 01 (um) representante indicado pelos grupos de Idosos;  

p) 01 (um) representante da Unimães;  

q) 01 (um) representante da SOBENI.  

II – Entidades representativas dos trabalhadores de Saúde: 

a) 01 (um) representante dos Agentes Comunitários de Saúde;  

b) 01 (um) representante dos Nutricionistas;  

c) 01 (um) representante da Área Médica;  

d) 01 (um) representante dos Odontólogos;  

e) 01 (um) representante dos Psicólogos;  

f) 01 (um) representante da Enfermagem;  

g) 01 (um) representante dos Farmacêuticos;  

h) 01 (um) representante dos Fisioterapeutas.  

III – Entidades representativas de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins 

lucrativos: 

a) 01 (um) representante do Executivo Municipal;  

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde;  

c) 01 (um) representante das Hospitais;  

d) 01 (um) representante da Secretaria de Ação Social;  
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e) 01 (um) representante dos Laboratórios Bioclínicos;  

f) 01 (um) representante da APAE;  

g) 01 (um) representante da EMATER;  

h) 01 (um) representante da CORSAN.  

 

2.3.4 Financiamento 

O Fundo Municipal de Saúde de Ibirubá foi criado em 08 de maio de 1991, sob 

Lei nº 1.004/91 é o gestor financeiro, na esfera municipal, dos recursos do Sistema 

Único de Saúde (SUS) dando autenticidade às atividades desenvolvidas pela instituição, 

em especial, às transferências de recursos. Sua missão é “contribuir para o 

fortalecimento da cidadania, mediante a melhoria contínua do financiamento das ações 

de saúde”.  

Os recursos do Fundo Municipal de Saúde destinam-se a prover as despesas de 

transferência para a cobertura de ações e serviços de saúde, a serem executados pelo 

Município. Cada programa exige uma conta e rubrica própria gerenciada pela 

contabilidade geral da prefeitura. 

O financiamento para o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade das três 

esferas de gestão – União, Estado e Município. O Fundo de Saúde está previsto na 

Constituição Federal e na Emenda Constituição n°29/2000 e LC141/2012. 

Para acompanhamento da gestão financeira foi criado pelo Ministério da Saúde o 

relatório do Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde- SIOPS que 

demonstra a despesa por categoria (corrente e capital), o investimento dos três níveis de 

governo na Saúde, o percentual do investimento do município de acordo com a EC29 e 

os valores arcados anualmente. 

O financiamento federal de custeio está constituído em blocos de recursos: Piso 

da Atenção Básica e Piso da Atenção Básica Variável, a transferência ocorre através de 

repasse “fundo a fundo”, de: Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidade, 

Vigilância em Saúde, Gestão do SUS e Assistência Farmacêutica. Estes blocos serão 

alterados na vigência deste Plano de acordo com a nova PNAB – Política Nacional de 

Atenção Básica.  

O recurso dos procedimentos relativos à média e alta complexidade ambulatorial 

e hospitalar compreende os recursos do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar – Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, SAMU 

Federal e Estadual, CEREST- Saúde do Trabalhador. 
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No financiamento para a vigilância em saúde estão os recursos financeiros do 

Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, Programa HIV/AIDS e 

outras DSTs, Vigilância Sanitária, PAB, Programa de Tuberculose e VIGISUS. 

A Assistência Farmacêutica será financiada pelos três poderes do SUS devendo 

agregar a aquisição de medicamentos e insumos e a organização de ações de assistência 

farmacêutica necessárias, de acordo com a organização de serviços de saúde. O bloco de 

financiamento da assistência farmacêutica se organiza em: básico, estratégico e 

dispensação excepcional. 

O financiamento para a gestão destina-se ao custeio de ações específicas 

relacionadas com a organização dos serviços de saúde, acesso da população e aplicação 

dos recursos financeiros do SUS. Compreende: Regulação, Controle, Avaliação, 

Planejamento e Orçamento, Programação, Regionalização, Gestão do Trabalho, 

Educação em Saúde e Incentivo à implementação de políticas específicas. 

A aplicação dos recursos financeiros obedecerá aos indicadores da legislação, 

Emenda Constitucional 29/2000, LC141/2012, mínimo 15% aplicado em saúde. 

 

O percentual aplicado em saúde nos últimos 04 anos: 

  
                          

 

 

 
                                             
                                                          Fonte: SIOPS 

 

3. IDENTIFICAÇÃO E EXPLICAÇÃO DOS PROBLEMAS DE SAÚDE 

A identificação e descrição de problemas é realizada por meio da análise das 

informações existentes nas bases de dados oficiais.  

Associado à identificação de problemas, deve ser realizado o diagnóstico da rede 

de serviços de saúde existente no território, com o delineamento do seu perfil de oferta 

de ações de saúde. A análise vai permitir as articulações municipais e regionais para a 

construção das referências e contra-referências dos serviços e a compensação dos 

recursos alocados.  

