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“O planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o 
futuro de decisões presentes.”  

- Peter Drucker 

 
 

 
“Um planejamento cuidadoso é capaz de vencer quase todas as dificuldades.”  

- Amiano Marcelino 
 
 
 
 
 

“O planejamento não é uma tentativa de predizer o que vai acontecer. O 

planejamento é um instrumento para raciocinar agora, sobre que trabalhos e ações 

serão necessários hoje, para merecermos um futuro. O produto final do 

planejamento não é a informação: é sempre o trabalho.” 

- Peter Drucker 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

1.1 Município: Campestre da Serra 

1.2 Data da emancipação: 20/03/1992 

1.3 Área: 538,00Km2 

1.4 Número de habitantes: 3.395 habitantes (estimativa IBGE 2020)           

1.5 IDH Municipal: 0,706 (2010). 

1.6 Região de Saúde: 24ª Região dos Campos de Cima da Serra. 

1.7 Coordenadoria Regional de Saúde: 5a CRS – Caxias do Sul. 

1.8 Período do Plano Municipal de Saúde: 2022 a 2025 

1.9 Distância da capital do Estado – Porto Alegre: 197 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saúde é um meio de planejamento e organização das 

ações e serviços de saúde prestados a população e também de avaliação das metas 

que foram expostas no plano anterior. Para tanto é necessário o pensar em 

conjunto, da equipe que compõe a Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho 

Municipal de Saúde e dos usuários, para que o Plano contemple todo território e sua 

população, buscando efetivar o que foi planejado. 

O Plano Municipal de Saúde contempla todos os setores de atendimento e as 

necessidades da população, fazendo com que os recursos sejam corretamente 

administrados e que tragam qualidade na atenção, além de expor aos gestores tudo 

que é preciso ser prioridade. 

Tem como uma das prioridades, mobilizar a população, para que ela adquira 

autonomia suficiente para discernir o que é essencial para sua saúde, a importância 

do bem-estar-bem, façam a prevenção e busquem os serviços com racionalidade. 

Aqui serão demonstrados dados e indicadores de saúde, fluxos de referência 

e a rede de serviços já existente em Campestre da Serra. Também agrega a 

programação das ações e atividades previstas para os anos de vigência do plano, e 

formas de controle e avaliações das metas e do próprio Plano Municipal de Saúde. 

Por fim, é importante lembrar que o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, deve manter coerência com o Plano de 

Saúde, guardando uniformidade de objetivos, diretrizes e metas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando, o SUS sendo um sistema com normas e diretrizes bem 

definidas, baseado na integralidade da atenção à saúde dos indivíduos, a 

universalidade de acesso e a equidade da atenção, assim como a atenção primária 

em saúde como eixo prioritário para a promoção e proteção à saúde.  

Considerando, as necessidades básicas, sendo Campestre da Serra um 

município de pequeno porte, porém de grande extensão territorial, há a premência   

da descentralização das ações para facilitar o acesso a todos os cidadãos na 

atenção primária através da cobertura de 100% da Estratégia de Saúde da Família e 

Saúde Bucal. 

Considerando, a necessidade de planejar, organizar e programar as atividades 

da Secretaria Municipal de Saúde visando o melhor aproveitamento dos recursos 

disponibilizados para que os objetivos sejam alcançados. 

Considerando, que a equipe de saúde esteja sempre em constante 

aprimoramento de suas atividades, através de educação permanente, para que a 

população tenha mais eficiência e eficácia no atendimento. Buscando, assim a 

consolidação de um atendimento não só de quantidade, mas prioritariamente de 

qualidade, prevenindo doenças e agravos, orientando usuários, qualificando as 

instalações físicas, os equipamentos e o quadro de pessoal. 

Considerando, que a busca por um ideal de saúde pública seja alcançada é 

imprescindível o planejamento e organização das ações, e também o estímulo ao 

controle social e a participação popular, visando à integração da Secretaria 

Municipal da Saúde com os usuários, fortalecendo o vínculo e possibilitando a 

ampliação dos serviços na atenção primária no Município de Campestre da Serra. 

Considerando, que o Município de Campestre da Serra não possui hospital, e 

está a uma distância de quarenta quilômetros do município de Vacaria, referência na 

Região, há a necessidade de estar sempre atualizando os serviços e qualificando os 

atendimentos, e principalmente investindo na educação em saúde de nossos 

cidadãos. 

Por estas considerações justifica-se a elaboração deste Plano Municipal 

de Saúde. 

