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O presente Plano é mais um passo 

no planejamento e fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde em Arroio dos 
Ratos, dando ênfase à Atenção Primária à 
Saúde e às Redes de Atenção Integral à 
Saúde.  

 
 
 
 
 

 
 “Ninguém está proibido de fazer 
melhor do que eu.” 
                    Martinho Lutero  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Brightpinkhibiscus.jpg


 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
  “ARROIO DOS RATOS EM 1º LUGAR”  

Gestão 2017/2020  

Rua Roberto Cardoso, 659 – CEP: 96740-000 – CNPJ 88.363.072/0001-44 
Email – saúde@arroiodosratos.rs.gov.br         Visite nosso site: www.arroiodosratos.rs.gov.br 

_ 

 
 

PREFEITO 
 

LUCIANO LEITES ROCHA 
 
 

VICE-PREFEITO 
 

JOSÉ OLAVO TRÄSEL 
 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

RICARDO PIRES 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

PEDRO BECKENKAMP DE MOURA (Presidente) 
 
 

APOIADORES: 
 

EQUIPE TÉCNICA DA 2ª. CRS – COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
 

REGIÃO 9 
 
 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

CARINA DE SOUZA ROLIM REZENDE (Enfermeira) 
 

MÔNICA MATIAZO PINHATTI (Administrativo) 
 
 

E-MAIL PARA CONTATO ELETRÔNCO 
 

saude@arroiodosratos.rs.gov.br 
 
 

SITE DO MUNICÍPIO 
 

www.arroiodosratos.rs.gov.br 
  

http://www.arroiodosratos.rs.gov.br/


 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
  “ARROIO DOS RATOS EM 1º LUGAR”  

Gestão 2017/2020  

Rua Roberto Cardoso, 659 – CEP: 96740-000 – CNPJ 88.363.072/0001-44 
Email – saúde@arroiodosratos.rs.gov.br         Visite nosso site: www.arroiodosratos.rs.gov.br 

_ 

SUMÁRIO 
 
 Apresentação                                                                                                  07 
1. Introdução 09 
    1.1 A História do Município 09 
    1.2 Localização 

1.3 Limites                                                                                                    
1.4 Aspectos Demográficos 
1.5 Densidade Demográfica 

09 
10 
11 
12                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Eventos Populacionais 12 
3. Aspectos Sócios – Econômicos e de Infraestrutura 13 

3.1 Atividade econômica e de organização social 13 
3.2 Índice de emprego 14 
3.3 Renda familiar média 14 
3.4 Grupos sociais organizados e entidades existentes 15 

4. Educação 16 
4.1 Rede de Ensino Pública e Privada Ensino Fundamental e Médio 16 
4.2 Número de alunos matriculados 2017 17 
4.3 Taxa de Alfabetização % e Analfabetos 17 

5.  Aspectos Gerais com Abrangência Rural e Urbana 18 
5.1. Abastecimento de água, luz e saneamento básico 18 
5.2. Resíduos 18 
5.3. Habitação 18 

6. Identificação, Endereços e Telefones  19 
6.1 Secretaria Municipal de Saúde e Farmácia Básica 19 
6.2 Das Unidades Básicas de Saúde 19 
6.3 Clínica de Fisioterapia 19 
6.4 Serviços de Urgência e Emergência  19 

7. Horário de Atendimento das Unidades de Saúde 20 
8. Atividades Desenvolvidas na Secretaria de Saúde e Áreas Afins 20 

8.1 Cartão Nacional de Saúde 20 
8.2 Farmácia Popular 20 
8.3 Eletro-Cardiograma 21 
8.4 RX 21 
8.5 Autorização de Internação Hospitalar 21 
8.6 Atendimento Oftalmológico 21 
8.7 Serviços de Urgência e Emergência  21 

9. Dos Profissionais da Saúde Municipal  22 
9.1 Profissionais que atuam na Estratégia da Saúde da Família  23 
9.2 Profissionais que atuam na Vigilância Ambiental e Sanitária  24 
9.3 Profissionais que atuam na Vigilância Epidemiológica 24 
9.4 Especialistas que atuam na Estratégia de Saúde da Família 24 
9.5 Setor de Fisioterapia 24 
9.6 Assistência Farmacêutica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            24 
9.7 Serviços Especializados de Atenção à Saúde e Transporte       25 
9.8 Programa Primeira Infância Melhor (PIM) 25 

10. Características Gerais do Município  25 
10.1 Investimento em Saúde 25 

11. Situação Problema e Oportunidade 26 
11.1 A Situação Problema 26 
11.2 Principais Dificuldades Encontradas no Município  27 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
  “ARROIO DOS RATOS EM 1º LUGAR”  

Gestão 2017/2020  

Rua Roberto Cardoso, 659 – CEP: 96740-000 – CNPJ 88.363.072/0001-44 
Email – saúde@arroiodosratos.rs.gov.br         Visite nosso site: www.arroiodosratos.rs.gov.br 

_ 

 
11.3 A Oportunidade 27 
11.4 Valores 

12. Objetivos 
28 
29 

12.1 Objetivo Geral  29 
12.2 Objetivos específicos 30 
12.3 Os dez mandamentos do bom administrador público 31 
12.4 Método do PDCA 32 

13 Diagnóstico Situacional  34 
13.1 Informações  34 
13.2 Outros Profissionais 35 
13.3 Atendimento Especializado  35 

14. Atividades Desempenhadas na Estratégia da Saúde da Família 35 
14.1 Grupos em andamento 37 
14.2 Eventos Realizados anualmente 38 
14.2.1 Dia da Saúde da Mulher 38 
14.2.2 Saúde do Homem 40 
14.2.3 Dia da Prevenção do HIV/Aids e demais DST(s) 41 
14.2.4 Semana de Prevenção ao Suicídio 42 
14.3 Reuniões 43 
14.4 Saúde Bucal 44 
14.5 Fonoaudiologia 45 
14.6 Psicologia  45 
14.7 Serviço Social 47 
14.8 Ações Frequentes do Serviço Social na SMS 48 

15. Vigilância Sanitária e Epidemiológica 49 
15.1 Vigilância Sanitária 49 
15.2 Vigilância Ambiental 51 
15.3 Vigilância Epidemiológica 52 
15.3.1 Atividades desenvolvidas no setor 52 
15.3.2 Doenças Transmissíveis 53 
15.3.3 Coqueluche  54 
15.3.4 Meningite  54 
15.3.5 Doenças Exantemáticas 54 
15.3.6 Hanseníase 55 
15.3.7 Hepatites 55 
15.3.8 Leptospirose 55 
15.3.9 Dengue 56 
15.3.10 Tuberculose 56 
15.3.11 HIV/AIDS 57 
15.3.12 Sífilis 58 
15.3.13 Distribuição das Bolsas de Colostomia 58 
15.3.14 Receituários Especiais 58 
15.3.15 Exames Citopatológicos e Biópsia 59 

16. Nutrição 59 
16.1 Ações desenvolvidas pela Política de Saúde Nutricional 59 

17. Fisioterapia 60 
18. Farmácia Básica 60 
19. Serviços Especializados em Saúde   61 

19.1 Consultas Especializadas 61 
19.2 Apoio Diagnóstico 62 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
  “ARROIO DOS RATOS EM 1º LUGAR”  

Gestão 2017/2020  

Rua Roberto Cardoso, 659 – CEP: 96740-000 – CNPJ 88.363.072/0001-44 
Email – saúde@arroiodosratos.rs.gov.br         Visite nosso site: www.arroiodosratos.rs.gov.br 

_ 

20. Transporte 62 
21. Implantação da Saúde Prisional 63 

22. Programa Primeira Infância Melhor e Criança Feliz 63 

Mensagem Final 66 

Referências 67 

  



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
  “ARROIO DOS RATOS EM 1º LUGAR”  

Gestão 2017/2020  

Rua Roberto Cardoso, 659 – CEP: 96740-000 – CNPJ 88.363.072/0001-44 
Email – saúde@arroiodosratos.rs.gov.br         Visite nosso site: www.arroiodosratos.rs.gov.br 

_ 

 
 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 

O Plano Municipal de Saúde de Arroio dos Ratos se fundamenta na 

elaboração de metas realizáveis dentro da nossa habilitação, que é a Atenção 

Básica, que será de indubitável utilidade aos usuários do processo ao atendimento 

às necessidades dos munícipes, com o firme propósito de atender à demanda 

crescente, auxiliando a administração pública municipal a atender aos interesses 

da coletividade, realizando uma gestão administrativa dentro dos princípios 

constitucionais, onde a moralidade, a responsabilidade e a competência 

evidenciam um comportamento não apenas necessário, mas também probo.  

 

Sendo a missão proporcionar acessibilidade à saúde dos usuários e à 

prática na humanização do atendimento, atuando dentro dos princípios legais, 

cultivando a transparência e a ética, assegurando os direitos igualitários previstos 

na legislação, o Plano Municipal de Saúde, com aprovação do Senhor Prefeito 

conforme dispõe a Lei Orgânica 1, é definido por objetivos claros e realizáveis, 

gerenciando as atividades para termos uma qualidade assegurada, buscando o 

resultado esperado.  

 

Para que isso aconteça será necessário o comprometimento de todos nas 

ações preventivas buscando a melhoria contínua, oportunizando o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, 

com diretrizes para melhoria de desempenho de toda a equipe envolvida no 

processo de acolhimento ao cidadão, através de uma abordagem sistêmica de 

gestão e com o comprometimento e monitoramento do Conselho Municipal de 

Saúde2. 

 

Tendo como objetivo principal a articulação das políticas públicas no sentido 

de melhoria da qualidade de vida e da saúde dos munícipes, busca-se uma 

sistematização definida, entendendo e atendendo os requisitos de desempenho e 

eficácia do processo de atendimento, acolhimento e humanização da população.  

 

 
 

                                                           
1
Artigo 54 – Compete privativamente ao Prefeito: 

VI – Dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal na forma da Lei. 

 
2
 Lei Federal nº. 8.142, de 28-12-1990 – Artigo 1º. Inciso 2º. O Conselho de Saúde em caráter permanente e 

deliberativo, órgão colegiado composto por representante do governo, prestadores de serviço, profissionais de 

saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos econômicos financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe 

do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 
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 1. Introdução 

 

1.1 A História do Município 

 

Arroio dos Ratos é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul 

que, graças ao seu solo, é conhecido nacionalmente como o berço da Indústria 

Carbonífera e também como a Capital Nacional da Melancia. 

O município localiza-se a 55 quilômetros de Porto Alegre, a leste do Estado, 

sendo cortado pela Rodovia Osvaldo Aranha, popular BR-290 (um dos célebres 

caminhos do Mercosul), fazendo-se integrante da região geoeconômica da Metade 

Sul. 

Com uma área total de 425,9 km² e uma população estimada de 14.255, de 

acordo com o censo do IBGE, Arroio dos Ratos apresenta um dos menores índices 

de densidade demográfica da Região Carbonífera, diferente da realidade 

encontrada nos tempos áureos da extração do carvão mineral, quando neste 

mesmo município, foi aberta a primeira mina de carvão da América Latina, em 

1853, por James Johnson. Também nesta época houve a visita da Princesa Izabel 

para inauguração do primeiro poço de extração de carvão mineral, pioneirismo que 

consagrou Arroio dos Ratos como berço da Indústria Carbonífera Nacional. 

Por décadas, Arroio dos Ratos foi o principal pólo da indústria carbonífera do 

Brasil e forneceu, por muitos anos, o carvão queimado pela Usina do Gasômetro 

de Porto Alegre, sendo então um dos principais responsáveis pela energia usada 

pela capital do Rio Grande do Sul. Entretanto, a escassez e desvalorização do 

minério como fonte energética, deu fim à hegemonia deste ramo e levou o 

município a buscar novas atividades econômicas, tais como a pecuária e a 

agricultura. Este último meio econômico recoloca o município de Arroio dos Ratos 

em evidência no país, através da produção relevante da melancia, recebendo o 

título de Capital Nacional da Melancia. Anualmente, o município celebra a safra da 

fruta mais característica da Região Carbonífera com a tradicional Festa da 

Melancia de Arroio dos Ratos. 

O município completou 50 anos de emancipação política e vem colaborando 

no crescimento social, econômico e cultural do estado e do país. Arroio dos Ratos 

foi emancipado em 28 dezembro de 1964 e até então era chamado Vila de São 

Jerônimo. 

  
1.2 Localização  

 

Estado/ Região/ Município: 

     Estado do Rio Grande do Sul. 

      Microrregião de São Jerônimo. 

      Município de Arroio dos Ratos- RS 
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Figura 1- Mapa de Localização de Arroio dos Ratos no Rio Grande do Sul 

 

1.3 Limites/ localização/ Rodovias:  

 

Fazendo parte da região Geoeconômica Centro-Sul do estado, a cidade 

limita-se a Norte com Charqueadas, a Sul com Barão do Triunfo, a Noroeste com 

São Jerônimo e a Leste com Mariana Pimentel e Eldorado do Sul. 

Arroio dos Ratos localiza-se à leste do Rio Grande do Sul, fazendo parte da 

Região Metropolitana de Porto Alegre, caminho do Mercosul. 

Está situado a 55 Km de Porto Alegre e o acesso à cidade se dá por meio de 

duas rodovias principais: a BR 116 e a BR 290. A cidade está situada à margem 

direita da BR 290, sentido capital-interior, com acesso pelo pórtico central, na 

Avenida João Pereira da Silva e pela Avenida Amadeu Dalbem. No sentido Norte, 

encontra-se o acesso a Charqueadas (23km) e São Jerônimo (15km), e também a 

General Câmara, Triunfo e à rodovia BR 386. 
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1.4. Aspectos Demográficos: 
 
            População:  
 
Tabela 1 
 
Zona            homens          mulheres 
Urbana            6270               6686 
Rural                 365                 285 
Total                6635               6971 
 
 
 
Totalizando 12956 na zona Urbana e 650 na zona Rural, contabilizando 13606 

moradores no município. 
 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 
 
População Carcerária 666 detentos. Todos homens. (Dados coletados 

diretamente na fonte em 23/10/2017) 
 
Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade. 
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Tabela 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Densidade Demográfica 

 

31,94 habitantes por Km² 

 

2.  Eventos Populacionais: 

 

Em Arroio dos Ratos acontece, esporadicamente, a tradicional Festa da Melancia, 

onde são realizadas atividades tais como: mostra de produtos coloniais, trabalhos 

artesanais, atividades esportivas, shows culturais e musicais vindos de todas as 

partes do Estado. Acontece também a exposição e venda de equipamentos 

  Homens Mulheres  

Mais de 100 anos 
 

0,0% 0,0% 1 

95 a 99 anos 1 0,0% 0,0% 5 

90 a 94 anos 5 0,0% 0,1% 18 

85 a 89 anos 19 0,1% 0,4% 54 

80 a 84 anos 63 0,5% 0,7% 91 

75 a 79 anos 114 0,8% 1,2% 160 

70 a 74 anos 165 1,2% 1,5% 206 

65 a 69 anos 206 1,5% 1,7% 228 

60 a 64 anos 321 2,4% 2,2% 305 

55 a 59 anos 351 2,6% 3,0% 413 

50 a 54 anos 439 3,2% 3,5% 480 

45 a 49 anos 498 3,7% 3,6% 495 

40 a 44 anos 457 3,4% 3,5% 475 

35 a 39 anos 445 3,3% 3,5% 477 

30 a 34 anos 491 3,6% 3,5% 483 

25 a 29 anos 501 3,7% 3,8% 521 

20 a 24 anos 492 3,6% 3,8% 518 

15 a 19 anos 547 4,0% 4,0% 547 

10 a 14 anos 629 4,6% 4,4% 594 

5 a 9 anos 479 3,5% 3,3% 455 

0 a 4 anos 412 3,0% 3,3% 445 

Fonte: IBGE- Censo Demográfico 2010 pesquisado em 23/10/2017 
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agrícolas, dando oportunidade aos talentos da terra, não podendo faltar vários 

produtos feitos com a melancia, assim como a distribuição da mesma ao público. 

Geralmente, em fevereiro, temos a muamba e o carnaval onde os foliões de 

várias regiões do Estado vêm acompanhar os desfiles das escolas de samba, 

realizados há mais de 60 anos, contando com a participação de blocos 

carnavalescos tradicionais da cidade. 

No mês de abril, em comemoração ao aniversário do município é realizada a 

Gincana Municipal, que envolve equipes e público em geral. 

Em maio acontece a Festa em homenagem ao Dia do Trabalhador, que 

conta com apresentações artísticas e culturais. 

