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1 APRESENTAÇÃO 

 O Plano Municipal de Saúde é uma ferramenta importante para a gestão, 

possibilita na contribuição para o processo de compreensão dos principais 

problemas e desafios a serem enfrentados pela secretaria municipal de saúde. 

 Planejar saúde é um desafio que requer ampla reflexão sobre a realidade 

do município e a compreensão das inter-relações que permeiam o sistema de 

saúde. Desta forma, este Plano apresenta as diretrizes estratégicas com a 

finalidade de sustentar política, técnica e financeiramente as necessidades do 

município de Monte Alegre dos Campos – RS. Busca-se estruturar e planejar de 

forma adequada os passos a serem dados na área da saúde, para o período de 

quatro anos 2022 a 2025, sendo esse compartilhado, discutido e aprovado pelo 

Conselho Municipal de Saúde, de modo a priorizar ações efetivas junto à 

comunidade. 

 A elaboração do Plano Municipal de Saúde de Monte Alegre dos Campos 

– RS seguirá os dispositivos legais do SUS e será dado pelas necessidades de 

saúde da população considerando a análise situacional, definição das diretrizes, 

objetivos, metas e indicadores, processo de monitoramento e avaliação. Será 

um instrumento de operacionalização e avaliação permanente das ações em 

saúde no município. 

 O Plano Municipal de Saúde não é um produto finalizado, e sim um 

instrumento em atualização contínua, com a finalidade de promover uma saúde 

mais acessível para a população. A sua elaboração vem da necessidade de 

buscar a melhoria na qualidade dos serviços, auxílio na erradicação e na 

prevenção de doenças, na promoção da saúde, na orientação aos usuários, na 

melhoria e qualificação dos profissionais da saúde, na melhoria das condições 

dos espaços físicos, no aumento de recursos, equipamentos e pessoal e, o que 

é imprescindível, projetar o futuro através de um planejamento que defina metas 

e estratégias para atingi-las. 
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2 INTRODUÇÃO 

 O Plano Municipal de Saúde 2022-2025 é o principal instrumento de 

planejamento da gestão municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), e tem por 

objetivo orientar as políticas públicas no período, com base nas necessidades 

de saúde da população e nos determinantes e condicionantes do processo 

saúde e doença. 

 O Plano Municipal está organizado de acordo com a Portaria GM/MS nº 

2.135 de 2013 que orienta o processo de planejamento do SUS. Assim o 

documento se divide em três capítulos: o primeiro trata da análise situacional do 

município; o segundo contém as diretrizes, objetivos e metas para o período e, 

por fim, o terceiro capítulo dispõe sobre o método de monitoramento e avaliação 

das ações propostas. 

 Na análise situacional do município, buscou-se desenhar o retrato da 

saúde. Foram analisados dados que permitem identificar e priorizar os 

problemas de saúde no município, orientando as medidas a serem 

implementadas. Quanto às necessidades de saúde da população, apresenta um 

conjunto de dados indicadores demográficos, socioeconômicos, de educação e 

epidemiológicos/sanitários. Apresentado o perfil de morbimortalidade da 

população em Monte Alegre dos Campos e a situação de saúde de grupos 

populacionais de maior vulnerabilidade social.  

 O segundo capítulo dispõe sobre as diretrizes, objetivos, metas e 

indicadores definidos para o período. Além de priorizar os problemas 

identificados na análise situacional, as medidas estabelecidas são compatíveis 

com o Plano Plurianual (PPA). Neste capítulo, também foram incorporadas as 

propostas da 1ª Conferência Municipal de Saúde, 5ª Conferência Municipal de 

Saúde, realizada em 2017 e 6ª Conferência Municipal de Saúde, realizada em 

2019, a qual teve suas diretrizes e propostas utilizadas no ano de 2021. 

 O terceiro e último capítulo versa sobre o Monitoramento e Avaliação das 

ações propostas neste documento, visando à institucionalização e transparência 

do processo de prestação de contas, perante os gestores, trabalhadores e 

usuários do SUS. São explicitados os critérios para seu acompanhamento pela 

gestão, controle social e população em geral, apontando os instrumentos que 

serão utilizados. 
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2.1 OBJETIVOS  

 O Plano Municipal de Saúde, instrumento dinâmico e flexível do processo 

de planejamento das ações e serviços de saúde, refere-se a um período de 

governo de 04 anos, sendo este o primeiro a ser elaborado por outra nova equipe 

técnica equivalendo o período de 2022 a 2025, conforme acordado no Pacto de 

Gestão. Este documento constitui as formalidades de saúde do Município. 

 A formulação e o encaminhamento do Plano Municipal de Saúde são de 

competência exclusiva do Gestor Municipal e equipe de Saúde do Município, 

cabendo ao Conselho Municipal de Saúde apreciá-lo e propor as alterações que 

julgarem necessárias. 

 Diante dessas razões o Plano Municipal de Saúde quer buscar conhecer 

sua realidade (diagnosticar, identificar seus principais problemas, planejar, 

executar e avaliar ações efetivas) que visam oferecer serviços profissionais 

coerentes e competentes, preocupados com a existência humana, buscando 

sempre a participação da comunidade. 

 Busca ainda, subsidiar o planejamento/programação da política de Saúde 

do Município, norteando as ações nas áreas de prevenção de agravos, 

promoção e recuperação da saúde, visando a redução do risco de agravos e o 

acesso universal e igualitário. 

 O Plano Municipal de Saúde ainda tem por objetivos: 

• Conhecer a realidade da saúde no município (identificar seus 

principais problemas, diagnosticar, planejar, avaliar ações efetivas e executar) 

para avançar na organização de programas que visem melhorar a saúde e a 

qualidade de vida da população do município;  

• Ser uma ferramenta de apoio as tomadas de decisões, melhor 

direcionamento dos processos de educação permanente necessários à 

qualificação do sistema público de saúde;  

• Trabalhar o acesso a saúde com equidade, promovendo uma 

melhor qualidade de vida a população; 

• Continuidade de atividades ao bem-estar dos profissionais de 

saúde, proporcionando assim, um ambiente saudável de trabalho; 

• Incentivar os profissionais, funcionários, gestores da área da 

saúde, a organização e desenvolvimento de campanhas, projetos e ações 
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permanentes e transformadoras de acordo com dados epidemiológicos e a 

realidade local, que possam ocorrer em momento oportuno;  

• Consolidação e desenvolvimento do atendimento às ações básicas 

de saúde, através de serviços qualificados, visando à satisfação do usuário do 

SUS e a solução dos problemas de saúde existentes no Município de Monte 

Alegre dos Campos; 

• Efetivar este Plano Municipal de Saúde como eixo norteador de 

todas as ações no âmbito municipal e contemplando todo o contexto de ação da 

Secretaria Municipal da Saúde na esfera global do SUS. 

2.2 JUSTIFICATIVA 

 O Plano Municipal de Saúde de Monte Alegre dos Campos tem a 

finalidade de detalhar as ações a serem desenvolvidas na área de saúde 

municipal, no período de 2022 a 2025. 

 Através do que reza a Constituição Federal de 1988, nos direitos 

constitucionais da saúde, assim expressa: “Saúde é um direito de todos e um 

dever do Estado”, a administração municipal deseja viabilizar o SUS Municipal 

atendendo aos princípios básicos do sistema, ou seja, ofertando serviços de 

qualidade com universalidade, integralidade, equidade e construindo a política 

municipal de saúde, a partir da participação de toda a comunidade. 

 É importante lembrar que a implantação de políticas pública de saúde 

passa por um constante desafio, que perpassam os princípios do SUS: 

Universalidade, Equidade e Integralidade. As ações e serviços da Atenção 

Básica à Saúde precisam acontecer desenvolvendo-se e constituindo-se na 

porta de entrada do sistema para toda a população, resolvendo parte cada vez 

maior dos seus problemas de saúde e assegurando para os problemas mais 

complexos, o atendimento nos serviços de média e alta complexidade, os quais 

precisam ser assumidos definitivamente pela esfera estadual e nacional, não 

onerando mais o orçamento municipal. 

 Este novo paradigma a ser repensado é que precisamos repensar um 

novo modelo assistencial. Um modelo que prioriza a atenção básica, a 

prevenção, a ação qualificada das equipes de saúde, os agentes comunitários 

de saúde, profissionais das equipes de ESF, agentes de vigilância em saúde, 



 

 

12 

grupos de saúde, investimentos nas unidades básicas de saúde, na formação de 

uma rede de saúde que ofereça qualidade de vida, integralidade, resolutividade, 

acesso e humanização. 

 Assim sendo, este Plano Municipal de Saúde deseja ser um instrumento 

de gestão à Secretaria Municipal de Saúde, a fim de que se consolide na esfera 

municipal a gestão do SUS e que todos possam efetivamente, participar deste 

processo de construção coletiva, não estático, mas flexível e sempre levando em 

conta o perfil epidemiológico do município. 
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3 DADOS GERAIS DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

 Esse capítulo do Plano Municipal de Saúde, tem como finalidade 

apresentar as principais informações do município, bem como sua identificação 

municipal, histórico, aspecto, população, entre outros. 

3.1 IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL 

 Município: Monte Alegre dos Campos – RS 

 Prefeito: Onilton João Capelini 

 Endereço: Avenida Pedro Zamban, 1030 Unidade Básica de Saúde Sede 

 Rua: Altino Lisboa Boeira, 154 Unidade Básica de Saúde Passo do Carro 

 CEP: 95236-000 

 Telefones: (54) 3908-3740 Sede, e (54) 3908-3730 Passo do Carro 

 Secretário de Saúde: André de Abreu Pinheiro 

3.1.1 Histórico 

 Monte Alegre dos Campos teve sua origem no final do século passado, 

quando em 1820, foi fundada a Capela Nossa Senhora da Luz. Em 1917, o 

povoado foi elevado à categoria de distrito, passando a denominar-se Vila 

Esteira.  

 Conta a história que, certo dia, um tropeiro chamado Pedro Zamban, de 

passagem pela localidade, resolveu dar uma parada nas terras de Valentín 

Vieira, onde havia um pequeno monte, com belas pastagens, verdes e brilhantes, 

que reluziam ao sol, destacando belos animais que pastavam ao entardecer.  

