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O PLANO PLURIANUAL (PPA) é um instrumento de Planejamento e uma obrigação constitucional que a União, os Estados e 

Municípios tem que cumprir no primeiro ano de governo, com validade até o primeiro ano do próximo governo. 

 

MISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

“Estimular uma Gestão Pública de Saúde Qualificada em benefício dos cidadãos guaporenses.” 

 

VISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

“Ser um forte sistema de saúde, que promova à integralidade, a universalidade, a equidade e a ética, contribuindo para a qualidade de vida da 

população”. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaporé construiu seu Plano Municipal da Saúde em parceria com os diferentes sujeitos que 

fazem parte da saúde de Guaporé. Todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde, com participação ativa, puderam fazer o seu Plano 

Setorial de Saúde, para posteriormente, haver uma soma de metas e ideias, contando com a participação da comunidade através da IX 

Conferência Municipal de Saúde, para dar origem ao Plano Municipal de Saúde de Guaporé  para o Quadriênio 2022/2025. 

A primeira demanda foi definir saúde para as equipes, sendo que saúde relaciona-se diretamente com o bem-estar físico, social e 

mental. Diversos aspectos da vida cotidiana têm influência direta na manutenção do equilíbrio fisiológico dos órgãos e sistemas no corpo 

humano. Estes fatores externos, que envolvem a vida em sociedade, muitas vezes têm tornado este equilíbrio interno uma tarefa difícil. O 

bem-estar da família, as condições de moradia, de trabalho e renda, de lazer, além de outras razões que impliquem em melhoria da qualidade 

de vida, são condições que tem transcendência fundamental na saúde coletiva. Nesta perspectiva, o Sistema Único de Saúde está sendo 

construído, ao longo das últimas décadas, com participação de gestores, usuários e profissionais da área da saúde. 

É preciso que o Plano Municipal de Saúde, aponte soluções eficazes, com compromissos assumidos por todos os atores, com 

normas e regras claras e que sigam as principais diretrizes de universalidade, equidade e integralidade, voltadas para a qualificação da atenção, 

e educação do usuário, tanto em relação aos seus direitos quanto aos deveres como cidadão, com a finalidade de cumprirmos os objetivos e 

metas traçados e para a utilização adequada do SUS. Para uma efetiva gestão participativa é preciso ainda que o gestor municipal tenha apoio 

para fazer o que deva ser feito e tome as decisões certas no momento certo. 
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O SUS norteia-se pelos seguintes princípios doutrinários: 

• Universalidade: todas as pessoas têm direito ao atendimento independentemente de cor, raça, religião, situação de emprego ou 

renda, etc. A saúde é direito de cidadania e dever dos governos Municipal, Estadual e Federal. 

• Equidade: todo cidadão é igual perante o Sistema Único de Saúde e será atendido conforme as suas necessidades. Os serviços de 

saúde devem considerar que em cada população existem grupos que vivem de forma diferente, ou seja, cada grupo ou classe social ou região 

tem seus problemas específicos, têm diferenças no modo de viver, de adoecer e de ter oportunidades de satisfazer suas necessidades de vida. 

• Integralidade: as ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo para prevenção e a cura.  

O SUS tem como objetivo final, dar assistência à população, baseada no modelo da promoção, proteção e recuperação da saúde, 

utilizando meios, processos e métodos capazes de alcançar tais objetivos com eficiência e eficácia, tornando-o efetivo. Estes meios, orientados 

pelos princípios organizativos da descentralização, regionalização, hierarquização, resolutividade e participação social, devem constituir-se em 

objetivos estratégicos que dêem consistência ao modelo de atenção à saúde desejada. 

É um ser humano, social, cidadão, que biologicamente, psicologicamente, e socialmente, está sujeito a riscos de vida. As unidades 

que prestam serviços de saúde ao usuário devem atender o indivíduo como um ser humano integral, submetido às mais diferentes situações 

de vida e trabalho, que o leva a adoecer e a morrer. 

Desta forma a política de saúde deve ser direcionada para a prevenção das doenças e não somente para a sua recuperação. Isto 

exige que o atendimento deva ser feito também para erradicar as causas e diminuir os riscos, além de tratar os danos. Temos ciência da 

responsabilidade à qual a Secretaria Municipal da Saúde se propõe juntamente com o Conselho Municipal de Saúde (Órgão decisivo nas 

decisões das políticas de saúde), e temos certeza dos resultados favoráveis que serão colhidos pela população. 
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CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ – RS 

 

Identificação do Município e condições de acesso 
 

O município de Guaporé localiza-se na região nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, sendo que o acesso principal, tanto ao sul 

(Lajeado e Porto Alegre) quanto ao norte (Serafina Corrêa, Casca, Passo Fundo) é feito através da ERS 129, que se encontra em boas 

condições de conservação. O acesso aos distritos e comunidades é feito por estradas não pavimentadas. Há ainda o serviço de rede ferroviária 

(Ferrovia do Trigo) para transporte de cargas. Guaporé também é servido pelo Aeroporto 14 Bis, distante 6 km da Cidade, para aeronaves até 

C/47.                                   

Figura 1: Mapa com a localização de Guaporé 

Fonte: Atlas  
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Data da criação: 11/12/1903 

 

Área (km2): 297,7 km2 

 

População: 25.727 habitantes (IBGE 2019) 

 

Coordenadoria Regional de Saúde: 5ª - Caxias do Sul 

 

Microrregião:  Basalto 

 

Distância da CRS: 110 km 

 

Distância da capital do estado: 210 km 

 

Limites municipais: 

 Norte: Serafina Corrêa 

 Sul: Dois Lajeados 

 Leste: Vista Alegre do Prata / Nova Bassano / Fagundes Varela / Cotiporã 

 Oeste: Anta Gorda / Arvorezinha / União da Serra                    
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Histórico do Município de Guaporé – RS 

 

Em 1892, foi criada a colônia de Guaporé, nas terras pertencentes aos municípios de Lajeado e Passo Fundo. O nome 

provavelmente é originário do guarani, sendo discutível seu significado (provavelmente vale deserto ou talvez rio encachoeirado). O diretor da 

colônia, o engenheiro José Montauri de Aguiar Leitão, designou ao engenheiro Vespasiano Correa à incumbência de demarcar as terras e 

loteá-las. Foram demarcados 5000 lotes, de medida variável entre 25 e 30 hectares. Logo chegaram migrantes provindos das primeiras 

colônias italianas do Estado (principalmente Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Veranópolis), de modo que em 1896 a colônia contava com 

7.000 habitantes, em sua maioria italianos, incluindo alguns alemães, poloneses, russos e austríacos. 

Em 1897, foi criada a Paróquia Santo Antônio, pertencente à diocese de Porto Alegre, sendo o primeiro pároco o Pe. Antônio 

Pertile. Em 1900, a colônia possuía 13.727 habitantes. Com o desenvolvimento e a prosperidade, o município foi criado em 11 de dezembro 

de 1903, tendo como primeiro intendente o engenheiro Vespasiano Correa. 

Em 1910, Guaporé possuía 30 mil habitantes, com 170 prédios e 1020 moradores no centro, fornecido de praça, telégrafo, correio 

e a primitiva Igreja Matriz. Seus principais produtos agrícolas eram arroz, feijão, milho, soja, laranja e uva. Contava com 82 casas de negócios 

e algumas indústrias, destacando-se na produção de aguardente, banha, vinho, ovos e queijo. 

Tempos mais tarde, Guaporé perdeu seus distritos, tais como em 1954, com a instalação do município de Marau. Guaporé também 

perdeu seu 7° distrito, o de Maria (posteriormente, município de Vila Maria), além dos distritos de Casca, Evangelista e São Domingos do Sul, 

que formariam o município de Casca. Em 1959, emancipou-se de Guaporé o distrito de Muçum, e um ano seguinte, em 1960, o distrito de 

Serafina Corrêa. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guarani
http://pt.wikipedia.org/wiki/Italianos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alem%C3%A3es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poloneses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Russos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%ADacos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Maria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casca_(Rio_Grande_do_Sul)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%A7um_(Rio_Grande_do_Sul)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serafina_Corr%C3%AAa
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Os imigrantes 
 

           Ao chegar na região, ao longo do século XIX, além dos baús de madeira e a saudade dos que permaneceram no velho continente, 

os imigrantes portavam um espírito arrojado para construir uma nova vida. Em 1907, com a chegada ao município da família Pasquali, inicia-

se a atividade que eventualmente seria a mais importante do município, a da fabricação de joias folhadas. Os membros da família utilizaram o 

conhecimento que traziam consigo para montar a primeira das eventuais  dezenas de pequenas indústrias joalheiras. 