A estrutura e a oferta de serviços que deve ser reconhecida é a existente no 

município e na região. O impacto financeiro do problema na comunidade, a capacidade 

de resolução dos serviços de saúde, a análise da relação custo/benefício da intervenção 

ANO MUNICIPIO 

2014 21,80% 

2015 22,59% 

2016 22,75% 

2017 22,27% 
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necessária, o potencial epidêmico e outros critérios podem ser utilizados no processo de 

priorização. 

A explicação dos problemas priorizados deve ser a mais detalhada possível, com 

a construção de informações nos mais diversos planos de ação. Após a análise 

situacional do sistema de saúde, é realizada a definição da situação de saúde objetivo 

desejada, com a elaboração dos objetivos que se quer alcançar em relação aos 

problemas priorizados e a coerência destes em relação à política de saúde implantada 

nos planos de ação.  

O projeto de intervenção deve ser analisado quanto à sua viabilidade política, 

econômica e organizativa e, se necessário, complementado por projetos dinamizadores 

com a finalidade de construir a viabilidade necessária.  

Finalizando, haverá sempre necessidade de atualização, aperfeiçoamento e 

crescimento, o que implica em permanente processo de experimentação e estudos na 

prática do sistema.  

Na realidade de nosso Município os problemas mais relevantes são: 

 Recursos financeiros e humanos; 

 Aumento da demanda; 

 Estrutura física insuficiente; 

 Frota de veículos insuficiente para transporte de pacientes; 

 Encaminhamentos de consultas na média complexidade; 

 Encaminhamentos de cirurgias eletivas; 

 Falta de referência na região de algumas especialidades; 

 Cultura da população no que se refere a área da saúde; 

 Organização da regulação dos exames e consultas especializados; 

 Falta de um profissional auditor. 

 

4. DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

Os objetivos expressam o que se pretende na superação, eliminação ou controle 

dos problemas identificados, e as metas neste caso estabelecem onde queremos chegar 

em quatro anos, quantificando os objetivos.  

 A definição dos indicadores foi realizada conforme planilhas abaixo: 
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Atenção à Saúde 

Diretriz: Fortalecimento, ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde, em 

todos os níveis de atenção, promovendo a integração de todos os serviços e setores, 

melhorando o acesso da população aos serviços e solidificar as regiões de saúde.  

Objetivo: Fortalecer a Atenção Básica. As equipes que atuam na atenção básica 

desenvolverão ações que impactem na saúde da população, buscando ampliar o acesso, 

o cuidado, o vínculo e a continuidade da atenção a saúde.  

Metas 2018 -2021 

- Implantar a política de humanização em todas as UBS. 

- Ampliar a abrangência da Estratégia da Saúde da Família (ESF). 

- Implantar o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). 

- Implementar a política da Saúde do Homem no município. 

- Implementar a Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência.  

- Ampliar a cobertura do serviço das Agentes Comunitárias de Saúde para atingir 

100% da população. 

- Ampliar a equipe multiprofissional com inclusão de fisioterapeuta e assistente 

social no quadro de funcionários com vínculo empregatício. 

- Implementar o uso do telessaúde pelas equipes. 

- Implementar e interligar o PEC em todas as unidades de saúde. 

- Implantar a classificação de risco do PEC em todas as unidades de saúde. 

- Ampliar e qualificar o acesso aos exames citopatológicos do colo do útero na 

faixa etária de 25 a 64 anos. 

- Ampliar e qualificar o acesso aos exames de mamografia em tempo adequado 

para rastreamento de casos de câncer de mama em mulheres de 50 a 69 anos. 

- Programar e realizar as campanhas nacionais no município nas áreas afins. 

- Proporcionar capacitação aos profissionais dentro de suas áreas afins. 

 

Atenção Secundária e Terciária  

Diretriz: Proporcionar o acesso regulado do usuário aos serviços de saúde. 

Objetivo: Aperfeiçoar e ampliar as ações dos serviços de saúde da atenção secundária e 

terciária que complementa a atenção básica disponibilizando os serviços especializados 

onde devem ser consideradas as regiões e macrorregiões de saúde. 

Metas 2018 - 2021 
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- Garantir o acesso regulado do usuário aos serviços com fluxo definido por 

classificação de risco e vulnerabilidade. 

- Aumentar em 5% ano a oferta de procedimentos ambulatoriais de média 

complexidade para população residente junto ao Hospital Geral da cidade. 

- Buscar alternativas para ampliar as ofertas de exames, procedimentos e cirurgias 

especializadas de média e alta complexidade. 

- Ampliar e qualificar a rede de transportes intermunicipal de pacientes. 

- Apoiar e solicitar a ampliação construção das referências de média e alta 

complexidade.  

- Realizar levantamento da demanda reprimida nas diversas especialidades como 

estudo de ampliação destas visando reduzir o período de espera.  

- Utilizar, acompanhar e manter atualizado os sistemas de informações vigentes de 

encaminhamento para média e alta complexidade. 