 Chamou-lhe a atenção que os animais, formados por belos equinos, entre 

machos e fêmeas, estavam livres e em paz com a natureza, lhe parecendo como 

se estivessem "alegres" e contentes por estarem ali.  

 Esse fato lhe deixou muito feliz, porque, além da hospitalidade de seu 

anfitrião e de sua família, aquele lugar era belíssimo e trazia enorme uma paz de 

espírito.  

 Este local agradou por demais o tropeiro, que acabou adquirindo terras e 

instalando-se com sua família. Em suas viagens, sempre contava sobre o 
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povoado, hospitaleiro, simpático, alegre e enfatizava a beleza do campo verde 

onde até os animais gostavam de estar. Em seu rústico linguajar, chamava 

simplesmente de "Monte Alegre".  

 As palavras "dos Campos" foram anexadas posteriormente pela 

Comissão Emancipacionista, presidida pelo Senhor Ciro Pavan.  

 Transformou-se em município em 28 de dezembro de 1995 por ocasião 

da aprovação da Lei Estadual n° 10.664 e teve sua primeira administração 

empossada em 1º de janeiro de 1997. 

3.1.2 Aspectos Territoriais 

 A cidade de Monte Alegre dos Campos está localizada na região nordeste 

do Estado do Rio Grande do Sul, região conhecida também como Campos de 

Cima da Serra, na microrregião de Vacaria e região metropolitana de Caxias do 

Sul.  

 A área territorial de 549,740km², altitude é de 926 metros acima do nível 

do mar e seu clima é subtropical úmido. 

 Os limites do município se dão ao norte e oeste com o município de 

Vacaria, à leste com o município de Bom Jesus, ao sudeste com os municípios 

de Caxias do Sul e Campestre da Serra e ao sul com o município de São 

Francisco de Paula. Situada a aproximadamente 280 km da capital Porto Alegre, 

210 km de Passo Fundo e a 145 km de Caxias do Sul. 

 A principal via de acesso ao Município é a Rodovia Estadual ERS 460, a 

qual interliga a sede do Município à BR 285, no trecho entre os municípios de 

Vacaria e Bom Jesus.  
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Figura 1 – Região Nordeste Rio Grande do Sul 

    
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Monte Alegre dos Campos (2021). 

 
O município possui onze distritos sendo eles:  

• 1º Distrito: Sede 

• 2º Distrito: Santo Antônio 

• 3º Distrito: Carmo 

• 4º Distrito: São Francisco 

• 5º Distrito: Saúde 

• 6º Distrito: São José 

• 7º Distrito: São Judas Tadeu 

• 8º Distrito: Capela da Luz 

• 9º Distrito: Passo do Carro 

• 10º Distrito: Ranchinho 

• 11º Distrito: Enxovia 
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Figura 2 – Croqui Divisão Distrital 

 
Fonte: Monte Alegre dos Campos (2021).       

 

3.1.3 População 

 Conforme os dados apresentados pelo IBGE no Censo demográfico 2010 

a população do município era de 3.102 habitantes, dentre os quais estavam 

divididos em 1.661 homens e 1.441 mulheres.  A maioria da população reside na 

área rural, totalizando 79,2% enquanto a população residente urbana é de 20,8% 

do total. A densidade demográfica é de 5,64 hab./km², sendo a agropecuária e 

fruticultura suas principais fontes de renda. 
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Figura 3- População Censo IBGE 

 
    Fonte: IBGE (2021). 

 
Figura 4 – Pirâmide Etária Último Censo IBGE 

 
   Fonte: IBGE (2021). 
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Tabela 1 - Distribuição da população por sexo e faixa etária E-Sus 

Descrição Masculino Feminino Total 

Menos de 01 ano 13 15 28 

01 ano 11 20 31 

02 anos 28 24 52 

03 anos 12 25 37 

04 anos 28 24 52 

05 a 09 anos 123 114 237 

10 a 14 anos 139 111 250 

15 a 19 anos 149 139 288 

20 a 24 anos 179 163 342 

25 a 29 anos 129 119 248 

30 a 34 anos 128 121 249 

35 a 39 anos 118 127 245 

40 a 44 anos 98 105 203 

45 a 49 anos 130 113 243 

50 a 54 anos 137 138 275 

55 a 59 anos 165 149 314 

60 a 64 anos 144 121 265 

65 a 69 anos 123 102 225 

70 a 74 anos 79 78 157 

75 a 79 anos 60 41 101 

80 anos ou mais 68 69 137 

Total 2061 1918 3979 
Fonte: Cadastros E-Sus Unidades Básicas de Saúde (2021). 

 

 A tabela destaca todos os cadastros do e-sus, considerando que, alguns 

cadastros são de pessoas que não residem no município, mas trabalham no 

mesmo, ou pessoas que por algum motivo já precisaram de atendimento nas 

Unidades Básicas de Saúde do município. 

3.1.4 Listagem de Problemas de Saúde da População 

 Destacam-se aqui os principais problemas de saúde da população, sendo 

eles: 

 Hipertensão Arterial Sistêmica;

 Diabetes Mellitus;

 Dislipidemias;

 Tabagismo;

 Alcoolismo;

 Depressão;

 Ansiedade;
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 Obesidade;

 Rinite Alérgica;

 Gastroenterite Viral Aguda;

 Asma;

 Doença do refluxo gastroesofágico;

 Infecções do trato urinário;

 Cefaléia;

 Acidentes com animais peçonhentos;

 Neoplasias;



 Todos os casos, são acompanhados pelos trabalhadores municipais da 

área da saúde e pelos seus agentes comunitários, quando necessitam de 

atendimento com médico, são encaminhados até as unidades básicas de saúde. 

O município conta também com convênios, que visam ajudar os pacientes 

quando necessitam destes exames específicos, bem como convênios para 

realização de exames de sangue. 

 Nos casos de pacientes oncológicos, o município dispõe de todos os 

exames, os encaminha ao tratamento e acompanhamento necessário, fornece 

também veículos para que esses possam realizar seus tratamentos. 

3.1.5 Condições de Saúde da População 

 O Brasil vem passando por importantes mudanças em sua estrutura 

demográfica e em seu perfil epidemiológico. A queda da fecundidade, o declínio 

da mortalidade precoce e da mortalidade por doenças infecciosas, o surgimento 

de bactérias multirresistentes, o aumento de eventos adversos relacionados à 

assistência à saúde como o vírus da Covid19 por exemplo, que está atingindo 

todo o país desde 2020, o aumento da expectativa de vida ao nascer, a 

exposição a modos de vida e processos de trabalho pouco saudáveis, o aumento 

da relevância das doenças crônicas não transmissíveis e das causas externas, 

a exposição à poluição do ar, da água e do solo, o uso de agrotóxicos e 

transgênicos e a ocorrência de mudanças climáticas são exemplos de fatores 

que contribuem para as alterações demográficas e epidemiológicas no perfil de 

adoecimento.  
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 A partir da análise situacional das condições de vida de uma população, 

seu vasto campo de conhecimento contribui para a construção de políticas 

públicas, buscando identificar e implementar ações de prevenção de doenças e 

promoção da saúde no sentido de controlar os riscos e de reduzir as 

vulnerabilidades. 

3.2 EDUCAÇÃO 

 Monte Alegre dos Campos possui oito escolas, sendo duas da rede 

estadual e seis da rede municipal de ensino. São elas: 

 A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98,7 em 

2010 no último censo. Isso posicionou o município na 3ª posição na Microrregião 

dentro de 14 municípios, 171° dentre as 497 cidades do estado e no 982° lugar 

diante das 5570 cidades do Brasil. Lembrando que o último censo realizado no 

município foi realizado no ano de 2010. 

 A Tabela 2 informa a relação das escolas de nível, infantil, fundamental e 

médio, e suas localidades. 

 

Tabela 2 – Relação de Escolas 

Escola Etapa de Ensino Localidade 

Escola Municipal Educacional Infantil 
Menino Deus 

Educação Infantil Sede 

Escola Municipal Educacional Infantil 
Vanir Pereira de Almeida 

Educação Infantil Passo do Carro 

Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Professora Maria Sirlei 
Alves Boeira 

 Ensino 
Fundamental 

Passo do Carro 

Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Duarte da Costa 

 Ensino 
Fundamental 

Enxovia 

Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Luis de Almeida França 

 Ensino 
Fundamental 

Capela da Luz 

Escola Municipal de Ensino 
Fundamental São Francisco 

Ensino 
Fundamental 

Sede 

Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Irmão Eugênio 

Ensino 
Fundamental 

Ranchinho 

Escola Estadual de Ensino Médio 
Professor Firmino Pereira Boeno 

Ensino Médio Sede 

  Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Monte Alegre dos Campos (2021). 

 



 

 

21 

 Atualmente o município conta com um alto índice de escolarização, 

segundo informações da secretaria de educação, são poucos os alunos que não 

estão matriculados na rede de ensino, sendo que quando isso ocorre, o conselho 

tutelar do município realiza busca ativa desses estudantes. A tabela 3 informa o 

número de matriculados na rede de ensino. 

 

Tabela 3 – Número de Matrículas da Rede de Ensino - 2021 

Rede 
Creche 

Pré-escola 
Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

Municipal  153 403 Não possui 

Estadual Não possui 33  110 

Total 153 Não possui 110 

          Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Monte Alegre dos Campos (2021). 

3.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 A economia de Monte Alegre dos Campos está baseada em fruticultura, 

agricultura e pecuária. Sua produção está basicamente definida pela produção 

de uva, maçã, ameixa, pêssego, feijão, milho, soja, alho, morango, framboesa, 

amora, bovinos, ovinos, entre outros. Predomina-se a existência de pequenas 

propriedades rurais operando principalmente com mão de obra familiar e conta 

com uma cooperativa de fruticultores. 

 Quanto ao setor secundário, o município conta com duas agroindústrias, 

já no setor terciário conta com estabelecimentos comerciais, como posto de 

combustível, agropecuárias, farmácia, mercado, cooperativas de crédito, loja de 

materiais de construção e vestuário, duas hidrelétricas (PCH Cavalinhos I e II), 

entre outros. 

 O piso salarial base do município é de R$ 556,11, para todos os 

servidores municipais, tanto contratados quanto os efetivos. 