 



 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral: 

 Definir e implementar as diretrizes da política de saúde do município de 

Campestre da Serra para os próximos quatro anos, atendendo à legislação do SUS 

e da Atenção Primária em Saúde, visando a melhoria da qualidade, vinculando a 

participação e o controle social, tendo como eixo norteador este Plano Municipal de 

Saúde para definir as ações, seus autores e seus custos. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

 Organizar de maneira programática todas as ações da atenção primária em 

saúde a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde; 

 Planejar bases concretas para que a curto, médio e longo prazo possa 

aparecer os resultados alcançados, de forma a construir um continuo trabalho e 

aumentar o vínculo entre Secretaria Municipal de Saúde e Usuários. 

 Incentivar os gestores e as equipes de saúde a desenvolverem campanhas, 

projetos, atividades multidisciplinares, projetos intersetoriais, aderir projetos 

vinculados ao Ministério da Saúde e ações permanentes, como os grupos, de 

acordo com a realidade da população local. 

 Manter a estrutura da Unidade Básica de Saúde e dos Postos de Saúde, para 

que possa ser realizado o atendimento integral ao usuário, acompanhando 

regularmente todas as famílias e atendendo as suas necessidades. 

 Adequar as estruturas, tanto físicas, humanas, sociais e psicológicas de 

acordo com as tecnologias que impõe novas maneiras de pensar e agir em saúde. 

 Buscar a consolidação e o desenvolvimento do atendimento às ações da 

atenção primária em saúde, através de serviços qualificados, visando a satisfação 

do usuário e a solução dos problemas de saúde existentes. 

 Desenvolver as ações de acordo com o Plano Municipal de Saúde, utilizando-

o como eixo prioritário e norteador de todas as atividades realizadas no Município. 

 

 

 

 



 

 

5. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO 

 

5.1 Histórico do município 

O Município de Campestre da Serra nasceu do 3º Distrito de Vacaria, com 

sede em São Manoel, onde foi aberta a estrada “Rio Branco”, que ligava Vacaria a 

Vila Criúva de Caxias do Sul. Inicialmente denominada “Vila Korff”, nome do primeiro 

colonizador, o povoado cresceu rapidamente com a inauguração da Ponte do Korff, 

ocorrida em 15 de fevereiro de 1907. Trata-se da primeira ponte sobre o Rio das 

Antas, a qual é conservada até os dias atuais. Em 1913 foi criado o distrito do Korff e 

em 1927 foi criada a Capela dedicada a São Manoel. Com a inauguração da estrada 

federal BR 116, aberta ao tráfego no decorrer de 1944, a comunidade se transferiu 

para Campestre. O nome “Campestre’ surgiu em decorrência da existência de um 

campestre (pequeno campo cercado de matas). Sua emancipação política ocorreu 

em 20 de março de 1992, através da Lei Estadual n° 9.573/92. 

 

5.2 Limites municipais e aspectos geográficos 

O Município de Campestre da Serra, pertencente ao Estado do Rio Grande do 

Sul, situado na mesorregião Nordeste Rio-grandense, microrregião de Vacaria, 

possui a área de 538 Km², com a altitude média de 770 metros, cujas coordenadas 

geográficas são, 28º 47’ 41” de latitude sul e 51º 05’ 34” de longitude oeste. O clima 

é subtropical cfb, os solos são de origem basáltica, com alto teor de alumínio e baixo 

teor de fósforo, sendo bons os teores de potássio e matéria orgânica.  A 

mecanização dos solos é possível em grande parte do município, com restrição nas 

áreas mais acidentadas junto à serra do Rio das Antas.   

Ao Sul e Sudeste, limita-se com o Município de São Marcos e com o Distrito 

de Criúva, pertencente ao Município de Caxias do Sul, sendo divisor o Rio das 

Antas. Ao Norte e Nordeste Campestre da Serra, faz limite com o Município de 

Vacaria, tendo como limite de divisão principalmente o Rio Refugiado. A Oeste e 

Sudoeste limitam-se com os municípios de Ipê e Antônio Prado, sendo linha de 

limite principalmente o Rio Vieira.  

As distâncias aproximadas consideradas se relacionam a sede do município:              

Vacaria – RS 40 km 

São Marcos – RS 37 km 



 

 

Caxias do Sul – RS 73 km 

Ipê – RS                                            22 km 

Antônio Prado – RS                                     28 km 

Lages – SC 147  km 

 

O Município de Campestre da Serra é constituído por três núcleos urbanos, 

sendo o primeiro a sede de Campestre da Serra, e os outros dois, São Bernardo e 

São Manoel.  São Bernardo 9,2 km distante da sede está a ela ligada pela faixa de 

asfalto da BR 116.  São Manoel distante 21 km da sede está a ela ligada por 21 KM 

de asfalto, trechos da BR 116 e do interior do município. 