Nos meses de junho e julho as escolas fazem as Festas Juninas, com 

produtos temáticos, dança e apresentações. 

Ainda no primeiro semestre acontecem os JEARs – Jogos Estudantis de 

Arroio dos Ratos. 

No mês de agosto contamos também com o Festcarbo – Festival de Teatro 

da Região Carbonífera – que movimenta a população do município e dos 

arredores, com apresentações gratuitas de grupos de teatros de toda região, 

estado e, há dois anos, conta com a participação de cidades oriundas de outros 

países. 

Em setembro temos as comemorações da Semana da Pátria, onde há 

desfile das escolas e entidades, no dia 07 de setembro. De 13 a 20 de setembro 

temos a Semana Farroupilha, quando os tradicionalistas movimentam a cidade 

com a busca da Chama Crioula, culminando no dia 20 com o desfile dos 

cavalarianos e o apagamento da chama. 

No mês de outubro temos a festa de Nossa Senhora Aparecida, com a 

procissão, é um evento que movimenta muitos fiéis. Também neste mês acontece 

a Feira Municipal do Livro, na praça Naro Pereira da Silva, com atrações musicais, 

teatrais e a presença de vários autores. 

Desde a metade do século passado é realizado em nosso município a festa 

em homenagem à Santa Bárbara, protetora dos mineiros e padroeira do município, 

que ocorre no dia 4 de dezembro. 

 

 

3. Aspectos Sócios – Econômicos e de Infraestrutura 

 

3.1 Atividade econômica e de organização social: 

 

A principal atividade econômica do Município de Arroio dos Ratos baseia-se 

principalmente na agricultura, especialmente na produção de madeira e melancia, 

ostentando o título de “Capital Nacional da Melancia”. 

O município estruturou seu distrito industrial de 70 hectares, para receber 

empresas das mais diversas áreas. 
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Conta com 740 Unidades Econômicas devidamente licenciadas, dentre 

empresas, prestadores de serviços e micro empreendedores individuais. 

Arroio dos Ratos também é considerado Cidade Dormitório, pela 

proximidade com a capital e uma melhor qualidade de vida para seus munícipes. 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2015.  

 

3.2. Índice de emprego: 

 

Estima-se que, segundo IBGE censo demográfico 2010, 6,493 (seis mil 

quatrocentos e noventa e três) pessoas residentes no município com 16 anos ou 

mais de idade, são economicamente ativas e ocupadas, destas 2.154 pessoas 

possuem algum tipo de deficiência seja mental ou intelectual, moderada ou severa.  

E as demais 5.859 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove) moradores não 

possuem rendimento. 

 

Fonte: IBGE Censo Demográfico 2010. Dados coletados em 23/10/2017 

 

3.3. Renda familiar média: 

 

Famílias residentes x rendimento mensal per capta por família. 
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Temos um total de 3,886 (três mil oitocentos e oitenta e seis) famílias, sendo 

999 (novecentas e noventa e nove) famílias com rendimento até ½ de salário 

mínimo, 546 (quinhentos e quarenta e seis) famílias até um salário mínimo, ou seja, 

39,75% de nossas famílias vive com renda per capta de até um salário mínimo 

mês.  

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

3.4. Grupos sociais organizados e entidades existentes: 

 

Órgãos Fiscalizadores: 

Conselho Municipal de Saúde 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 

Conselho Municipal do Idoso 

Conselho Municipal de Educação 

Conselho Municipal do Meio Ambiente 

Conselho Municipal da Agricultura 

 

Clubes e serviços: 

Clube de Mães Princesa Isabel 

Clube de Mães Nossa Senhora Aparecida 

Clube de Mães Vila Nova 

Clube de Mães Santa Rita 

 

Associações de Bairros 

Associação de Moradores do Bairro Centro-Baixo 

Associação de Moradores Rincão dos Américos 

Associação de Moradores do Alto da Bela Vista 

Associação de Moradores da Vila Poço Três 

Associação de Moradores Nossa Senhora Aparecida 

Associação de Moradores Vila São Cristóvão 

Associação de Moradores do Bairro Santa Barbara 

Associação de Moradores do Faxinal 

Associação de Moradores Vila Princesa Isabel 

Associação de Bairro São Martinho 

Associação Comunitária da Vila Santa Isabel 
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Entidades Sindicais 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

Sindicato Rural 

Sindimar Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais 

Sindicado dos Mineiros 

Sindicato dos Lojistas 

 

Clubes Sociais: 

Sociedade Última Hora 

Sociedade Harmonia 

CTG David Canabarro 

CTG Tropilha Crioula 

 

Grupo de Ação Social e Auto-Ajuda: 

Associação Alcoólicos Cara Limpa 

Projeto Social Resgate 

Grupo Terceira Idade 

APAE Associação de Pai e Alunos Excepcionais 

Casa de Passagem Dona Laura 

Obra Social 

CRAS Centro de Referência da Assistência social (Casa das Famílias) 

Sec. Cidadania e Assistência Social  

ONG Ebenezer 

 

4.  Educação 

 

4.1. Rede de Ensino Pública e Privada de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio. 

 

Arroio dos Ratos possui três estabelecimentos de Educação Infantil, seis 

estabelecimentos de Ensino Fundamental Público Municipal, dois de Ensino 

fundamental Estadual, sendo um destes também de Ensino Médio, um de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio Particular e um estabelecimento de 

Educação Especial. 
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Em 2012 tínhamos 135 docentes, sendo 18 na escola privada, 38 na escola 

estadual e 79 nas municipais. No ensino médio 41 docentes assim distribuídos: 12 

na escola privada, 29 na escola estadual e 29 nas escolas públicas municipais. No 

pré-escolar eram 12 docentes. Neste ano, o município contou com 09 escolas, em 

um total de 1982 alunos assim distribuídos: no ensino fundamental privado 178 

alunos, no estadual 596, no municipal 1208; no ensino médio um total de 468, 

sendo na escola privada 67 e na estadual 401 alunos; na pré-escola pública 177 e 

na privada 30 alunos. 

 

Fonte: (1) Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2012. 

 

 

4.2. Número de alunos matriculados 2017 

 

Temos um número total de 3123 alunos matriculados no Município, assim 

distribuídos:  

 

Tabela 3 

 

 Ensino Público 

Municipal 

Ensino Público 

Estadual 

Ensino Privado- 

CNEC 

  Ligia  Couto   

Educação Infantil 585   55 alunos 

Ensino Fundamental 1235 236 249 194 alunos 

Ensino Médio   338 43 alunos 

Ensino Médio Técnico     19 alunos 

EJA Fundamental   86  

EJA Médio   83  

 

Dados coletados na SMEC, Escolas Estaduais e Escola Privada do município no 

mês de Novembro de 2017, sobre alunos matriculados no ano corrente. 

 

 

Contamos também com a APAE, onde são atendidos 72 alunos nos turnos 

manhã e tarde. Os residentes no município possuem a opção de aperfeiçoar-se 

através da Universidade Aberta do Brasil - UAB, no momento com 199 alunos.  
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4.3 Taxa de Alfabetização % e Analfabetos 

 

Tabela 4 

 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, total, 
alfabetizadas e taxa de alfabetização 

Pessoas de 15 anos 
ou mais de idade, 
total, analfabetas e 
taxa de alfabetização 

Município 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade Homens Mulheres 

Total Alfabetizadas 
Taxa de 
alfabetização 
(%) 

Analfabetos 
(%) 

ARROIO 
DOS 
RATOS 

13.606 11.750 86,36% 
301 391 

 
5,09% 

DETENTOS  666  

TOTAL 14.272 
 

Fonte: IBGE Censo demográfico 2010 pesquisado em 31/10/2017 

 

5.  Aspectos Gerais com Abrangência Rural e Urbana 

 

5.1. Abastecimento de Água, Luz e Saneamento Básico 

 

A água que abastece a Área Urbana do município provém do arroio e é 

tratada e distribuída pela CORSAN. Na área rural, onde não há rede geral de 

abastecimento de água, ela é obtida através de poço artesiano ou vertente. 

Temos 5.468 unidades de economias ativas abastecidas com água 

encanada, destas, 5099 são residências particulares. 

Dos munícipes, um total de 12.848 da área urbana, têm rede geral de 

distribuição de água, energia elétrica e banheiro, mas não possui rampa de acesso 

para cadeirantes, apenas 45 resistências das 5.468 possuem as referidas rampas. 

 Fonte: IBGE Censo 2010, Pesquisado em 31/10/2017 

 

5.2. Resíduos 

 

Na grande maioria das ruas é feita a coleta de lixo, mas ainda não dispomos 

de coleta seletiva no município, a separação é feita por alguns catadores na rua. 

A coleta dos resíduos sólidos urbanos é feita em todo o perímetro municipal, 

pela prefeitura e depositada em aterro sanitário licenciado, localizado no município 
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de Minas do Leão, através de contrato de destinação final. Os resíduos 

classificados como contaminados e perfurocortantes gerados nos estabelecimentos 

de saúde no município, são separados, armazenados e destinados 

adequadamente, conforme contrato com empresa terceirizada. 

 

 

5.3. Habitação 

 

Segundo dados do IBGE (Contagem da População 2010) somam 13.606 os 

moradores. Destes, 12.956 estão localizados em Área Urbana e 650 em Área 

Rural.  

Desse total 12.708 moradores não possuem rampa para cadeirante, dado 

esse significativo tendo em vista a acessibilidade de toda população que tem algum 

tipo de necessidade especial, apenas 49 residências possuem rampa de acesso, 

os demais não informaram. 

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010, dados coletados em Outubro 2017 

  

6. Identificação, Endereços e Telefones (código de área – 51) 

 

6.1 Secretaria Municipal de Saúde e Farmácia Básica 

 

Tabela 5 

Identificação Telefone Endereço Bairro 

Secretaria Municipal de Saúde 
3656-3240 
3656-1252 
3656-3688 

Rua Roberto Cardoso, 659 
Santa 
Bárbara 

Farmácia Básica 3656-1550 Rua Roberto Cardoso, 659 
Santa 
Bárbara 

 

6.2 Das Unidades Básicas de Saúde 

Tabela 6 

Identificação Telefone Endereço Bairro 

ESF I – Noé Viriato dos Santos. 3656-2062 
Largo do Mineiro, nº. 

112 
Centro 

ESF II – Enf. Miguel Florkosvski 3656-4084 
Av. João Pereira da 

Silva, nº. 1142 
Nossa Senhora 

Aparecida 

ESF III – Dr. Aurélio Ariza 3656-2050 
Travessa Manoel 

Lague, S/N 
Santa Bárbara 
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ESF IV – Dr. Tirteu Castro de 
Castro 

3656-4042 
Rua Antônio Fidelis 

dos Santos, nº. 1125 
São Cristóvão 

 

6.3 Clínica de Fisioterapia 

 

           Tabela 7 

Identificação Telefone Endereço Bairro 

Fisioterapia 3656-3950 
Joaquim Vicente Maia, 

nº. 865, Prédio 01 
Centro 

 

6.4 Serviço de Urgência e Emergência  

 

Tabela 8 

Identificação Telefone Endereço Bairro 

Instituto de Saúde e Vida 
(ISEV) 

3656-3003 
980255379 

Rua Dr. Roberto 
Cardoso, 586 

Santa Bárbara 

 

 

7. Horário de Atendimento das Estratégias de Saúde da Família 

 

Horário de atendimento dos ESF(s), da Clínica de Fisioterapia e Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Manhã: das 08h00 às 12h00 e Tarde: das 13h00 às 17h00 

 

Plantão Odontológico: de segunda à quarta-feira, das 17h00 às 22h00. 

 

Horário de atendimento Farmácia Básica: das 08h00 às 22h00 (sem fechar 

ao meio-dia). 

 

8. Atividades Desenvolvidas na Secretaria de Saúde e Áreas Afins 

  

8.1 Cartão Nacional de Saúde: 

 

O “Cartão do SUS” até meados de abril de 2015 era confeccionado 

exclusivamente na Secretaria Municipal de Saúde. Com a implantação da 

informatização em todos os ESF(s), o cadastramento dos usuários no Sistema 

Único de Saúde – SUS passou a ser feito também nessas unidades, fornecendo na 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
  “ARROIO DOS RATOS EM 1º LUGAR”  

Gestão 2017/2020  

Rua Roberto Cardoso, 659 – CEP: 96740-000 – CNPJ 88.363.072/0001-44 
Email – saúde@arroiodosratos.rs.gov.br         Visite nosso site: www.arroiodosratos.rs.gov.br 

_ 

hora o Cartão Nacional de Saúde, que é um facilitador para o aumento da 

eficiência no atendimento direto ao usuário, conforme prevê a Portaria MS/GM nº. 

017/2001. 

8.2 Farmácia Popular: 

 

É um programa do Governo Federal que tem como objetivo ampliar o acesso 

da população aos medicamentos considerados essenciais ao tratamento de 

doenças com maior ocorrência no país. A expansão do programa visa oferecer 

alternativas de acesso à assistência farmacêutica, promovendo a integralidade do 

atendimento à saúde. Uma das principais finalidades do programa é beneficiar as 

pessoas que têm dificuldades para realizar o tratamento por causa do preço dos 

medicamentos. 

Em nosso município existem 07 farmácias, sendo que 06 destas dispõem do 

Programa do Governo Federal, para o acesso aos medicamentos considerados 

essenciais. 

 

8.3 Eletro-Cardiograma: 

 

São oferecidos pelo município 60 exames de ECG – Eletro-Cardiograma, por 

mês, realizados com aparelho próprio, por uma auxiliar de enfermagem, servidora 

da prefeitura. O laudo do exame é feito por um profissional de empresa 

terceirizada, sendo repassado para a Secretaria de Saúde, que se responsabiliza 

pela entrega. 

 

8.4 RX: 

 

São liberados 290 exames de Raio X, no ISEV – através convênio com 

Município. 

 

8.5 Autorização de Internação Hospitalar: 

 

Nosso município recebe uma cota do Estado de 79 AIHs – (Autorização de 

Internação Hospitalar) por mês, para as internações que não são realizadas nos 

municípios de: São Jerônimo, Santa Cruz, São Sebastião do Caí, Montenegro e 

etc. 

 

8.6 Atendimento Oftalmológico: 

 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
  “ARROIO DOS RATOS EM 1º LUGAR”  

Gestão 2017/2020  

Rua Roberto Cardoso, 659 – CEP: 96740-000 – CNPJ 88.363.072/0001-44 
Email – saúde@arroiodosratos.rs.gov.br         Visite nosso site: www.arroiodosratos.rs.gov.br 

_ 

São atendidos, em média, 40 pacientes por mês na clínica Dr. Horta 

Barbosa, em Camaquã, referenciada pelo Estado, onde são expedidas receitas de 

óculos, avaliações de doenças oftalmológicas agravadas pela diabetes e também 

avaliações pediátricas e para adultos com exames de diagnose. 

O município oferece o transporte gratuito aos usuários através da locação de 

um ônibus, e envia um servidor que acompanha, organiza e monitora o 

atendimento na referida clínica.  

 

8.7 Serviços de Urgência e Emergência: 

 

Os atendimentos de urgência e emergência são terceirizados para Pronto 

Atendimento, atualmente administrado pelo Instituto de Saúde, Educação e Vida 

(ISEV). 

 

9.  Dos Profissionais de Saúde do Município  

 

Os profissionais de Saúde do município estão organizados em diversos setores 

para um melhor atendimento à população, sendo assim distribuídos: 

 

9.1 Secretaria de Saúde: 

 

Administração, Recursos Humanos, Almoxarifado, Transporte, Vigilância Sanitária, 

Endêmica e Epidemiológica, Marcação de Consultas e Exames e Farmácia Básica. 

 

9.1.1 Profissionais que atuam na Vigilância Sanitária  

 

A Vigilância Sanitária é composta de dois fiscais e um veterinário. 

  

9.1.2 Profissionais que atuam na Vigilância Epidemiológica 

 

O atendimento em Vigilância Epidemiológica é realizado por uma 

Enfermeira, uma Auxiliar de Enfermagem e uma Técnica de Enfermagem. 

 

9.1.3 Serviço de Transporte       

          Neste setor temos um diretor de departamento, uma auxiliar e os 

motoristas.  
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9.2 Estratégia de Saúde da Família: 

São 4 ESFs distribuídos nos quatro principais bairros. 