3.4 SANEAMENTO (ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS) 

 O Saneamento Básico ausente ou inadequado é um dos mais importantes 

fatores sociais determinantes de saúde, afetando a população e aumentando a 

demanda por serviços de saúde, estando relacionado a doenças como diarreias, 

hepatite, dengue, conjuntivite, leptospirose, entre outras. 
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 O município não possui Estação de Tratamento de Água e a rede de 

distribuição de água varia conforme a localidade. 

 O abastecimento de água para consumo é feito através de poços 

artesianos e o município opera os serviços de abastecimento de água na zona 

urbana e nos principais aglomerados rurais do território, cobrando pelos serviços 

através de tarifa de serviço de fornecimento da água. O tratamento da água 

captada ocorre em 10 pontos distintos, através de cloração. Nestes locais há 

presença de reservatórios para distribuição de água nas residências.  

 Além deste sistema de abastecimento também existe uma grande parte 

do território que é abastecida através de soluções alternativas individuais. O 

município de Monte Alegre dos Campos possui uma extensão territorial muito 

grande, sendo que por vezes as redes de distribuição de água não alcançam as 

moradias mais isoladas por questões de impossibilidade técnica. Quando da 

ocorrência desta natureza, o munícipe é obrigado a buscar uma fonte de 

abastecimento individual de água. 

 Conforme dados do SISAGUA (2021) 46,77% da população são 

atendidos por abastecimento de água tratada, sendo que os 53,17% restantes 

são atendidos por fontes alternativas sem qualquer tratamento. As situações de 

maior vulnerabilidade são nas comunidades abastecidas por Soluções 

Alternativas Coletivas (SACs) sem tratamento ou pelas Soluções Alternativas 

Individuais de Abastecimento de Água (SAIs). 

 O abastecimento de água de qualidade e quantidade necessária é 

sinônimo de saúde pública. Monte Alegre dos Campos, conhecedor desta falha, 

vem buscando a universalização do abastecimento à sua comunidade e está se 

empenhando, de todas as formas, para que o excelente atendimento e cobertura 

do serviço prestado.  

 Em Monte Alegre dos Campos os resíduos domiciliares são transportados 

até os dispositivos de acondicionamento denominados como lixeiras 

comunitárias disponibilizadas pela prefeitura na via pública. O Poder Público 

Municipal é o responsável pela operacionalização da coleta de resíduos sólidos 

domésticos e comerciais.  A abrangência do serviço de coleta de resíduos 

sólidos domésticos é de 100% na área urbana e, aproximadamente, 45% na 

rural. A periodicidade da coleta nos distritos é semanal, sendo que normalmente 

o caminhão passa onde estão instaladas as lixeiras comunitárias. 
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 No ano de 2018 foi promulgado a lei nº 1.142/2018 que aprova o Plano 

Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos do Município de Monte Alegre dos Campos 

 Conforme dados do IBGE (2010), o município apresenta 22.8% de 

domicílios com esgotamento sanitário adequado, 7.9% de domicílios urbanos em 

vias públicas com arborização e 0.5% de domicílios urbanos em vias públicas 

com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-

fio).  

 O município não possui sistema de esgotamento sanitário em nenhuma 

das comunidades. Todo o esgoto é disposto individualmente, sendo que a 

disposição final deste é em sua maioria através do sistema de infiltração com 

poço sumidouro, ou melhor descrevendo, a fossa rudimentar.  

 São realizadas orientações para os munícipes que desejam construir suas 

residências, junto ao setor de engenharia podem-se encontrar técnicos que 

orientam os métodos construtivos para sistemas de tratamento de esgoto 

sanitário e sua destinação através de poço sumidouro ou valas de infiltração. 
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4 ANALISE SITUACIONAL DA SAÚDE MUNICIPAL 

 A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi instituída através da lei 

municipal n° 02/1997, que estabelece a organização administrativa básica da 

Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos e é o órgão encarregado de 

promover e zelar pela saúde da população do município.  

4.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 A Secretaria Municipal de Saúde está localizada na Rua Pedro Zamban, 

1030 – Sede do Município, pertence a Macrorregião de Saúde – Serra, a 5ª CRS 

- Coordenadoria Regional de Saúde de Caxias do Sul e 24ª Região de Saúde – 

Campos de Cima da Serra. A Coordenadoria Regional é responsável pelo 

planejamento, acompanhamento e gerenciamento das ações e serviços da 

saúde em determinado território e tem como objetivo apoiar tecnicamente o 

sistema local e regional de saúde.  

4.1.1 Infraestrutura 

 O município de Monte Alegre dos Campos – RS, conta atualmente com 

duas Unidades Básicas de Saúde: 

 Unidade Básica de Saúde – Sede – 1º Distrito 

 Unidade Básica de Saúde - Passo do Carro – 9º Distrito 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece em suas normas, 

que para se obter uma saúde pública de qualidade, deve existir uma UBS para 

cada 20 mil habitantes. Monte Alegre dos Campos supera esse índice, sendo 

que possui duas unidades básicas de saúde para uma população de 3.000 

habitantes. 
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Tabela 4 – Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde 

Espaços/Salas Sede Passo do Carro 

Almoxarifado de Medicamentos 1 - 

Almoxarifado de Produtos de 
Enfermagem 

1 - 

Consultório Médico 4 4 

Consultório Odontológico 2 1 

Consultório Psicológico 1 1 

Cozinha 1 1 

Dispensatório de Medicamentos 1 1 

Hall de entrada 1 1 

Lavanderia 1 1 

Recepção 1 1 

Sala Administrativa 2 - 

Sala de curativos 1 1 

Sala de Esterilização de Materiais 1 1 

Sala de Fisioterapia 1 1 

Sala de Procedimentos Ambulatoriais 1 - 

Sala de Reuniões 1 1 

Sala de vacinas 1 1 

Sala de Vigilância em Saúde 1 - 

Sala ESF 1 1 

Sala pré-triagem 1 1 

Sanitários 6 5 
      Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre dos Campos (2021). 

 

 Essas Unidades Básicas de Saúde prestam serviços de enfermagem, 

consultas médicas (clínico geral, pediatra, ginecologia, neurologia, cardiologia), 

enfermagem, consultas odontológicas, psicologia, fisioterapia, possuem 

aparelhos para realização de eletrocardiograma, inalações, injeções, curativos, 

vacinas, realização de Papanicolau semanalmente, teste de pezinho, testes 

rápidos para (HIV, Sífilis, Hepatite e Covid19), encaminhamento e marcação de 

consultas especializadas e fornecimento de medicação básica.  

 O Município de Monte Alegre dos Campos não possui hospital, sendo que, 

quando necessário, os pacientes são transferidos para o Município de Vacaria, 

em outros casos os pacientes são encaminhados também a UPA (Unidade de 

Pronto Atendimento).  

 Quando há necessidade de atendimentos de alta complexidade, os 

pacientes são encaminhados através da Central de Regulação de Leitos, para 

hospitais de Caxias do Sul, Passo Fundo ou Porto Alegre. 
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 O horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúdes acontece 

das 08h às 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta-feira. Durante o período 

noturno e nos finais de semana contamos com o serviço plantonista de uma 

ambulância que fica a dispor nos casos de urgência/emergência, e conduz os 

pacientes até a UPA ou ao hospital Nossa Senhora da Oliveira, ambos no 

município de Vacaria. 

4.1.2 Recursos de Apoio e Diagnóstico 

 O acesso aos serviços de saúde no âmbito do SUS ocorre a partir das 

Unidades Básicas de Saúde no setor de regulação. Exames laboratoriais de 

análise clínica, Raio-X, tomografia computadorizada, ressonância magnética e 

mamografia são realizados em laboratórios e hospitais devidamente 

credenciados para este serviço. 

 O município compõe o CONDESUS (Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Sustentável da Região dos Campos de Cima da Serra), desta 

forma, dispõe de diversos exames e especialidades para a população, entre 

estes: consultas médicas especializadas, mamografia, ultrassonografia, 

tomografia computadorizada, ressonância magnética, biópsia, 

eletroencefalograma, ecocardiograma, endoscopia, densitometria óssea entre 

outros. Todos custeados integralmente por recurso próprio municipal. 

4.1.3 Internações Hospitalares 

 Não dispomos de Hospital em nosso Município, temos como referência o 

Hospital Nossa Senhora da Oliveira em Vacaria, que através de contrato firmado 

com o Município presta serviços de urgência e emergência, ressaltamos também 

os atendimentos noturnos e nos finais de semana os quais são realizados pela 

Unidade de Pronto Atendimento-UPA, na cidade de Vacaria. 

 

 Quando há necessidade de atendimentos de alta complexidade, nossos 

pacientes são encaminhados através da Central de Regulação de Leitos, para 

hospitais de Caxias do Sul, Passo Fundo ou até mesmo Porto Alegre. 
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 O Município recebe uma cota mensal de 19 AIH’S, quando o número de 

internações excede o limite, é realizado então uma solicitação de AIH’S 

excedentes para a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. 

 

Quadro 1 – Internações Hospitalares 

Anos Números de Internações 

2018 185 

2019 195 

2020 185 
                       Fonte: Módulo Autorizador (2021). 

4.1.4 Estrutura de Transporte 

A Secretaria Municipal de Saúde conta com os seguintes veículos: 

 
Tabela 5 - Veículos da Secretaria Municipal de Saúde 

Veículo Ano/modelo N° Lugares 

Ambulância Master 2019/2020 06 + maca 

Boxer 2015/2016 16 

Onix 2018 05 

Prisma 2017/2018 05 

Spin 2017/2018 07 

Spin 2019/2020 07 

Spin 2017/2018 07 

Spin 2013/2014 05 

Sprinter 2018/2019 16 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Monte Alegre dos Campos (2021). 

 

Tabela 6 - Veículos Locados a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde 

Veículo Ano/modelo N° Lugares 

Doblo 2021 07 

Spin 2020/2021 07 

Logan 2020/2021 05 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Monte Alegre dos Campos (2021). 