  O restante do Município é composto por dois terços de campanha e um terço 

de colônia e acha-se dividido por pequenas comunidades rurais, que possuem como 

centro das atividades comunitárias as igrejas, ditas “Capelas” com seus respectivos 

salões de festas, tendo como caráter principal a religiosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.1 Mapa 

 

 

 Fonte: IBGE 

 

 

 



 

 

5.3 Aspectos Demográficos: 

 

5.3.1 Distribuição de domicílios por Área:  

864

599

Localização do domicílio por tipo de área

Rural

Urbana

 

Fonte: Sistema ESUS, competência 07/2021 

 

Total de domicílios: 1.463 

 

5.3.2 Distribuição da População por Grupo Etário: 

Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade. 

 

Fonte: Estimativa IBGE 2020 

 

Total de Homens: 1.735 

Total de Mulheres: 1.660 

Total de Habitantes: 3.395 



 

 

5.3.3 Densidade Demográfica: 

3.395hab/538 km2 = 6,31 hab/km2 (População estimada IBGE) 

 

5.3.4 População Sazonal: 

No período das safras, como por exemplo, da maçã, da uva e do alho, muitos 

fruticultores buscam mão-de-obra fora do município em quantitativo significante, além 

do grande fluxo de caminhoneiros que passam pelo município para 

carregar/descarregar. 

 

5.4 Aspectos Sócio-Econômicos e de Infra-Estrutura: 

 

5.4.1 Atividade Econômica: 

A economia do município baseia-se na agropecuária, agricultura, avicultura, 

comércio, indústria, prestação de serviços e transporte de cargas. 

A produção do Município é baseada na cultura do milho, soja, uva, maçã, 

pêssego, amora, kiwi, ameixa, caqui, alho, tomate, moranga, cultivo de rosas e ervas 

aromáticas, entre outros produtos que contribuem para o sustento familiar. A 

diversidade da produção é escoada para localidades dentro do Estado, comércio 

interestadual e exportação. 

Dentre as indústrias, destacamos a vinícola que escoa boa parte da produção 

de uva na fabricação de sucos, vinhos e espumantes comercializados em todo 

Brasil, além de ser um importante setor empregatício de nosso município. 

A agropecuária, criação de bovinos de corte e leite, aves (frango e peru), 

suínos e ovinos, tanto para o sustento familiar e também para comercialização. 

Outra atividade que predomina no Município é o transporte de cargas, através 

de caminhões que transportam para todo o país. 

O município conta com diferentes tipos de comércio e serviços, tais como: 

postos de gasolina, lavagens, lubrificações, drogaria, mercados, padaria, 

restaurantes e hotel e comércio em geral. 

 

5.5 Organização Social: 

Os mecanismos de controle social, no município de Campestre da Serra são 

participativos através da sociedade civil organizada em entidades que defendem 

seus direitos sociais, dentre os quais: Movimentos Comunitários, Sindicato de 



 

 

Trabalhadores Rurais de Campestre da Serra, ASCAR - EMATER, Clube União 

Serrano de Campestre da Serra, FUNDEC - Fundo de Desenvolvimento 

Comunitário, grupo da Terceira Idade. 

A constituição dos Conselhos Municipais, instâncias colegiadas de deliberação, 

com a participação governamental e da comunidade, são espaços singulares de 

participação das organizações da sociedade civil, representando os trabalhadores 

do setor, das entidades prestadoras de serviços e dos usuários. 

 

5.6 Aspectos Educacionais:  

Nosso município possui quatro escolas públicas, as quais contemplam o ensino 

desde a educação infantil creche até o ensino médio, sendo três escolas Municipais 

e uma Estadual, totalizando 533 alunos, 94 matrículas na escola estadual e 439 nas 

escolas municipais. A Secretaria de Saúde desenvolve atividades educativas, de 

orientação e prevenção tanto na rede municipal quanto na rede estadual de ensino.  