 

9.2.1 Profissionais que atuam na Estratégia da Saúde da Família  

 

Cada ESF é constituído de uma Equipe Técnica formada por: 

 

01 Enfermeira – sendo: Ana Arlete Panta Sad a Responsável Técnica; 

01 Médico Clínico Geral; 

01 Odontólogo (menos no ESF3 devido ao local insalubre); 

02 Técnicas de Enfermagem. 

 

9.2.2 Especialistas que atuam na Estratégia de Saúde da Família 

Assistente Social, Médico Ginecologista, Médica Pediatra, Médico 

Psiquiatra, Nutricionista, Psicólogas. 

 

9.3 Fisioterapia: 

Um centro de fisioterapia que concentra toda a demanda de atendimento do 

município. 

 

9.3.1 Setor de Fisioterapia 

É composto por dois Fisioterapeutas. 

 

9.4 Assistência Farmacêutica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

É formada por duas Farmacêuticas, sendo Gabrielle Tuhtenhagen Lopes a 

Responsável Técnica. 

Tabela 9 

Tabela de Profissionais – Direto 

Cargo Quantidade Espécie 

Cargo em Comissão 12 CC 

Estagiário 12 CIEE 

Enfermeiro 01 Efetivo 

Atendente de Saúde 04 Efetivo 
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Tabela 10 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agente Administrativo 01 Efetivo 

Agente Administrativo Auxiliar  01 Efetivo 

Assistente Social 01 Efetivo 

Auxiliar de Enfermagem 06 Efetivo 

Auxiliar de Serviços Gerais 05 Efetivo 

Farmacêutico 01 Efetivo 

Fiscal Sanitário 02 Efetivo 

Motorista 10 Efetivo 

Nutricionista 01 Efetivo 

Veterinária 01 Efetivo 

 
Total Geral                                                58 

 

Tabela de Profissionais – Programas 

Cargo  Quantidade Programa 

Médico 03 
Mais 

Médicos 

 
Total Geral                                                       03 

 

Tabela de Profissionais 

Cargo  Quantidade 

Auxiliar de Saúde Bucal 03 

Agente Comunitário de Saúde 22 

Agente de Combate a Endemias 03 

Odontólogo 04 

Enfermeiro 04 

Fisioterapeuta 03 

Médico 01 

Pediatra 01 

Psiquiatra 01 

Psicólogo 02 

Visitador do PIM 20 

Técnico em Enfermagem 05 

 
Total Geral                                                                69 
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9.5 Programa Primeira Infância Melhor (PIM)/ Criança Feliz 

Programas em parceria com o Estado do RS e com a União. 

 

GTM 

 
Carla Denise Huff da Fonseca 

Elena O´donneli da Silva Pereira 

Gabrielle Tuhtenhagen Lopes 

Rittieli Barreto de Souza 

Cristiane Moura dos Santos 

  

10. Características Gerais do Município 

 

- População: 13.606 

- Detentos: 666 

- Gentílico: Ratense 

- IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal: 0,698  

- Área (2010): 425,933 km² 

- Bioma: Pampa 

- Densidade Demográfica (2010): 31,94 hab/km² 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística CENSO DE 2010 

 

10.1 Investimento em Saúde 

 

O município investe, no mínimo, 15% (quinze por cento) da receita própria 

em saúde, definidos pela Lei nº 141/2012 e distribuídos de acordo com a previsão 

do PPA. Recebemos alguns recursos do Estado e da União através alguns 

programas, porém, houve decréscimo gradual dos valores repassados. 

 

Percentual investido em Saúde pelo Município Ano de 2015 a 20173 

 

 

 

                                                           
3
  Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, dados coletados em novembro de 2015 
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Tabela 11 

 

 
 
 
 
 
 
11. Situação Problema e Oportunidade 

 
 
11.1 A Situação Problema 
 

A filosofia de capacidade de adaptar-se a mudança, sendo necessário 

construir pessoas, através de capacitação, potencializando de forma sistêmica o 

talento individual de cada servidor, provendo o tangível e intangível.  

No século passado, Alvin Toffler, na edição de sua obra “A Terceira Onda”, 

já nos alertava sobre o quanto é preciso atualizar-se para futuro. 

 

Vocês sabiam, melhor do que nós agora, que 
nenhum governo, sistema político, nenhuma 
constituição, nenhuma carta ou estado é 
permanente, nem as decisões do passado podem 
prender o futuro para sempre (1980, p. 422).  

 

Para a efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) nas 

práticas e na gestão de saúde, o Ministério da Saúde instituiu em 2004 a Política 

Nacional de Humanização (PNH), a qual norteia princípios com objetivo de inovar 

as formas de produzir saúde e de preencher as lacunas existentes na assistência 

referentes ao acesso e às formas de atendimento aos usuários nos serviços de 

atenção à saúde. 

O acolhimento implementado pela Política Nacional de Humanização que 

tem como objetivo contribuir para a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

está sendo considerado um dispositivo de instrumentalização dos novos métodos 

de trabalho, para buscar uma nova postura nas práticas das ações e na gestão de 

saúde é o nosso maior desafio. 

A falta deste acolhimento, que é a ampliação do acesso, a qual possibilita a 

oportunidade da inserção aos serviços de saúde a partir da escuta qualificada sem 

a necessidade de agendamento prévio, tornou-se, para nós, uma grande 

dificuldade na mudança de política dos ESFs. 

Assim como esse novo modelo de assistência que supõe envolvimento dos 

integrantes das equipes com a população de seu território de abrangência, para 

que seja criado um vínculo entre a família e a equipe, de modo que as equipes 

possam planejar e executar ações que tenham como objetivo resolver os 

problemas dos usuários, ainda não acontece em sua plenitude. 

Ano Percentual 

2015 21,74% 

2016 23,25% 

2017- 1º Quadrimestre 19,80% 

2017- 2º Quadrimestre 23,83% 
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Portanto, para que isto ocorra, o processo de trabalho deve ganhar 

contornos específicos, o profissional precisa ter qualificação e apresentar perfil 

diferenciado, já que a ênfase da assistência não está nos procedimentos técnicos, 

mas sim, na inter-relação equipe/comunidade/família e equipe/equipe (CRUZ, 

2005) e isso, ainda não conquistamos. 

 
“Acolhimento, orientação ética, pois o toma como 
base do contrato entre os sujeitos que cuidam e 
os que são cuidados, cuja ação é produzir um 
campo comum que vamos chamar de produção 
do cuidado compartilhado, corresponsabilização. 
Acolher é, pois, o que inaugura e sustenta 
processos de cuidar. Acolher, todavia, não 
significa apenas interagir a partir do aceitar aquilo 
que o outro traz, mas, a partir disto, produzir 
desvios, produzir movimentos que permitam 
reposicionamentos, produção de novas atitudes, 
de novas éticas.” pg 66 Caderno Humaniza SUS 

 

 
11.2 Principais Dificuldades Encontradas no Município  
 

 Demanda crescente para atendimento através de processos judiciais; 

 Redução do quadro dos profissionais da área da saúde em 

decorrência das aposentadorias e da crise financeira que assola o 

município, estado, país e mundo; 

 Demanda crescente por serviços de saúde pública, devido ao 

aumento da expectativa de vida e da população; 

 Viabilização de formação de equipe para atendimento da Saúde 

Prisional; 

 Manutenção do Programa de Prevenção à Violência (PPV); 

 Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

 Atraso e falta do repasse dos programas firmados em parceria com 

Estado e União. 

 
11.3 A Oportunidade 

 

Executar o Plano Municipal de Saúde em atendimento às normas legais e 

com a necessidade de formalizar os atos de gestão para facilitar na tomada de 

decisões e receber os recursos oriundos do Estado e União, com o firme propósito 

de corroborar com a administração pública, adequando as competências ao 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
  “ARROIO DOS RATOS EM 1º LUGAR”  

Gestão 2017/2020  

Rua Roberto Cardoso, 659 – CEP: 96740-000 – CNPJ 88.363.072/0001-44 
Email – saúde@arroiodosratos.rs.gov.br         Visite nosso site: www.arroiodosratos.rs.gov.br 

_ 

alcance dos objetivos e metas organizacionais, no tocante à legislação em vigor 

conforme nos esclarece o artigo 198 da Carta Magna em seu parágrafo único4.   

A execução do plano acima referido visa o efetivo cumprimento da legislação 

em vigor, estimulando o trabalho com responsabilidade, autonomia, dinamismo, 

desenvolvendo as habilidades pessoais e o aprimoramento continuado na gestão 

por competências. É baseado na administração de talentos, e, assim, 

proporcionaremos à equipe da Secretaria Municipal de Saúde a busca contínua 

pela informação, numa constante pelo aprimoramento dos conhecimentos, 

aumentando as potencialidades individuais, somando-se aos da coletividade.  

O processo de elaboração deste plano veio da parceria com o Conselho 

Municipal de Saúde, que representa toda a sociedade, juntamente com todos os 

setores envolvidos.  

 

À satisfação plena do interesse público, devemos cumprir os princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, legitimidade, economicidade, 

publicidade, moralidade, eficiência e eficácia, dentre outros incorporados na 

legislação, como: da probidade administrativa, isonomia, etc. 

Compartilhar os conhecimentos, uma busca contínua pelo trabalho em 

equipe, que todos os envolvidos busquem a eficácia do trabalho, onde cada um 

tem que saber o que fazer, gastando o mínimo de energia e de tempo, com o 

menor custo possível, tendo a ética como grande elo. 

Equipe é fruto de trabalho coletivo, através de capacitação e atualização dos 

servidores, a disseminação do conhecimento por todos os envolvidos, gerando 

agilidade e versatilidade, mantendo o foco na estratégia principal, que é o 

atendimento a atenção básica.  

 

11.4 Valores 
 
 

 Respeitar a legislação vigente, desenvolvendo projetos dentro do 

orçamento previsto; 

 Articular conjuntamente com as políticas públicas, no sentido de 

melhorar a qualidade de vida e saúde dos munícipes; 

 Compromisso com a equidade no processo de continuidade e 

implantação dos projetos elaborados pelos profissionais que atuam na 

área da saúde; 

 Planejar permitindo a definição de prioridades a partir de informações 

reais e relevantes ao atendimento dos munícipes; 

                                                           
4
Parágrafo Único – O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do Art. 195, com recursos do 

orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras 

fontes. 
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 Promover articulações intra e Inter setoriais, estabelecendo parcerias 

e co-responsabilidades para elaboração, condução e avaliação de 

ações destinadas à prevenção de agravos, promoção e assistência à 

saúde da população. 

 

12. Objetivos 

 
          12.1 Objetivo Geral 
 

A proposta do Plano Municipal de Saúde é a de desenvolver um trabalho 

dentro dos preceitos legais que regem a Administração Pública e o principal 

objetivo deste planejamento estratégico5é padronizar as ações habituais, buscando 

a melhoria de qualidade no atendimento através do acolhimento e humanização, 

conforme preconiza a legislação do Sistema Único de Saúde. 

Para o desempenho de suas funções no organismo Estatal, a Administração 

Pública dispõe de poderes que lhe asseguram posição de supremacia sobre o 

particular e sem os quais ela não conseguiria atingir os seus fins. Mas esses 

poderes, no Estado de Direito, entre cujos postulados básicos se encontra o 

princípio da legalidade, são limitados pela lei, de forma a impedir os abusos e as 

arbitrariedades a que as autoridades poderiam ser levadas, Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro, corrobora com conceitos a seguir, “Isto significa que os poderes que exerce 

o administrador público são regrados pelo sistema jurídico vigente. Não pode a 

autoridade ultrapassar os limites que a lei traça à sua atividade, sob pena de 

ilegalidade (2002, p. 203).” 

Faremos deste plano não apenas a observância legal de hoje, mas sim 

prover a continuidade dos ajustes necessários, fomentando o gestor público a 

praticar uma gestão honrosa. 

Usando uma terminologia e linguagem simples, para melhor esclarecer, 

Peter Drucker nos ensina alguns preceitos6 sobre facilitar a integração e as 

atualizações continuamente da legislação. 

Adotar medidas frente à vulnerabilidade da saúde pública local em 

conformidade com a habilitação municipal que é a Atenção Básica, observando as 

obrigações legais. Portanto, razoável que se faça tentativas no sentido de alcançar 

um consenso entre a necessidade do município e recurso disponível deixando 

visível que a obrigação legal dos gestores municipais é de atender dentro da 

habilitação pactuada e assegurando os direitos igualitários previstos. 

                                                           
5
É uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela Organização, visando maior 

grau de interação com o ambiente.  Philip KOTLER (1975). 
6
O administrador trabalha com recurso específico: gente. Trata-se de um recurso “sui generis” que exige 

determinadas qualidades de quem tente trabalhar com ele”. 

“Trabalhar” com gente significa sempre formá-la. O rumo que tomar essa formação determinará se essa gente 

– quer como pessoas, quer como recurso – se tornará mais produtiva ou deixará de vez de ser produtiva. Isso se 

aplica (ponto que nunca será realçado demais) não só a quem esteja sendo dirigido como também ao próprio 

administrador (1998, p. 13). 
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Sendo mister administrar com ênfase na gestão do atendimento às 

necessidades dos munícipes, onde será necessário: planejar, dirigir, coordenar, 

controlar, comandar os atos, orientando-se por um conjunto de normas, ações 

lícitas e destinadas a ordenar a atividade a que se destina uma gestão lícita, e com 

firme propósito de agir com eficácia, tendo como objetivo um determinado resultado 

a ser alcançado proposto num planejamento estratégico, este então será o conceito 

de administração.  

Da competência municipal na sua Lei Orgânica, em seu art. 6º explicita: 

Compete ao município, no exercício de sua autonomia: 

I – organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e 

estadual; 

II – decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu 

peculiar interesse; 

Das atribuições do Prefeito a Lei Orgânica no seu art. 54, se manifesta: 

Compete privativamente ao prefeito: 

VIII – expedir atos próprios de sua atividade administrativa; 

A precisa lição de Hely Lopes Meirelles nos ensina: “Em sentido lato, 

administrar é gerir interesses, segundo a lei, a moral e a finalidade dos bens 

entregues à guarda e conservação alheias. Se os bens e interesses geridos são 

individuais, realiza-se a administração particular; se são da coletividade, realiza-se 

administração pública. Administração pública, portanto, é a gestão de bens e 

interesses qualificados da comunidade no âmbito federal, estadual ou municipal, 

segundo os preceitos do Direito e da Moral, visando ao bem comum (2007, p. 83).” 

 

12.2 Objetivos específicos: 

 

Implantar o Acolhimento em todas as Unidades; 
 
Capacitar profissionais para atuarem em sala de vacinas; 
 
Abrir mais salas de vacina e atualizar as cadernetas de vacinação; 
 
Capacitar e treinar todos os profissionais, frente às necessidades da população, 

através de educação continuada; 
 
Aumentar a cobertura vacinal em todas as faixas etárias; 
 
Diminuir o tempo de espera para consulta nos ESF(s); 
 
Implementar a parceira com o Pronto Atendimento reforçando a necessidade de 

Acolhimento e Humanização nos diversos setores, assegurando aos usuários seus 
direitos previstos em lei; 

 
Conscientizar todos os profissionais da importância das notificações, para o 

Município e para o Estado; 
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Implantar a Vigilância da Saúde do Trabalhador; 
 
Implantar os grupos preconizados para a Estratégia de Saúde da Família pelo 

Ministério da Saúde, tais como grupo de gestantes, gravidez na adolescência, 
redução de danos (álcool, droga e violência), hipertensos, diabéticos e tabagismo; 

Manter o projeto Saúde na Comunidade que acompanha o projeto Prefeitura na 
Comunidade; 

 
    Implementar a Semana da Saúde no Município; 
 
    Implantar a equipe de Saúde Prisional; 
 
    Concluir o ESF III; 
 
    Continuar e ampliar o projeto “Caminhada Orientada”; 
 
    Implantar a Ouvidoria da Saúde; 
 
    Manter o espaço para as atividades do Conselho Municipal de Saúde, em um só 
local; 
 
    Realizar Concurso Público para preenchimento de vagas e diminuição de 
rotatividade de profissionais, formando assim um melhor vínculo com a população; 
 
    Acolher e realizar os Testes Rápidos com livre demanda em todos os ESF(s). 
 

 
 
12.3 Os dez mandamentos do bom administrador público7: 

    

 1 – Planeje; 

 2 – Cumpra o planejado; 

 3 – Cumpra a lei; 

 4 – Seja prudente; 

 5 – Aprenda com a experiência; 

 6 – Seja transparente; 

 7 – Documente seus atos; 

 8 – Mantenha assessoria técnica competente; 

 9 – Seja eficiente e eficaz; 

10 – Seja ético – tenha sempre em vista o interesse público, sem isso, todos 

os demais mandamentos não tem sentido. 