4.1.5 Recursos Humanos 

 A equipe da Secretaria Municipal de Saúde é composta por diversos 

profissionais da área, sendo a maioria deles efetivos. Devido à dificuldade de 

contratação e o não interesse pelo concurso público, ainda terceirizamos alguns 

serviços. A Secretaria também realiza, quando necessário, a contratação 
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emergencial de profissionais para suprirem a necessidade dos serviços de 

saúde, conforme a necessidade de ampliar algumas de nossas especialidades 

e serviços. A equipe da Secretaria de Saúde do Município é assim representada: 

 

Tabela 7 – Quadro de Funcionários da Secretaria Municipal da Saúde 

Cargos Quantidade 

Agente Administrativo Auxiliar 02 

Agentes Comunitários de Saúde 09 

Artesã 01 

Auxiliar de Saúde Bucal 02 

Dentista 20h 02 

Dentista 40h 01 

Enfermeiro  02 

Farmacêutico  02 

Fiscal Vigilância em Saúde 01 

Fisioterapeuta 01 

Limpeza e Higienização 02 

Médico Cardiologista 01 

Médico Clínico Geral 03 

Médico Clínico Geral ESF 01 

Médico do Trabalho 01 

Médico Ginecologista/Obstetra 01 

Médico Neurologista 01 

Médico Pediatra 01 

Motorista 11 

Nutricionista 01 

Psicólogo  02 

Recepcionista 02 

Secretário Municipal 01 

Técnico de Enfermagem 05 

Total 56 
                       Fonte: Recursos Humanos (2021). 

4.1.6 Estrutura da Rede Farmacêutica 

 A estrutura da Rede Farmacêutica do Município de Monte Alegre dos 

Campos é baseada, de forma técnico-cientifica, no Ciclo da Assistência 

Farmacêutica, levando em consideração as etapas contidas no ciclo que são: 

seleção, com o objetivo de suprir as necessidades prioritárias da população, 

baseada pela RENAME; programação, tendo em vista o consumo histórico, 

atender a demanda e garantir o fornecimento dos medicamento à população; 

aquisição; recebimento; armazenamento; prescrição, dispensação e cuidado 
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farmacêutico, momento onde é feita análise de prescrição e serviço de 

assistência e atenção farmacêutica. 

 Além da dispensação de medicamentos do componente básico, há o 

programa para aquisição e dispensação de medicamentos cuja demanda é 

judicial, que englobam medicamentos fora do componente básico e de custo 

mais elevado, além destes, ainda é feita a dispensação de medicamentos 

distribuídos pela Secretaria Estadual de Saúde, mediante processo 

administrativo. 

 Ações futuras devem ser desenvolvidas, como o maior alcance das ações 

de Assistência e Atenção Farmacêutica, que intenciona ações voltadas à 

promoção, proteção e recuperação da saúde, tendo o medicamento como 

ferramenta essencial, visando o seu acesso e uso racional. 

4.2 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 

 A Atenção Básica ou Atenção Primária em Saúde é conhecida como a 

"porta de entrada" dos usuários nos sistemas de saúde, é o atendimento inicial. 

Seu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis 

casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento 

superiores em complexidade. A atenção básica funciona, portanto, como um 

filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais 

simples aos mais complexos. Algumas de suas características estruturais são: 

 A Atenção Primária em Saúde (APS) deve ser acessível à população, 

permitindo que seja o primeiro recurso a ser buscado; 

 A pessoa atendida deve criar vínculo com o serviço ao longo do tempo, 

de forma que quando uma nova demanda surge e esta seja atendida de 

forma mais eficiente; 

 O nível primário é responsável por todos os problemas de saúde, pois 

ainda que parte deles demande encaminhamento para os níveis 

secundário ou terciário, a APS continua corresponsável. No âmbito da 

integralidade, a APS vai além das questões meramente biológicas;  

 Quando parte substancial do cuidado à saúde de uma pessoa é realizada 

em outros níveis de atendimento, o nível primário tem a incumbência de 

organizar, coordenar e/ou integrar esses cuidados, já que frequentemente 
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são realizados por profissionais de áreas diferentes ou terceiros, e que, 

portanto, têm pouco diálogo entre si. 

4.2.1 Conselho Municipal de Saúde 

 O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Monte Alegre dos Campos é 

um órgão deliberativo e fiscalizador do Sistema Único de Saúde, no âmbito 

municipal.  Foi criado pela Lei Municipal de n° 100/1999 atualmente é composto, 

de acordo com o Decreto Municipal 594/2010 pelos seguintes membros: 

Conselheiros: 16 

Representantes dos Usuários: 08 

Representantes do Governo: 04 

Representantes dos Profissionais da Saúde: 04 

Frequência das Reuniões: Uma reunião mensal 

 O Conselho Municipal da Saúde visa a melhoria das condições de saúde 

da população, nos aspectos de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Para isso o Conselho deve planejar, gerir e fiscalizar a alocação de recursos 

aplicados no setor de saúde no nível municipal, garantindo a universalidade da 

assistência à saúde; fiscalizar os órgãos públicos de prestação de serviços de 

saúde no sentido de que proporcionem uma atenção integral à saúde e um 

desempenho com resolutividade satisfatória; integrar os esforços de entidades 

afins com o intuito de evitar a diluição de recursos e trabalho na área da saúde. 

 O CMS é constituído por Plenário, Coordenação e Assessoria Técnica. 

Os membros da coordenação (que deve ser paritária), inclusive seu presidente, 

são eleitos entre os Conselheiros Titulares que compõem o Plenário do CMS 

mediante voto direto, para um período de dois anos. As sessões plenárias são 

realizadas ordinariamente a cada trinta dias e extraordinariamente quando 

convocadas pelo presidente ou por requerimento da maioria de seus membros. 

Para a realização das sessões é necessária à presença da maioria absoluta dos 

membros do CMS, que deliberará pela maioria dos votos dos presentes. Cada 

membro do CMS tem direito a um único voto na sessão plenária e as decisões 

do CMS são consubstanciadas em resoluções, que devem ser homologadas 

pelo Secretário Municipal de Saúde no prazo de 30 dias. 
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 O Fundo Municipal de Saúde (FMS) foi instituído através da lei municipal 

n° 99/1999 e foi cadastrado junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob 

número de inscrição 12.057.456/0001-77, atendendo as prerrogativas do 

Ministério da Saúde. Tem por objetivo criar condições financeiras e de gerenciar 

os recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços de saúde, 

executados ou coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde 

4.2.2 Estratégia da Saúde e da Família 

 A Estratégia de Saúde da Família (ESF), conta com duas Equipes de 

Saúde da Família (ESF), e nove Agentes Comunitários de Saúde, atendendo 

100% da população. Nas Unidades Básicas de Saúde, os usuários do SUS 

podem ter acesso aos seguintes serviços em saúde: 

 Consulta clínica; 

 Consulta pediátrica; 

 Consulta ginecológica; 

 Consulta neurológica; 

 Consulta com cardiologista; 

 Acompanhamento pré-natal; 

 Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança; 

 Atendimento e acompanhamento nutricional; 

 Atendimento na área de assistência social; 

 Atendimento odontológico; 

 Visita domiciliar por agentes comunitários de saúde; 

 Visita domiciliar em áreas de abrangência das unidades com estratégia 

de saúde da família pela equipe (médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e psicólogas); 

 Visita domiciliar por nutricionista e assistente social; 

 Imunizações (vacinas); 

 Curativos; 

 Verificação da pressão arterial e glicemia; 

 Dispensação de medicamentos da lista básica- RENAME 

 Aplicação de medicamentos injetáveis; 
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 Encaminhamento médico para consultas especializadas; 

 Nebulização; 

 Exame do teste do pezinho (triagem neonatal); 

 Coleta de exame citopatológico do colo uterino (papanicolau); 

 Programa de prevenção do câncer de mama; 

 Planejamento familiar; 

 Coleta de exames laboratoriais; 

 Programa Anti-Tabagismo; 

 Programa de Oxigenoterapia Domiciliar; 

 Programa De Olho no Risco; 

 Programa Bebê Tem Hora Certa (prevenção da gravidez na 

adolescência), como o acesso a implantes contraceptivos; 

 Programa Acolhe Bebê (recém-nascidos e puérperas); 

 Acompanhamento do Programa Bolsa Família; 

 Testagem rápida para HIV, Hepatites B e C, Sífilis, Covid 19; 

 Orientação e estímulo ao aleitamento materno; 

 Atividades de prevenção e promoção da saúde (campanhas mensais e 

projetos); 

 Atividades voltadas ao uso do Sus e suas peculiaridades; 

 Atividades voltadas a educação em saúde; 

 Grupos de apoio terapêuticos complementares; 

 Ações de conscientização do uso racional de medicamentos; 

 Ações de saúde mental; 

 

 Objetivos: 

 Treinar e orientar os agentes comunitários de saúde constantemente; 

 Criar vínculo entre as comunidades e as Unidades Básicas de Saúde; 

 Visar à prevenção e a promoção da saúde do Município; 

 Atender todas as comunidades do Município; 

 Inserir na comunidade as práticas de educação em saúde. 

 

 Ações executadas: 

 Diagnóstico das condições de saúde do Município; 
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 Trabalhos de orientação prevenção e manutenção para as comunidades; 

 Visitas Domiciliares com a Equipe de Saúde da Família; 

 Capacitação permanentemente os agentes comunitários de saúde; 

 Trabalho de 40 horas semanais em equipe, com um turno semanal de 

reunião para toda a Equipe de Saúde da Família; 

 Atendimentos médicos e odontológicos com a distribuição de 

medicamentos, com a verificação de pressão arterial, glicemia, 

temperatura corporal, testes rápidos (Hepatite C, Hepatite B, Sífilis e HIV); 

 Distribuições de preservativos masculinos e femininos; 

 Realização de vacinas em todas as faixas etárias, com o devido 

agendamento. 

 Agendamento de exames laboratoriais, raio  x entre outros.  

As ações desenvolvidas nas Unidades de Saúde contemplam tanto a promoção 

e prevenção em saúde, como ações curativas e de reabilitação, sempre num 

contexto multiprofissional e interdisciplinar.  

 São coordenadas pelo Setor de Atenção à Saúde, este localizado no nível 

central da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e responsável pela formulação, 

implementação, monitoramento e avaliação das políticas de atenção à saúde do 

município. É uma organização estratégica do sistema e das práticas de saúde 

em resposta às necessidades da população, expressas em políticas, programas 

e serviços de saúde, consoantes com os princípios e as diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e propostos em nível municipal, estadual e federal. 