 

5.6.1 Rede Pública de Ensino 

Escola Matrícula Inicial 

Código Nome Localização Creche Pré-

Escola 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

43164013 E. E. E. M. Alvaro 

Laureano Brum  

São 

Bernardo 

(Urbano) 

0 0 0 0 94 

43163700 E. M. E. F. Joanita 

Giacomelli 

Tavares  

Campestre 

- Sede 

(Urbano) 

0 0 145 121 0 

43164110 E. M. E. F. Manuel 

da Nobrega  

São Manoel 

(Rural) 

0 14 40 28 0 

43007600 E. M. E. I. Izabel 

Cristina Pagno  

Campestre 

– Sede 

Urbano 

48 43 0 0 0 

Total de alunos 48 57 185 149 94 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Campestre da Serra 

 



 

 

6. MEIO AMBIENTE 

 

Saúde e meio ambiente são áreas interligadas, não sendo possível prevenir e 

proteger a saúde individual e coletiva sem cuidar do meio ambiente. Saúde 

pressupõe um meio ambiente saudável, assim, não se pode falar em danos ao meio 

ambiente sem pensar em danos à saúde individual e coletiva. 

Em relação às questões ambientais em nosso município temos grandes 

problemas relacionados ao mosquito borrachudo, principalmente na área rural, e 

quanto a isto, em trabalho intersetorial com outras Secretarias é realizada ações 

educativas de limpeza de córregos e riachos e aplicação do BTI.  

Por ser um município de atividade agrícola predominante temos quantidade 

elevada do uso de agrotóxicos, ocasionando problemas de saúde e danos ao meio 

ambiente. 

A Secretaria de Saúde busca junto à comunidade cooperação para melhorar o 

acesso a água potável e estruturas sanitárias. Atuando na prevenção de doenças, a 

Secretaria de Saúde realizou a contratação de serviço especializado para o 

tratamento da água das soluções alternativas coletivas do município. 

 

6.1 Situação de moradia e saneamento: 

 De acordo com dados do ESUS, competência de julho de 2021, o município 

possui 864 domicílios na área rural e 599 na área urbana, totalizando 1463 

domicílios. Destes 1288 possuem energia elétrica, 9 domicílios sem energia e 166 

domicílios estão sem informação. Atualmente sem cidadão em situação de rua. 

 

6.1.1 Tratamento de água por domicilio: 

Tipo de tratamento Quantidade 

Cloração 564 

Fervura 5 

Filtração 21 

Mineral 1 

Sem tratamento 746 

Não informado 126 

Fonte: ESUS competência julho/2021 

 



 

 

6.1.2 Destino do lixo por domicílio 

Duas vezes por semana é realizada a coleta do lixo na área urbana do 

município, sendo o serviço realizado por uma empresa terceirizada. No interior a 

coleta é quinzenal realizada, realizada pela Secretaria Municipal de Obras. Os 

resíduos são trazidos até a sede do município e recolhidos pela mesma empresa que 

presta o serviço na área urbana. 

Destino do lixo  Nº domicílios 

Céu aberto 6 

Coletado 1109 

Queimado/Enterrado 202 

Outro 1 

Não informado 145 

    Fonte: ESUS competência julho/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE: 

 

7.1 Secretaria Municipal de Saúde 

A Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social foi 

instituída através da Lei Municipal nº 001 de 01 de janeiro de 1993 com o objetivo de 

atender as necessidades da população nas referidas áreas, sendo posteriormente 

desmembrada, através das Leis Municipais nº 326 de 12 de abril de 2002 e nº 628 de 

dezembro de 2009, ficando a partir de então denominada Secretaria Municipal da 

Saúde. 

O órgão municipal responsável pelos serviços de saúde é a Secretaria Municipal 

de Saúde. A estrutura gerencial é composta pelo secretário de saúde, secretário 

adjunto de saúde e um responsável técnico pela rede básica de saúde. 

 O município de Campestre da Serra teve sua habilitação ao Pacto de Gestão 

em junho de 2011. O Pacto de Gestão tem por base legal a Portaria número 399 de 

22 de fevereiro de 2006, que o divulga, e a Portaria número 699 de 30 de março de 

2006, que o regulamenta. 

 A rede do município se estrutura em uma Equipe de Estratégia de Saúde da 

Família e Equipe de Saúde Bucal com cobertura de 100% do território.  A atenção 

primária a saúde utiliza a estrutura física da UBS e dos dois Postos de Saúde. Conta 

também com equipe multidisciplinar composta por médico ginecologista-obstetra, 

médico pediatra, médico clínico geral, odontólogo, nutricionista, psicóloga, 

fisioterapeuta, farmacêutico e profissionais de nível médio e técnico. O território está 

dividido em micro áreas, no total de oito, com todas as famílias já cadastradas.  

A coleta de lixo contaminado é realizada por uma empresa terceirizada a 

cada 15 dias. 