 

Rede de Atenção as Urgências 

Essa rede deve integrar as urgências e emergências promovendo o atendimento 

oportuno às necessidades do cidadão, ampliando a cobertura dos serviços 

especializados.  

Metas 2018 - 2021 

- Implantar uma unidade base do SAMU básico regional no município, após o 

recebimento da ambulância.  

- Avaliar a viabilidade de implantar o Serviço de Unidade de Pronto Atendimento 

– UPA em nível regional. 

- Manter e implementar o contrato de Pronto Atendimento junto ao Hospital local.  

- Manter e melhorar o atendimento de transporte inter hospitalar - 

- Participar do plano de ação regional. 

 

Vigilância em Saúde  

Objetivo: Ampliar e qualificar a vigilância em saúde.  

Diretriz: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 

promoção e prevenção.  

Metas 2018 - 2021 

- Integrar as ações das vigilâncias às equipes de ESF’s.  
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- Participar da Política Estadual e/ou Nacional de Educação Permanente em 

Vigilância em Saúde.  

- Criar boletins epidemiológicos periódicos.  

- Alimentar com regularidade os Sistemas de Informação. 

- Qualificar, analisar e acompanhar as informações sobre morbidade/mortalidade e 

outras doenças de notificação compulsória. 

- Integrar os Agentes de Endemias as equipes de ESFs cadastrando-os no CNES. 

- Implementar as notificação de Violência Doméstica, Sexual e outras Violências. 

- Alcançar, pelo menos 75 % de cobertura vacinal adequados do calendário 

vacinal da criança. 

- Realizar as Campanhas Nacionais de Vacinação e buscar alcançar as metas 

preconizadas. 

- Identificar o mais precocemente os casos novos de Tuberculose e Hanseníase, 

iniciar o tratamento e obter 100 % de cura.  

- Realizar o exame anti HIV em todos os casos novos de Tuberculose. 

- Examinar todos os contatos dos casos novos de Tuberculose e Hanseníase. 

- Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida.  

- Investigar 100 % dos casos de óbitos fetais, infantis, maternos e MIF. 

- Encerrar 80% ou mais das doenças de notificação compulsórias imediatas 

registradas no SINAN em até 60 dias. 

- Encerrar oportunamente as demais doenças de notificação compulsória 

registradas no SINAN.  

- Realizar 100% das ações de Vigilância Sanitária municipal.  

- Ampliar e/ou manter a proporção de análises realizadas em amostras de água 

para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual 

livre e turbidez. 

- Realizar 100% das visitas domiciliares preconizadas para controle da Dengue, 

Zika Vírus e Febre Chicungunya nos seis ciclos. 

- Ampliar o número de notificações no Sistema de Informação em Saúde do 

Trabalhador, incluindo SIST e SINAN. 

- Realizar e/ou promover campanhas de sensibilização/conscientização em Saúde 

do Trabalhador. 

- Realizar 100 % das investigações de óbito relacionados ao trabalho.  

- Buscar parceria junto ao CEREST regional.  
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- Ampliar a oferta de teste rápido para Hepatites Virais, Sifilis e HIV. 

- Manter e ampliar as atividades dos grupos de tabagismo e a equipe para 

trabalhar junto aos mesmos. 

- Manter e identificar necessidades de acompanhamento junto aos programas SIM 

e SINASC. 

 

Assistência Farmacêutica  

Objetivo: Ampliar e qualificar a Assistência Farmacêutica. As ações da Assistência 

Farmacêutica visam o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e o uso 

racional dos mesmos. Deve-se procurar atender a demanda observando os recursos 

financeiros disponíveis.  

Metas 2018 – 2021 

- Desenvolver ações, junto aos profissionais do judiciário, buscando reduzir o 

número de processos judiciais. 

- Ampliar a climatização nas salas de assistência farmacêutica. 

- Implantar o sistema Horus de Gestão da Assistência Farmacêutica no município, 

com foco no uso racional de medicamentos e na avaliação das demandas dos 

serviços de saúde. 

- Implementar o sistema de informação atual em todas as Estratégias Saúde da 

Família e Unidades Básicas de Saúde ou centralizar a dispensação na farmácia 

municipal. 

- Melhorar o fluxo de atendimento implantando sistema de senha. 

- Setorizar o atendimento de processos administrativos e judiciais. 

- Implantar a divulgação da lista de medicamentos da assistência farmacêutica 

utilizando os sistemas de informação. 

- Aumentar o número de recursos humanos. 

- Ampliar o almoxarifado. 

- Fortalecer e a ampliar a assistência farmacêutica junto aos Grupos de Saúde.  

- Integrar as atividades na Vigilância Sanitária.  

- Promover a revisão da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). 

- Constituir a Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

- Adquirir um veículo para o transporte adequado dos medicamentos. 

- Promover reuniões de equipe e treinamentos na farmácia. 
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- Adquirir novos e/ou substituir quando necessário: mobiliários, periféricos e 

equipamentos de informática. 

- Viabilizar a criação de uma Farmácia Municipal única.  