 

                                                           
7
 Fonte: Tribunal de Contas da União 
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P=Planejar 

C=Checar D=Fazer 

A=Agir 

 

 
Estabelecer 
objetivos de 
atualização 
continuada 
 
 

Capacitar os 
servidores a 

atender a 
demanda 

 

 

Executar 
ações  e  ter  o 
compromisso 

contínuo com o   
desenvolvimento 

Monitorar, 
avaliar os  
objetivos 

traçados no 
planejamento 

 

12.4 Método do PDCA8 

 

O método do PDCA, muito utilizado na indústria, aplica-se na estrutura 

administrativa organizacional de um órgão público perfeitamente.    

 
Estrutura Baseada no Modelo de Processos do PDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Figura 3: Modelo PDCA 

 

Eficácia: extensão nas quais as atividades planejadas são realizadas e os 

resultados planejados, alcançados.  

 

Eficiência: relação entre os resultados alcançados e os recursos usados. 

Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de implantar procedimentos que 

atendam as recomendações legais, fomentaremos o desenvolvimento do trabalho 

em equipe, no que tange suprir as necessidades de tarefas como planejamento, 

coordenação, supervisão e controle das atividades desenvolvidas e os princípios 

elencados no artigo 37 da Constituição Federal: 

A administração pública direta e indireta dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

A finalidade das mudanças no sistema de gestão nos entes públicos deverão 

ser claras e definidas, adaptando-se à realidade municipal e seus servidores 

deverão almejar por si só a qualidade dos serviços.  

A busca pela qualidade contínua pode e deve ser aplicada ao serviço 

público, onde constatamos uma grande ineficiência nos serviços e hoje torna-se um 

grande problema no país. Poucos órgãos públicos aparecem como excelentes 

                                                           
8
  FONTE ISO 9001:2000. 
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prestadores de serviços. As queixas dos usuários são permanentes, sendo de vital 

importância as auditorias dos controles interno e externo, o controle da 

administração pública na análise de Celso Antônio Bandeira de Mello: “A 

administração pública, direta, indireta ou fundacional, sujeita-se a controles internos 

e externos. Interno é o controle exercido por órgãos da própria administração, isto 

é, integrantes do aparelho do Poder Executivo. Externo é o efetuado por órgãos 

alheios à Administração (1997, p. 136).” 

A administração deverá manter um sistema de Controle Interno com a 

finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas e do orçamento; de comprovar a legalidade e avaliar 

resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial. O Controle Externo da Administração direta e indireta, exercendo a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, quanto a 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de 

receitas, para o que contará com o auxílio do Tribunal de Contas da União (art. 71).  

Os gestores públicos devem conduzir a máquina pública com 

responsabilidade e com o compromisso de atender os anseios da comunidade em 

geral, não somente daqueles que o elegeram. O profissional que administra 

necessita de profissionais qualificados para que o Sistema de Apoio à Decisão –

SAD – funcione de acordo com o que foi planejado. 

No seu preâmbulo o Código de Ética do Administrador nos faz refletir como 

é importante a busca pela satisfação individual, mas agregando-se às equipes 

vislumbrando suas ações, tornando-as o mais eficaz diante da sociedade.  

 

I - De forma ampla a Ética é definida como a explicitação teórica do 

fundamento último do agir humano na busca do bem comum e da realização 

individual.  

II - A busca dessa satisfação ocorre necessariamente dentro de um contexto 

social, onde outras tantas pessoas perseguem o mesmo objetivo, o que as torna 

comprometidas com a qualidade dos serviços que presta à população e com o seu 

aprimoramento intelectual.  

III - A busca dessa satisfação individual, num contexto social específico - o 

trabalho - ocorre de acordo com normas de conduta profissional que orientam as 

relações do indivíduo com o cliente, o ambiente e as pessoas de sua relação.  

IV- A busca constante da realização do bem comum e individual - que é o 

propósito da Ética - conduz ao desenvolvimento social, compondo um binômio 

inseparável.  

V - No mundo organizacional, cabe ao Administrador preponderante papel 

de agente de desenvolvimento social.  

VI - O Código de Ética Profissional do Administrador é o guia orientador e 

estimulador de novos comportamentos e está fundamentado num conceito de ética 

direcionado para o desenvolvimento, servindo simultaneamente de estímulo e 

parâmetro para que o Administrador amplie sua capacidade de pensar, visualize 

seu papel e torne sua ação mais eficaz diante da sociedade.  
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Propomos revisão anual do Plano Municipal de Saúde, garantindo impressão 

e conferência dos documentos, bem como o fornecimento de dados estatísticos 

úteis à gestão, na busca da plena satisfação do interesse público. 

Cumpre destacar a importância das auditorias da Comissão do Sistema de 

Controle Interno, pois, e através dos apontamentos das inconformidades com a 

legislação que buscamos corrigir e evitar os apontamentos dos auditores dos 

tribunais estaduais e federais. 

Ressalta-se, fundamentalmente, a colaboração da equipe no que tange à 

formalização dos documentos e fornecimento dos elementos essenciais para a 

elaboração do efetivo cumprimento deste plano, o qual não ocasionem prejuízo aos 

objetivos da administração pública municipal e não contrariem o interesse público, 

onde a transparência nos atos deve ser assegurada. 

O retorno é essencial, acreditamos que na iniciativa privada o retorno é o 

lucro, e na iniciativa pública é a satisfação dos munícipes, pois a gestão pública 

deve ser direcionada ao interesse da coletividade. 

 

13. Diagnóstico Situacional  

 

13.1 Informações  

 

O município de Arroio dos Ratos tem cobertura de 100% (cem por cento) da 

Estratégia da Saúde da Família, sendo composto de 04 (quatro) Unidades. Cada 

unidade conta com uma Equipe Multidisciplinar – 40 horas semanais, com os 

seguintes profissionais assim distribuídos: 

No ESF I - Noé Viriato dos Santos, no II – Miguel Florkovisk e no IV – Tirteu 

Castro de Castro: 

 

- Médico Clínico Geral 

- Enfermeiro  

- Técnico em Enfermagem 

- Odontólogo 

- Auxiliar de Saúde Bucal 

- Auxiliar de Serviços Gerais 

- Agente Administrativo  

- Agentes Comunitários de Saúde. 

- Agentes Visitadores do PIM  

O ESF III Aurélio Rodrigues Ariza, não possui o consultório odontológico, 

seus clientes são distribuídos entre o ESF I e IV. 
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 No ESF II a Saúde Bucal tem um horário à noite, para todos os 

trabalhadores residentes no Município que não têm disponibilidade de horário 

diurno. 

Atualmente o Município conta com apenas uma sala de vacina, localizada no 

ESF I, também conhecido por Posto Central, onde contamos com duas 

vacinadoras, cumprindo 40 horas semanais. Existe a possibilidade de abertura de 

outra sala de vacina no ESF II, III ou IV. 

 

13.2 Outros Profissionais 

 

A gestão municipal oferece também os profissionais abaixo para 

complementar a Equipe Estratégia da Saúde da Família, esses profissionais 

trabalham em regime de 20 e 30 horas, intercalando as horas nos quatro ESF(s). 

São eles: 

- Assistente Social 

- Farmacêutico 

- Fonoaudiólogo 

- Fisioterapeuta 

- Nutricionista  

- Psicólogo  

 

13.3 Atendimento Especializado  

 

Número de consultas mês para cada especialista: 

- Ginecologista- 150 consultas mês 

- Pediatra- 150 consultas mês 

- Psiquiatra- 200 consultas mês 

  

14. Atividades Desempenhadas na Estratégia da Saúde da Família 

 

Nas Unidades Básicas de Saúde de nosso município, são realizadas ações 

de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que englobam: 

 

 Acolhimento: nenhum cidadão residente no município sai da unidade 

sem atendimento, sendo encaminhado à unidade de referência. 

 

 Atendimento humanizado: embasado no princípio da empatia, é 

ampliado o olhar sobre o paciente, de uma forma holística, indo da visita domiciliar 

até o atendimento clínico e operacional. 
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 Saúde da Criança: são acompanhadas crianças de 0 a 17 anos todas as 

ESF, nas segundas-feiras são realizadas consultas pediátricas (até 12 anos), e nos 

ESF acompanhamento com médico e enfermeira com progressão das medidas 

antropométricas, orientações sobre crescimento e desenvolvimento nas diferentes 

fases da vida. 

 

 Saúde da Mulher: tendo por base a prevenção, é realizado exame 

manual das mamas, coleta de citopatológico (avaliação e tratamento, quando 

necessário), é realizado também o planejamento familiar com os médicos e 

enfermeiras da rede. 

 

 Pré – Natal e Puerpério: diagnóstico e acompanhamento da gestação, 

preparação para o parto e suporte ao pós parto. 

 

 Saúde do Homem: orientações e consultas voltadas à prevenção, 

diagnóstico e tratamento de doenças e promoção da saúde. 

 

 Calendário Vacinal/PNI: atenção à carteira de vacina e encaminhamento 

ao ESF I, onde estão centralizados os imunobiológicos. 

 

 ACS: Visitas Domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de 

Saúde, mensais, visando conhecimento da situação de saúde e sanitária da 

população, implicando na concretização do vínculo entre equipe de saúde e 

paciente. 

 

 Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica: Consultas, 

acompanhamento do tratamento e verificação diária de hemoglicoteste (HGT) e 

pressão arterial, quando solicitado pela médica. 

 

 Procedimentos: realizados curativos, aplicação de injeções (mediante 

prescrição médica), retirada de pontos, nebulizações e outros procedimentos. 

 

 Referência e Contra-referência: os pacientes são encaminhados às 

especialidades, quando necessário; e cadastrados no sistema estadual, que gera 

agendamento e direciona aos setores elencados; 

 

 Solicitação de exames: exames laboratoriais e imagiológicos fornecidos 

pela rede básica. 

 

 Saúde Bucal: atendimento odontológico, educação, prevenção e 

recuperação; 

 

 Visitas Domiciliares: são realizadas visitas domiciliares por todos os 

componentes da equipe, conforme necessidade e condição do paciente. 
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 Atendimento especializado: compreende pediatria, psiquiatria, 

psicologia, serviço social, nutrição, fonoaudiólogo, neuropediatra e ginecologia. 

 

 Datas Comemorativas: a equipe presta suporte ao município em datas 

comemorativas e também realiza eventos em datas como dia da mulher, dia do 

homem, dia da saúde, etc. 

 

 Campanhas: a equipe realiza campanhas como: Vacinação contra a 

gripe, Multivacinação, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, 

Dezembro Vermelho, Semana do Bebê e leva os profissionais da Saúde até os 

bairros mais distantes através do projeto Saúde na Comunidade. 

 

14.1 Grupos em andamento: 

 

A obesidade, a diabetes e a hipertensão arterial são um dos maiores 

problemas de saúde pública da atualidade. Junto com o excesso de peso vem 

também muitas comorbidades como hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

dislipidemias, problemas cardiovasculares e ortopédicos custando muito caro para 

os cofres públicos, lotando as unidades e de saúde e hospitais. 

Pensando nisso se faz necessário a criação de grupos de orientação de 

hábitos saudáveis de qualidade de vida como grupos de redução de peso, grupo de 

hipertensos, diabéticos, idosos e redução de peso, bem como caminhada 

orientada. 

Ressalta-se, ainda, que o Ministério da Saúde vem atuando em diversas 

frentes para assegurar que as políticas de saúde estejam em consonância com as 

diretrizes de promoção da igualdade racial, ética, de gênero, de geração e de 

orientação sexual. Na perspectiva de enfrentamento a toda forma de discriminação, 

muitas ações afirmativas vêm se desenvolvendo no sentido de buscar concretizar o 

princípio da equidade no SUS. Este é um dos grandes desafios para os gestores e 

profissionais que atuam diretamente com essa população.  

 

No momento estão sendo realizados os seguintes grupos: 

 

 Diabetes  

 Saúde mental; 

 Hipertensos; 

 Bolsa família; 

 Tabagismo; 

 Ostomizados; 

 Gestantes; 
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 Redução de peso; 

 Idosos; 

 Caminhada Orientada. 

 

14.2 Eventos Realizados anualmente: 

 

- Dia da Mulher; 

- Dia do Homem; 

- Dia do Bebê; 

- Dia das Mães; 

- Festa Junina; 

- Caminhada Orientada; 

- Semana de Prevenção ao Suicídio; 

- Dia da prevenção do HIV/AIDs e demais DST(s); 

- Natal no ESF. 

 

Todos estes eventos são organizados com os ESF(s) e Secretaria de Saúde. 

 

14.2.1 Dia da Saúde da Mulher: 

 

A importância epidemiológica do câncer no Brasil e sua magnitude social, as 

condições de acesso da população brasileira à atenção oncológica, os custos cada 

vez mais elevados na alta complexidade refletem a necessidade de estruturar uma 

rede de serviços regionalizada e hierarquizada que garanta atenção integral à 

população. 

Os elevados índices de incidência e mortalidade por câncer de colo de útero 

e de mama no Brasil justificam a implantação de estratégias efetivas de controle 

dessas doenças que incluam ações de promoção à saúde, prevenção e detecção 

precoce, tratamento e de cuidados paliativos, quando esses de fizerem 

necessários. Portanto, é de fundamental importância a elaboração e a 

implementação de Políticas Públicas na Atenção Básica, enfatizando a atenção 

integral à saúde da mulher, que garantam ações relacionadas ao controle dos 

cânceres do colo do útero e da mama como o acesso à rede de serviços 

quantitativamente, capazes de suprir essas necessidades em todas as regiões do 

País, inclusive em nosso município. 

A atenção em saúde sexual e em saúde reprodutiva é uma das áreas de 

atuação prioritárias da Atenção Básica à saúde. Deve ser ofertada observando-se 

como princípio o respeito aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos. 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
  “ARROIO DOS RATOS EM 1º LUGAR”  

Gestão 2017/2020  

Rua Roberto Cardoso, 659 – CEP: 96740-000 – CNPJ 88.363.072/0001-44 
Email – saúde@arroiodosratos.rs.gov.br         Visite nosso site: www.arroiodosratos.rs.gov.br 

_ 

Desenvolver esse trabalho não é tarefa simples, tendo em vista a alta 

complexidade que envolve o cuidado dos indivíduos e famílias inseridos em 

contextos diversos, onde é imprescindível realizar abordagens que considerem os 

aspectos sociais, econômicos, ambientais, culturais, entre outros, como 

condicionantes e/ou determinantes da situação de saúde. 

Isso exige uma nova postura e qualificação profissional, com enfoque não só 

para o indivíduo, mas também para a família e a comunidade, lembrando que, no 

contexto atual, as famílias assumem diferentes conformações, não apenas aquela 

de grupo nuclear específico, formado por pai, mãe e filhos. Além disso, é 

importante compreender a família também como um espaço emocional e social, 

onde podem se reproduzir as mais diversas formas de relações da sociedade. 

No Brasil, o Pacto pela Saúde, firmado entre os gestores do Sistema Único 

de Saúde (SUS), a partir de 2006, também inclui, entre as suas prioridades, 

algumas que possuem pontos de correlação com a saúde sexual e com a saúde 

reprodutiva:  

Redução da mortalidade infantil e materna, controle do câncer de colo de 

útero e da mama, saúde do idoso, promoção da saúde e o fortalecimento da 

Atenção Básica. 

Observa-se, no entanto, que as ações voltadas para a saúde sexual e a 

saúde reprodutiva, em sua maioria, têm sido focadas mais na saúde reprodutiva, 

tendo como alvo a mulher adulta, com poucas iniciativas para o envolvimento dos 

homens.  E, mesmo nas ações direcionadas para as mulheres, predominam 

àquelas voltadas ao ciclo gravídico-puerperal e à prevenção do câncer de colo de 

útero e de mama. 

   É preciso ampliar a abordagem para outras dimensões que completem a 

saúde sexual em diferentes momentos do ciclo da vida e também para promover o 

efeito envolvimento e co-responsabilidade dos homens. 

O período de gestação é um momento de grandes mudanças tanto físicas 

como psicológicas em uma mulher. Tendo em vista este aspecto proporcionamos o 

curso de gestante como objetivo geral: fornecer informações de qualidade sobre 

cuidados na gestação e com o bebê em grupo para que haja maior entrosamento e 

troca de experiências.  

Município de Arroio dos Ratos busca abordar a saúde sexual como essencial 

para a qualidade de vida e de saúde das pessoas e o papel fundamental que as 

equipes de Atenção Básica /Estratégia em Saúde da Família têm na promoção da 

saúde sexual e da saúde reprodutiva. 