A Secretaria Municipal de Saúde presta atendimento à população em uma 

unidade básica e dois postos de saúde, cadastradas no Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, denominadas: 

 Posto de Saúde de Campestre da Serra, CNES 2240262: 

Localizada na sede do município, esta unidade de saúde conta com vinte 

salas. Aqui se realiza todo o serviço administrativo e de gerência, ou seja, a 

administração da Secretaria Municipal de Saúde. A população conta nesta unidade 

com serviço para agendamento de consultas da rede básica, agendamento das 



 

 

especialidades (consultas e exames), agendamento de viagens para consultas fora 

do município, atendimento das especialidades de pediatria, ginecologia e obstetrícia, 

clínica geral. Além do atendimento médico funciona também o serviço de 

enfermagem, atendimento em odontologia, farmácia de dispensação de 

medicamentos para toda a rede de saúde e usuários, realização de exames 

eletrocardiograma, setor de vigilância epidemiológica com sala de vacinas, setor de 

vigilância sanitária, almoxarifado, serviço de psicologia e nutrição e coordenação da 

Atenção Básica. A coleta de material para exames laboratoriais é realizada nas 

dependências do laboratório prestador do serviço para o município. O serviço de 

fisioterapia é prestado em imóvel separado da Unidade Básica de Saúde. 

 Posto de Saúde de São Manoel, CNES 2237024 

Situado na localidade de São Manoel, a 21 km da Unidade Básica Central de 

Saúde, tem um técnico de enfermagem em período integral. A população conta 

nesta unidade com serviço para agendamento de consultas da rede básica, áreas de 

pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínica geral. Além do atendimento médico 

funciona também o serviço de enfermagem, o atendimento em odontologia, serviço 

de coleta de material para exames laboratoriais, dispensação de medicamentos aos 

usuários, sala de vacinas e serviço de nutrição e psicologia.  

 Posto de saúde de São Bernardo, CNES 2237032: 

Localizado em São Bernardo a uma distância de 9,2 Km da sede do município 

tem um técnico de enfermagem e uma servente em período integral. A população 

conta nesta unidade com serviço para agendamento de consultas da rede básica, 

áreas de pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínica geral. Além do atendimento 

médico funciona também o serviço de enfermagem, o atendimento em odontologia, 

dispensação de medicamentos aos usuários e serviço de nutrição e psicologia. 

 

Com o apoio de toda equipe da atenção primária em saúde são realizadas, 

visitas domiciliares, campanhas de controle, projetos intersetoriais, campanhas de 

vacinação, orientações de promoção e proteção à saúde. No momento atual as 

ações de atividades coletivas estão suspensas devido à situação de pandemia. 

Essas atividades serão retomadas gradativamente respeitando os protocolos 

necessários diante da situação epidemiológica. Na área odontológica além das 

ações curativas na UBS e Postos de Saúde, é de suma importância o 



 

 

desenvolvimento de ações preventivas junto às escolas e à comunidade para 

prevenção de doenças periodontais.  

 Com a instituição do Programa Previne Brasil pelo Ministério da Saúde, há a 

necessidade de qualificar as ações preventivas e de acompanhamento dos usuários, 

bem como os registros no sistema E-SUS para que com o alcance das metas nos 

indicadores do programa o município perceba os recursos financeiros em sua 

integralidade. 

A Secretaria Municipal de Saúde recebe recursos dos seguintes programas e 

esferas governamentais: 

 

Governo Federal: 

 

Bloco -  Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) 

 

Assistência Farmacêutica: Recurso para a Organização dos Serviços de 

Assistência Farmacêutica no SUS (QUALIFAR SUS) e o repasse regular mensal 

para a Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção 

Básica em Saúde. 

Atenção Básica: regularmente são recebidos recursos de Incentivo para 

Ações Estratégicas; Incentivo Financeiro da APS – Desempenho; Incentivo 

Financeiro da APS - Capitação Ponderada; Agente Comunitário de Saúde; 

Programa de Informatização da APS.  Esporadicamente são recebidos recursos 

para Implementação de Políticas para a Rede Cegonha e recursos provenientes de 

emendas parlamentares dentro do Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços 

de Atenção Básica em Saúde. Com a situação da pandemia, conforme instituído 

pelo Ministério da Saúde em caráter excepcional e temporário, são recebidos 

recursos para ações de enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) – SAPS. 

Vigilância em Saúde: Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária e o Incentivo Financeiro 

aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas 

Diversas. 

Atenção de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar: teto 

municipal para Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC. 



 

 

Quando de adesões à programas instituídos pelo MS, o município recebe 

recursos para ações dentro da Gestão do SUS. 

  

Bloco - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO) 

Neste bloco são recebidos recursos quando de adesões a programas 

instituídos pelo MS e/ou provenientes de emendas parlamentares. 