 

Redes Temáticas  

Objetivo: Implantar Redes Temáticas e Linhas de Cuidado 

Rede Cegonha:  

A estratégia Rede Cegonha contempla as ações visando atender melhor a gestante e a 

criança e com isso impactar de forma positiva nos indicadores de saúde.  

Metas 2018 - 2021 

- Implantar o programa de Planejamento Familiar. 

- Manter e ampliar a oferta de atendimento multiprofissional no pré-natal. 

- Sensibilizar a equipe das unidades de saúde para adesão as ações do Programa 

Rede Cegonha. 

- Implementar ações intersetoriais entre as entidades envolvidas com a gestante e 

a criança.  

- Implementar e/ou manter o acompanhamento pela equipe da gestante e da 

criança de risco. 

- Manter e/ou ampliar a oferta de exames de pré natal. 

- Implantar o pré-natal de baixo risco nos ESF. 

- Implantar e implementar as consultas de enfermagem no pré-natal. 

- Encaminhar as gestantes de alto risco para as devidas referências. 

- Encaminhar as gestantes para profissional especializado bem como o 

acompanhamento do bebê em tempo oportuno. 

- Encaminhar as crianças para o ambulatório de egressos de UTI Neonatal. 

- Ampliar a oferta de testes rápidos de gravidez, e de detecção da Sífilis e do HIV 

para a gestante e para o parceiro. 

- Estudar a viabilidade da criação de um grupo de gestantes único e em turnos 

diferenciados. 

 

Primeira Infância Melhor (PIM):  

O PIM é uma ação de promoção do desenvolvimento integral da Primeira Infância, 

realiza visitas domiciliares e atividades grupais nas famílias e comunidade, tendo como 

público gestantes e crianças. 
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Metas 2018 - 2021 

- Manter formação da equipe com GTM intersetorial, com monitora e visitadoras.  

- Captar precocemente as gestantes do território e vincular as mesmas a rede de 

serviços. 

- Acompanhar a criança até os seis anos de idade de acordo com a necessidade e 

interesses de cada família. 

- Viabilizar aquisição de EPIs, material de consumo e permanente. 

- Ampliar a equipe de visitadores, conforme avaliação da demanda. 

- Confeccionar material educativo de apoio. 

- Organizar e/ou participar de eventos com temática correlativa ao PIM dentro do 

Município.  

- Participar dos encontros regionais de capacitação. 

 

Rede de Atenção Psicossocial: 

A Rede de Atenção Psicossocial visa atender na atenção básica e nas urgências e 

emergências as pessoas com sofrimento e transtornos mentais, com necessidades pelo 

uso de álcool e de outras drogas, devendo trabalhar articulado com outras redes 

intersetoriais.   

Metas 2018 - 2021 

- Aderir ao telessaúde mental como instrumento de educação permanente.  

- Elaborar projeto e implantar um Centro de Atendimento Psicossocial Regional 

no município (CAPS I). 

- Ampliar a abrangência do atendimento das Oficinas Terapêutica (público e 

número de OT). 

- Realizar educação permanente para a equipe e estimular a participação em 

cursos de capacitação sobre a temática correlativa, por exemplo, sobre 

alcoolismo e drogadição. 

- Organizar e/ou participar de eventos e/ou campanhas de sensibilização acerca da 

temática correlativa, por exemplo, Setembro Amarelo. 

- Confeccionar material de apoio para divulgação em campanhas. 

- Implantação da Saúde Mental nas equipes da Atenção Básica. 
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Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência 

Prestar o atendimento e/ou encaminhamento qualificado ampliando as ações e buscando 

a ampliação da oferta desses serviços. 

Metas 2018-2021 

- Implantar uma linha de cuidado à Pessoa Portadora de Deficiência. 

- Realizar triagem auditiva neonatal em 100% dos recém-nascidos. 

- Encaminhar para atendimento de referência os RN com alterações.  

- Manter e/ou melhorar o fluxo dos encaminhamentos de processo para os pedidos 

de órteses e próteses. 

- Procurar manter e/ou melhorar a acessibilidade dentro das UBS. 

- Ofertar, ampliar e ou implantar serviços de reabilitação, como Enfermagem, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Psicopedagogia e 

Psicologia, na atenção básica, de modo a acolher e promover a saúde da pessoa 

com deficiência. 

- Promover a capacitação, bem como a educação continuada dos da equipe 

multiprofissional. 

- Realizar ações de promoção e educação em saúde no que diz respeito à saúde 

das pessoas com deficiência. 

- Estimular e apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

 

Saúde da Criança/Linha de Cuidado da Criança 

 O objetivo principal é a redução da taxa de morbi/mortalidade infantil atendendo 

a saúde das crianças até 09 anos através de um atendimento humanizado e qualificado. 

Atualmente desenvolve suas ações em conformidade com a Rede Cegonha. 

Metas 2018 – 2021 

- Ampliar e aperfeiçoar ações de cuidado da criança. 