O município vem aumentando o número de realização de coletas de pré-

câncer e solicitação de mamografias e eco mamárias anuais, e, com a realização 

do evento do dia “D” da prevenção da saúde da mulher nossas mulheres estão 

mais conscientes da importância da prevenção e do tratamento quando necessário. 

Anualmente são realizados em média 850 citopatológico de útero e 

solicitado 900 mamografias. 
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No município, cada ESF faz o seu evento, e sempre que necessário, as 

pacientes são encaminhados para serviço de referência para avaliação e possível 

tratamento, seja ele mais ou menos invasivo. 

 

14.2.2 Saúde do Homem: 

 

O Ministério da Saúde trabalhando em prol da saúde do homem e querendo 

melhorar o atendimento à população masculina lançou a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do homem. Relatando que a cada 3 (três) mortes de 

pessoa adultas, 2 (duas) são de homens e que os homens vivem 7 (sete) anos 

menos em média do que as mulheres. Isso acontece porque os homens têm mais 

doenças do coração, cânceres, colesterol elevado, diabetes, pressão alta, 

tendência à obesidade e não praticam atividades físicas com regularidade. Entre 

outros problemas, têm medo de descobrir doenças, acham que nunca vão adoecer 

e por isso não se cuidam, não procuram os serviços de saúde e não seguem os 

tratamentos recomendados, estão mais expostos aos acidentes de trânsito e de 

trabalho; utilizam álcool e outras drogas em maior quantidade, estão envolvidos na 

maioria das situações de violência. Muitas doenças poderiam ser evitadas se os 

homens procurassem os serviços de saúde, evitando a dor física, emocional e 

sofrimento da sua família.  

A atenção integral da saúde do homem perpassa por um conjunto de ações 

de promoção, prevenção, assistência e recuperação de saúde, executadas nos 

diferentes níveis de atenção. As atividades visam ampliar a percepção da 

população masculina em relação ao cuidado com a sua saúde e a saúde da 

família, de modo a sensibilizá-los para a responsabilidade de cuidar-se de si e dos 

que estão ao seu redor, favorecendo o acesso dos homens às informações sobre 

as medidas preventivas contra os agravos e enfermidades que os atingem.  

O câncer de próstata pode ser diagnosticado com a coleta do PSA (Antígeno 

específico da Próstata) um dos exames mais importantes no diagnóstico precoce 

do câncer de próstata. Certa quantidade de PSA vai para o sangue e esta pode ser 

dosada através do exame, detectando se há alteração.  

O evento do dia do Homem conta com uma equipe multiprofissional: 

coletadoras de exame clínico do PSA, técnicas de enfermagem, enfermeiras, 

agentes comunitário de saúde, nutricionista, psicóloga, dentista, ACD, médico 

clínico geral, assistente social e higienizadora. São realizadas entrevistas pelo 

médico ou enfermeiro para avaliar a necessidade ou não de coleta de PSA, 

também são disponibilizados no dia: aferição de pressão arterial, verificação de 

HGT e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, atendimentos odontológico, 

nutricionista, psicóloga e assistente social que se fazem presentes com orientações 

e avaliações de suas respectivas áreas. No município, esse evento é organizado 

pelo ESF II. 

Em 2017 o evento do dia do homem foi realizado em sua totalidade pela 

secretaria municipal de saúde e organizado pelo ESF II, foram coletados 200 PSA, 
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além de palestras sobre prevenção. O público alvo foi a população masculina do 

município dividido na população das 04 ESF(s), contamos com a equipe 

multiprofissional, além de palestras da Assistente Social Janaina Lemos e a 

Psicóloga Patrícia Ramos, mais atendimento de odontologia, testagem rápida e 

aferição de sinais vitais.  

Este projeto é realizado por uma equipe multiprofissional que promove a 

prática da atenção integral à saúde do homem, buscando a melhoria das condições 

de saúde da população masculina. Sabemos que ainda existem “tabus” e 

preconceitos acerca do assunto, por isso é imprescindível conscientizarmos e 

motivarmos o homem a buscar atendimento médico, melhorando a qualidade e a 

expectativa de vida da população masculina.  

Os casos suspeitos de alteração no exame clínico e comprovados pelo 

exame de PSA serão encaminhados, através da Secretaria Municipal, aos serviços 

especializados em Urologia para o tratamento adequado, outras alterações 

detectados serão encaminhados aos serviços especializados de média 

complexidade nos centros de referência. 

A Secretaria Municipal da Saúde, através de uma parceria entre os quatro 

ESF’s do município, promovem uma importante mobilização em divulgar os 

benefícios à saúde do homem, ações de prevenção, promoção e tratamento dos 

agravos relacionados à saúde do homem. Os profissionais de saúde envolvidos no 

projeto buscam sensibilizar os homens e suas famílias, estimulando o autocuidado 

e hábitos saudáveis, por meio de ações e informação, educação e comunicação.  

Temos o objetivo de promover o aumento da expectativa de vida e a 

redução dos índices de morbidade e mortalidade por causas possíveis de 

prevenção. 

 

14.2.3 Dia da Prevenção do HIV/Aids e demais DST(s) 

 

HIV é a sigla em inglês do Vírus da Imunodeficiência Humana. Causador da 

AIDs que ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de 

doenças.  

Mesmo sabendo que no município é grande a incidência de pacientes soro 

positivos, não temos como saber o número correto de contaminados pelo vírus 

HIV/Aids, pois nossos clientes são tratados no CTA de Charqueadas e alguns 

optam por dar endereço de familiares na capital e fazem tratamento por lá, sem 

contabilizar os dados em nosso município. No momento que os clientes procuram 

esse setor para consultas é feito o agendamento no CTA de Charqueadas, que é 

nossa referência regional, para consultas, exames e fornecimento de medicações.  

É importante lembrar que ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDs. 

Existem muitos pacientes soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e 

sem desenvolver a doença, mas podem transmitir o vírus a outros pelas relações 

sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento seringas contaminadas ou de mãe 

http://www.aids.gov.br/pagina/aids
http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
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para filho durante a gravidez e a amamentação. Por isso, é sempre importante 

fazer o teste e se proteger em todas as situações. 

A cada dia que passa tem-se mais clientes contaminados com o vírus do 

HIV. Muitas mulheres descobrem-se soro positivas na gestação e o uso correto dos 

ARVs (antirretrovirais) é o que vai fazer diferença para o feto entre nascer 

contaminado, ou não.  Além de outros cuidados não menos importantes na sala de 

parto como o tipo de parto e a carga viral da mãe, o uso nas primeiras horas de 

vida do antirretroviral ZVD. 

Quanto à transmissão vertical do vírus HIV é dado suporte as mães 

gestantes para consultarem em Porto Alegre com infectologista desde o pré natal, 

se estendendo ao recém-nascido. Após o nascimento, fazemos a distribuição de 

leite até o primeiro ano da criança, o leite até o 2º semestre é fornecido pelo 

estado, ficando o cadastro sob responsabilidade do município. 

O município dá suporte a esses pacientes com transporte para irem às 

consultas e exames.  As medicações são buscadas uma vez ao mês e distribuídas 

para os pacientes.  

Desde 2007 é realizado o dia da prevenção do HIV/AIDs e DSTs, e em 2017 

foi  realizado no CTG David Canabarro. 

Cabe ressaltar que a “prevenção é a solução” e esse é um trabalho árduo, 

que deve ser feito nas escolas, clubes de mães, empresas, etc, educando para a 

prevenção com palestras para a população em geral e capacitação para os 

profissionais de saúde. Deve ser uma meta de trabalho em parceria 

multiprofissional para diminuirmos a incidência de casos em nosso município. 

 

14.2.4 Semana de Prevenção ao Suicídio: 

 

 Hoje, o suicídio no Brasil já faz mais vítimas que a AIDS e mata mais do que 

vários tipos de câncer e, mesmo assim, muitas pessoas ainda não discutem o 

assunto e têm medo de encarar as doenças psicológicas que, muitas vezes, levam 

à morte. Segundo uma pesquisa recente da OMS (Organização Mundial da 

Saúde), no Brasil, a cada 100 mil pessoas, quase sete tiraram a própria vida no 

ano de 2012. Além disso, para cada suicídio podem ter ocorrido mais de 20 outras 

tentativas que não deram certo. A vergonha, o desconhecimento e o desinteresse 

das vítimas e de seus familiares e amigos em tratar o problema são catalisadores 

que precisam ser combatidos. 

Essa é uma das metas do Setembro Amarelo, campanha de prevenção de 

suicídio que chegou no Brasil em 2014. O movimento acontece durante todo o mês 

de setembro no mundo todo e esse período foi escolhido porque o dia 10 de 

setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. 

Iniciado no Brasil pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho 

Federal de Medicina) e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), o Setembro 

Amarelo realizou as suas primeiras atividades e, este ano, ganhou ainda mais 

visibilidade em âmbito nacional. Em 2015, a campanha iluminou em tons de 

http://www.aids.gov.br/pagina/introducao-1
http://www.aids.gov.br/pagina/previna-se
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amarelo monumentos como o Cristo Redentor, o Congresso Nacional e a ponte 

Juscelino Kubitschek. Mas, além das intervenções visuais, a proposta do Setembro 

Amarelo é fazer ações de rua, como caminhadas e passeios ciclísticos, para alertar 

sobre a importância de discutir o tema. Ações nas mídias também estão sendo 

vinculadas desde o início do mês, e cada vez mais pessoas estão aderindo ao 

objetivo da campanha. 

O principal objetivo do Setembro Amarelo é quebrar o tabu que existe 

envolvendo o suicídio. Doenças graves, como o câncer e a AIDS, já passaram por 

períodos nebulosos e foram combatidas através do conhecimento. Mas, para isso, 

foi necessário um esforço coletivo, liderado por pessoas corajosas e organizações 

engajadas. Quebrar tabus não é fácil, mas é preciso esclarecer, conscientizar e 

estimular a prevenção para reverter situações críticas como as que nós estamos 

vivendo. O problema de saúde pública que estamos encarando agora é causado, 

principalmente, pelo desconhecimento das pessoas sobre as causas do suicídio e 

os tratamentos para evitar que ele aconteça. Muitas vezes, familiares e amigos não 

reconhecem os sinais de que alguém querido vai tirar a própria vida. Aliás, muitas 

vezes, a própria vítima não entende que precisa de ajuda e acaba se afundando 

cada vez mais em uma solidão desesperadora. Por isso, é preciso falar sobre 

suicídio e discutir a depressão abertamente. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde, 9 em cada 10 casos de suicídio poderiam ser prevenidos se a pessoa 

buscar ajuda e se tiver a atenção de quem está à sua volta.  

Durante o mês de setembro são feitas palestras aos mais diversos públicos, 

nos ESFs, com a intenção de esclarecer melhor os sinais e causas de suicídio.É 

um dos objetivos chegar com esta abordagem até os jovens e adolescentes, para 

que aprendam a reconhecer e evitar as possíveis causas que levam ao suicídio e 

esclarecer que o município oferece o serviço de apoio, que pode ser encontrado 

pelos especialistas da área: Psicólogos, à disposição nos ESFs. 

 

14.3 Reuniões 

 

-Reunião com Enfermeiras e Administração (ocorre mensalmente) 

-Reunião de Equipe Multiprofissional (ocorre de 2 em 2 meses); 

-Reunião de Equipe Multidisciplinar (ocorre mensalmente por ESF); 

-Reunião Bolsa Família (semestral); 

-Reunião com grupo de Saúde Mental (semanal);  

 

 

14.4 Saúde Bucal 

 

A equipe de Saúde Bucal do município de Arroio dos Ratos é constituída 

conforme descrição abaixo: 
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 ESF I – 01 Cirurgião – Dentista e 01  Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); 

 ESF II – 01 Cirurgião – Dentista e (uma) Auxiliar em Saúde Bucal 

(ASB); Nesta unidade, funciona um plantão de terça à quinta-feira, das 

17hs às 22hs, onde se prioriza atendimento de urgências e atenção aos 

trabalhadores diurnos impossibilitados de realizar consulta, em horário 

comercial, nas suas respectivas unidades;  

 ESF III – não dispomos de área física para consultório dentário; 

 ESF IV – 01 (um) Cirurgião – Dentista e 01 (uma) Auxiliar em Saúde 

Bucal (ASB); 

 

São desenvolvidas atividades curativo-preventivas nas Unidades de Saúde 

abrangendo a Clínica Odontológica Básica. A dinâmica de atendimento prevê 

agendamento prévio aos procedimentos eletivos e pronta assistência às urgências 

em Odontologia. A carga horária prevista para o Cirurgião-Dentista e Auxiliar em 

Saúde Bucal é de 40 horas semanais. 

Enumeram-se os seguintes procedimentos relacionados à Clínica 

Odontológica Básica: 

 

 Cirurgia oral menor; 

 Periodontia; 

 Dentística restauradora; 

 Atividades correlacionadas à identificação a prevenção de patologias 

orais. 

 Educação em saúde; 

 Urgência em Odontologia; 

 Referência a Serviço de Média e Alta Complexidade em Odontologia. 

Somam-se aos procedimentos curativo-preventivos realizados nas Unidades 

de Saúde, atividades desenvolvidas “extramuros” relacionadas à Odontologia 

Social Preventiva conforme informado abaixo: 

 Procedimentos coletivos em escolas (escovação assistida e aplicação 

tópica de flúor periódica); 

 Educação em Saúde junto às escolas pertencentes ao perímetro de 

cada ESF; 

 Atividades pontuais em datas especiais tais como dias de vacinação, 

“Dia da Mulher”, “Dia do Homem”, “Dia do Cirurgião-Dentista”, 

“Semana de Prevenção ao Câncer Bucal”, dentre outras; 

 Educação em Saúde junto ao Programa Bolsa Família – Assistência 

Social; 
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 Interação com Agentes Comunitários de Saúde para desenvolvimento 

de atividades coletivas no perímetro de abrangência do ESF (escolas, 

clube de mães, associações de bairro). 

 

14.5 Fonoaudiologia 

 

A fonoaudiologia faz a triagem, avalia e atende pacientes com distúrbios de 

fala, linguagem, atraso no desenvolvimento de aprendizagem, portadores de AVC, 

Parkinson, portadores de necessidades especiais, pacientes em tratamentos de 

câncer de língua e base de boca e também de laringe e outras patologias que 

possam necessitar da intervenção fonoaudiológica.  

Os pacientes são atendidos em seu ESF ou residência quando necessário, o 

atendimento dura em média 30 minutos, o número de encontros depende da 

patologia a ser tratada. 

 

14.6 Psicologia  

 

A psicologia é uma ciência que estuda a natureza e a função dos processos 

mentais e a conduta do ser humano. 

O atendimento psicológico tem por objetivo o tratamento do sofrimento 

psíquico, aliviando seus sintomas. 

Os sintomas podem se manifestar de várias formas, no comportamento, no 

pensamento, no sentimento e no desejo. É importante que as pessoas encontrem 

um sentido de vida, estejam preparadas para pensar e enfrentar situações 

adversas, estando mais capacitadas a viver e serem felizes. 

Entendemos que “existe um componente de sofrimento subjetivo associado a 

toda e qualquer doença, às vezes atuando como entrave à adesão a práticas 

preventivas ou de vida mais saudáveis [...] todo problema de saúde é também – e 

sempre – de saúde mental, e que toda saúde mental é também – e sempre – 

produção de saúde”. 

O objetivo do serviço de psicologia dessa Secretaria visa uma melhor 

organização e interação do paciente, resgatando e estimulando suas capacidades 

e potencialidades, promovendo a  melhoria do sofrimento psicológico de acordo 

com a necessidade do paciente. 

Para atendermos a nossa clientela em Saúde Mental, o serviço de 

Psicologia ocorre em todos os quatro ESF(s) do município, disponibilizando as 

seguintes atividades: 

  Acolhimento 

  Psicoterapia – Infância, adolescência e adulto; 

  Avaliação Psicológica 

  Avaliação com gestantes para Ligadura Tubária; 
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  Grupo de Saúde Mental 

  Oficina de Arte-Terapia 

  Grupo de Controle ao Tabagismo 

   Palestras 

 Avaliação de pacientes para internação psiquiátrica e/ ou em Comunidade 

Terapêutica. 

O Serviço de Psicologia da Equipe de Saúde da Família trabalha no sistema 

multidisciplinar, prestando atendimento a pacientes encaminhados por profissionais 

como Psiquiatra, Pediatra, Clínico Geral, Fonoaudióloga, Nutricionista, Enfermeira, 

Assistente Social, Visitadoras do PIM, Agentes de Saúde, Professores, trabalhando 

em conjunto com os mesmos para promover saúde no município. 