 

Governo Estadual: 

 

São recebidos regularmente recursos dentro dos seguintes programas 

Estaduais: Incentivo da farmácia básica e insumos para controle da diabetes; 

Incentivos às equipes de saúde da família com saúde bucal; Incentivo estadual a 

qualificação da atenção básica em saúde (PIES); recurso para custeio das oficinas 

terapêuticas na atenção básica tipo II; Cofinanciamento de insumos hospitalares 

para uso domiciliar - aquisição e dispensação de fraldas.  

Nos anos de 2020 e 2021 foram percebidos recursos destinados aos 

municípios aderentes ao Projeto Chamar192 para atender o aumento da demanda 

do enfrentamento à covid-19. 

 Além dos recursos de custeio, quando da elaboração e aprovação de 

projetos são recebidos recursos de investimentos (veículos e equipamentos). 

 

Governo Municipal: 

 

Referente a aplicação dos recursos próprios em saúde, o município aplicou no 

ano de 2020 o percentual de 22,71 (SIOPS) e no primeiro semestre de 2021 está em 

17,00%, cumprindo o disposto na Lei Complementar 141/2012. 

O Município juntamente e sob fiscalização do Conselho Municipal de Saúde 

aplica os recursos necessários ao atendimento da população, tanto da esfera 

municipal, quanto estadual e federal. Posteriormente as despesas são apresentadas 

nos relatórios de gestão que passam pela aprovação do Conselho Municipal de 

Saúde. 

 

 

 



 

 

7.2 Recursos Humanos 

 

A Administração Municipal sempre procurou manter o quadro funcional com 

predominância de servidores concursados, preservando assim a continuidade dos 

trabalhos. Na falta de pessoal concursado, são realizadas contratações por prazo 

determinado através de Processos Seletivos Simplificados. A maior dificuldade é 

com a contratação de profissionais médicos sendo que os concursos abertos para 

os cargos foram vagos ou ficaram vagos quando do momento em assumir a vaga. 

Desse modo, estes profissionais são intermediados por empresa privada. 

 

Relação do quadro de pessoal da Secretaria Municipal da Saúde. 

Função/ Cargo Quantidade Carga horária semanal 

Agentes Comunitários de Saúde 08 40 horas 

Agente de Vigilância  01 40 horas 

Auxiliar Administrativo 04 40 horas 

Auxiliar em enfermagem 02 44 horas 

Auxiliar de Saúde Bucal 02 40 horas 

Enfermeiro 01 40 horas 

Estagiário 01 30 horas 

Farmacêutico 01 40 horas 

Fisioterapeuta 02 20 horas 

Médico Clínico 01 20 horas 

Médico Clínico/ESF 02 40 horas 

Médico ginecologista 01 12 horas 

Médico pediatra 01 16 horas 

Motorista 08 44 horas 

Nutricionista 01 20 horas 

Psicólogo 01 40 horas 

Cirurgião dentista ESF 01 40 horas 

Cirurgião dentista em geral 01 20 horas 

Serventes 04 40 horas 

Técnico em enfermagem 06 44 horas 

Recepcionista 01 40 horas 

Cargo em Comissão 02 40 horas 

Fonte: Departamento de pessoal da Prefeitura Municipal de Campestre da Serra 



 

 

7.3 Produção de Serviços 

Em dezembro de 2017 o município informatizou as unidades de atendimento 

e capacitou toda a equipe para utilização do sistema do Prontuário Eletrônico do 

Cidadão – PEC/ESUSAB. Os Agentes Comunitários de Saúde foram capacitados 

para utilização em aparelho tablet do aplicativo ESUS AB Território. 

Devido os dados da atenção básica provenientes do SISAB estarem 

inconsistentes, registramos abaixo resumo da produção da base local do 

PEC/ESUSAB. 

Relatório de resumo da produção, série histórica, período: Jan/2018-Jul/2021 

PRODUÇÃO 2018 2019 2020 2021 Total 

TOTAL 60.446 68.597 78.021 44.638 251.702 

Cadastro domiciliar e territorial 1012 1066 2446 431 4955 

Cadastro individual 2071 868 4772 1096 8807 

Atendimento domiciliar 0 0 0 0 0 

Atendimento individual 12624 15352 14903 9862 52741 

Atendimento odontológico 
individual 

1192 1255 837 750 
4034 

Atividade coletiva 20 35 41 11 107 

Avaliação de elegibilidade e 
admissão 

0 0 0 0 
0 

Marcadores de consumo 
alimentar 

0 0 0 0 
0 

Procedimentos 
individualizados 

29022 31465 22370 14564 
97421 

Síndrome neurológica por 
Zika/Microcefalia 

0 0 0 0 
0 

Vacinação 0 82 865 316 1263 

Visita domiciliar e territorial 14505 18474 31787 17608 82374 
Fonte: Base local PEC/ESUS AB 