           Passado mais de um século, a memória desses imigrantes continua viva, evidenciada principalmente na dimensão religiosa da 

comunidade, e ainda na força de vontade e de trabalho deste povo. Constata-se a religiosidade nos diversos capitéis do interior do município, 

bem como na Igreja Matriz e na estatua do Cristo Redentor, com treze metros de altura, colocado num pedestal de sete metros no cume mais 

alto da cidade. O local inspira todos os anos, por ocasião das celebrações da Paixão de Cristo, a encenação do acontecimento, que envolve 

milhares de guaporenses e visitantes que participam da procissão das Estações da Paixão, que culminam no topo da montanha, aos pés do 

majestoso monumento. 

           Após mais de cem anos de sua fundação, Guaporé centraliza-se como pólo comercial, industrial, cultural e turístico, que envolve 

dezenas de municípios da região. Também se destacam as indústrias de calçados, metal-mecânica, confecções, implementos agrícolas e 

moveleira, além de uma agricultura inovadora que impulsiona o Município. 

 

Geografia 

Localiza-se na Serra Gaúcha, com uma altitude de 478 metros no centro do Município, com picos de mais de 700 metros de 

altitude, situando-se entre o Planalto e a Depressão Central, formado por rochas ígneas de efusão, originárias provavelmente do fim do 

período triássico ou jurássico. É região basáltica, que assenta sobre o arenito, e sob este, o granito. O centro da cidade está localizado num 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paix%C3%A3o_de_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arenito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Granito
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vale, sendo que a oeste, no morro mais alto do município, foi construída a estátua do Cristo Redentor. Os principais rios são o Guaporé e o 

Carreiro. 

Clima 

Guaporé possui um clima subtropical úmido (ou temperado), com verões tépidos e invernos moderadamente frios, sendo comuns 

as geadas, e ocasionalmente, a queda de neve. Durante o inverno, há a ocorrência de névoas pela manhã e a umidade relativa do ar geralmente 

é alta. 

Cultura 

A população de Guaporé é formada por descendentes de italianos. Apesar da influência exterior, suas tradições e a fala talian 

(variante da língua vêneta, do norte da Itália) são preservadas até hoje. A religiosidade herdada dos antepassados está muito presente no dia a 

dia, e a prova monumental é a Igreja Matriz Santo Antônio, construída pelos padres Missionários de São Carlos, além dos vários capitéis 

espalhados pelo município. O rigoroso inverno gaúcho era suportado pelos colonos mediante o uso do fogão à lenha, reunindo a família em 

torno do calor, comendo o típico pinhão (semente da araucária) de suas terras, passando o tempo com a reza do rosário e o jogo de cartas. 

Preservam-se ainda os cafés coloniais, que tem como cardápio comes e bebes típicos italianos. A caça e a pesca eram na época um meio de 

sustento, sendo atualmente de caráter esportivo. As tradições gaúchas se difundiram em meio às italianas devido aos tropeiros, que levavam 

cargas de cidades, como Porto Alegre à Passo Fundo, tendo como roteiro a Serra. Os CTGs são encarregados de preservar e despertar o 

gosto pela tradição gaúcha. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_temperado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neve
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9voa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Talian
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pinh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Araucaria_angustifolia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Passo_Fundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/CTG
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CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Guaporé é 0,765, em 2010, o que situa o município na faixa de 

Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é a Longevidade, 

com índice de 0,837, seguida de Renda, com índice de 0,781, e de Educação, com índice de 0,685. 
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                  Fonte: SEBRAE 
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População estimada (2020) 25.968 pessoas 

População no último censo (2010) 22.814 pessoas 

Densidade demográfica (2010) 76,64 hab/km² 

                                             Fonte: IBGE 



 
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

Secretaria Municipal da Saúde 

16 

 

 

Fonte: SEBRAE 
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Renda, Pobreza e Desigualdade 

 
 

 



 
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

Secretaria Municipal da Saúde 

18 

 

 

 
Fonte: SEBRAE 
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               Indicadores de Habitação 
 

 
Fonte: SEBRAE 
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Fonte: SEBRAE 
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 Educação (nível, escolaridade, taxa de analfabetismo, rede de educação) 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – ORGANOGRAMA 
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RECURSOS HUMANOS 
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NA ANÁLISE EM RELAÇÃO A SITUAÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DESTACAMOS: 

 

 

Taxa de Natalidade/Morbidade Infantil 
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Mortalidade por grupos de causas 
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Morbidade hospitalar 

 



 
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

Secretaria Municipal da Saúde 

32 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

Secretaria Municipal da Saúde 

33 

 

 
 

 
 
  
 



 
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

Secretaria Municipal da Saúde 

34 

 

 

 
 

 



 
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

Secretaria Municipal da Saúde 

35 

 

 
 

 

 



 
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

Secretaria Municipal da Saúde 

36 

 

 

 

 

 



 
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

Secretaria Municipal da Saúde 

37 

 

 
  
 
 

 



 
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

Secretaria Municipal da Saúde 

38 

 

 

 

 



 
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

Secretaria Municipal da Saúde 

39 

 

 
 

REDE FÍSICA DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

 

Hospital Geral:  1 

Associação Hospitalar Manoel Francisco Guerreiro Total de leitos: 73 

Leitos SUS: 50 

Leitos Ambulatoriais: 11 

Serviço Móvel de Urgência e Emergência – SAMU – 1  

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

Atenção Básica  
 

A organização dos serviços próprios municipais da saúde conta com uma estrutura de 07 Equipes de Estratégia Saúde da Família 

(ESF), 05 destas com Saúde Bucal, totalizando 100% de cobertura na área urbana, 01 Centro Municipal de Saúde o qual oferece cobertura à 

área rural e especialidades, 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 01, atendendo 100% da população do município, e  atendimento 

domiciliar através do programa MELHOR EM CASA. Todos estes serviços são utilizados como rede de suporte complementar ao serviço 

ambulatorial e hospitalar prestado através da Associação Hospitalar Manoel Francisco Guerreiro. 
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Atenção Especializada   
 

Média Complexidade: Com assistência ambulatorial e/ou hospitalar especializada, para responder  às necessidades de saúde 

encaminhadas do nível anterior, dotado de maior resolutividade e capacidade tecnoógica ampliada. Os serviços oferecidos são Cardiologista, 

Nutricionista, Ginecologista, Obstetricia, Odontologia, Psiquiatria e saúde mental, Fisioterapia, Assistente Social, Psicóloga, Traumatologista, 

Cirurgião Geral, Pediatra  e fonoaudiologia pelo programa MELHOR EM CASA. 

Outras necessidades especializadas de Média e Alta Complexidade são encaminhadas para as referências conforme a pactuação 

Regional/Estadual com amparo tecnológico mais complexo e especializado,com regulação de sistemas. 
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Apoio e diagnóstico terapêutico: Os exames de patologia clínica são realizados nos laboratórios credenciados, que atende 

conforme a demanda dos usuários do SUS. Eletrocardiograma, exame de citopatológico e biópsias ginecológicas são ofertados nas Unidades 

Básicas. Os demais são realizados em laboratórios privados. 

 
 

VIGILÂNCIAS EM SAÚDE  

 
 

Vigilância Ambiental 
 
 

A Vigilância Ambiental realiza o controle e combate aos mosquitos transmissores da Dengue, Zika e Chikungunya. Fiscaliza 

estabelecimentos que apresentam risco ambiental. Monitora a qualidade da água para consumo humano no Município de Guaporé, realizando 

através do Programa VIGIÁGUA, coletas e análises mensais de amostras provenientes de sistemas e fontes alternativas de água. As amostras 

de água são analisadas no laboratório da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Caxias do Sul, que emite os Laudos sobre a qualidade de 

água para o consumo humano. Realiza pesquisa sobre Triatomíneos transmissores da doença de Chagas, em pontos denominados PIT. 

Controla e combate os simulídeos (borrachudos). Controla e pesquisa animais peçonhentos. Realiza a pesquisa e controle da raiva. 