A dinâmica de atendimentos é caracterizada inicialmente por uma entrevista 

de triagem com todos que são encaminhados ao Serviço de Psicologia. Esta é uma 

entrevista de acolhimento e escuta das queixas do paciente, sendo um instrumento 

para obter informações sobre a vida do paciente e identificar o foco que será 

trabalhado no atendimento. O processo de triagem é uma forma de seleção em que 

os pacientes são catalogados em uma fila de espera, e chamados para 

atendimento individual conforme a urgência do caso e disponibilidade de horários. 

A proposta de trabalho em Psicologia Clínica utiliza a abordagem de 

Orientação Analítica com Psicoterapia Breve Focal e Psicoterapia de Apoio. 

Através de métodos e técnicas psicoterápicas, visando a identificação do Foco, 

motivo pelo qual o paciente está em tratamento, busca-se tratamentos psicológicos 

que estejam de acordo com as necessidades e a realidade dos pacientes. Avaliam-

se os sintomas e disfunções psicológicas através de embasamentos teóricos para, 

assim, buscar tratamentos para a promoção da saúde mental. 

 O atendimento individual ao paciente é realizado uma vez por semana ou 

quinzenalmente, com duração de 30 minutos a uma hora. O tratamento ocorre no 

mínimo em 12 sessões, se estendendo se necessário. É garantido o sigilo por parte 

do terapeuta. 

Dependendo do caso, o paciente é encaminhado para psicoterapia grupal, 

disponibilizado pelo município através do Grupo de Saúde Mental com oficina de 

arte terapia, que ocorre semanalmente em sede própria. A importância e a 

utilização da Psicologia Grupal decorrem justamente do fato de que todo indivíduo 

passa a maior parte do tempo de sua vida convivendo e interagindo com distintos 

grupos. É objetivo desta especialidade prestar acompanhamento psicológico a 

pacientes que possam se beneficiar da modalidade de atendimento individual ou 

grupal, atender um maior número de pessoas, promover saúde mental prevenindo 

crises e internações, além da inclusão social e o resgate da cidadania. 
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14.7 Serviço Social 

 

O Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde de Arroio dos Ratos atua 

nas mais diversas expressões da questão social. Trabalha com cidadãos em 

vulnerabilidade social, segue as demandas: crianças, adolescentes, homens, 

mulheres, idosos, portadores de necessidades especiais e toda aquela pessoa que 

necessita deste serviço. 

Na política da saúde atua com uma linha de cuidado, sob a dimensão da 

autonomia e humanização fortalecendo os compromissos com os direitos do 

cidadão e valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção 

saúde. (usuários, trabalhadores e gestores). 

Na Atenção Básica de Saúde do município há oferta do serviço de 

Assistência Social nos 4 ESFs, pois é a partir daí que o cidadão é acolhido pelo 

serviço social e, se necessário, encaminhado para a rede de serviços. 

O Serviço Social atua diretamente nos programas sociais na área da saúde, 

buscando garantir o acesso da população, bem como facilitando o acesso de 

qualquer usuário aos serviços de saúde do município. Desempenhando as 

atividades sempre observando as leis vigentes. A lei que rege a saúde pública é o 

SUS neste sentido, o serviço social busca a efetivação do SUS através do 

Humaniza SUS, bem como os direitos e os deveres dos cidadãos e munícipes. 

Considera-se que o código de ética da profissão apresenta ferramentas 

fundamentais para o trabalho dos assistentes na saúde em todas as suas 

dimensões. 

Conforme a política de saúde, reconhecida no texto constitucional como 

“DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO” é implementada pelo SUS na lei 

8080/1990. Em consonância com o artigo da constituição federal 196.  

 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantindo mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução ao risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação (CF,19880)” 

 

De acordo com o artigo citado, busca-se a otimização dos serviços, porém, 

ainda há muito a ser feito e transformado. Pois o trabalho do Serviço Social é 

desafiador e com muitos limites, atuando conforme a Lei de Regulamentação da 

Profissão (1993), sendo requisitado do profissional algumas competências e 

atribuições. São essas que permitem ao profissional realizar a análise crítica da 

realidade, para a partir daí, estruturar seu trabalho para o enfrentamento das 

situações e demandas sociais que se apresentam em seu cotidiano. 
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   O Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde trabalha em parceria 

com a rede de serviços: Secretaria Municipal de Assistência Social e com o CRAS 

– Centro de Referência de Assistência Social, para que se possa atender 

integralmente o cidadão que busca o acesso e a garantia de direitos através da 

intervenção do serviço social. 

 

14.8 Ações frequentes do Serviço Social na Secretaria de Saúde: 

 

* O ponto de partida é a garantia de direitos; 

* Acolhimento e atendimentos nos ESFs; 

* Encaminhamentos à rede de serviços, bem como à rede de proteção; 

* Orientações e informações quanto aos direitos e deveres do cidadão, 

visando a prevenção e recuperação do sujeito; 

* Garantia de acesso a bens e serviços públicos; 

* Realização de visitas domiciliares, que servem para visualizar a realidade 

do sujeito e suas necessidades; 

* Trabalho voltado para pessoas que estão com os seus direitos violados 

e/ou em situação de vulnerabilidade social; 

* Orientações, ações sócioeducativas e encaminhamentos aos programas e 

projetos sociais como, por exemplo: Programa Saúde da Mulher, Saúde do 

Homem, da Criança e do Adolescente, Programa Bolsa Família, Planejamento 

Familiar, entre outros; 

* Ações sócioeducativas junto ao paciente e seus familiares, abordagem 

individual, grupal ou coletiva aos usuários; 

* Sensibilizar o usuário e/ou sua família para participar do tratamento de 

saúde proposto pela equipe de saúde; 

* Trabalho em rede; 

* Participação de encontros, reuniões, seminários, conferências, cursos e 

palestras para um processo de crescimento permanente; 

* Informações referentes a benefícios concedidos aos cidadãos de direito; 

* Elaboração de estudo social, parecer, relatório e avaliação social; 

* Grupo de saúde mental, juntamente com a Psicologia; 

* Participação do Conselho Municipal de Saúde, contribuindo para a 

democratização da saúde enquanto política pública e para acesso universal aos 

serviços de saúde; 
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* Mediação entre pacientes e hospitais de referências e comunidades 

terapêuticas, quanto aos leitos disponíveis para internações gerais, psiquiátricas 

e/ou com dependência em álcool ou outras drogas; 

* Acompanhamento de caso pós-internação, juntamente com a Psicologia; 

* Executar todas as competências e atribuições referentes ao código de ética 

dos profissionais de Assistência Social; 

* Enfim são inúmeras atividades a serem desenvolvidas pelo serviço social, 

não existindo fórmulas prontas para atendimento ao usuário 

 

15. Vigilância Sanitária, Endêmica e Epidemiológica 

 

15.1 Vigilância Sanitária  

 

A Vigilância Sanitária exerce responsabilidades quanto ao aspecto e 

segurança dos alimentos que a população consome e frente às exigências da 

legislação. Atua para que as empresas de alimentos e os estabelecimentos de 

interesse a saúde adotem metodologias de controle higiênico-sanitário a fim de 

garantir o fornecimento de produtos inócuos, neste contexto, a Vigilância Sanitária 

tem importante papel priorizando ações contínuas para a melhoria dos processos, 

visando assegurar qualidade aos produtos e serviços ofertados, satisfazendo desta 

forma, as exigências da vigente legislação e as expectativas dos consumidores. 

Frente a esta perspectiva, as ações em Vigilância Sanitária devem ser 

capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 

bens e serviços de interesse a saúde, promover o estimulo e o planejamento 

destas organizações, a fim de garantir que as ações resultantes sejam eficazes e 

duradouras. 

No Município de Arroio dos Ratos sua equipe é formada atualmente por um 

Médico Veterinário e dois Fiscais Sanitários, estando instalada em uma sala junto a 

Secretaria de Saúde estando amparada pela legislação Municipal, Estadual e 

Federal. Abrange as seguintes áreas de atuação: a) Estabelecimentos ligados à 

área de alimentos; b) Estabelecimentos de saúde de baixa complexidade; c) 

Controle da qualidade da água para consumo humano; d) Licenciamento e 

Fiscalização do Comércio Farmacêutico; e) Vigilância Epidemiológica, onde conta 

com três Agentes de Endemias capacitados e treinados e um colaborador combate 

e prevenção ao surgimento de doenças. 

Na área de estabelecimentos ligados à área de alimentos é responsável por 

141 estabelecimentos cadastrados. Realiza trabalho de orientação, fiscalização e 

controle do funcionamento dos estabelecimentos de produção, transporte, 

beneficiamento e comercialização de produtos alimentícios no que se refere à 
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origem dos mesmos, higiene dos manipuladores e instalações em todas as fases 

de produção, bem como na rede escolar municipal, estadual e escolas particulares. 

São controlados veículos comerciais de transporte de alimentos, comércio 

de alimentos ambulantes e atividades especiais (feiras, exposições, eventos 

beneficentes). 

Realiza a concessão e renovação das Licenças Sanitárias. 

Realizam o trabalho de Investigação de Doenças Veiculadas por Alimentos 

(DVAS), coleta de amostras de alimentos suspeitos em casos de surtos, 

reclamações fundamentadas ou atendendo determinação da 2ª Coordenadoria 

Regional de Saúde, encaminhando para o Laboratório Oficial do Estado. 

Atua em frentes volantes com o objetivo de verificar as condições de higiene, 

acondicionamento e temperatura dos alimentos ingressados no município. 

Na área de estabelecimentos de saúde de baixa complexidade é 

responsável por 105 estabelecimentos cadastrados. Realiza a inspeção de 

estabelecimentos de saúde em consultórios médicos, de fisioterapia, ortopedia e 

traumatologia, psicologia, odontológico, serviços de diagnóstico por imagem, 

laboratórios, óticas, serviços de massoterapia, piscinas de uso coletivo e institutos 

de beleza dentre outros.  

Sobre o Comércio Farmacêutico, ao todo são seis estabelecimentos, visa a 

proteção e a manutenção da saúde da população realizando ações de 

licenciamento e fiscalização sobre este comércio, buscando principalmente a 

adequação destes as normas sanitárias vigentes. 

Sobre o controle da qualidade da água para consumo humano realiza o 

cadastro e a inspeção em pontos estratégicos no serviço de abastecimento público 

local, relativo a todas as fontes de abastecimento, principalmente as de uso 

coletivo existentes no município, considerando todas as etapas do controle de 

qualidade exigidas por Lei. Os serviços de inspeção com relação à água envolvem 

coletas mensais de amostras de água para verificação do cloro residual, teores de 

flúor, turbidez e para a realização de análises bacteriológicas qualitativas. 

Reclamações de usuários e notificações de doenças transmissíveis pela água 

também são motivos para que a vigilância sanitária realize coletas e análises nos 

locais. 

 

15.2 Vigilância Endêmica 

 

Os agentes de endemias realizam o controle da dengue, que consiste em 

impedir a introdução do mosquito transmissor no Município, levantamento de índice 

amostral: visitas as residências, comércios, terrenos baldios e outros; Controle de 

pontos estratégicos: quinzenalmente são inspecionados cemitérios, borracharias, 

depósitos de sucatas, materiais de construção, garagem de transportes coletivos, 

entre outros; Controle de armadilhas: depósitos feitos de pneus, inspecionados 

uma vez por semana, colocados em locais por onde o mosquito pode entrar 

(rodoviária, transportadoras, terminais de cargas, postos de combustíveis, etc.); 
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Orientação da população pelos agentes de endemias com distribuição de materiais 

informativos;   

Realização de palestras pelos profissionais da Saúde nas escolas, clubes de 

mães, ESF(s) dentre outras que se julgue necessário. 

São investigados os casos suspeitos de Leptospirose, Raiva, Toxoplasmose, 

Hantavirose, Doença de Chagas, Febre Amarela e as demais doenças passiveis de 

Notificação quando ocorridos, são realizados encaminhamentos de amostras para 

exame laboratorial e realizadas ações de orientação à população em geral em 

conjunto com a vigilância sanitária. Como ponto forte para desenvolver os trabalhos 

de Vigilância Epidemiológica e Sanitária tem-se apoio de outros órgãos na 

realização de atividades de parceria, a exemplo das Secretarias afins da prefeitura 

(Obras, Fazenda, Educação, Meio Ambiente, Agricultura, etc.), com os demais 

setores que compõem o Departamento de Vigilância em Saúde, 2ª CRS, Polícia 

Civil e Brigada Militar. Além da estrutura material que dispõe como câmara 

fotográfica, clorímetro, computador com acesso à internet, sala individual, carro, 

etc. 

Já no que tange aos pontos fracos, podemos citar o saneamento básico 

deficiente em determinados locais, falta de conscientização dos habitantes 

favorecendo o comércio informal e a circulação clandestina de mercadorias, 

principalmente de carnes.  

A fim de ampliar os serviços de Vigilância Epidemiológica e Sanitária, 

objetivando coibir as ações irregulares citadas acima, atender as denúncias e 

reclamações imediatamente, realizar a vigilância e fiscalização, orientando a 

população, realizar as atividades de inspeção e coleta de amostras de água, 

possuímos um veículo exclusivo para a vigilância, devido à demanda e a grande 

extensão territorial do município. 

 É preciso que a Vigilância Epidemiológica e Sanitária estejam bem 

estruturadas materialmente, além da qualificação e atualização periódica com 

cursos e treinamentos, para que seus agentes possam atender as demandas e 

expectativas da população, assim como, cumprir com eficiência e zelo a todas as 

suas atribuições. 

Dados fornecidos pelos responsáveis em dezembro de 2017. 

 

15.3 Vigilância Epidemiológica 

 

A vigilância epidemiológica exerce responsabilidade quanto ao aspecto de 

investigação e notificação de agravos transmissíveis do município, bem como a 

distribuição de dados e analise para controle tentando evitar disseminações 

maiores. 

No município de Arroio dos Ratos a epidemiologia está instalada em uma 

sala junto à Secretaria de Saúde. A equipe é composta por um médico que atende 

semanalmente os pacientes do programa da tuberculose, uma enfermeira 

responsável pela Vigilância em Saúde do município e duas técnicas de 
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enfermagem, sendo que uma é fixa no setor e conhece todos os sistemas, faz 

também os registros, além de participar de todas as atividades realizadas no setor. 

É também de responsabilidade desse setor o Acolhimento de todos os 

pacientes/clientes que necessitam da Vigilância. 

 

15.3.1 Atividades Desenvolvidas no Setor: 

 

- Realizar cadastro e distribuição de bolsas de colostomia aos pacientes 

ostomizados;  

- Registros, consultas, investigação, distribuição de medicamentos para 

pacientes com tuberculose e consequente investigação familiar;  

- Encaminhamento para o CTA Charqueadas (referência regional) dos 

pacientes com AIDs; 

- Liberação das medicações para os tratamentos; 

- Fornecimento do leite para os recém nascidos até um ano;  

- A distribuição das medicações para tratamento da influenza para os quatro 

ESF(s) e Pronto Atendimento; 

- Fornecimento de preservativos para os quatro ESF(s), Pronto Atendimento 

e outros locais estratégicos; 

- Distribuição e controle dos testes rápidos para os 4 ESF(s) e Pronto 

Atendimento; 

- Investigação de óbitos; 

- Palestras nas escolas e demais instituições; 

- Controle da sala de vacinas, campanhas e vacinas de rotina; 

- Atendimento de pacientes para realização dos Testes Rápidos; 

- Atendimento dos pacientes com Tuberculose e HIV do PEAR e também 

campanhas de vacinação no sistema prisional.  

 

15.3.2 Doenças Transmissíveis 

 

Em relação às doenças transmissíveis sabe-se que com a implantação do 

presídio em nosso município em 2012, pode ter aumentado a circulação de vírus e 

bactérias, pois, toda a população carcerária é atendida em nosso município, 

facilitando a transmissão dessas doenças. 

Outro fator que talvez aumente principalmente as notificações seja o aspecto 

de descentralização do sistema de notificação, causando assim um aumento 

devido a facilidade para informar e investigar, bem como a implantação do sistema 

GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial ), através do qual notou-se mais 

comodidade para envio e rápida resposta de resultados  de exames solicitados que 

antes passava resultado para a Coordenadoria de Saúde para fechamento no 

sistema, depois é que chegava ao município o resultado, levando às vezes quase 

um ano para o  informe final. Hoje, leva aproximadamente 60 dias e basta acessar 
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o sistema, imprimir o resultado e após sua análise, dependendo do agravo, 

determinar o tempo para o resultado.  