 

Produção aprovada por ano de atendimento segundo forma organização 

Período: Jan/2018-Jun/2021 

Forma organização 2018 2019 2020 2021 Total 

TOTAL 2.269 2.461 1.558 862 7.150 

010201 Vigilância sanitária 92 161 140 103 496 

021102 Diagnóstico em cardiologia 161 31 06 - 198 

030204 Assistência fisioterapêutica 
cardiovasculares e pneumo-funcionais 

33 15 - 15 63 

030205 Assistência fisioterapêutica nas 
disfunções musculo esqueléticas (todas 
as origens) 

1.823 1.847 1.166 645 5.481 

030206 Assistência fisioterapêutica nas 
alterações em neurologia 

160 407 246 99 912 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) - TABNET  



 

 

 

7.4 Projetos, Programas e Ações desenvolvidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde 

O município de Campestre da Serra busca ofertar, na atenção básica, ações e 

serviços de saúde com qualidade, através da equipe multidisciplinar e com cobertura 

populacional de 100% da equipe de Saúde da Família e da equipe de Saúde Bucal. 

Desenvolve ações de proteção e promoção à saúde que contempla todos os ciclos 

vitais, dentre as quais: 

 Atendimento e acompanhamento de pré-natal, saúde da criança, saúde da 

mulher, saúde bucal, saúde do homem, atenção à saúde do idoso e doenças 

crônicas. 

 Acompanhamento nutricional e psicológico. 

 Cadastramento e higienização da base de dados do Cartão SUS e da base de 

dados do Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC/ESUSAB. 

 Atenção a pacientes ostomizados e portadores de deficiências. 

 Ações de educação permanente 

 Assistência farmacêutica básica com aquisição, controle e dispensação de 

medicamentos e adesão ao sistema QUALIFAR-SUS. 

 Contratação de empresa especializada para tratamento de água nas soluções 

alternativas coletivas que abastecem comunidades da área rural. 

 Efetivar a retoma das ações em grupos dentro do Programa de Controle do 

Tabagismo e o atendimento semanal em horário vespertino para a saúde do 

trabalhador. 

 Respeitando os protocolos sanitários, retomar gradativamente com a 

realização das Oficinas terapêuticas na atenção básica tipo II em parceria 

com a Secretaria da Municipal da Assistência Social. 

 Campanhas de doação de sangue. 

 Coleta de material para exames laboratoriais. 

 Realização, na UBS, de testes rápidos para HIV, sífilis, Hepatite B e C 

 Ações de Vigilância em Saúde (epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde 

do trabalhador) 

 Alimentação e envio regular das bases de dados dos sistemas de informação  

da área da saúde de competência do município. 



 

 

 Qualificação e monitoramento do registro das informações para atendimento 

aos indicadores do Programa Previne Brasil e do Programa Estadual de 

Incentivos para a Atenção Primária à Saúde (PIAOS) 

Disponibiliza a população alguns serviços de média complexidade como 

atendimento em fisioterapia e exame de eletrocardiograma – ECG. 

Participa do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da 

Região dos Campos de Cima da Serra – CONDESUS. 

Para o funcionamento desta Secretaria, necessitamos da aquisição de todos 

os tipos de materiais, insumos e serviços e atendimentos especializados os quais 

são adquiridos através de processos licitatórios, credenciamentos ou pesquisa de 

preços. 

Quanto ao serviço de urgência e emergência, o município presta o primeiro 

atendimento na atenção básica e após, conforme a necessidade, o paciente é 

encaminhado para a UPA 24 Horas ou o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, nossa 

referência no município de Vacaria. Para a remoção desses pacientes o município 

possui ambulância tipo A, sendo este o serviço disponibilizado após os turnos de 

atendimento das UBS, finais de semana e feriados. Buscando dar suporte a este 

serviço, no ano de 2020, o município aderiu ao Projeto Chamar 192, do governo do 

Estado do Rio Grande do Sul, permitindo que a equipe local tenha acesso, suporte e 

regulação do SAMU para atendimentos de urgência e emergência. Para os 

atendimentos aos acidentes de trânsito ocorridos na BR 116 e RS 122, o município 

também conta com apoio do Serviço Móvel de Urgência – SAMU, com base em 

Vacaria, da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros.   