- Implantar uma linha de cuidado da criança. 

- Realizar investigação em 100% dos óbitos fetais e óbitos infantis em menores de 

cinco anos. 

- Ampliar e aperfeiçoar o seguimento municipal de egressos de UTI. 

- Implementar e/ou fortalecer o atendimento de puericultura através de 

agendamento em todas as unidades básicas.  
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- Monitorar e acompanhar os recém-nascidos que apresentam fatores de risco, 

através do contato com os agentes comunitários de saúde e equipe 

multidisciplinar. 

- Estimular o aleitamento materno exclusivo até, no mínimo, os seis meses de 

vida. 

- Promover a capacitação e a educação continuada dos profissionais da saúde. 

- Estimular e apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas na área infantil. 

- Integrar a saúde da criança com todas as áreas afins.  

 

Saúde do Adolescente 

A Saúde do Adolescente compreende a saúde integral dos adolescentes na faixa 

etária de 10 a 19 anos, desenvolvendo as ações da atenção básica articulada intra e 

intersetoriais e ampliar o acesso aos serviços.  

Metas 2018 – 2021 

- Atuar em conjunto com o programa PSE. 

- Entregar a Caderneta a todos os adolescentes através dos ESFs, UBS, ACS e 

Escolas. 

- Realizar atividades de sensibilização e qualificação dos profissionais de saúde 

para aderirem às ações direcionadas a esse público. 

- Disponibilizar e/ou ampliar o atendimento multiprofissional para esse público. 

- Buscar a reestruturação da equipe para melhorar essa política 

- Realizar atividades de sensibilização junto aos adolescentes na busca pelos 

serviços de saúde.  

- Ofertar as vacinas do calendário de vacinação e realizar a busca dos faltosos. 

- Realizar atividades de sensibilização dos profissionais de saúde para a utilização 

da caderneta do adolescente em todas as ações realizadas e nas consultas. 

- Reforçar ações preventivas de sexualidade saudável, abuso sexual, gestação, 

ISTs e abuso de drogas e violência. 

 

Programa Saúde na Escola (PSE) 

O PSE é uma estratégia de integração da saúde e da educação para o desenvolvimento 

da cidadania e qualificação das ações voltadas a esse público.  

Metas 2018 - 2021 

- Ampliar e aprimorar as ações. 
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- Realizar as adesões em tempo oportuno. 

- Elencar as equipes e escolas participantes de cada ciclo. 

- Realizar os registros das ações no sistema vigente. 

- Disponibilizar o encaminhamento e acompanhamento dos alunos com testes 

alterados. 

- Formação e integração da equipe multiprofissional e intersetorial. 

- Realizar ações de combate ao mosquito aedes aegypti em todas as escolas 

participantes do programa. 

- Realizar reuniões de planejamento e de avaliação das ações.  

 

Saúde da Mulher/Linha de Cuidado da Mulher 

Atenção a Saúde da Mulher visa qualificar a Atenção Básica no atendimento às 

mulheres em todos os ciclos de vida, especialmente na redução da mortalidade de 

mulheres e materna, por causas evitáveis, da violência contra a mulher e no combate ao 

câncer de mama e de colo do útero.  

Metas 2018–2021 

- Ampliar o acesso aos serviços de diagnósticos.  

- Implementar as atividades de educação em saúde para a mulher. 

- Facilitar o acesso dessa população aos serviços de saúde. 

- Ampliar as ações de rastreamento, diagnóstico precoce e tratamento do câncer 

de mama.  

- Ampliar as ações de rastreamento, diagnóstico precoce e tratamento do câncer 

de colo de útero. 

- Ampliar a oferta de consultas ginecológicas.  

 

Saúde do Homem/Linha Cuidado do Homem 

A Saúde do Homem visará facilitar e ampliar o acesso da população masculina ao 

serviço de saúde com o objetivo de reduzir as causas de morbi-mortalidade. 

Metas 2018-2021 

- Implementar as atividades de educação em saúde para o homem. 

- Favorecer a redução de agravos evitáveis e consequentemente proporcionar 

redução de gastos nos sistemas de saúde. 
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- Reestruturar os serviços de saúde tem em vista a melhoria das condições de 

saúde da população masculina dos 20 aos 59 anos como também facilitar o 

acesso dos mesmos aos serviços de saúde. 

- Adotar de estratégias visando a um maior engajamento do homem adulto nos 

serviços de saúde. 

- Aperfeiçoar os profissionais atendendo as necessidades e possibilidades que o 

dinamismo do cotidiano traz ao serviço. 

- Favorecer a captação e o estabelecimento do vínculo da população masculina 

com os serviços de saúde. 

- Organizar, qualificar e humanizar o ambiente de trabalho. 

- Estimular hábitos saudáveis de vida. 

- Sensibilizar o homem quanto à responsabilidade sobre sua própria saúde. 

- Estimular o auto-cuidado. 

- Engajar os homens nas consultas pré-natal, parto e serviços de contracepção 

(planejamento familiar). 