4.2.3 Saúde Bucal 

 A importância da Educação como processo de transformação social, e 

sua relação com a área de saúde é essencial, onde o conhecimento de ambas 

as áreas se integram, podendo promover mudanças de atitudes e 

comportamentos.  

 O município possui uma equipe de saúde bucal, composta por um 

profissional de saúde bucal 40 horas, e uma auxiliar de saúde bucal 40 horas, 

estes na Unidade Básica de Saúde da Sede.  
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 Conforme novo modelo de financiamento o município pretende habilitar 

junto ao ministério duas equipes de ESB Tipo I, 20 horas cada, para atendimento 

da demanda existente na Unidade Básica de Saúde do Passo do Carro, sendo 

que esta já é composta por dois profissionais de saúde bucal 20 horas, 

compreendendo um total de 40 horas semanais, e uma auxiliar de saúde bucal 

40 horas. Desta forma, preenchendo os pré-requisitos solicitados para que haja 

o reconhecimento destas novas equipes. 

 Busca-se com este serviço atender 100% da população, pois o fato de a 

higiene bucal estar diretamente ligado à saúde geral e qualidade de vida contribui 

na proteção do organismo contra a instalação de doenças.  

 Dentro desse universo, a saúde bucal deve ter um espaço reservado, 

devido à alta incidência de problemas encontrados. 

 Estão entre os objetivos da Saúde Bucal: 

 Incentivar métodos educativos e preventivos (escovação dentária, uso do 

fio dental, aplicação tópica de flúor, bons hábitos alimentares e de higiene) 

que favoreçam cuidados básicos com a higiene bucal; 

 Realizar ações nas escolas, incentivando a prática de bons hábitos de 

higiene bucal, individuais e socialmente; 

 Ressaltar a importância da higiene no desenvolvimento 

físico  e mental; 

 Disponibilizar material educativo; 

 Disponibilizar Kits de higiene bucal 

 Atividades práticas de higienização bucal. 

4.2.4 Nascimento 

O número de nascidos vivos nos últimos anos apresenta um total de 38 

nascidos vivos em 2019, 20 nascidos vivos em 2020, e 25 nascidos vivos em 

2021. O município conta com um baixo número de crianças com baixo peso ao 

nascer, sendo 1 em 2019, 2 em 2020, e 1 no ano de 2021. 
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Quadro 2 – Número de nascidos vivos/via de nascimento 

Feminino Masculino

2019 38 17 21 0

2020 20 8 12 2

2021 25 13 12 1

Ano Número Nascidos Vivos
Sexo

Baixo Peso

 
             Fonte: Hospital Nossa Senhora da Oliveira (2021). 

 

 Ao nascer, o baixo peso é aquele inferior a 2.500 gramas, considerado 

um preditor da sobrevivência infantil, pois quanto menos o peso, maior a 

possibilidade de morte precoce. Já a prematuridade é definida como toda a 

gestação com duração inferior a 37 semanas. 

 A proporção de Baixo Peso ao Nascer tem se mantido constante, com 

pequenas variações no período entre 2010 e 2021.  

 O gráfico a seguir, apresenta o comparativo de nascidos vivos X baixo 

peso ao nascer. 

 

Figura 5 – Gráfico Comparativo Nascidos Vivos X Baixo Peso 

 
              Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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Tabela 8 – Número de nascidos vivos com Baixo Peso ao nascer 

Ano 

Faixa Etária da Mãe x Baixo Peso ao nascer 

Total 
10 a 
14 

anos 

15 a 19 
anos 

20 a 
24 

anos 

25 a 29 
anos 

30 a 34 
anos 

35 a 39 
anos 

40 a 
44 

anos 

2019 0 0 0 0 0 1 0 1 

2020 0 0 1 0 1 0 0 2 

2021 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total 0 0 2 0 1 1 0 4  
Fonte: Hospital Nossa Senhora da Oliveira (2021). 

 
 O percentual de nascido vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-

natal é indicador pactuado nacionalmente para avaliar o acesso à assistência 

pré-natal. O município vem se mantendo dentro da média estabelecida. 

 A tabela abaixo mostra que o município mantém um bom índice de 

consultas de pré-natal realizadas, sendo que a maioria das gestantes realizou 7 

ou mais consultas obstétricas. 

 

Tabela 9 – Número de Consultas Pré-Natal 

Ano 
  

Consultas Pré-Natal 

Não 
Consultou 

1 a 3 
consultas 

4 a 6 
consultas 

7 ou + 
consultas 

Total 

2019 0 15 14 10 39 

2020 0 11 14 15 40 

2021 0 6 7 4 17 
  Fonte: Consulta Livro de Gestantes Secretaria Municipal de Saúde (2021). 

 

Figura 6 – Comparativo Consultas Pré-Natal 

 
   Fonte: Consulta Livro de Gestantes Secretaria Municipal de Saúde (2021). 
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Tabela 10 – Número de Consultas Pré-Natal X Adolescência 

Consultas Pré-Natal x Adolescência 

Anos  Nenhuma 
1 a 3 

consultas 
4 a 6 

consultas 
7 ou + 

consultas 
Ignorado 

2019 0 2 4 4 10 

2020 0 3 3 5 11 

2021 0 0 0 0 0 
  Fonte: Consulta Livro de Gestantes Secretaria Municipal de Saúde (2021). 

 
A gravidez neste grupo populacional vem sendo considerada, em alguns 

países, problema de saúde pública, uma vez que pode acarretar complicações 

obstétricas, com repercussões para a mãe e o recém-nascido, bem como 

problemas psico-sociais e econômicos. 

A situação socioeconômica, a falta de apoio e de acompanhamento da 

gestação (pré-natal) contribuem para que as adolescentes não recebam 

informações adequadas em relação à alimentação materna apropriada, à 

importância da amamentação e sobre a vacinação da criança.  

 O município busca proporcionar apoio a todas as gestantes adolescentes 

durante e após o período gestacional, bem como toda a assistência necessária 

no período do pré-natal, incluindo consultas e exames que forem necessários. 

4.2.5 Morbidade 

 É a taxa de portadores de determinada doença em relação à população 

total estudada, em determinado local e em determinado momento. A 

quantificação das doenças ou cálculo das taxas e coeficientes de morbidade e 

morbi-mortalidade são tarefas essenciais para Vigilância Epidemiológica e 

controle das doenças que, por sua vez para fins de organização dos serviços de 

saúde e intervenção nos níveis de saúde pública podem ser divididas em 

doenças transmissíveis e Doenças e Agravos Não Transmissíveis - DANTs. 

 

 a) Doenças Transmissíveis 

 Caracterizam-se por serem desencadeadas por agente infeccioso 

específico, que pode migrar do organismo parasitado para o sadio, havendo ou 

não fase intermediária no ambiente.  
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 Doenças infecciosas e parasitárias, doenças transmissíveis, doença 

contagiosa, doença infecto-contagiosa, doença tropical são termos que 

designam o grupo de doenças causadas por agentes biológicos. 

 A ocorrência de doenças transmissíveis tem diminuído, principalmente 

daquelas que possuem programa de vacinação como Sarampo, Rubéola e 

Difteria. Porém, o surgimento de novas doenças, como é o caso da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA, mais conhecida como AIDS/HIV) e Dengue, 

representa um problema de saúde pública. 

 São muitos os fatores que contribuem para que as doenças transmissíveis 

ainda comprometam a saúde humana no mundo. Podemos citar a urbanização 

acelerada, alterações ambientais, bem como a migração e o acesso mais fácil 

entre continentes, países e regiões. 

 

 b) Doenças e Agravos não transmissíveis 

 As doenças e agravos não transmissíveis (DANT) são doenças não 

infecciosas ou não transmissíveis e um dos mais importantes problemas de 

saúde pública da atualidade, pois são responsáveis por quase dois terços das 

doenças no Brasil, tais como doenças do aparelho circulatório, neoplasias, 

diabetes e outras, ou doenças provocadas por fatores externos (acidentes e 

violências). São consideradas a principal causa de morte prematura ou de 

incapacidade definitiva das pessoas em idade produtiva, afetando a qualidade 

de vida e desencadeando problemas econômicos para as famílias, comunidades 

e sociedade em geral. 

 As DANT são decorrentes da organização das sociedades, da 

industrialização e da urbanização que tem resultado em aumento da 

desigualdade social, da violência, da falta de emprego, da poluição sonora, da 

poluição do ar e da água, do sedentarismo, bem como na mudança dos hábitos 

alimentares, tabagismo e consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Estudos 

demonstram a eficácia de ações preventivas e de promoção da saúde na 

redução dos fatores de risco e da mortalidade por DANT. 
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4.2.6 Vacinas 

 Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece aos cidadãos 

brasileiros uma série de vacinas, 90% produzidas nacionalmente. O Programa 

Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, apresenta boas práticas na 

implementação da política de vacinação do país, como as parcerias com 

laboratórios públicos para produção nacional de imunobiológicos, a erradicação 

de doenças como a poliomielite, febre amarela e varíola, e a contribuição para a 

ausência da paralisia infantil e do sarampo. 

 Os calendários de vacinação voltados a públicos específicos – criança, 

adolescente, adulto, idoso e população indígena – e as campanhas vêm dando 

conta das vacinas prioritárias, oferecidas gratuitamente nas duas unidades 

básicas de saúde. 

 
Tabela 11 - Vacinas disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde 

Vacinas Prevenção 

BCG 
Previne as formas graves de tuberculose, 

principalmente miliar e meníngea 

Hepatite A Previne a Hepatite A 

Hepatite B Previne a Hepatite B 

Polio Vip Previne a poliomielite (paralisia infantil) 

Polio Vop Previne a poliomielite (paralisia infantil) 

Penta 
Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, 

meningite e infecções por Haemophilus Influenzae B. 