A Vigilância Ambiental Municipal é vinculada à Secretaria da Saúde. Atualmente o quadro de funcionários do setor é composto um 

Fiscal Sanitário (Nível Médio) e quatro Agentes de Combate à Endemias.  
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Vigilância Epidemiológica  
 

 

Vigilância Epidemiológica é: “Um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças transmissíves e não transmissíveis, e agravos”. Portanto os propósitos e funções da Vigilância 

Epidemiológica são: coleta de dados; processamento dos dados coletados; análise e interpretação dos dados processados; assessoria e 

recomendação das medidas de controle apropriadas; promoção das ações de controle indicadas; avaliação da eficácia e efetividade das 

medidas adotadas e divulgação de informações pertinentes. 

No que se refere ao direito da população à saúde integral e no cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS, muito tem sido 

realizado por parte de todos os serviços e profissionais que compõem o sistema de saúde brasileiro, contudo ainda são vários os desafios para 

garantir o que preconiza a Constituição Federal de 1988. Neste contexto podemos contar com a Política Nacional de Atenção Básica e a 

Política Nacional de Vigilância em Saúde como diretrizes para a integração entre as ações no enfrentamento desses desafios por proporcionar 

a melhoria dos processos de trabalho com vistas à eficiência, efetividade e qualidade das ações propostas. 

A Vigilância Epidemiológica, através da divulgação e educação social, deve implementar atividades educativas, como também 

realizar parcerias para ampliar  as notificações e vigilância de  agravos  imediatos ou não , com ênfase nas doenças de rápida transmissibilidade 

entre a população institucionalizada em Escolas, creches, asilos e trabalhadores  da sociedade em geral, evitando que doenças comuns ou não 

se instalem de forma a desenvolver epidemias  ou situações de risco que podem levar ao comprometimento grave de toda uma sociedade, seja 

ela urbana ou rural., tornando fundamental o desenvolvimento da Rede de Atenção Básica ligada ao serviço da Vigilância Epidemiológica. 
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Atenção especial deve ser dada às doenças transmissíveis, pois a priorização desses atendimentos pode evitar a propagação de 

doenças na comunidade. É importante incluir a investigação dos contatos de pessoas que apresentem doenças transmissíveis, pois elas podem 

possuir maior risco de adoecimento, além de realizar busca de faltosos ao tratamento para evitar o abandono e a resistência aos medicamentos 

preconizados. Estas medidas são fundamentais, por exemplo, no cuidado a doenças infecciosas crônicas, como a tuberculose e a hanseníase.  

Por outro lado, cabe também destacar a importância de atuar frente às doenças crônicas não transmissíveis, por apresentarem 

grande magnitude e relevância na população, sendo responsáveis por uma grande taxa de mortalidade no País. Os quatro principais grupos de 

doenças crônicas não transmissíveis (doenças cardiovasculares, doenças crônicas respiratórias, diabetes mellitus e as neoplasias) possuem 

fatores de risco comuns e modificáveis: tabagismo, alimentação inadequada, consumo abusivo de álcool e atividade física insuficiente. Assim, 

para o controle das doenças crônicas não transmissíveis na população com consequente redução do risco de adoecimento e morte, é 

primordial que a comunidade esteja informada e tenha pleno acesso a estratégias de promoção da saúde, prevenção e tratamento dessas 

doenças e de seus fatores de risco. Além disso, as causas externas de morbimortalidade têm emergido como problema de saúde pública de 

grande magnitude, de modo que acidentes de trânsito, homicídios e suicídios respondem, em conjunto, por cerca de dois terços dos óbitos 

por causas externas no Brasil, que a partir de 1980 passaram a ocupar o segundo lugar entre as causas de mortalidade geral no país. Esse 

cenário se associa à prevalência de fatores de risco específicos  para cada tipo de causa externa, em grande parte com raízes sócio-culturais e 

político-ideológicas profundas, que precisam ser enfrentadas por ações intersetoriais e multidisciplinares. Esse cenário de tripla carga de 

doenças torna ainda mais complexa a organização das ações de serviços de saúde na Atenção Básica, que deve ser capaz de realizar cuidados 

imediatos e prolongados, atendendo não somente aos usuários que chegam de forma espontânea na UBS, mas também àqueles que estão no 

território e não buscam o serviço, embora necessitem, bem como aqueles que se enquadram ou já fazem parte de alguma ação programática.   
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Outras ferramentas bastante potentes para a Vigilância em Saúde na Atenção Básica são a busca ativa e a notificação de doenças e 

agravos, considerando que essas ocorrências podem fornecer elementos para o planejamento de intervenções de prevenção, proteção e 

recuperação em saúde nos terrenos, imóveis, domicílios, famílias e comunidades presentes no território. A notificação ocorre nos casos 

confirmados ou suspeitos de determinadas doenças ou agravos, ou seja, o objetivo é intervir de forma oportuna para evitar a disseminação, a 

gravidade ou até mesmo o óbito. Ainda, deve ser dada atenção especial às doenças e agravos de notificação imediata, cuja notificação deve ser 

realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio 

de comunicação mais rápido disponível (e-mail, telefone ou outro). Destaca-se que para algumas doenças e agravos de notificação, pode ser 

necessária a adoção de medidas imediatas de controle, seja na suspeita ou na detecção de um único caso, e essas medidas podem ser decisivas 

para impedir a disseminação da doença e o aparecimento de outros casos, como por exemplo, ações de bloqueio vacinal para doenças 

imunopreveníveis.  

A notificação dos casos de violência, por exemplo, especialmente a violência sexual e a tentativa de suicídio, é obrigatória e deve 

ocorrer também de forma imediata (até 24 horas). Com isso, espera-se o encaminhamento oportuno das vítimas à rede de atenção à saúde e 

de proteção, assegurando alguns procedimentos imediatos fundamentais, como contracepção de emergência, testagens e profilaxia de 

infecções sexualmente transmissíveis e HIV no caso da violência sexual, e nos casos de gravidez decorrentes de estupro, o encaminhamento 

para o serviço especializado para acesso e aconselhamento ao aborto legal. Em outros casos, a notificação não precisa ser imediata, mas ela 

deve ser oportuna e encarada sempre como um alerta de potencial ameaça à saúde pública, que deve portanto ter prioridade na tomada de 

decisão e planejamento da equipe. Nesse sentido, é importante ressaltar a necessidade da equipe analisar de forma continuada os modos de 

vida e os perfis de morbimortalidade da população do seu território, atentando principalmente para as condições sensíveis à Atenção Básica, 

de forma a planejar conjuntamente as intervenções considerando as especificidades locais.  
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Cabe destacar que, na ocorrência de alguns óbitos, como o óbito materno e infantil, além da notificação, demanda-se que sejam 

disparados processos de investigação de causas pela equipe de saúde, com objetivos de aprimoramento da assistência de modo a evitar novos 

casos. Assim, é fundamental que toda a equipe de Atenção Básica esteja ciente da importância da investigação epidemiológica e capacitada 

para a realização dessas ações, sempre que possível em articulação com a equipe de Vigilância em Saúde. 

O Programa de Imunizações diretamente ligado a Vigilância Epidemiológica, tem como meta principal imunizar a coletividade 

contra Doenças transmissíveis, desde a primeira infância até a fase adulta, diminuindo consideravelmente a disseminação de doenças virais e 

bacterianas, através de campanhas de Vacinação bem como colaborar para erradicar do meio social doenças que podem levar a mortalidade da 

população, melhorando sempre a qualidade de vida e saúde do indivíduo. 

Em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi informada sobre a presença de casos de Pneumonia de etiologia não 

identificada. Com a evolução das investigações, a China confirmou em 7 de janeiro de 2020, a identificação do novo Coronavírus. Em 30 de 

janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto da doença causada pelo novo coronavírus, a Covid-19, constituía uma Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. 

Em 11 de março de 2020, foi caracterizada pela OMS como uma pandemia.  Fomos surpreendidos por uma nova doença respiratória aguda 

causada por um novo coronavírus humano (SARS-CoV-2). O quadro clínico, típico de uma síndrome gripal, pode variar seus sintomas desde 

uma apresentação leve e assintomática principalmente em jovens, adultos e crianças, até uma apresentação gravíssima, incluindo choque 

séptico e falência respiratória em idosos ou comórbidos. A doença apresenta fundamentalmente complicações respiratórias: Pneumonias e 

Síndrome da Angústia Respiratória Aguda grave. 
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De acordo com as evidências mais atuais, o SARS-CoV- 2, da mesma forma que outros vírus respiratórios , é transmitido, 

principalmente, por três modos: contato, gotículas e via aérea. A epidemiologia do SARS-CoV-2 indica que a maioria das infecções se espalha 

por contato próximo (menos de 1 metro), principalmente por meio de gotículas respiratórias. 