- Criar folders alusivos à Saúde do Homem. 

- Adotar campanhas em indústria/comércio e USB sobre a Saúde do Homem; 

- Criar Grupos de Pais em 3º turno. 

- Implantar acesso facilitado para o homem em todas UBS do Município 

(agendamento de consultas). 

- Ampliar o trabalho da saúde do homem nas empresas do Município no mês de 

novembro. 

- Estimular o Pai Presente. 

- Ampliação da licença paternidade no Município (Prefeitura) para 15 dias. 

- Implantar turno extra para atendimento ao homem trabalhador dos 20 aos 59 

anos. 

- Prestar assistência qualificada à população masculina, faixa etária dos 20 aos 59 

anos. 

- Sensibilizar as equipes de saúde quanto às políticas de saúde do homem. 

- Proporcionar acolhimento qualificado e com mão ampliada ao homem. 
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Saúde do Idoso/Linha de Cuidado do Idoso 

A Saúde do Idoso visa atender a saúde das pessoas com 60 anos ou mais para um 

envelhecimento com qualidade de vida. É importante o fortalecimento de várias linhas 

de cuidado da atenção básica.   

Metas 2018 – 2021 

- Implementar a entrega da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. 

- Sensibilizar o uso da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa pelas equipes e pela 

população. 

 

- Implantar e/ou implementar a linha de cuidado da Atenção Integral da Saúde da 

Pessoa Idosa.  

- Reestruturar os serviços de saúde tendo em vista a melhoria das condições de 

saúde da população idosa, como também facilitar o acesso dos mesmos aos 

serviços de saúde. 

- Sensibilizar e aperfeiçoar os profissionais atendendo as necessidades específicas. 

- Participar das ações da Semana do Idoso. 

- Implantar acesso facilitado para o idoso em todas UBS do Município. 

- Participar e apoiar as ações do Conselho do Idoso.  

 

Saúde Bucal 

As ações da saúde bucal visam reduzir os índices de cárie, doença periodontal, câncer 

bucal e fluorose em todas as faixas etárias através de ações de promoção, prevenção, 

recuperação e manutenção da Saúde Bucal. A Saúde Bucal atua de forma integrada com 

as demais políticas de saúde com ações e programas intra e intersetoriais.  

Metas 2018- 2021 

- Aprimorar as ações educativas e preventivas de Saúde Bucal. 

- Aumentar os Recursos Humanos. 

- Repor o quadro de funcionários administrativos. 

- Implantar a Saúde Bucal nos ESFs de forma gradual. 

- Criar o cargo de técnico em saúde bucal e contratar 3 profissionais. 

- Incrementar ações odontológicas direcionadas aos grupos prioritários. 

- Informatizar a recepção e os consultórios, com a utilização do PEC. 

- Continuar com o Programa Sorrindo para o Futuro e estender a mais escolas. 

- Participar dos encontros anuais do Programa Sorrindo para o Futuro e 

capacitações da área 
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- Providenciar material educativo para as campanhas de prevenção. 

- Adquirir equipamentos de multimídia para o Centro Odontológico. 

- Implantar a ação de aluno multiplicador em Saúde Bucal nas Escolas. 

- Estudar a viabilidade de uma Unidade Móvel. 

- Capacitar toda a equipe e ofertar testes rápidos anti HIV, hepatites  e sífilis na 

UBS.  

- Melhorar a biossegurança das unidades. 

- Assegurar o fornecimento de insumos, materiais de limpeza, biossegurança e 

consumo. 

- Garantir o acesso de usuários aos serviços de atenção secundária a terciária. 

- Realizar ações de valorização do profissional  

 

Alimentação e Nutrição 

A área de alimentação e nutrição desenvolve suas atividades em conjunto com a atenção 

básica para o fortalecimento da mesma. Deve abordar práticas alimentares adequadas e 

saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos 

agravos relacionados a alimentação e nutrição em todos os ciclos de vida. Também 

estão incluídos as atividades de acompanhamento e monitoramento do Programa Bolsa 

Família (PBF). 

Metas 2018- 2021 

- Manter as consultas individuais de Nutrição aos pacientes encaminhados pelos 

médicos. 

- Manter e estender para a noite as atividades de grupos de reeducação alimentar.  

- Estender o atendimento do profissional nutricionista através de palestras e 

trabalhos em grupos aos ESFs. 

- Ampliar os recursos humanos (equipe multiprofissional) para trabalhar com os 

grupos de auto-ajuda (Gestantes, reeducação alimentar, linha de cuidado do 

obeso..). 

- Manter consulta individual para cada paciente de processo de suplemento 

alimentar. 

- Ampliar o número de usuários acompanhados com avaliação de estado 

nutricional. 