Rotavírus Previne a diarréia por rotavírus 

Meningo C Previne a doença meningococica C 

Triviral Previne sarampo, caxumba e rubéola 

DTP Previne difteria, tétano e coqueluche 

DT Previne a difteria e tétano 

Febre Amarela Previne a febre amarela 

HPV 
Previne o papilomavírus humano que causa cânceres 

e verrugas genitais 

DTPA Previne difteria, tétano e coqueluche 

Varicela Previne a varicela/catapora 

Tetra Viral (Tri Viral + Varicela) 
Previne sarampo, rubéola, caxumba e 

varicela/catapora 

Influenza Previne a influenza 

Covid19 Previne o vírus da Covid19 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2021). 
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4.2.7 Mortalidade 

 A mortalidade é medida pela taxa de mortalidade, ou o número de óbitos 

em relação ao número de habitantes. Se analisam os óbitos de determinadas 

doenças e obtém-se a morbimortalidade em determinado local e período, com o 

objetivo de estabelecer a prevenção e controle de doenças, enquanto ação de 

saúde pública, através do registro sistemático das declarações de óbito. 

Nos últimos anos, o município não conta com altos números de 

mortalidade infantil, e de mulheres em idade fértil, isso ocorre pela melhora na 

qualidade de vida da população, menores índices de fome e miséria, melhores 

instruções as mulheres, entre outros.  

Em alguns casos o município precisa realizar investigações de óbito com 

causa mal definida, isso ocorre em casos mais específicos. 



 

 

41 

5 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção 

e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção 

de doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda 

diferentes temas, tais como política e planejamento, territorialização, 

epidemiologia, processo saúde-doença, condições de vida e situação de saúde 

das populações, ambiente e saúde e processo de trabalho. A partir daí a 

vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do 

trabalhador. 

5.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 A Vigilância Epidemiológica trabalha na coleta de dados e seu 

processamento, análise e interpretação destes dados, 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. Compreende também, as informações, investigações e 

levantamentos necessários a programação e a avaliação das medidas de 

controle das doenças e situações de agravos à saúde. Entre as ações 

desenvolvidas, pode-se citar: 

 Atingir a cobertura vacinal pactuada; 

 Investigação das Declarações de óbito; 

 Notificação de doenças compulsórias; 

 Divulgar campanhas de vacinação e atingir metas propostas; 

 Verificar e controlar o cartão de vacinas das crianças e adultos; 

 Relatório mensal da dispensação de sulfato ferroso gotas, xarope, 

comprimido e ácido fólico aos usuários; 

 Prevenir através de ações da vigilância epidemiológica a disseminação 

de doenças; 

 Controlar as epidemias; 

 Orientação as mães sobre o calendário vacinal; 

 Revisar as carteiras de vacinação; 
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 Envio de relatórios mensais para 5º CRS relacionado aos casos de 

tuberculose, hanseníase, insulino-dependentes, saúde da mulher 

(preservativos) e relatório de vacinas; 

 Tratar das situações onde ocorrem possíveis surtos de viroses para que 

elas não se proliferem; 

 Fazer investigação epidemiológica nos casos confirmados e suspeitos de 

doenças; 

 Notificação de acidentes por animais peçonhentos; 

 Notificação dos casos confirmados e suspeitos de violência e abuso 

sexual. 

 A seguir estão descritas as séries históricas das notificações, 

considerando a residência em Monte Alegre dos Campos (Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação): 

 HIV Adulto 

 HIV Criança 

 Acidentes com Animais Peçonhentos 

 Atendimento Antirrábico 

 Coqueluche 

 Dengue 

 Gestantes com HIV 

 Hanseníase 

 Hepatites Virais 

 Leptospirose 

 Tuberculose 

 Varicela 

 Sífilis Congênita 

 Sífilis em Gestante 

 Sífilis em Adulto 

 Meningite 

 Sarampo/Rubéola 

 Covid-19 

 Febre Amarela 
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O Sistema de Mortalidade (SIM) e de Nascidos Vivos (SINASC) também 

estão sob a competência da Vigilância Epidemiológica. Ocupa-se ainda com o 

acompanhamento das consultas pré-natal, baixo peso ao nascer, internações 

por CID, óbitos, entre outros. Os dados a seguir referem-se ao perfil 

epidemiológico do Município de Monte Alegre dos Campos com base nos 

sistemas de informações acima citados. 

5.2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 A Vigilância Sanitária é conjunto de ações a fim de eliminar, diminuir ou 

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

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

interesse da saúde. Abrange o controle de bens de consumo que, direta ou 

indiretamente, se relacionam com a saúde, compreendidas todas as etapas e 

processos, da produção ao consumo e o controle da prestação de serviços 

relacionados direta ou indiretamente com a saúde. 

 O campo de atuação da vigilância sanitária é bastante vasto, devendo 

garantir a qualificação e segurança sanitária na cadeia produtiva de produtos 

para saúde, de medicamentos, cosméticos e saneantes, de sangue e tecidos, de 

alimentos e de correlatos, bem como garantir a qualidade dos serviços de 

interesse à saúde ofertados a população. 

 Quanto à fiscalização de estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária 

é realizado um trabalho de orientação, fiscalização e controle de funcionamento 

dos estabelecimentos de produção, transporte, beneficiamento e 

comercialização de produtos alimentícios no que se refere à origem dos 

mesmos, higiene dos manipuladores e instalações em todas as fases da 

produção, bem como na rede escolar municipal e estadual, fornecendo a licença 

sanitária quando está de acordo com as normas sanitárias vigentes. 

 O cadastro dos estabelecimentos de interesse à saúde visa listar todos 

aqueles estabelecimentos existentes no território do município que por suas 

atividades interfiram na saúde das pessoas. 

 Quanto ao abastecimento de água tratada, o município conta com um 

contrato de prestação de serviços com a empresa ENTAAL (Engenharia 

Tratamento de Água e Análises) na qual realiza a desinfecção e fluoretação da 
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água.  São 10 (dez) sistemas de abastecimento: Sede, Parque de Eventos, 

Passo do Carro, São Francisco, Capela da Luz, Enxovia, Linha Nereu, Vila 

Tavares, Vila Rica e Vila Mariquinha. A população abastecida com água tratada 

e própria para o consumo humano é 46,77% da população total. 

 
Figura 7 – Cobertura de Abastecimento de Água 

 

 
  Fonte: IBGE (2021). 

 

O controle de qualidade de água para consumo humano é realizado 

mensalmente coleta de água para análise da qualidade da água, as quais são 

enviadas ao laboratório LACEN, e após, com o resultado o programa VIGIAGUA 

é alimentado e os responsáveis pelos locais de coleta são avisados do resultado, 

e orientados a tomar as devidas providências.  

5.3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL 

 A Vigilância em Saúde Ambiental se dedica às ações que proporcionam 

o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes do ambiente que interferem na saúde humana, 

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção a agravos, 

em especial aos relativos a vetores, reservatórios e hospedeiros, animais 

peçonhentos, qualidade da água destinada ao consumo, e o controle dos riscos 

e das doenças dos ser humano, qualidade do ar, contaminantes ambientais, 

desastres naturais e acidentes com produtos perigosos. 

 O controle e monitoramento do programa da Dengue é desenvolvido 

através da realização de visitas em pontos estratégicos (quinzenalmente) e 

pontos de armadilhas (semanalmente), coleta em pneus e utensílios que possam 

ser considerados hospedeiros ao mosquito. 
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 A Secretaria Municipal de Saúde no âmbito de suas funções, realiza as 

seguintes atividades para o enfrentamento da febre amarela: Investigações 

sobre as informações da população referente a mortalidade de bugios, 

notificações de Epizootia no Sinan e no aplicativo Sistema de Informação de 

Saúde Silvestre (SISS-geo), divulga em suas redes sociais as orientações 

quanto as vacinações e respectivos dias em que a vacina da febre amarela é 

aberta. 

5.4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

 A Vigilância em Saúde do Trabalhador compreende no conjunto de 

atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária, à promoção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 

recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho.  

Todos os acidentes de trabalho ocorridos, são acompanhados e notificados pela 

Vigilância em Saúde. 
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6 DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Este plano busca o cumprimento das metas e diretrizes propostas na 

última Conferência Municipal de Saúde, realizada em 2019. A fim de melhorar 

os atendimentos e necessidades da população. 

 A seguir é apresentado o quadro de Diretrizes, Objetivos, Indicadores do 

Plano de Saúde 2022-2025 

Tabela 12 – Diretriz Nº 1 Saúde como direito 

 
Fonte: Digisus (2021). 

  

Tabela 13 - Diretriz Nº 2 Consolidação do Sus 

 
Fonte: Digisus (2021). 
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Tabela 14 - Diretriz Nº 3 Financiamento do Sus  

 
Fonte: Digisus (2021). 

6.1.1 Diretrizes Políticas 

 Este plano visa formalizar compromissos, intenções e estratégias na 

Política Municipal de Saúde por parte das entidades que conduzem o SUS. 

 A Constituição Federal, através da Lei Orgânica n° 8.080 regulamentada 

pelo Decreto nº 7.508 de 28 de Junho de 2011, tem como princípios e diretrizes, 

principalmente os artigos 2°, 3° e 7°: 

 Artigo 2º - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

 § 1º - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 

doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 

proteção e recuperação. 

 § 2º - O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade. 

 Artigo 3º - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, 

o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 

serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização 

social e econômica do País. 

 Parágrafo Único - Dizem respeito também à saúde e às ações que, por 

força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à 

coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 
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 Artigo 7º - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 

desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 

Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

 I – Universalidade de saúde em todos os níveis de assistência; 

 II - Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

 III - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 

física e moral; 

 IV - Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie; 

 V - Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

 VI - Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde 

e a sua utilização pelo usuário; 

 VII - Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 

alocação de recursos e a orientação programática; 

 VIII - Participação da comunidade; 

 IX - Descentralização político-administrativa, com direção única em cada 

esfera de governo: 

 a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

 b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

 X - Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 

saneamento básico; 

 XI - Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 

humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 

prestação de serviços de assistência à saúde da população; 

 XII - Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 

assistência; 

 XIII - Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de 

meios para fins idênticos. 
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7 LINHA DE CUIDADOS PARA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 

 Quanto a linha de cuidados da atenção integral da Secretaria de Saúde, 

o município pretende dispor de alguns serviços, visando sempre o bem-estar da 

população, e melhor forme de ajudá-los.  

 Alguns destes cuidados são, a saúde da criança, da mulher, do 

adolescente, saúde da gestante, do adulto, educação em saúde, saúde mental 

e NAAB. 