O conhecimento sobre a transmissão da covid-19 está sendo atualizado continuamente. Sabe-se hoje que o período de incubação é 

estimado entre 1 a 14 dias, com mediana de 5 a 6 dias. A transmissão da doença começa 2 dias antes e vai até 10 dias após o início dos 

sintomas. A principal forma de transmissão é de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias, mas pode ocorrer, também, pelo 

contato com superfícies ou objetos contaminados pela pessoa infectada. A maioria das transmissões ocorre de pessoas sintomáticas para 

outras, no entanto, estudos indicam que cerca de 45% de toda a transmissão ocorre antes do início dos sintomas.  Por conta dessa 

característica, é fundamental isolar não apenas a pessoa com sintomas, mas todos que tiveram contato próximo com um caso confirmado 

durante a fase de transmissão (entre 2 dias antes do início dos sintomas até 10 dias depois). 

Frente a isso, o mundo vivencia algo totalmente novo e incerto: a pandemia do Coronavírus (COVID-19). Essa pandemia vem 

trazendo impactos para a vida da sociedade e, em muitos casos, acarretando às pessoas mudança de hábitos e rotinas, obrigando-as a conviver 

com incertezas. Em face a isso, surgem questões no campo da gestão da saúde de como não só atuar com cuidados curativos imprescindíveis 

neste momento, como também atuar na prevenção e educação da população frente à doença. 

Para atender a este novo momento, em nosso Município criaram-se vários serviços, de forma organizada e institucionalizada, com 

o objetivo de ofertar SAÚDE  à nossa população, dentre eles podemos citar o COE Municipal, equipes multidisciplinares pandêmicas para 

triagens, coletas, monitoramento de pacientes, ampliação de horários para atendimento médico e assistência farmacêutica, visando diminuir 

ou minimizar os danos causados pela PANDEMIA.  Fez-se necessário também o aumento da carga horária dos profissionais, bem como a 



 
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

Secretaria Municipal da Saúde 

51 

 

instalação  de novas áreas físicas (Hospital de Campanha), instalação de gazebos, parcerias com o Hospital através  de empréstimos de 

aparelhos (monitores de PNI), ambulâncias dentre outros para otimizar os atendimentos. 

Seguimos trabalhando firmemente em busca do melhor e mais eficaz atendimento para nossa população. E, independentemente do 

desgaste causado pelos problemas que o COVID-19 trouxe a todos os Municípios, devemos aprofundar o olhar para a Saúde, analisando 

minuciosamente a situação para entender onde estão as fraquezas e também as potências, a fim de construir uma força de desenvolvimento 

para superar o momento que vem se estendendo mais do que o esperado. 
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Vigilância Sanitária  

 
 

De acordo com a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), “entende-se por Vigilância 

Sanitária um conjunto de ações 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 da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de 

consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o 

controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 

Vista como ação de saúde de natureza preventiva, a Vigilância Sanitária atua sobre uma diversidade de objetos, tais como produtos, 

tecnologias, serviços, processos, meio ambiente e ambiente de trabalho, que estão diretas ou indiretamente relacionados com a saúde 

individual e coletiva, com o intuito de diminuir, eliminar ou então, controlar o risco sanitário. Por conseguinte, as ações de Vigilância Sanitária 

englobam todas as práticas sanitárias, exercendo função mediadora entre os interesses da saúde e da economia, fazendo valer o princípio da 

supremacia do interesse público sobre o particular, contribuindo assim, para a proteção e promoção da saúde da coletividade. 

A Vigilância Sanitária Municipal é vinculada à Secretaria da Saúde. Atualmente o quadro de funcionários da Vigilância Sanitária é 

composto um Fiscal para Ações em Saúde (Farmacêutico), um Médico Veterinário e um Agente Administrativo. Desde sua criação, a 

Vigilância Sanitária desenvolveu todas as ações de baixa complexidade designadas pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB-RS) em sua 

Resolução Nº 30 de 2004, e suas atualizações, tais como o controle do risco sanitário em estabelecimentos de alimentos, cosméticos, 

medicamentos, saneantes, estabelecimentos de saúde e de interesse a saúde. A partir de 2011, o Município em pactuação com o Estado, 

assumiu ações de média complexidade tais como a fiscalização na área de medicamentos (drogarias, farmácias), saneantes (indústrias de risco I 
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e II) e em alguns estabelecimentos de saúde (laboratórios de análises clínicas). A partir do ano de 2014, A Vigilância Sanitária passou a exercer 

a fiscalização referente à estabelecimentos industrializadores de alimentos e de embalagens para alimentos. 

Além da fiscalização dos estabelecimentos, a Vigilância Sanitária realiza ações educativas com a população e com o setor regulado, 

investiga e monitora casos de surtos em conjunto com a Vigilância Epidemiológica, controla a qualidade da água de piscinas coletivas, 

monitora o uso de tabaco em ambientes de uso público e privado, realiza os licenciamentos sanitários, além de atender a denúncias de 

interesse à saúde. 

 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 
 

É organizada em conformidade com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, parte integrante da Política Nacional de 

Saúde. A Assistência Farmacêutica envolve um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual 

como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso ao seu uso racional.  No âmbito do SUS, os medicamentos 

disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME).  As responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal), em relação aos medicamentos, estão 

definidas em três componentes: Básico, Estratégico e Especializado. Cabe ao gestor municipal: coordenar e executar a assistência farmacêutica 

no seu respectivo âmbito, ou seja, promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores; 

assegurar a dispensação adequada de medicamentos; definir a relação municipal de medicamentos essenciais com base na RENAME e no 

perfil epidemiológico da população; assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica; e investir na infraestrutura das 

centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade dos medicamentos. 
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O plano municipal na assistência farmacêutica 2022-2025 possui metas que são: melhoria da atenção à saúde do usuário; cobertura 

de toda a demanda de medicamentos do SUS, tendo cuidados para evitar sua falta, através da regularização dos recursos financeiros; 

melhorias no planejamento de compras; realizar a normatização técnica da dispensação para os usuários da rede; implantar as boas práticas de 

armazenamento; promover o uso racional dos medicamentos através de ações educativas para prescritores, gestores, equipe multiprofissional 

e usuários da unidade; interagir sistematicamente com os profissionais das Unidades de Saúde, articulando a integração das ações da AF junto 

à equipe multiprofissional das Unidades; auxiliar e promover atividades educativas em conjunto com os demais profissionais de saúde; 

divulgar e incentivar a Notificação de ocorrências referentes a Problemas Relacionados a Medicamentos (reações adversas, queixas técnicas) e 

encaminhá-las para as instâncias competentes; divulgar os alertas dos Problemas Relacionados a Medicamentos e da Vigilância Sanitária, 

pertinentes aos medicamentos da rede; providenciar rápida intervenção e recolhimento dos medicamentos interditados definitivamente; 

realizar e promover a orientação contínua de todas as equipes dos serviços de farmácia das Unidades de Saúde sob sua responsabilidade; 

orientar e supervisionar o cumprimento das exigências legais no que diz respeito aos medicamentos; orientar as equipes dos serviços de 

farmácia sobre as Boas Práticas de Recebimento, armazenamento e dispensação de medicamentos; e orientar as equipes dos serviços de 

farmácia das Unidades sob sua responsabilidade sobre as normas vigentes para descarte de medicamentos com prazo de validade expirado. 

O gasto com a assistência farmacêutica básica é superior ao preconizado pelo Ministério da Saúde exigindo um comprometimento 

maior dos recursos municipais, motivo de grande preocupação para os gestores. Outro fator que tem exercido influência na elevação dos 

gastos é o fenômeno conhecido como judicialização. Indivíduos que, por alguma razão se veem desprovidos de medicamentos primordiais 

para sua sobrevivência, procuram o Poder Judiciário solicitando que os municípios, estados e/ou a União financiem a aquisição dos mesmos. 

Essas demandas judiciais, majoritariamente destinadas à aquisição de medicamentos de alto custo, elevam os gastos com medicamentos. Se, 

por um lado, essas decisões contribuem para a efetividade dos direitos sociais no caso concreto, por outro, podem afetar de tal maneira o 
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orçamento público, de forma que prejudiquem a implementação das políticas públicas e, consequentemente, a concretização dos direitos 

sociais em prol da coletividade.  