- Aumentar o acompanhamento de famílias do Programa Bolsa Família (PBF) 

com perfil saúde.  
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- Manter e implementar a Linha de cuidado do paciente com sobrepeso e 

obesidade 

- Implementar a Rede Amamenta Alimenta Brasil 

- Aumentar o os cadastros e acompanhamentos do SISVAN e marcadores de 

Consumo Alimentar 

- Manter as campanhas semestrais do Programa Nacional de Vitamina A 

- Manter a participação ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

- Viabilizar capacitações ligadas a área terapia nutricional (suplementação). 

 

Prevenção e controle das IST, do HIV/AIDS 

Essa ação é pautada para pessoas que vivem com HIV/AIDS e ISTs buscando a redução 

da transmissão vertical do HIV e da sífilis, a melhoria do acompanhamento e tratamento 

adequado aos portadores de HIV, tratamento dos respectivos parceiros proporcionando a 

eles uma melhor qualidade de vida.  

Metas 2018 - 2021 

- Manter e/implementar as investigações de sífilis adquirida em gestante e sífilis 

congênita. 

- Realizar o teste rápido anti HIV e sífilis para triagem e diagnóstico.  

- Ampliar a oferta de teste rápido anti HIV e sífilis nos ESFs e UBS.  

- Encaminhar quando necessário aos centros de referência.  

- Distribuir os insumos de prevenção em todas as unidades e demais 

estabelecimentos do Município que solicitarem. 

- Sensibilizar os profissionais para trabalhar com o tema. 

- Realizar campanhas alusivas ao tema. 

- Sensibilizar para adesão ao tratamento.  

- Facilitar o acesso ao tratamento medicamentoso.  

- Criar material educativo para prevenção.  

- Facilitar o acesso aos insumos de prevenção. 

- Realizar atividades educativas extra muro. 

 

Linha de Cuidado da Doença Facilforme 

Essa política inclui a atenção às pessoas com a Doença Falciforme e outras 

hemoglobinopatias.  
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Metas 2018 - 2021 

- Implementar a linha de cuidado da pessoa com traço ou doença falciforme. 

- Sensibilizar os profissionais para trabalhar com o tema. 

 

Práticas Integrativas e Complementares 

As Práticas Integrativas e Complementares são ações do cuidado transversal podendo 

ser realizadas em todos os níveis de atenção e incorporadas nos diversos serviços de 

saúde. 

Metas 2018 – 2021  

- Implantar as Práticas Integrativas e Complementares – PICs, na Rede Municipal 

de Saúde. 

- Sensibilizar e capacitar os profissionais da área da saúde para o conhecimento 

das Práticas Integrativas e Complementares. 

 

Gestão em Saúde  

Diretriz: Modernizar a Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira com 

acompanhamento sistemático das políticas e de trabalho, assegurar as práticas legais de 

financiamento no SUS, bem como fortalecer e expandir a infraestrutura. 

Objetivo: Implantar e qualificar a gestão administrativa, de pessoal, de insumos, apoio 

logístico e de infraestrutura. 

 Metas 2018 - 2021 

- Manter e aprimorar o suporte à rede de informática. 

- Implantar e implementar um Sistema de Informação para Gestão em Saúde, 

interligando todos os serviços e unidades da Secretaria. 

- Adquirir e manter o quantitativo de equipamentos para informatizar as unidades. 

- Ampliar e renovar a frota de veículos.  

-  Buscar recursos financeiras nas esferas de governo. 

- Ampliar os recursos humanos multidisciplinar.  

- Ampliar a UBS do Bairro Progresso. 

- Gestionar junto MS e SSE recursos financeiros para construção e instalação do 

CAPS I. 

- Ampliar e manter a cobertura da Estratégia da Saúde da Família. 

- Ampliar, reformar o prédio do PAM, gestionar recursos financeiros junto ao MS, 

SSE. 
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- Reduzir o comprometimento financeiro com processos judiciais. 

- Manter atualizado no sistema de acompanhamento dos Sistemas de Saúde. 

- Implantar e implementar o Programa de Educação Permanente em Saúde. 

- Propiciar treinamento e capacitações a todos os funcionários dentro das áreas 

afins e/ou comum a todos.  

- Propiciar a participação da equipe nos encontros regionais e/ou afins.  

- Manter encontros mensais do Grupo Técnico da Atenção Básica. 

- Implantar o NUMESC. 

- Implantar um serviço de ouvidoria municipal.  

- Apoiar a ampliação dos serviços nas Linhas de Cuidado. 

- Implementar a Política Municipal de Promoção à Saúde do Trabalhador do SUS 

junto a Secretaria de Saúde. 

- Fiscalizar o cumprimento de todos os contratos da Secretaria com os prestadores 

de serviço. 

- Monitorar o fluxo de oferta e demanda dos serviços.  

-  Realizar Conferências de Saúde juntamente com o Conselho Municipal de 

Saúde. 

- Participar de Conferências Regionais, Macrorregionais, Estaduais e Nacionais.  

- Manter participação na Comissão CIR, Pactuações e construção de Plano de 

Ação Regional. 

- Apoiar as atividades do Conselhos Municipais de Saúde. 