Muitos dos agravos não chegam a esse setor oportunamente para 

investigação, pois, como não temos hospital funcionando para internação e 

laboratório para diagnósticos rápidos, os médicos da emergência transferem os 

pacientes mais graves para outros municípios vizinhos e de médio e grande porte 

para internação como: São Jerônimo, Santa Cruz e Porto Alegre, então, acabamos 

sabendo dos agravos pelas notificações que visualizamos no sistema para 

posteriormente investigarmos. 

Ainda se encontra muita dificuldade para termos uma visão geral de como 

anda a incidência de agravos em nosso município, não temos como saber 

principalmente o número correto de contaminados pelo vírus HIV/AIDs, pois nossos 

clientes são tratados no CTA de Charqueadas e muitos não têm registro por darem 

endereço de familiares em POA. Dos 56 pacientes registrados no município, 14 

não buscam medicações nem comparecem no setor e, ainda, alguns desses 

pacientes estão privados de liberdade. 

Nota-se a necessidade de modernização e aprimoramento da Vigilância em 

Saúde buscando uma parceria mais comprometida com os ESF(s)  e Pronto 

Atendimento  local para que possamos responder oportunamente às demandas 

atuais  das doenças transmissíveis em nosso município. Tudo dentro dos preceitos 

da ética. 

O acolhimento no campo da saúde deve ser 
entendido, ao mesmo tempo, como diretriz 
ética/estética/política constitutiva dos modos de se 
produzir saúde e ferramenta tecnológica de 
intervenção na qualificação de escuta, construção 
de vínculo, garantia do acesso com 
responsabilização e resolutividade nos serviços.  
Acolhimento nas práticas de saúde, Ministério da 
Saúde, 2ª edição 2010, Brasília DF, pagina 18 

 

Em fevereiro de 2015, além da Vigilância Epidemiológica, os 4 (quatro) 

ESF(s) passaram a realizar os Testes Rápidos para HIV/Aids, Sífilis, Hepatite B e 

C. Os mesmos também foram disponibilizados para o Pronto Atendimento e no 

Sistema Prisional. 

 

15.3.3 Coqueluche  

 

Doença infecciosa aguda que apresentou um declínio importante no estado 

após a introdução da vacina DPT em 1973, mas passou a ser uma doença ativa 

novamente, acometendo os recém-nascidos e ocasionando alguns óbitos. 

Em função disso o MS de final de 2014 implantou a vacina dTpa (difteria, 

tétano e coqueluche acelular) em gestantes no calendário a partir das 22 até as 36 

semanas para passar imunidade para o feto através dos anticorpos maternos. 

Tivemos 01 caso confirmado no ano de 2016. 
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15.3.4 Meningite 

 

É a inflamação das meninges, causada pelo meningococo, ou a 

meningococemia que é a disseminação da bactéria no sangue. 

A doença meningocócica ou a meningococemia, são doenças de alta 

transcendência em saúde pública em função do seu potencial de provocar surto e 

epidemias. A vacina disponibilizada pelo PNI é a monovalente C, é aplicada em 

duas doses no primeiro ano de vida (aos três e cinco meses de idade) e um reforço 

aos 15 meses.  

Não há registro de meningite notificada no município no período de 2009 a 

dezembro de 2016, tendo um único registro de meningite tuberculosa no ano de 

2016 em adulto. 

 

15.3.5 Doenças Exantemáticas 

 

No período dos últimos 6 anos, teve no ano de 2009, 5 investigações de 

doenças exantemáticas como sarampo e rubéola em crianças de 1 a 7 anos sendo 

que não houve confirmação de tal agravo e assim descartadas. Apenas 

notificações e confirmações como varicela que teve um surto em creche se 

espalhando pelo município no ano de 2009 a 2010. Em 2014 tivemos uma Varicela 

e em 2015 dois casos de Varicela, já em 2016 não tivemos nenhum caso. 

 

15.3.6 Hanseníase 

 

Esse agravo teve um registro no ano de 2003, pessoa diagnosticada por 

Porto Alegre e moradora de Arroio dos Ratos, que fez seu tratamento por um ano 

no município e consultas mensais recebendo alta por cura no ano de 2004. Agora 

no mês de novembro tivemos um novo caso de paciente que foi diagnosticada em 

Porto Alegre, que se encontra em tratamento no centro de dermatologia da João 

Pessoa – POA/RS, desde agosto 2015 só agora fomos comunicados para fazer 

investigação da família. 

 

15.3.7 Hepatites 

 

Notou-se um grande aumento de portadores de hepatite C no município 

devido à procura por exame de PCR que teve um grande acréscimo, pois para 

encaminhamento do exame o paciente tem que ser devidamente notificado pelo 

sistema SINAN-NET, devido a isso, notou-se o aumento de casos, a maioria com 

hepatite crônica já há anos, alguns em tratamento e outros buscando diagnósticos 

de genotipagem para início de tratamento.  
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Só no ano de 2013 até o mês de julho foi notificado 10 casos 9 deles 

confirmados, para 8 (oito) investigação em 2010 com 3 (três) confirmados. 

Em 2014 tivemos 14 (quatorze) notificações com 5 (cinco) confirmações. 

No ano corrente, tivemos 7 (sete) notificações, com 4 (quatro) confirmações. 

Com a implantação dos Testes Rápidos no município, foram realizados de 

fevereiro a outubro de 2015 um total de 389 testes, sendo 169 para hepatite b e 

220 para hepatite c, sendo que três dos testes foram positivos e encaminhados 

para o confirmatório no laboratório.          

Em 2016 tivemos 17 notificações e dessas 11 casos confirmados de 

Hepatite C. 

A dificuldade desses portadores se encontra após o diagnóstico pois sem 

referência de hospitais ficam na fila de espera pela central de marcação de 

Consultas que pode levar meses para uma primeira avaliação com especialista. As 

medicações são fornecida após passagem por especialista, via processo judicial, 

levam em torno de 30 dias para serem liberadas. 

 

15.3.8 Leptospirose 

 

Nosso município teve em 2012 uma grande enchente, mas não tivemos 

registros da doença. Algumas vezes os médicos desconfiam desse agravo para 

investigação, mas nos últimos 5 anos tivemos um caso investigado e que não foi 

confirmado. Em março 2013 uma investigação deu por confirmar um caso de 

leptospirose, mas de acordo com investigação, o paciente era trabalhador e residia 

em outro município e conforme relato se contaminou em uma valeta no município 

de Canoas. Em 2014 não tivemos casos. 

No ano de 2016, tivemos 04 investigações sendo todas negativas. 

 

15.3.9 Dengue 

 

Com o controle à caça do mosquito Aedes aegypti e armadilhas instaladas 

nos bairros do município, não temos relatos confirmados laboratorialmente que 

dessem positivo. As larvas são coletadas, semanalmente, através das 27 

armadilhas instaladas em 20 pontos de locais estratégicos. Mesmo assim, tivemos 

3 investigações de dengue em fevereiro, março e abril do ano de 2013, 

confirmando um caso como positivo, mas conforme investigação, a paciente 

contaminada era moradora do município de Eldorado do Sul, estando em consulta 

na emergência do nosso município, onde foi coletado material para comprovação. 

Em 2014 não tivemos nenhum caso, e em 2015 tivemos três investigações, com 

uma confirmação, sendo que o paciente era morador do município vizinho, mas a 

primeira consulta foi em nosso Pronto Atendimento. 

No ano corrente foi feito um intensivo para prevenção no cemitério, com a 

confecção de 04 painéis indicativos de prevenção, seguidos de adesivos 
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explicativos dispostos nos túmulos, antecedidos de palestra em todas as escolas 

no município.   

 

15.3.10 Tuberculose 

 

A tuberculose ainda é uma das doenças que mais tem ocorrência no 

município. No ano de 2012, previu-se um aumento devido ao regime prisional 

instalado em nossa cidade. Em função da falta de uma equipe que atenda dentro 

do presídio, esses pacientes comparecem em consulta nesse setor uma vez ao 

mês para pesagem e busca de medicação, assim como os demais pacientes.  

Dos pacientes com entrada no ano 2012, apenas 01 foi notificado no sistema 

de notificação (SINAN). Foram dadas 03 altas por abandono por estarem no regime 

prisional e transferidos a outros presídios aos outros 3 altas por critérios por 

termino de tratamento de 6 meses, 02 por terem HIV/AIDS o tratamento se 

estendeu a 09 meses. Via de regra o paciente é tratado 06 meses, podendo se 

estender até 01 ano.  

No ano de 2013 tivemos entrada 9 casos novos sendo 3   internos do 

presídio.                    

Em 2014 entrou 24 casos novos, sendo 14 privados de liberdade, tivemos 11 

altas por cura, 11 altas por transferência, 01 óbito e 01 abandono, sendo que o 

abandono e as transferências eram do presídio. 

Em 2015 tivemos 26 casos novos, sendo 14 do presídio, 09 altas por cura, 

05 transferências, 01 abandono e 02 óbitos. Sendo 08 pacientes em tratamento, 01 

quimioprofilático, 02 altas de pacientes com entrada em 2014, 02 altas por 

transferência de paciente para outro município, sendo um para o presídio de São 

Jerônimo outro para o Sanatório Parthenon, este já tratado um ano, mas continua 

investigando, pois permanece com alteração em seus exames. 

Em 2016 tivemos 33 diagnósticos, sendo 19 presídio e 14 da população 

geral, tivemos 4 altas por abandono, sendo presídio, 02 óbitos por outras 

comorbidades (HIV), 6 transferências de presidiários e 21 curas, Devido a 

importância desse agravo que cresce junto a população, estamos conscientes da 

busca ativa de pacientes bacilíferos, investigando família e contatos próximos com 

os pacientes em tratamento. 

 

15.3.11 HIV/AIDS 

 

Mesmo sabendo que no município é grande a incidência de pacientes soro 

positivos, não temos como saber principalmente o número correto de contaminados 

pelo vírus HIV/Aids, pois, nossos clientes são tratados no CTA de Charqueadas e 

alguns optam por dar endereço de familiares na capital e fazem tratamento por lá, 

sem contabilizar os dados em nosso município. No momento que os clientes 

procuram esse setor para consultas, é feito o agendamento no CTA de 
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Charqueadas que é nossa referência regional para consultas, exames e 

fornecimento de medicações.  

O município dá suporte a esses pacientes com transporte para irem as 

consultas e exames.  As medicações são buscadas uma vez ao mês e distribuídas 

aqui para os pacientes.  

Quanto a transmissão vertical do vírus HIV é dado suporte as mães 

gestantes para consultarem em Porto Alegre com infectologista desde o pré natal 

se estendendo ao recém-nascido. Após o nascimento, fazemos a distribuição de 

leite até o primeiro ano da criança, o leite do 1º e 2º semestre é fornecido pelo 

estado, com cadastro e distribuição pelo município. 

Em 2012 apenas 01 paciente estava notificado no SINAN. 

No final de 2013, tínhamos 19 pacientes em tratamento no CTA de 

Charqueadas e fizemos duas notificações no SINAN. Tivemos um óbito por AIDS. 

Registramos mais 04 notificações em 2014 no SINAN. 

Este ano já tivemos 08 notificações no SINAN. 

Dos 58 pacientes registrados no município, 15 não buscam medicações nem 

comparecem no setor. 

Com a implantação dos Testes Rápidos no município, foram realizados de fevereiro 

a outubro de 2015 um total de 233 testes, desses 05 positivaram, forma 

encaminhados para o CTA e já estão em tratamento. 

No ano de 2016, tivemos 16 casos novos de Soropositivos, todos adultos, 

em tratamento no CTA de Charqueadas. Tivemos 02 óbitos por comorbidades 

associadas ao AIDS (Tuberculose). 

No momento possuímos 51 pacientes soropositivos, 36 acompanhados no 

CTA Charqueadas, 6 acompanhados em outras locais e 9 faltantes. 

Temos como objetivo a realização de Testes Rápidos com livre demanda em 

todos os ESF(s) e uma maior conscientização da população sobre as DST(s). 

A realização de palestras nas escolas com cronograma pré-estabelecido. 

 

15.3.12 Sífilis (treponema pallidum) 

 

A sífilis ainda é uma doença que causa grande preocupação na saúde 

pública, pois começa desde feridas incolores na fase primária passando por 

manchas no corpo e outros sintomas da secundária, a terciária atingido coração, 

cérebro e ossos, além da sífilis congênita que pode causar o aborto, natimorto, 

nascimento prematuro extremo, além de inúmeras más formações, tais como: 

cegueira, deformidades, etc, porém possuem um tratamento simples, mas  que, 

nos dias de hoje, estamos enfrentando um grande problema com a fabricação e 

disponibilização da matéria prima. 

Nota-se que o pré-natal continua falho, tendo em vista que só no Rio Grande 

do Sul, ano passado, tivemos 33 casos de sífilis congênita, sendo eles 22 

notificados na instituição de nascimento. Esses dados reforçam a necessidade de 

capacitações para os nossos profissionais para podemos desenvolver um 
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tratamento mais eficaz, com uma consequente diminuição de nascimentos com 

sífilis congênita. Em nosso município existe uma subnotificação, prova disso são os 

registros de apenas 2 casos congênitos no SINAN, 06 gestantes e 3 não 

especificadas . 

 

15.3.13 Distribuição das Bolsas de Colostomia 

 

Esse setor dá suporte também aos ostomizados do município, com cadastro 

e distribuição mensal das bolsas.            

No ano de 2016, tivemos 8 usuários com dispensação de bolsas.  

Nosso objetivo é que as bolsas sejam encaminhadas para seu ESF de 

origem e distribuídas pela enfermeira, para que a mesma possa acompanhar seu 

paciente, visualizando a ostoma e encaminhando para a vigilância, caso houver 

necessidade de novo pedido no sistema, visto que não temos uma sala adequada 

para tal avaliação. 

 

15.3.14 Receituários Especiais 

 

A Vigilância Epidemiológica é responsável também pelo cadastro e 

distribuição de receituários especiais como B1, B2, e A para a Secretaria de Saúde, 

bem como para os médicos em geral do município, clínicas particulares de 

consultas médicas e odontológicas. 

15.3.15 Exames citopatológicos e biópsia 

 

É feito através de encaminhamento para o laboratório do Sanatório 

Parthenon, em Porto Alegre. Todo material é colhido em cirurgias realizadas no 

município de São Jerônimo e fica ao encargo desse município o envio desse 

material para diagnóstico. 

 

16. Nutrição 

  

A alimentação e nutrição são fatores fundamentais para a promoção e 

proteção da saúde e, mais recentemente tem assumido papel importantíssimo na 

prevenção de uma série de doenças, principalmente as Doenças Crônicas não 

transmissíveis.   

É uma das atividades de saúde essencial à vida, onde os distúrbios 

nutricionais, de diferentes magnitudes e em qualquer etapa do ciclo de vida, 

exercem profundas repercussões no estado de saúde futura e atual de qualidade 

de vida do ser humano.  

A Política de Saúde Nutricional tem como propósito o planejamento de 

ações de forma a garantir hábitos alimentares saudáveis, prevenção e controle dos 
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distúrbios nutricionais, contribuindo com a saúde e melhoria da qualidade de vida 

da população do município de Arroio dos Ratos.  

Através de encontros em grupo, palestras sobre alimentação saudável e 

adoção de novos hábitos alimentares, o assunto vem se disseminando. Quanto 

mais pessoas participarem, melhor será o resultado.  

  

16.1 Diretrizes e ações desenvolvidas pela Política de Saúde 

Nutricional:   

 Programação de ações que atendam às necessidades dos diferentes 

ciclos de vida, como avaliação nutricional e palestras sobre alimentação saudável.   

 Incentivo e adoção de práticas e hábitos alimentares saudáveis em 

consultas individuais e em trabalhos em grupo.  

 Prevenção, recuperação e reabilitação de distúrbios e doenças 

associadas à alimentação e nutrição;   

 Estímulo as ações de educação alimentar e nutricional.  

 Avaliação nutricional em escolas do município.  

 Grupos de redução de peso e alimentação saudável, grupos de 

diabéticos, hipertensos e idosos, curso para gestantes.  

 Promoção do Aleitamento Materno em consultas individuais e em 

grupos.  

 

17. Fisioterapia 

 

A fisioterapia quando ciência-saúde que estuda, diagnostica, previne e trata 

os distúrbios do movimento humano decorrente de alterações órgãos e sistemas, 

tendo como objetivo preservar, manter, desenvolver ou reabilitar a integridade do 

sistema ou função. 