 
INDICADORES DE SAÚDE 
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PROCESSO DE GESTÃO 

 
Planejamento 
 
 

O processo de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde atende à legislação que instituiu o Planejasus, no que se refere à 

elaboração e monitoramento dos instrumentos de gestão. O setor de Planejamento tem empreendido diversas ações visando aprimorar o 

processo e comprometer os profissionais de diferentes setores da gestão com o planejamento do trabalho e acompanhamento dos resultados 

alcançados, visando construir uma cultura de avaliação. Percebe-se, nos últimos anos, uma valorização dos profissionais quanto ao 

planejamento, aos indicadores e ao processo de monitoramento e avaliação das ações realizadas. 

 

Regulação 
 
 

O setor de Regulação está inserido na gerência de Planejamento, Controle e Avaliação e Auditoria e tem atuado buscando 

organizar, qualificar e estabelecer critérios de prioridade clínica para cada caso, conforme protocolos existentes. Tem como objetivo garantir a 

adequada prestação de serviços à população e seu objeto é a produção das ações de atenção à saúde, estando, portanto, dirigida aos 

prestadores públicos e privados, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, também denominada de Regulação Assistencial e controle 

da oferta de serviços, executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância da atenção e da assistência à saúde no 

âmbito do SUS. 
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Programação 
 
 

Este setor também é vinculado à gerência de Planejamento, Controle e Avaliação e Auditoria e atua buscando adequar a oferta de 

procedimentos para atender às necessidades dos guaporenses. Isso envolve ações de negociação e acompanhamento dos contratos com 

prestadores públicos e privados, bem como a definição da programação físico/orçamentária. Dentre as principais dificuldades do setor, 

podemos citar o conflito entre interesses distintos dos prestadores, as dificuldades de equacionar a oferta com a demanda do município e a 

insuficiência na equipe de profissionais que atuam no setor. 

 

Financiamento 
 
 

Nos últimos anos o município tem investido em saúde valores acima dos percentuais previstos na legislação, sendo no ano de 2020 

de 16,02%, englobando custeio e investimentos da Secretaria Municipal de Saúde, da Associação Hospitalar Manoel Francisco Guerreiro e 

AGUPROSA.  

O financiamento para o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão – União, Estado e do Município. 

O Fundo de Saúde está previsto na Constituição Federal, nos Artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 e na Emenda Constitucional Nº 29/2000. 

 

Ouvidoria 
 
 

 O serviço é disponibilizado por meio eletrônico. Endereço: http://www.guapore.rs.gov.br/?p=contato. Após protocolado, o 

atendimento será respondido no e-mail pessoal do reclamante.  

http://www.guapore.rs.gov.br/?p=contato
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Controle social 
 
 

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) reúne-se mensalmente na Casa da Cultura ou em outro local pré-definido e tem como 

objetivo implementar a mobilização e articulação contínua da sociedade, na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS, 

para o controle social da saúde e a atuação na formulação e no controle da execução da Política Municipal de Saúde.  

 

Problemas que afetam a saúde e a atenção à saúde 
 
 

A fragmentação do cuidado é um problema histórico que afeta diretamente a população e precisa ser enfrentado com as redes de 

atenção. Buscar a integralidade, rever pactuações com outros municípios, articular os diversos pontos de atenção com outros setores da 

sociedade foram ações sugeridas para minimizar este problema. Muitos processos de trabalho precisam ser revistos e aprimorados, falta 

descrição das vocações e competências das unidades assistenciais. O comprometimento dos gestores e colaboradores torna-se fundamental 

para que a Atenção a Saúde aconteça de forma satisfatória e responsável, não basta traçar boas metas é preciso que toda a rede se sinta parte 

do processo de mudança e faça da sua colaboração o objetivo principal para que o trabalho proposto, venha a ser sustentável e eficaz. ” 
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DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 2022/2025 

 
Objetivo de governo: Levar a saúde mais perto da população, por meio da implementação das Redes de Atenção à Saúde, 

organizando-as em todo Município, reduzindo o tempo de resposta ao atendimento das necessidades de saúde e aumentando a resolubilidade 

dos serviços prestados. Bem como, afertar, de forma permanente à população, o terceiro turno ou horário estendido, das 19  as 22 hs, de 

segunda a sexta-feira, na UBS central, com suporte médico e de dispensação de medicamentos (farmácia),  tendo como objetivo o 

atendimento  a pacientes com quadro agudo,  evitando assim a superlotação no Pronto Atendimento hospitalar.  Também é nossa prioridade 

a farmácia aberta aos sábados, das 9 ás 15 hs, para atender aos clientes que necessitarem. Priorizamos também a manutenção e fortalecimento 

aos programas já existentes, dando garantia na prevenção das doenças e promoção da saúde, assegurando  assim melhor qualidade de vida a 

nossa população. 

O Plano Municipal de Saúde é o instrumento que norteia todas as medidas e iniciativas para o cumprimento dos preceitos do SUS 

na esfera municipal, coerentes e devidamente expressadas nas Programações Anuais de Saúde, tendo seus resultados avaliados nos Relatórios 

Anuais de Gestão com a participação e controle da comunidade a partir do Conselho Municipal de Saúde e da realização das Conferências 

Municipais de Saúde. 

O Processo de elaboração do Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2022/2025, iniciou-se com uma reunião no mês de 

março de 2021, envolvendo a equipe do Planejamento da SMS, onde foram deliberados detalhes para a elaboração do Plano Municipal de 

Saúde 2022/2025 e ficou definido o que seria apresentado ao Conselho Municipal de Saúde (CMS). A proposta foi apresentada à Secretaria 

do Conselho Municipal de Saúde no mês de março, considerando que: 
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O Conselho Municipal de Saúde tem a prerrogativa legal de propor as Diretrizes para o PMS 2022/2025; 

A Secretaria Municipal de Saúde tem a responsabilidade de detalhar as ações e estimar metas visando contemplar as Diretrizes 

propostas. 

Foram realizadas 19 Pré-Conferências com diversas entidades guaporenses, para definição das propostas. A Conferência como 

espaço democrático de construção da política de saúde, levou as propostas elaboradas à plenária da Conferência Municipal de Saúde. 

No dia 15 de junho de 2021, realizou-se a IX Conferência Municipal de Saúde no município de Guaporé - RS, para elaboração 

deste Plano Plurianual de Saúde 2022/2025.  Foram elencadas  propostas  abrangendo todas as Diretrizes do Plano Plurianual de Saúde 

2022/2025 e após o levantamento da análise situacional da saúde em seus diversos aspectos, foram priorizadas e aprovadas propostas dentro 

da realidade identificada, sendo que o Relatório Final ficou definido conforme consta no Demonstrativo e no  Anexo I. 

 

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA PROJEÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025 
 
 

Diretriz 1 152-ASSISTENCIA  MEDICA BASICA 

     

      
  

Objetivo 

Garantir ações de atenção básica à saúde da população, desenvolver projetos e implementar atividades nas áreas de promoção, 
proteção, controle, acompanhamento e recuperação da saúde, através de serviços de saúde integrados com uma rede regionalizada e 
hierarquizada. 