 

Controle Social (Conselho Municipal de Saúde) 

Metas 2018 - 2021 

- Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias; 

- Realizar Conferência Municipal de Saúde; 

- Participar das Conferências Regionais, Macro Regionais, Estaduais e Nacionais; 

- Promover e participar de capacitações para Conselheiros Municipais de Saúde; 

- Organizar e participara de Plenárias de temas relevantes; 

- Avaliar, aprovar e monitorar planos e programas desenvolvidos pela Saúde no 

Município; 

- Emitir pareceres e resoluções de aprovação de Planos e Programas 

desenvolvidos no Município; 

- Implementar a Comissão de Ouvidoria; 
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- Realizar a escolha da Mesa Diretora do Conselho, bem como das respectivas 

comissões conforme regimento; 

- Emitir recomendações de ações a partir de temas que se fizerem urgentes e/ou 

necessários para atender as demandas. 

 

Educação em Saúde  

Diretriz: Incentivo às ações de educação e pesquisa em saúde, contribuindo na 

qualificação dos profissionais e do Sistema Único de Saúde.  

Objetivo: Fortalecer as práticas de Educação Permanente em Saúde no SUS.  

Meta 2018 – 2021 

- Manter adesão ao programa de Educação Permanente. 

-    Constituir o Grupo Técnico Municipal. 

-    Definir as ações em documentação específica a serem realizadas de acordo com 

o período estipulado pelo programa. 

- Viabilizar treinamentos ofertados a todos os funcionários dentro das áreas afins 

e/ou comum a todos.  

 

5. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento compreende o acompanhamento regular das metas e 

indicadores, que expressam as diretrizes e os objetivos em um determinado período. A 

avaliação envolve a apreciação dos resultados obtidos, considerando um conjunto amplo 

de fatores, consiste na emissão de juízo de valor sobre as características, a dinâmica e o 

resultado de programas e políticas.  

Todos os indicadores pactuados serão apurados e avaliados anualmente e seus 

resultados estarão no Relatório Anual de Gestão, a ser enviado ao Conselho de Saúde 

até 30 de março do ano subsequente ao da execução financeira, conforme artigo 36, § 1º 

da Lei Complementar nº 141/2012. 

O processo de monitoramento e avaliação nos municípios deve privilegiar a 

utilização das ferramentas de apoio legalmente instituídas pelo sistema de planejamento 

do SUS. A cada 4 meses, através do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 

(RDQA), e anualmente por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG), elaborados 

através do Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SargSUS). O 

acompanhamento e avaliação de processos de trabalho são desenvolvidos conforme 

programação dentro das diretorias e com objetivos específicos de modo a identificar 
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desvios e possibilitar correções/intervenções. A avaliação de resultados é feita dentro do 

que é estabelecido nos programas de atenção à saúde e principalmente a partir dos 

indicadores do Plano Municipal de Saúde 2018-2021. 

O acompanhamento e avaliação do Plano deverá ser realizada por meio de 

reuniões ampliadas com todos coordenadores, assessores e controle social. O 

instrumento para avaliação será a Programação Anual de Saúde e as respectivas ações 

pactuadas para o alcance dos objetivos propostos. A realização das audiências públicas 

apresentará os dados quantitativos e financeiros quadrimestralmente para a população. 

O Relatório Anual de Gestão apresentará a consolidação dos dados e análise dos 

resultados alcançados. 

A prática da avaliação e monitoramento no Sistema Único de Saúde vem sendo 

aperfeiçoada dentro da rotina dos serviços de forma sistemática incorporando 

conhecimento pré-existente, adequando programas às particularidades locorregionais 

para se tornar efetivo instrumento de planejamento das ações de saúde e proporcionando 

melhor utilização dos recursos financeiros. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do conjunto de ações estabelecidas nesse Plano Municipal 

de Saúde para o período de 2018 a 2021 deverá garantir o alcance das metas para a 

melhoria da saúde da população. As diretrizes, objetivos, metas e ações propostas tem 

se baseado na necessidade de compatibilizar as propostas da Conferência Municipal de 

Saúde além de outras conferências setoriais, as definições das políticas ministeriais e 

estaduais, demandas locais, análises técnicas e proposições do próprio serviço dentro 

dos limites orçamentários e financeiros e a legislação vigente.  

A humanização é uma importante ferramenta para auxiliar na reorganização e 

reestruturação do processo de trabalho, valorizando a construção de espaços coletivos 

de mobilização de gestores, trabalhadores e usuários do SUS.  

O resultado final a ser alcançado dependerá de determinantes da saúde dentro da 

conjuntura política e econômica. As programações anuais de saúde deverão detalhar, 

ajustar e redefinir as ações estabelecidas nesse Plano Municipal de Saúde buscando o 

aperfeiçoamento do serviço de saúde para o alcance das metas com o devido 

acompanhamento do Conselho Municipal de Saúde. 

Após a aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde, este Plano substituirá o 

Plano Municipal de Saúde 2014-2017. 
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