  

7.1 OBJETIVOS E AÇÕES DO GRUPO DE CUIDADOS EM ATENÇÃO 

INTEGRAL À SAÚDE 

 O município busca efetivar a realização de ações que envolvam todos os 

grupos que se encaixam nas linhas de cuidados em saúde. 

 A partir dessas linhas de cuidados, o município dispões dos objetivos, 

ações executadas e ações a serem executadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 

7.1.1 Saúde da Criança e do Adolescente 

Objetivos saúde da criança: 

 Reduzir a mortalidade por IRA, especialmente pneumonia, entre as 

crianças com menos de 5 anos de idade; 

 Reduzir a mortalidade hospitalar por IRA; 

 Diagnosticar e tratar os casos de IRA; 

 Prevenir os casos de IRA através de medidas educativas e imunização; 

 Reduzir o uso inadequado de antibióticos e outros medicamentos em 

casos de IRA, orientando pais e familiares; 

 Detectar as crianças portadoras de problemas respiratórios; 

 Diagnosticar e tratar precocemente os casos de diarréia e desnutrição, 

afim de diminuir o índice de hospitalizações e morbi/mortalidade infantil; 

 Orientar as mães sobre os riscos de doença diarréica; 
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 Fornecer sais de reidratação oral para crianças; 

 Agendar consultas e pré-consultas; 

 Orientar as mães sobre condutas de ações preventivas; 

 Orientar e incentivar as gestantes para o aleitamento materno; 

 Verificar a curva de crescimento e orientar a mãe sobre o Cartão da 

criança; 

 Orientar as nutrizes sobre desmame a partir dos seis meses de vida; 

 Proteção da Criança. 

 

 Ações em saúde da criança: 

 Orientações pelos agentes comunitários de saúde na prevenção e 

reabilitação da IRA; 

 Agendamentos consultas e reconsultas; 

 Verificação da situação vacinal e fazer imunizações; 

 Educação continuada para pacientes asmáticos; 

 Cadastros nos programas sociais as famílias carentes; 

 Controle e acompanhamento do peso/ altura; 

 

Objetivos saúde do adolescente: 

 Realizar encontros para tratar de temas relacionados à sexualidade. 

Promover o esclarecimento dos jovens no que diz respeito a sua 

sexualidade e sua saúde em geral. 

 Reduzir a vulnerabilidade de adolescentes e jovens às doenças 

sexualmente transmissíveis. 

 Reduzir o risco de gravidez não planejada entre adolescentes. 

 Evitar a drogadição. 

 Garantir atendimento aos Escolares, participando da rotina dos alunos e 

auxiliando para a manutenção da saúde emocional dos alunos e 

funcionários Garantir   ações   intersetoriais, oferecendo   cuidado   e   

acesso   aos adolescentes. 

 Aplicar efetivamente a psicologia escolar através de um planejamento 

construído com a administração da escola. 
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 Realizar atendimentos individuais quando necessário. 

 Realizar atendimentos aos pais e familiares quando necessário. 

 Realizar palestras e treinamentos a fim de contribuir para a formação de 

professores e integração dos pais a escola. 

 Buscar junto ao Conselho Tutelar o entendimento dos casos necessários. 

 Avaliar os alunos com dificuldade de aprendizagem, aplicando testes e 

encaminhando para outros profissionais quando necessário. 

 

Ações em saúde do adolescente: 

 Palestras, dinâmicas, distribuição de folders, conversas; 

 Atendimento individual e também em pequenos grupos. 

7.1.2 Saúde da Gestante 

 Objetivos: 

 Dar assistência pré-natal a todas as gestantes; 

 Orientar as gestantes sobre os trimestres da gravidez, amamentação, 

higiene e puerpério; 

 Evitar o tétano neonatal; 

 Estimular o parto natural (normal); 

 Detectar e encaminhar gestantes de alto risco; 

 Prevenir e tratar as gestantes com potenciais para Diabetes Gestacional 

e pré-eclâmpsia; 

 Incentivar o aleitamento materno; 

 Prevenir e acompanhar gestações de adolescentes, fornecendo apoio 

biopsicosocial através da equipe multidisciplinar de saúde; 

 

Ações: 

 Incentivos a consulta de pré-natal 

 Grupos de acompanhamento de gestantes e puerpério na Unidade Básica 

de Saúde; 

 Cursos para gestantes com palestras e vídeos educativos, visando à 

preparação para o parto; 
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 Vacinação das gestantes contra o tétano e hepatite; 

 Consultas periódicas com o obstetra; 

 Acompanhamento das gestantes pelos agentes comunitários de saúde; 

 Realização de no mínimo 6 consultas pré-natal; 

 Consultas em saúde bucal das gestantes; 

 Verificação de PA e HGT para gestantes de alto risco; 

 Orientações sobre os cuidados gerais da gravidez de alto risco; 

 Oferta de exames básicos laboratoriais de pré-natal; 

 Distribuição de um kit bebê para as gestantes que realizarem 6 consultas 

pré-natal; 

7.1.3 Saúde da Mulher 

 Objetivos: 

 Promover a atenção à saúde da mulher e reduzir a morbimortalidade 

decorrente de doenças e agravos prevalentes; 

 Implantar programas de assistência integrada da mulher visando 

orientação e atendimento nas diversas fases da vida, desde adolescência 

até o climatério; 

 Oferecer planejamento familiar e informações sobre DST’S; 

 Coleta de material do exame preventivo do câncer de colo de útero na 

população alvo; 

 Diagnosticar precocemente as neoplasias e outros problemas, como 

DST’S; 

 Incentivar o auto-exame de mama mensalmente, referenciar os casos 

positivos a locais especializados para realização de exames 

complementares e tratamento; 

 Detectar as mulheres que entram no climatério, realizando um trabalho de 

orientação sobre os cuidados com o corpo e a mente nesta fase da vida; 

 Seguimento prospectivo e retrospectivo, além de tratamento para 100% 

das lesões precursoras NIC II e NIC III e câncer de colo de útero das 

citologias realizadas na Rede Pública. 
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Ações: 

 Cursos sobre a importância do papel da mulher na família, relacionados 

à higiene, alimentação e hábitos de vida; 

 Desenvolver palestras sobre planejamento familiar oferecendo os 

métodos contraceptivos (DIU, anticoncepcionais orais e injetáveis, 

preservativos masculinos e femininos); 

 Incentivar exames preventivos, como auto-exame de mamas e a coleta 

anual de citopatológico através dos profissionais da Saúde e agentes 

comunitários; 

 Realizar a coleta de material CP, mensalmente, nas Unidades Básicas; 

 Realizar palestras nas escolas e clube de mães sobre DST, câncer de 

colo de útero; 

 Consulta de enfermagem e do ginecologista com orientações gerais sobre 

a saúde da mulher; 

 Capacitar os profissionais que realizam o citopatológico para obter um 

atendimento qualificado. 

7.1.4 Saúde do Adulto 

Objetivos: 

 Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos relativo à 

hipertensão arterial e diabetes mellitus, mediante a ampliação, 

desenvolvimento e manutenção de ações de caráter de promoção, 

prevenção e de intervenção nestes agravos de maneira individual e 

coletiva. 

 Agir prevenindo as doenças depressivas e cancerígenas. 

 Garantir diagnóstico precoce e a aplicação do protocolo clínico e 

terapêutico para hipertensão arterial; 

 Garantir diagnóstico precoce e aplicação do protocolo clínico e 

terapêutico para diabetes mellitus; 

 Manter os pacientes diagnosticados em monitoramento, reduzindo os 

possíveis agravos; 

 Garantir o monitoramento do paciente diabético em uso de insulina; 
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 Cadastrar os Pacientes Hipertensos e Diabéticos no HIPERDIA. 

 

Ações: 

 Prevenção, monitoramento e controle da Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus; 

 Buscar pelo diagnóstico precoce, estimular hábitos e comportamentos 

saudáveis; 

 Realizar a busca ativa para detectar pessoas com hipertensão arterial e 

diabetes mellitus que não estejam em tratamento. 

7.1.5 Saúde do Idoso 

Objetivos: 

 Introduzir o idoso no convívio social; 

 Melhorar as ações de prevenção e promoção destinadas a esta faixa 

etária, especialmente no que se refere à prevenção de agravos 

relacionados à hipertensão, diabetes, neoplasias, tabagismo e uso de 

álcool; 

 DST/AIDS; 

 Proporcionar atividades de lazer, culturais e sociais; 

 Detectar problemas de saúde na população idosa e encaminhá-lo para as 

Unidades Básicas de Saúde; 

 Diminuir os agravos de saúde do idoso; 

 Detectar precocemente os estados de pré-fragilidade; 

 Oferecer tratamento acompanhamento e orientações pela equipe 

multiprofissional aos idosos; 

 Estabelecer parcerias para atendimento interdisciplinar de 100% das 

denúncias de maus tratos; 

 

Ações: 

 Participar dos encontros dos grupos da 3ª idade, realizando palestras 

educativas; 

 Realizar a vacinação contra a gripe; 
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 Acompanhar mensalmente os idosos através dos Agentes Comunitários 

de Saúde; 

 Controlar a hipertensão arterial e diabetes mellitus dando assistência 

integral ao idoso; 

 Inserir os idosos aos projetos da Melhor Idade. 

 Grupo melhor idade, que visa favorecer o envolvimento intergrupal, 

proporcionando momentos de reflexão, através de atividades lúdicas.   

 

Ações: 

 Dinâmicas 

 Exercícios Físicos, acompanhados por profissional competente. 

7.1.6 Saúde do Cuidador 

Objetivo: 

  Aprimorar a capacidade de compreender e analisar o trabalho de forma 

a fazer circular a palavra, criando espaço para debates coletivos, vislumbrando 

os momentos de criação, construção e aprendizagem no coletivo, e também 

analisando os aspectos geradores do sofrimento, desgaste e adoecimento. 

Reflexão da postura profissional do cuidador. Identificar dificuldades existentes 

no contexto de trabalho. Ampliar o auto-cuidado. Melhorar os relacionamentos 

interpessoais e desenvolver a coerência interna e externa dos profissionais em 

suas práticas. Algumas ações que são executadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde são as reuniões de equipes, confraternização anual da equipe, ginástica 

laboral da equipe, dinâmicas motivacionais com a equipe. 