INDICADORES DO PROGRAMA CONFORME METAS ESTABELECIDAS NA 
DIRETRIZ 1 RELACIONADAS NO ANEXO I     

DADOS FINANCEIROS 

c/5,14% de IPCa de    
2021 

c/3,72% de IPCa de 
2022 

c/3,34% de IPCa 
de 2023 

c/3,24% de IPCa 
de 2024 

2022 2023 2024 2025 

0.016 APOIO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SAUDE   7.570,08    7.851,69    8.113,93    8.376,82  
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2.054 GESTAO DO SUS   1.299.530,40    1.347.872,93    1.392.891,89    1.438.021,58  

              301-Atenção Básica   -       -       -       -     

                  152-ASSISTENCIA  MEDICA BASICA   -       -       -       -     

1.032 OBRAS E INFRAESTRUTURA EM UNIDADES DE SAUDE   63.084,00    65.430,72    67.616,11    69.806,87  

1.033 AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE   31.542,00    32.715,36    33.808,06    34.903,44  

2.055 MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE   1.051,40    1.090,51    1.126,94    1.163,45  

2.056 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO   3.507.470,40    3.637.948,30    3.298.201,00    3.405.062,71  

2.057 
AÇÕES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE RELACIONADAS AO 
CORONAVIRUS    9.462,60    9.814,61    10.142,42    10.471,03  

2.058 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE   1.051,40    1.090,51    1.126,94    1.163,45  

2.059 PROGRAMA MAIS MEDICOS   44.158,80    45.801,51    47.331,28    48.864,81  

 

Diretriz 2 157-SAUDE BUCAL 
     
     

Objetivo Garantir o atendimento odontológico à população do município 
INDICADORES DO PROGRAMA CONFORME METAS ESTABELECIDAS NA 

DIRETRIZ 2 RELACIONADAS NO ANEXO I     

DADOS FINANCEIROS 

c/5,14% de IPCa de    

2021 

c/3,72% de IPCa de 

2022 

c/3,34% de IPCa 

de 2023 

c/3,24% de IPCa 

de 2024 

2022 2023 2024 2025 

2.060 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO   834.811,60    865.866,59    894.786,54    923.777,62  

 

 Diretriz 3 160-ASSISTENCIA FARMACEUTICA     

Objetivo Garantir o acesso à medicamentos para melhoria das condições de saúde da população 
INDICADORES DO PROGRAMA CONFORME METAS ESTABELECIDAS NA 

DIRETRIZ 3 RELACIONADAS NO ANEXO I     
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DADOS FINANCEIROS 

c/5,14% de IPCa de    
2021 

c/3,72% de IPCa de 
2022 

c/3,34% de IPCa 
de 2023 

c/3,24% de IPCa 
de 2024 

2022 2023 2024 2025 

2.061 ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO   1.588.665,40    1.647.763,75    1.702.799,06    1.757.969,75  

2.062 ASSISTENCIA FARMACEUTICA RELACIONADA AO CORONAVIRUS   110.397,00    114.503,77    58.328,19    60.218,02  

 

 Diretriz 4 161-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE     

Objetivo Garantir ações de atenção básica à população 
INDICADORES DO PROGRAMA CONFORME METAS ESTABELECIDAS NA 

DIRETRIZ 4 RELACIONADAS NO ANEXO I     

DADOS FINANCEIROS 

c/5,14% de IPCa de    
2021 

c/3,72% de IPCa de 
2022 

c/3,34% de IPCa 
de 2023 

c/3,24% de IPCa 
de 2024 

2022 2023 2024 2025 

2.063 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE   1.355.254,60    1.405.670,07    1.452.619,45    1.499.684,32  

 

 Diretriz 5                 162-SAUDE DA FAMILIA 

   

     

Objetivo Garantir o atendimento da população através da estratégia de saúde da família 
INDICADORES DO PROGRAMA CONFORME METAS ESTABELECIDAS NA 

DIRETRIZ 5 RELACIONADAS NO ANEXO I     

DADOS FINANCEIROS 

c/5,14% de IPCa de    

2021 

c/3,72% de IPCa de 

2022 

c/3,34% de IPCa 

de 2023 

c/3,24% de IPCa 

de 2024 

2022 2023 2024 2025 

2.064 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA   1.283.759,40    1.331.515,25    1.375.987,86    1.420.569,87  

2.065 ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL   438.644,08    454.961,64    470.157,36    485.390,46  

2.066 
ATENCAO A SAUDE NO SISTEMA PRISIONAL RELACIONADA AO 
CORONAVIRUS   5.257,00    5.452,56    5.634,68    5.817,24  
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 Diretriz 6                 163-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                            

Objetivo Garantir medidas de controle de endemias 
INDICADORES DO PROGRAMA CONFORME METAS ESTABELECIDAS NA 

DIRETRIZ 6 RELACIONADAS NO ANEXO I     

DADOS FINANCEIROS 

c/5,14% de IPCa de    
2021 

c/3,72% de IPCa de 
2022 

c/3,34% de IPCa 
de 2023 

c/3,24% de IPCa 
de 2024 

2022 2023 2024 2025 

2.067 ESTRATEGIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS   148.457,68    153.980,31    159.123,25    164.278,84  

      

              302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial     

 Diretriz 7                 158-ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR     

Objetivo Garantir a assistência médica e hospitalar à população do município 
INDICADORES DO PROGRAMA CONFORME METAS ESTABELECIDAS NA 

DIRETRIZ 7 RELACIONADAS NO ANEXO I     

DADOS FINANCEIROS 

c/5,14% de IPCa de    

2021 

c/3,72% de IPCa de 

2022 

c/3,34% de IPCa 

de 2023 

c/3,24% de IPCa 

de 2024 

2022 2023 2024 2025 

0.017 SUBVENCOES E AUXILIOS A ENTIDADES DE SAUDE   79.906,40    82.878,92    85.647,07    88.422,04  

1.034 

AQUISICAO DE BENS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM 

SAUDE   10.514,00    10.905,12    11.269,35    11.634,48  

2.068 ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA   412.148,80    427.480,74    441.758,59    456.071,57  

2.069 ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO   10.649.630,60    11.045.796,86    11.414.726,47    11.698.200,63  

2.070 
ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA RELACIONADAS AO 
CORONAVIRUS   190.303,40    197.382,69    53.975,00    55.723,79  

1.035 
AQUISICAO DE BENS PARA ACOES RELACIONADAS AO 
CORONAVIRUS   1.051,40    1.090,51    1.126,94    1.163,45  
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              305-Vigilância Epidemiológica     

 Diretriz 8                 181-VIGILANCIA EM SAUDE     

Objetivo 
Identificar, monitorar e prevenir doenças, agravos e fatores de risco que possam afetar a saúde humana. Implementar ações de 
vigilância em saúde 

INDICADORES DO PROGRAMA CONFORME METAS ESTABELECIDAS NA 
DIRETRIZ 8 RELACIONADAS NO ANEXO I     

DADOS FINANCEIROS 

c/5,14% de IPCa de    
2021 

c/3,72% de IPCa de 
2022 

c/3,34% de IPCa 
de 2023 

c/3,24% de IPCa 
de 2024 

2022 2023 2024 2025 

1.036 

AQUISICAO DE BENS PARA SERVICOS DE VIGILANCIA EM 

SAUDE   3.154,20    3.271,54    3.380,81    3.490,34  

2.071 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE   850.582,60    882.224,27    911.690,56    941.229,34  

2.072 

ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE RELACIONADAS AO 

CORONAVIRUS   340.653,60    353.325,91    65.127,00    67.237,11  

      

Diretriz 9                 373-SANIDADE ANIMAL     

Objetivo Garantir medidas de controle e erradicação de doenças e enfermidades dos animais, assegurando a saúde pública 
INDICADORES DO PROGRAMA CONFORME METAS ESTABELECIDAS NA 

DIRETRIZ 9 RELACIONADAS NO ANEXO I     

DADOS FINANCEIROS 

c/5,14% de IPCa de    
2021 

c/3,72% de IPCa de 
2022 

c/3,34% de IPCa 
de 2023 

c/3,24% de IPCa 
de 2024 

2022 2023 2024 2025 

0.018 
CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACOES DE PROTECAO A 
ANIMAIS   42.056,00    43.620,48    45.077,41    46.537,92  

  TOTAL GERAL   23.310.168,84    24.177.307,12  

  

24.013.574,13  

  

24.705.250,96  
 

. Valores referentes aos recursos previstos na Lei Complementar nº 141/2012, recursos livres e transferências fundo a fundo 
Federal e Estadual 
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DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022/2025  

 
 

INDICADORES DOS PROGRAMAS CONFORME METAS ESTABELECIDAS NAS DIRETRIZES RELACIONADAS  
 
 ANEXO I 

DIRETRIZ 1 – Assistência Médica Básica 

OBJETIVO 1.1 – Garantir Ações de Atenção Básica à saúde da população, desenvolver projetos e implementar atividades nas 
áreas de promoção, proteção, controle, acompanhamento e recuperação da saúde através de serviços de saúde integrados com 
a rede regionalizada. 