A clínica de fisioterapia abrange demanda dos 4 ESF’s  do município e 

oferece atendimentos trauma-ortopedia, fisioterapia a pacientes neurológicos, 

respiratória, reumatologia, amputados. Sendo atendimentos realizados por 02 

fisioterapeutas, onde não existe demanda reprimida. 

É realizado acolhimento pela secretária e dada orientações aos pacientes 

como proceder à marcação e documentos necessários, inclusive prescrição 

médica. 

Na data marcada é realizada avaliação fisioterapêutica e o paciente passa a 

realizar suas sessões, marcadas de 2 a 3 vezes na semana. No momento temos 

185 pacientes em tratamento e vale ressaltar que os pacientes com dificuldades de 

locomoção e acesso são transportados pela Secretária de Saúde para os seus 

atendimentos fisioterápicos. 

A clínica possui sala de cinesioterapia, sala eletroterapia, sala de avaliação e 

recepção.  
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18. Farmácia Básica 
 

 
 A Assistência Farmacêutica é um conjunto de ações voltadas à proteção, 

promoção e recuperação da saúde por meio da melhoria do acesso aos 

medicamentos e uso racional.Trata-se de uma política de Saúde Pública garantida 

pela Lei 8080/90 (Lei que regulamenta os Serviços Públicos de Saúde - SUS) em 

seu artigo 6º, e pela Política Nacional de Medicamentos (PMN), de 1998, que 

constitui um dos elementos fundamentais para efetiva implementação de ações 

capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da 

população. 

 Inserido no serviço de Assistência Farmacêutica está a Farmácia Básica, 

que surgiu, no âmbito do Ministério da Saúde no ano de 1998, com o intuito de 

racionalizar a distribuição de medicamentos essenciais e permitir o tratamento 

eficaz e a menor custo das doenças mais comuns que afetam a população 

brasileira. É um módulo padrão de suprimento, composto por itens mais 

generalizados. 

 A Farmácia Básica destina-se, exclusivamente, à atenção básica de saúde, 

na rede SUS, a nível ambulatorial, nos serviços que dispõem de médicos, para sua 

adequada prescrição. 

 Buscando a economia e a simplificação operacional, a Farmácia Básica 

prevê, produto a produto, o respectivo consumo médio por tratamento, obtido a 

partir dos esquemas padronizados de terapia ambulatorial, utilizados habitualmente 

nas eventualidades clínicas mais comuns.  

1 - O elenco de medicamentos proposto para a composição da Farmácia 

Básica, como dito, voltou-se para o tratamento das afecções e doenças de maior 

ocorrência ao nível da atenção primária à saúde.  

2 - A Farmácia Básica, sempre que necessário, será adaptada às 

particularidades regionais, podendo ser acrescentados medicamentos que atendam 

a necessidade específica do quadro nosológico peculiar a cada região ou 

município. 

A Farmácia Básica do município de Arroio dos Ratos funciona do período de 

segunda a sexta-feira, das 08h às 22h (sem fechar ao meio dia) e conta com a 

colaboração de 2 farmacêuticas, 2 atendes de farmácia e 2 estagiárias.   

Vale ressaltar que, fica a cargo da Farmácia Básica Municipal a orientação 

para os pacientes que ingressam com processo administrativo para o recebimento 

de medicamentos Especiais e Especializados fornecidos pela Farmácia de 

Medicamentos Especiais (FME) do Estado do Rio Grande do Sul, bem como 

recebimento, armazenagem e dispensação destes medicamentos.   

O Município tem, também, grande demanda de processos judiciais para 

fornecimento de medicamentos que não se encontram na lista nem de 

medicamentos Básicos (os quais fazem parte da relação de medicamentos 

Essenciais do Município), nem da relação de medicamentos Especiais e 

Especializados (os quais são fornecidos por processos administrativos pelo Estado 

do Rio Grande do Sul, como descrito anteriormente), medicamentos estes que 
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ficam também a cargo da Farmácia Básica para recebimento, armazenagem e 

dispensação (e em alguns casos aquisição). 

 

19. Serviços Especializados de Atenção à Saúde 

 

Os usuários são referenciados pela Estratégia Saúde da Família (ESF), com 

acolhimento, cadastro, atendimento qualificado, onde é solicitado pelo médico 

encaminhamentos a especialistas, exames de análises clinicas e de imagem. 

Todos as solicitações para especialistas são entregues na Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), onde é feito o encaminhamento via sistema SISREG e GERCON. 

 

19.1 Consultas Especializadas 

 

As consultas especializadas são solicitadas através do cadastro via sistema 

GERCON na Central de Marcação de Consultas Especializadas (CMCE) e uma 

cota de especialidades como Cardiologia, Ginecologia, Otorrinolaringologia, 

Proctologia, Urologia e Vascular, são agendados no Centro Clínico do Hospital de 

São Jerônimo e via SISREG: Cirurgia Geral, Traumatologia, Pneumologia Adulto, 

Oftalmologia Adulto.  

Pacientes com especialidade de Oncologia a partir de setembro/2013 

passaram a ser agendados para Hospital Ana Nery em Santa Cruz, exceto 

Hemato-oncologia e Oncologia Óssea, que é agendado pelo GERCON, 

normalmente em Porto Alegre.  

 

19.2 Apoio Diagnóstico 

 

A SMS recebe as solicitações dos médicos dos ESFs para realização de 

exames laboratoriais e de imagem. Sendo marcados através da cota da 2ª 

Coordenadoria Regional de Saúde (exames laboratoriais, RX e Mamografia) e pelo 

Consórcio de Saúde (exames de imagem). Conforme tabela abaixo: 

 

Exames  Total/mês 

Análise Clínicas - A. Ratos 1.800 

RX - A. Ratos 290 

Ecografia - S. Jerônimo 100 

Mamografia - S. Jerônimo 24 

Colonoscopia  07 a 09 

Endoscopia 03 

Tomografia Conforme disponiblidade 
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20. Transporte 

 

A SMS disponibiliza 02 vans próprias da Secretária Municipal de Saúde, com 

15 lugares cada, com saída conforme demanda, de segunda à sexta-feira, para 

Porto Alegre (POA) e outras cidades, para usuários com consultas e exames 

agendados. Possuímos, também: 03 carros, 03 Spins e um Carro da Vigilância, 

para usuários portadores de deficiências, idosos, Hemodiálise, Quimioterapia, 

Radioterapia e domiciliados com consultas e exames agendados em POA, São 

Jerônimo, Charqueadas, Santa Cruz e outros (conforme necessidade de cada 

usuário). Sendo que 01 carro é disponibilizado para atender usuários da 

Fisioterapia e fazer Visitas Domiciliares (VDs) com Médicos, Enfermeiras, Agentes 

de Saúde e Técnicos dos ESFs. 

Possuímos ainda 02 ambulâncias, sendo uma cedida por empréstimo para o 

serviço de Pronto- Atendimento, ficando a cargo deste serviço a disponibilidade do 

motorista, enquanto a outra fica à disposição para transporte dos acamados, além 

de suporte para o Pronto Atendimento quando da necessidade de dois 

deslocamentos. 

 

 

21. Saúde Prisional 

 

Com a chegada do sistema prisional em nosso município (PEAR) em 2012, 

faz-se necessário algumas adequações na área da saúde. Ter uma equipe que 

trabalhe diretamente na saúde prisional para realizar atendimento na Penitenciária 

Estadual de Arroio dos Ratos, é uma meta a ser atingida.  A implantação de uma 

equipe regida pela Política de Atenção Integral à Saúde Prisional, com profissionais 

capacitados para atender esse público que necessita tanto quanto os não privados 

de liberdade, de uma atenção integral.   

Conforme Portaria nº 482 de 1º de abril de 2014, sendo previsto turno de 

trabalho de 30 horas semanais, a equipe será do Tipo III composta por 01 

assistente social, 01 dentista, 02 enfermeiros, 01 médico, 01 psicólogo, 01 técnico 

ou auxiliar de enfermagem, 01 técnico de higiene bucal/auxiliar saúde bucal e 01 

farmacêutico, 01 psiquiatra, 01 fisioterapeuta. Nas equipes de Atenção Básica 

Prisional tipo III, cada categoria profissional cumprirá carga horária mínima de 30 

horas semanais, ficando a critério do gestor de saúde distribuir a carga horária de 

cada profissional de modo que não seja inferior a 10 horas semanais. 

Os serviços de saúde no sistema prisional serão integrados a uma 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município. Poderão ser alocados 

profissionais da rede local do SUS para a composição de Serviços e das Equipes. 

Nos dias de hoje, o município tem registrado 26 casos de tuberculose, sendo 

14 deles do sistema prisional totalizando mais de 50%, e um deles fazendo uso da 

terceira geração de tratamento.  
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Para ter uma resolutividade em ações profiláticas e curativas no PEAR, 

torna-se necessário a implantação do referido sistema. 

 

22. Programa Primeira Infância Melhor e Criança Feliz 
 

O Programa Primeira Infância Melhor – PIM – integra a política de governo 

do Estado desenvolvido desde 2003, tornando-se Lei Estadual Nº 12.544 em 03 de 

julho de 2006. O Município de Arroio dos Ratos aderiu ao programa em 05 de 

outubro de 2005. 

O PIM constitui-se de forma intersetorial, integrando as Secretarias de 

Saúde, Educação e Assistência Social na participação da gestão e da execução de 

suas ações, com o objetivo de ampliar viabilidades, concretizar apoios e realizar 

demandas. 

O PIM é uma ação transversal de promoção do desenvolvimento integral da 

primeira infância, desde a gestação, e desenvolve-se através de visitas domiciliares 

realizadas semanalmente às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, 

visando o fortalecimento de suas competências para educar e cuidar de suas 

crianças. As famílias são orientadas por meio de atividades lúdicas específicas, 

voltadas à promoção das habilidades e capacidades das crianças, considerando 

seu contexto cultural, suas necessidades e interesses, através de atendimentos 

semanais realizados nas casas das famílias e em espaços da Comunidade, além 

de atividades comunitárias. 

Já passaram pelo Programa, desde a sua implantação até 2017, 1.472 

crianças, 437 gestantes e 1236 famílias, encontrando-se ativas no banco de dados 

367 crianças, 30 gestantes e 348 famílias.   

          Em janeiro de 2017, o município de Arroio dos Ratos aderiu ao Programa 

Criança Feliz, lançado pelo Governo federal, sob Decreto Nº 8.869, de 05 de 

outubro de 2016, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, 

que articula ações das políticas de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, 

Direitos Humanos e Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Este programa visa 

implementar ações no campo das políticas públicas como suporte às famílias para 

o exercício de proteção, cuidado e educação das crianças na primeira infância. 

 

       No estado do Rio Grande do Sul, o Programa Criança Feliz (PCF) e o 

programa Primeira Infância Melhor (PIM) caminham juntos na sensibilização, 

articulação, implantação e execução de ambos os programas, bem como 

estabelecem construções conjuntas. O PIM está colocado como executor 

metodológico do PCF no Estado e, consequentemente, no município. 

         O público alvo do programa Criança Feliz são gestantes e crianças menores 

de 3 anos beneficiárias do programa Bolsa Família (PBF), e/ou Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), sendo o mesmo atendido pelo PIM. Na prática, o 

programa Primeira Infância Melhor e o Criança Feliz incidem na ampliação dos 

serviços e alcance a um maior número de famílias que receberão visitas 
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domiciliares semanais. Dessa forma, o município passa a receber incentivo 

financeiro estadual – PIM e federal – PCF (OF. Gab. CircSTDS/SES Nº001/2016). 

          Atualmente encontram-se ativas no SISPIM 310 famílias, mas devido a 

necessidade de contratação de visitadores para estas famílias, estão sendo 

atendidas 249. A previsão é de que uma média de 400 famílias recebam visitas 

domiciliares para o ano de 2018. 

 

          Atualmente o PIM/Criança Feliz em Arroio dos Ratos está assim estruturado: 

 

 

Grupo Técnico Municipal – GTM 

 

Secretaria Municipal da Educação:Carla Denise Huff Da Fonseca - Professora 

Secretaria Municipal da Saúde: Gabrielle Tuhtenhagen Lopes - Farmacêutica 

Secretaria Municipal da Cidadania e Assistência Social: Elena O’Donnell – 

Psicóloga 

 

Monitores 

Carmem Lucia Garcia Ávila – Professora 

Elenice Maria Oliveira Fortes – Professora 

 

Visitadores 

 O município está habilitado no estado para a contratação de 20 visitadores, 

atualmente contamos com 13 visitadores. 

 

Digitador  

Contamos com 01 visitadora, que tem o número de visitações reduzidas e alimenta 

o sistema – SISPIM. 
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Mensagem Final 

 

O Plano Municipal de Saúde é um instrumento que deve ser avaliado 

anualmente, serve como referência para o cumprimento de objetivos propostos que 

atentem às necessidades básicas da população. Também mostra a realidade de 

nosso município e o que queremos para o amanhã, em função disso, torna-se um 

instrumento de grande importância para garantir os direitos assegurados à 

população pela Constituição Federal. 

Entendemos que, para a utilização dos recursos da comunidade, é 

fundamental a participação da população nos espaços decisórios referentes às 

políticas sociais, pois caracteriza-se como um campo de ação que fortalece reais 

dispositivos para o atendimento das suas necessidades e proporciona o exercício 

da cidadania. 

 Ressaltamos a necessidade de mudança, urgente, na forma de atendimento 

em todos os setores da Secretaria de Saúde, pois para a efetivação dos princípios 

do Sistema Único de Saúde nas práticas e na gestão de saúde, foi instituída a 

Política Nacional de Humanização, para servir de norte à assistência referente ao 

acesso e às formas de atendimento aos usuários, nos serviços de atenção à 

saúde.  

Dessa forma, o acolhimento, essa nova postura nas práticas das ações e na 

gestão de saúde, é o nosso maior desafio e, faremos deste, nosso objetivo de meta 

a ser alcançada nos anos vindouros, além, é claro, da busca de qualificação dos 

profissionais de Saúde quanto à inter-relação: equipe/comunidade/família e 

equipe/equipe. 

Buscaremos executar o Plano Municipal de Saúde em atendimento às 

normas legais formalizando os atos de gestão para facilitar na tomada de decisões 

e receber os recursos oriundos do Estado e da União, com o firme propósito de 

corroborar com a administração pública, adequando as competências ao alcance 

dos objetivos e metas organizacionais, no tocante à legislação em vigor.  

A execução do plano acima referido visa o efetivo cumprimento da 

legislação, estimulando o trabalho com responsabilidade, autonomia, dinamismo, 

desenvolvendo as habilidades pessoais e o aprimoramento continuado na gestão 

por competências.  

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
  “ARROIO DOS RATOS EM 1º LUGAR”  

Gestão 2017/2020  

Rua Roberto Cardoso, 659 – CEP: 96740-000 – CNPJ 88.363.072/0001-44 
Email – saúde@arroiodosratos.rs.gov.br         Visite nosso site: www.arroiodosratos.rs.gov.br 

_ 

Referências 

 

ARROIO DOS RATOS. Lei 1.316, de 26 de janeiro de 1995. Dispões sobre a 
Estrutura Administrativa Municipal. 
 
ARROIO DOS RATOS. Lei 2.138, de 10 de dezembro de 2002. Dispões sobre o 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos. 
 
ARROIO DOS RATOS. Lei Orgânica do Município. Arroio dos Ratos: Câmara 
Municipal, 2005. 
 
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO.  Código de Ética. Disponível em: 
<http://www.cfa.org.br> 
 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br> 
 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 14 ed.  São Paulo: Atlas, 
2002.  
 
DRUCKER, Peter Ferdinand. Introdução a Administração, 3 ed.  São Paulo: 
Pioneira, 1998.  
 
FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação Direta Sem Licitação. 7 ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2007. 
 
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – 8.666-93. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br> 
 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 33 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. 
 
MELO, Osvaldo Aranha Bandeira de. Princípios Gerais de Direito Administrativo. 
2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979. 
 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 9.ed. São 
Paulo: Malheiros, 1997. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL, Arroio dos Ratos. Site do Município. Disponível em: 
<http://www.arroiodosratos.rs.gov.br> 
 
THUMS, Jorge. Acesso à Realidade. 3 ed. Canoas: Ulbra, 1992. 
 
TOFFLER, Alvin. A Terceira Onda. 17ed. Rio de Janeiro: Distribuidora Record de 
Serviços de Imprensa, 1980. 
 
IBGE. Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/arroio-dos-ratos/panorama 