7.1.7 Hiperdia 

Objetivos: 

 Melhorar a qualidade de vida dos diabéticos e hipertensos através do 

controle da doença, diminuindo assim a mortalidade por estas causas; 

 Identificar precocemente indivíduos assintomáticos que já tenham a 

doença ou estejam em risco de desenvolvê-la; 
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 Reduzir a morbidade hospitalar e a mortalidade por essas doenças; 

 

Ações: 

 Reuniões mensais na comunidade; 

 Incentivar os diabéticos e hipertensos a realizarem exames periódicos 

para controle; 

 Orientações através dos agentes comunitários de saúde e toda equipe; 

 Cadastrar todos os diabéticos e hipertensos fornecendo medicação 

dentro da farmácia básica; 

 Consultas periódicas com médico e enfermeira da Estratégia de Saúde 

da Família. 

7.1.8 Fisioterapia 

Objetivo: 

 Prestar assistência profissional nas atividades de fisioterapia em nível de 

prevenção, tratamento e recuperação. 

 

Ações: 

 Atendimento individual no consultório, em diversas áreas fisioterápicas 

(ortopédica, respiratória, neurológica, etc); 

 Assistência fisioterápica domiciliar (para pacientes que não deambulam 

ou, por outro motivo especial, não possam comparecer ao consultório); 

 Orientações aos pacientes (atividades para realizar em seu domicílio, 

etc); 

 Participação no grupo de gestantes; 

 Participação no grupo de hipertensos/diabéticos. 

7.1.9 Educação em Saúde 

 Objetivos: 
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 Modificar alguns padrões de conduta para que a saúde não seja só 

interpretada como ausência de doença e somente atendimento médico, e 

sim vista como um todo; 

 Enfatizar a importância da Saúde Preventiva, através de ações 

direcionadas à Educação em Saúde; 

 

 Ações: 

 Efetuar palestras educativas nas escolas, clubes de mães, associações, 

etc; 

 Programação educativa através de vídeos e DVDs na sala de espera das 

Unidades Básicas de Saúde; 

 Distribuição de panfletos educativos e informativos aos moradores; 

 Integração da população nas ações de saúde; 

 Reuniões mensais com o Conselho Municipal de Saúde; 

 Cursos de aperfeiçoamento aos profissionais da saúde; 

7.2 SAÚDE MENTAL E NAAB 

 Atualmente o município conta com duas psicólogas para atender as 

necessidades da população, as quais realizam atendimentos de urgência, 

emergência, e acompanhamentos a todos os pacientes que necessitam deste 

serviço.  

 Já o NAAB é uma estratégia inovadora que tem por objetivo apoiar as 

equipes, ampliar a integralidade das ações das equipes vinculadas, aperfeiçoar 

a atenção, o cuidado em saúde mental e a gestão da saúde na atenção básica. 

 O serviço psicológico do município realiza visitas domiciliares aos 

pacientes que necessitam, bem como levam a medicação destes pacientes e 

fazem seu acompanhamento.  

 Atuando também juntamente com a equipe NAAB que trabalha em 

conjunto com as equipes de AB na ampliação do cuidado em saúde mental, 

álcool e outras drogas através do apoio em ações, projetos e campanhas a fim 

de ajudar a população. 

 Objetivos: 



 

 

58 

 - Promover eventos que ajudem aquelas pessoas que convivem com 

quem é portador de algum transtorno mental, para que saibam a melhor forma 

de ajudá-los; 

 - Atividades realizadas pela equipe NAAB; 

 - Realização da campanha Setembro Amarelo; 

 - Atendimento psicológico domiciliar juntamente com a Assistência Social 

(CRAS). 

 - Capacitação permanente da equipe; 

 - Trazer informações sobre saúde mental a população de forma clara com 

o objetivo de prevenção e desmistificação e aceitação. 

 Deste modo, pode-se caracterizar o NAAB como uma conquista para a 

comunidade que passa a apoiar à equipe da ESF na efetivação da rede ou 

serviços ampliando a abrangência, a resolutividade e o escopo das ações de 

atenção primária a saúde, qualificando e complementando o trabalho da equipe, 

atuando de modo compartilhado para superar a lógica fragmentada do cuidado 

a saúde, compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios visando 

a construção de redes de atenção e cuidado e o alcance da plena integralidade 

do cuidado físico e mental da população. 

7.3 INTERSETORIALIDADE 

 A intersetorialidade é definida como a integração de diversos saberes e 

experiências de diferentes sujeitos e serviços sociais, estes contribuem nas 

decisões de processos administrativos para o enfrentamento de problemas 

complexos, com ações voltadas aos interesses coletivos que buscam melhorar 

a eficiência da gestão. 

 Atuar com outros setores afins é de grande importância para se fazer valer 

as políticas públicas. Organizamo-nos internamente para que possamos estar 

discutindo ações e montando projetos, que visem o bem geral da população e 

através disso montamos importantes grupos no município envolvendo 

profissionais de diversos setores. 
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7.4 NOVAS AÇÕES 

 • Reavivar o projeto A-cor-dar 

 • Criação do Projeto Lixo 

 As atividades do PROJETO A-COR-DAR serão desenvolvidas nas UBS 

do município, visando promover qualidade de vida e bem-estar social de 

pacientes oncológicos, bem como a prevenção de todos os tipos de câncer. 

 O projeto lixo tem em vista que ainda não há compreensão por parte da 

população em relação a responsabilidade de cada um dentro desta temática, 

busca-se mecanismos que incentivem a participação dos mesmos nas 

atividades propostas. Neste sentido, propõe-se a realização de um esquema 

troca-troca: onde a partir de critérios estabelecidos se faz a troca de lixo 

reciclável por alimentos saudáveis, como verduras, legumes e frutas. 

 Inicialmente este projeto será realizado na Comunidade da Enxovia, por 

ser uma das comunidades mais distantes da sede, onde concentra-se um grande 

número de famílias com diversas vulnerabilidades sociais, entre elas o 

saneamento básico nas questões referentes a acesso a água de qualidade e 

destinação adequada de resíduos. Pretende-se ao longo da vigência deste 

projeto ampliá-lo para outras comunidades. 
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8 ORGANIZAÇÃO 

 A Secretaria Municipal de Saúde atua com Gestão Plena Ampliada da 

Atenção Básica, oferecendo atendimento nas especialidades básicas para toda 

a comunidade, através da Unidade Móvel bem como nas Unidades Básicas de 

Saúde. 

 Pretende-se adotar um modelo preventivo de saúde, acompanhando e 

orientando sempre a população, seguindo e respeitando os princípios do SUS, 

dando preferência à prevenção e promoção da saúde. 

 Estamos preocupados com as situações que envolvem a ausência de 

saúde em nosso município e devido a isso estamos buscando apoio em outros 

setores afins, trabalhamos em Equipe, somos uma Equipe e precisamos 

aumentar e fortalecer nossos vínculos com outros setores, formando assim uma 

grande Equipe, com os mesmos fluxos, as mesmas conversas e buscando os 

mesmos resultados – Melhoria da Qualidade de Vida. 

8.1 RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS EM SAÚDE 

 A Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012 dispõe sobre a 

Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde. Está descrito 

nos seus referidos artigos: 

 Artigo 5° - A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de 

saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro 

anterior, apurado nos termos desta lei complementar, acrescido de, no mínimo, 

o percentual correspondente à variação do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida 

no ano anterior ao da lei orçamentária anual. 

 Artigo 6° - Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em 

ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da 

arrecadação dos impostos a que ser refere o art. 155 e dos recursos de que 

tratam o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos 

da constituição federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 

respectivos Municípios. 

 Artigo 7° - Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em 

ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da 
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arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos que tratam 

o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e § 3° do art. 159, todos da 

Constituição Federal. 

 Portaria n° 204/MS de 29 de janeiro de 2007 regulamenta o repasse de 

recursos estaduais e a transferência dos recursos federais para as ações e os 

serviços de saúde na forma de blocos de financiamento, sendo estes: 

• Atenção Básica 

• Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 

• Vigilância em Saúde 

• Assistência Farmacêutica 

• Gestão do SUS 

• Investimentos da Rede de Serviços de Saúde 

 Os recursos são repassados ao Fundo Municipal de Saúde, sejam da 

esfera Federal, quanto da Estadual. Este funciona como unidade orçamentária 

dentro do orçamento da Prefeitura Municipal, possui conta própria onde 

mensalmente é repassado o percentual destinado, de no mínimo, 15% dos 

recursos próprios. Os gastos são empenhados em rubricas específicas do Fundo 

Municipal da Saúde e todos os gastos são analisados e aprovados pelo 

Conselho Municipal da Saúde. 

           

Tabela 15 - Despesas em Saúde 2018 a 2020 

     
          Fonte: Setor de compras da prefeitura (2021). 

   

DESPESAS EM SAÚDE (R$) 2018 2019 2020

Municipal 2.493.637,71R$                          2.922.289,20R$  2.895.132,09R$  

Estadual 451.154,71R$                              1.136.760,53R$  269.061,45R$     

Federal 849.796,25R$                              624.439,31R$     121.994,76R$     

TOTAL 3.794.588,67R$                          4.683.489,04R$  3.286.188,30R$  
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9 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

O Plano Municipal de Saúde de Monte Alegre dos Campos, será 

permanentemente revisado através dos relatórios quadrimestrais de gestão pelo 

sistema DIGISUS sendo atualizado com o surgimento de novas demandas de 

saúde ou novas ações/estratégias de saúde a partir de planos de aplicação de 

novos recursos advindo do Estado e/ou União. As metas e diretrizes serão 

revisadas através de reuniões periódicas com as principais áreas a fim de 

analisar o alcance de metas, facilidades, dificuldades e estratégias para a 

superação de obstáculos. 

9.1 ESTRATÉGIAS 

 Para alcançar o pleno desenvolvimento das metas propostas, várias 

ações serão utilizadas, tais como: campanhas, planejamento, acompanhamento 

periódico ou sistemático, consultas, ações educativas, visitas domiciliares, 

agendamento e cadastramento, reuniões, divulgação, encaminhamentos e 

qualificação. 

9.2 APROVAÇÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 O referido Plano foi apreciado e aprovado pelo Conselho Municipal de 

Saúde em reunião com membros e equipe da Secretária Municipal de Saúde, 

conforme Resolução nº 11/2021. 
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