 
Descrição da Meta 

 
Indicador para 
monitoramento da 
meta 

Indicador (linha base) Meta PPA 
2022/2025 

 
Unidade 
de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano Unidade 
de 

Medida 

2022 2023 2024 2025 

1.1.1 – Garantir Assistência 
Médica em todos os ESFs 

Quantidade de 
profissionais presentes 
nos ESFs 

- - Número 95 Percentual 91 92 94 96 

1.1.2 – Disponibilizar um 
médico suporte  para faltas e 
férias 

Número de profissionais 
de suporte contratados 

0 2021 Número 1 Número 0 0 0 1 

1.1.3 – Acompanhamento dos 
pacientes psiquiátricos nas UBS 

Quantidade de 
acompanhamentos 
realizados em pacientes 
psiquiátricos 

- - Número 80 Percentual 72,50 75 77,50 80 

1.1.4 – Garantir psiquiatra 
dentro dos ESFs 

Quantidade de 
profissionais na área da 
psiquiatria nos ESFs 

0 2021 Número 1 Número 0 0 0 1 
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1.1.5 – Garantir psicólogo 
dentro dos ESFs 

Quantidade de 
profissionais da área da 
psicologia nos ESFs 

1 2020 Número 1 Número 1 1 1 1 

1.1.6 – Manter as práticas em 
saúde, através de vínculos entre 
profissionais de saúde e a 
população, proporcionando 
parcerias através do 
desenvolvimento de ações 
intersetoriais 

Quantidade de 
campanhas realizadas 

1 2020 Número 90 Percentual 82,50 85 87,50 90 

1.1.7 – Garantir fonoaudiologia 
na Rede Pública 

Quantidade de 
profissionais 
fonoaudiólogos no 
município 

1 2019 Número 1 Número 1 1 1 1 

1.1.8 – Infraestrutura para 
atendimento de psicologia nos 
postos 

Número de salas ou 
equipamentos garantidos 
ao atendimento de 
psicologia 

- - Número 1 Número 0 0 0 1 

1.1.9 – Garantir o atendimento 
multidisciplinar pós COVID 

Número de equipes 
multidisciplinares 
disponíveis 

1 2018 Número 1 Número 1 1 1 1 

1.1.10 – Conscientização da 
população sobre a importância 
do cumprimento às consultas 
agendadas, utilizando os 
serviços prestados com a devida 
seriedade 

Quantidade de 
Campanhas realizada 

- 2021 Número 80 Percentual 72,50 75 77,50 80 

1.1.11 – Manter o atendimento 
em horário estendido no Centro 
Municipal de Saúde (noturno) 

Quantidade de horas 
realizadas dentro do 
horário estendido 

- - Número 85 Percentual 81 82 84 85 

1.1.12 – Fazer uso da tecnologia 
da informação e comunicação 
(telefone, WhatsApp e outros) 
para garantir o acesso e cuidado 
continuado de pacientes com 
doenças crônicas, gestantes, 

Quantidade de 
postagens, cards, 
publicações em redes 
sociais 

- - Número 80 Percentual 72,50 75 77,50 80 
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idosos, ... 

1.1.13 – Utilização das redes 
sociais como ferramentas de 
promoção da saúde em tempos 
de pandemia 

Quantidade de 
postagens, cards, 
publicações em redes 
sociais 

- - Número 24 Número 12 16 20 24 

1.1.14 – Ampliar a 
disponibilização de exames aos 
usuários do SUS 

Quantidade de novos 
exames disponibilizados 

- - Número 5 Percentual 0 1,50 3 5 

1.1.15 – Dar continuidade ao 
trabalho, aperfeiçoando a 
informatização e os controles 
interligando cada vez mais as 
ações 

Utilização dos programas 
municipais 

0 - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

1.1.16 – Orientar sobre 
prevenção de doenças 

Quantidade de 
campanhas realizadas 

- - Número 100 Percentual 100 100 100 100 

1.1.17 – Capacitação dos 
profissionais (todos, para 
otimizar o atendimento) 

Quantidade de cursos de 
Capacitação 
disponibilizados 

- - Número 1  Número 1 1 1 1 

 

DIRETRIZ 2 – Saúde Bucal 

OBJETIVO 2.1 – Garantir o atendimento odontológico à população do município. 

 
Descrição da Meta 

 
Indicador para 
monitoramento da 
meta 

Indicador (linha base) Meta PPA 
2022/2025 

Unidade 
de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano Unidade 
de 
Medida 

2022 2023 2024 2025 

2.1.1 – Atendimento a toda a 
população com solução no 
próprio posto 

Percentual de população 
atendida 

- - Percentual 75 Percentual 60 65 70 75 

2.1.2 – Campanha “Salve o 
Primeiro Dente Molar” 

Percentual de população 
conscientizada sobre os 
problemas que 
acontecem com o 

- - Percentual 1 Número 0 0 1 1 
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primeiro molar 

2.1.3 – Campanha Escovação e 
cuidados nas Escolas 
Municipais de Educação 
Infantil e verificação anual do 
Índice de CPOD 

Quantidade de 
campanhas realizadas 

- - Número 1 Número 1 1 1 1 

2.1.4 – Ofertar tratamento de 
canal na rede pública 

Quantidade de 
profissionais ofertando 
canal 

0 - Número 1 Número 0 0 0 1 

2.1.5 – Realizar Campanhas de 
conscientização sobre a 
incidência do câncer bucal, 
sendo o 5º mais comum em 
homens 

Quantidade de 
Campanhas realizadas 

0 - Número 1 Número 0 1 1 1 

2.1.6 – Manter a realização de 
radiografias panorâmicas pelo 
SUS no âmbito municipal 

Percentual das 
radiografias mantidas no 
SUS no âmbito municipal 

100 - Percentual 100 Número 100 100 100 100 

2.1.7 – Divulgar o Programa 
Brasil Sorridente (Próteses) 

Quantidade de 
Campanhas de 
Divulgação realizadas 

1 - Número 1 Número 1 1 1 1 

2.1.8 – Realizar ações coletivas 
para a melhoria da saúde bucal 
da população 

Quantidade de ações 
e/ou campanhas 
realizadas 

1 - Número 1 Número 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 

DIRETRIZ 3 – Assistência Farmacêutica 

OBJETIVO 3.1 – Garantir o acesso à medicamentos para melhoria das condições de saúde da população. 

 
Descrição da Meta 

 

Indicador para 
monitoramento da 
meta 

Indicador (linha base) Meta PPA 
2022/2025 

Unidade 
de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano Unidade 2022 2023 2024 2025 
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de 
Medida 

3.1.1 – Manter o horário 
estendido e finais de semana 

Quantidade de horas 
estendidas realizadas 
pelos profissionais de 
farmácia 

- - Número 80 Percentual 72,50 75 77,50 80 

3.1.2 – Manter o fornecimento 
de medicação de uso contínuo 

Porcentagem de 
medicamentos 
disponibilizados 

100 - Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

3.1.3 – Possuir um local 
estratégico em todas as UBS 
para os insumos 

Número de 
almoxarifados presentes 
nos ESFs 

6 2021 Número 6 Número 6 6 6 6 

    

DIRETRIZ 4 – Agentes Comunitários de Saúde 

OBJETIVO 4.1 – Garantir ações de atenção básica à população, através da estratégia de agentes comunitários de saúde 

 
Descrição da Meta 

Indicador para 
monitoramento da 
meta 

Indicador (linha base)  
Meta PPA 
2022/2025 

 
Unidade 
de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano Unidade 
de 
Medida 

2022 2023 2024 2025 

4.1.1 – Disponibilizar agentes 
comunitários de saúde em todas 
as áreas do município 

Quantidade de agentes 
comunitários de saúde 
contratados 

0 2021 Número 42 Número 40 40 42 42 

4.1.2 – Manter políticas que 
reforcem a importância da 
vacina e dos cuidados 
individuais e coletivos 

Quantidade de visitas de 
conscientização 
realizadas 

- - Número 100 Percentual 100 100 100 100 

4.1.3 – Manter a promoção e 
prevenção na área da saúde, 
engajando a comunidade em 
que está inserido/trabalhando, 
orientando e acompanhando as 

Número de visitas 
periódicas realizadas 

- - Número 75 Percentual 71 72 74 75 
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famílias e seus grupos, 
domicílios, lares. 

4.1.4 – Realizar capacitações 
constantes em ações 
complementares que visem: 
Meio ambiente, compostagem 
de lixo, compreensão das 
necessidades sociais, trabalho 
integrado com Assistência 
Social,  curso de plantas 
medicinais, horticultura e 
alimentação saudável 

Número de capacitações 
realizadas 

- - Número 1 Número 1 1 1 1 

 

DIRETRIZ 5 –Saúde da Família  

OBJETIVO 5.1 – Garantir o atendimento da população através da estratégia de saúde da família  

 
Descrição da Meta 

Indicador para 
monitoramento da 
meta 

Indicador (linha base) Meta PPA 
2022/2025 

 
Unidade 
de 
Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 
de 
Medida 

2022 2023 2024 2025 

5.1.1 – Manter e ampliar o 
Programa Melhor em Casa 

Quantidade de 
profissionais 
pertencentes ao Melhor 
em Casa 

- - Número 100 Número 1 1 1 1 

5.1.2 – Realizar uma atualização 
mais efetiva dos cadastros das 
famílias e área a que pertencem, 
conscientizando a população da 
importância de informar 
mudanças de endereço e 
contato telefônico para as 
Unidades de Saúde 

Quantidade de 
campanhas realizadas 

- - Número 4 Número 1 2 3 4 

5.1.3 – Realizar monitoramento 
e avaliação das ações e serviços 
em toda a rede de atenção à 

Percentual de 
monitoramento e 
avaliação das ações 

75 - Percentual  85 Percentual 75 80 82 85 
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saúde 

5.1.4 – Manter a equipe 
atualizada comprometida com a 
ciência e seguindo os 
protocolos estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde 

Percentual da equipe 
comprometida e 
atualizada 

100 2021 Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

5.1.5 – Manter atividade física 
para pessoas da terceira idade 
nos bairros 

Quantidade de atividades 
em grupos realizadas 

- - Número 100 Percentual 100 100 100 100 

 

DIRETRIZ 6 – Agentes de Combate a Endemias 

OBJETIVO 6.1 – Garantir Medidas de Controle à Endemias 

Descrição da Meta Indicador para 
monitoramento da 
meta 

Indicador (linha base) Meta PPA 
2022/2025 

Unidade 
de 
Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 
de 
Medida 

2022 2023 2024 2025 

6.1.1 – Combater com mais 
efetividade os mosquitos e 
baratas 

Quantidade de 
campanhas de combate e 
prevenção realizadas 

1 2021 Número 1 Número 1 1 1 1 

6.1.2 – Manter as vistorias em 
residências, depósitos, terrenos 
baldios e estabelecimentos 
comerciais, buscando sanar os 
focos endêmicos existentes 

Porcentagem das 
vistorias realizadas em 
cada área 

100 2020 Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

6.1.3 – Orientar quanto a 
prevenção de doenças 
infecciosas (dengue, chagas...) 

Quantidade de 
campanhas de 
conscientização 

1 2021 Número 1 Número 1 1 1 1 

6.1.4 – Realizar ações de 
fiscalização, controle e 
prevenção 

Quantidade de 
fiscalizações realizadas 

- - Número 80 Percentual 72,50 75 77,50 80 

6.1.5 – Realizar qualificação 
contínua dos Agentes de 
Endemias 

Quantidade de cursos de 
capacitação realizados 

1 - Número 1 Número 1 1 1 1 

6.1.6 –Trabalhar de forma Percentual das equipes 100 2021 Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 
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integrada junto as equipes dos 
ESFs e Vigilâncias 

integradas 

6.1.7 – Aumentar o número de 
efetivos 

Quantidade de 
profissionais contratados 

0 2021 Número 1 Número 0 0 0 1 

           

DIRETRIZ 7 –Assistência Médica e Hospitalar 

OBJETIVO 7.1 – Garantir a Assistência Médica e Hospitalar à população do município    

 
Descrição da Meta 

Indicador para 
monitoramento da 
meta 

Indicador (linha base) Meta PPA 
2022/2025 

Unidade 
de 
Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 
de 
Medida 

2022 2023 2024 2025 

7.1.1 – Unificar o prontuário 
médico hospitalar com as 
unidades de saúde para 
melhorar a eficácia do 
tratamento aos usuários 

Tentativa de negociação - - Número 1 Número 0 0 0 1 

7.1.2 – Criar um espaço para 
atendimento de saúde mental 
para adolescentes 

Quantidade de 
atendimentos realizados 
em adolescentes com 
problemas de saúde 
mental 

- - Número 1 Número 0 0 0 1 

7.1.3 – Continuar o 
investimento na estrutura do 
hospital: equipamentos, 
estrutura física, pintura externa, 
ampliação de salas para novas 
especialidades 

Porcentagem dos 
investimentos mantidos 

100 2021 Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

           

DIRETRIZ 8 – Vigilância em Saúde 

OBJETIVO 8.1 – Identificar, monitorar e prevenir doenças, agravos e fatores de risco que possam afetar a saúde humana. 
Implementar ações de vigilância em saúde. 

 Indicador para Indicador (linha base) Meta PPA Unidade Meta Prevista 
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Descrição da Meta monitoramento da 
meta 

Valor Ano Unidade 
de 
Medida 

2022/2025 de 
Medida 

2022 2023 2024 2025 

8.1.1 – Promover e proteger a 
saúde da população, 
normatizando regras com 
relação à produção, uso e 
circulação de produtos que 
apresentem algum tipo  de risco 
para a saúde das pessoas, como: 
transporte de alimentos e 
produtos, inclusive fiscalização 
em estabelecimentos 
comerciais, bem como 
instituições e afins 

Quantidade de 
fiscalizações realizadas 

- - Número 100 Percentual 100 100 100 100 

8.1.2 – Realizar o controle de 
pragas, dedetização 

Número de combates e 
controle de pragas 

- - Número 80 Percentual 72,50 75 77,50 80 

8.1.3 – Fiscalização com 
orientação em relação a coleta 
de água da chuva, para que a 
comunidade possa fazer uso 
desse recurso. 

Número de fiscalizações 
realizadas 

- 2021 Número 1 Número 1 1 1 1 

8.1.4 -  Criar um Centro de 
Zoonoses 

Negociações realizadas 
para a criação de um 
centro de zoonoses  

- - Número 1 Número 0 0 0 1 

8.1.5 – Aumentar o efetivo para 
atender as demandas 

Número de profissionais 
contratados 

0 2021 Número 1 Número 0 0 0 1 

 

DIRETRIZ 9 – Sanidade Animal 

OBJETIVO 9.1 – Garantir medidas de controle de doenças e enfermidades dos animais, assegurando a saúde pública 

 
Descrição da Meta 

Indicador para 
monitoramento da 
meta 

Indicador (linha base) Meta PPA 
2022/2025 

Unidade 
de 
Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano Unidade 
de 

2022 2023 2024 2025 
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Medida 
9.1.1 – Apoiar as entidades 
protetoras dos animais 

Percentual de apoio 
mantido as entidades 
protetoras 

100 2021 Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 

9.1.2 -  Prevenir doenças de 
cães e gatos 

Quantidade de 
campanhas 

1 - Número 1 Número 1 1 1 1 

9.1.3 -  Ampliar parceria com os 
profissionais da Secretaria 
Municipal da Agricultura no 
Sistema de Inspeção Municipal 
– SIM e no combate às 
zoonoses, efetuados pelos 
médicos veterinários da 
Secretaria da Agricultura 

Número de parcerias 
realizadas 

0 2021 Número 1 Número 0 0 0 1 

9.1.4 – Trazer incentivos a 
saúde e controle de reprodução 
dos animais, principalmente de 
cães e gatos, para que a situação 
do município não fuja do 
controle 

Percentual de incentivos 100 2021 Percentual 100 Percentual 100 100 100 100 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O desenvolvimento do conjunto de ações estabelecidas nesse Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2022 a 2025, deverá 

garantir o alcance das metas para a melhoria da saúde da população. As diretrizes, objetivos, metas e ações propostas tem se baseado na 

necessidade de compatibilizar as propostas da Conferência Municipal de Saúde além das definições das políticas ministeriais e estaduais, 

demandas locais, análises técnicas e proposições do próprio serviço dentro dos limites orçamentários e financeiros e da legislação vigente. O 

resultado final a ser alcançado dependerá de determinantes da saúde dentro da conjuntura política e econômica.  

As programações anuais de saúde deverão detalhar, ajustar e redefinir as ações estabelecidas nesse Plano Municipal de Saúde 

buscando o aperfeiçoamento do serviço de saúde para o alcance das metas com o devido acompanhamento do Conselho Municipal de Saúde. 

Após a aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde, esse Plano substituirá o Plano Municipal de Saúde anterior (2018/2021). Para que o 

Plano atenda os anseios da comunidade, a participação da população é indispensável, indicando suas necessidades para que o poder público 

possa realizar intervenções de forma efetiva.  

 