Devido à falta de acesso a exames e consultas de média complexidade e 

visando o atendimento integral do usuário o município realiza suplementação ou 

compra de serviços, a saber:   

 Compra de exames laboratoriais e de diagnósticos por imagem, que excedem 

a cota mensal do SUS. 

 Termo de Cooperação entre Entes Públicos firmado com o município de 

Vacaria que é nossa referência, contemplando o incentivo ao Hospital Nossa 

Senhora da Oliveira para os serviços de urgência e emergência e clínicas 

básicas bem como a suplementação por cirurgia eletiva e manutenção de 

leitos e UTI para atendimento COVID-19. O Hospital também é referência 

para o serviço de hemodiálise. Através do Termo de Cooperação também são 



 

 

compradas algumas consultas especializadas (traumato-ortopedia, 

otorrinolaringologia, cirurgia vascular, oftalmologia). 

 Convênio com o município de Nova Prata para compra de consultas, exames 

e cirurgias, pois a cota SUS é insuficiente. 

 Contratação de prestadores de serviço, através do credenciamento 

realizado pelo CONDESUS, para realização de consultas e exames diagnósticos 

nas diferentes especialidades quando da cota SUS insuficiente ou de inexistência de 

referência SUS. 

Também realiza compras pontuais de exames/consultas/procedimentos não 

referenciados.  

Quando da não resolução dos problemas de nossos pacientes no município, 

os mesmos são encaminhados aos serviços de referência definidos no Plano Diretor 

de Regionalização – PDR, conforme complexidade. Nossa referência na Região é o 

município de Vacaria abrangendo a média complexidade. O município de Caxias do 

Sul é nossa referência na Macro-Região, sendo o Hospital Geral referência para o 

atendimento de gestantes de alto risco. Também são encaminhados pacientes para 

tratamento de casos oncológicos, quimioterapia e radioterapia. É referência para 

procedimentos de alta complexidade nas especialidades de neurologia, traumato-

ortopedia e cardiologia. Presta atendimento integral nos serviços de reabilitação 

física e auditiva. O município de Nova Prata é nossa referência para alta 

complexidade em oftalmologia, com oferta de consultas, exames e procedimentos 

cirúrgicos. 

As solicitações de internações em saúde mental são reguladas pela Central 

Estadual, sendo liberada a vaga conforme disponibilidade mais próxima da 

residência do paciente. 

As consultas especializadas/exames são agendadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde através das centrais de marcação e regulação dos municípios 

de referência, sendo os pacientes encaminhados por documento de referência e 

contra referência e laudo de solicitação de procedimento específico se for o caso 

(APAC). Os encaminhamentos dos pacientes na rede de urgência e emergência 

também seguem o cronograma de referência e contra referência, ou seja, Unidade 

Básica de Saúde para Unidade de Pronto Atendimento – UPA ou Hospital Nossa 

Senhora da Oliveira em Vacaria, e quando da não resolutividade dos casos junto a 

esse, os pacientes são encaminhados para a referência de alta complexidade em 



 

 

Caxias do Sul ou outro local conforme definido pela central de regulação. Em casos 

de necessidade de leito de UTI, os pacientes são encaminhados conforme regulação 

e disponibilidade no Estado, verificada através da Central de Leitos Estadual.  

Para alguns procedimentos de maior complexidade e que não temos acesso 

na Região, são buscados no município de Porto Alegre através do Sistema 

GERCON. 

Os laudos de solicitação de Autorização de Internação Hospitalar - AIH são 

autorizados pelos médicos da Secretaria Municipal de Saúde e com posterior 

emissão da AIH. 

 

7.4.1 Sistema de transportes 

A Secretaria Municipal de Saúde possui em sua lotação os seguintes veículos:  

 03 ambulâncias tipo A  

 01 veículo transporte 07 lugares. 

 04 veículos 5 lugares 

É disponibilizado veículos para a equipe de saúde do município no 

desenvolvimento das ações de saúde, atendimentos nos postos de saúde, visitas e 

atendimentos domiciliares e os serviços de vigilância em saúde. 

Para os pacientes que necessitam de atendimentos nos serviços 

especializados de referência, fora do município, é disponibilizado o transporte com 

veículos da própria Secretaria ou pelo serviço de transporte sanitário eletivo (VAN) 

contratado via licitação.  Pacientes com suspeita ou confirmação de infecção pelo 

coronavírus são transportados individualmente, assim como pacientes com 

condições de saúde agravadas.  

As transferências de urgência/emergência e altas hospitalares, de/ou para 

hospitais de outros centros, são realizadas pelas ambulâncias. 

 

7.5 Conselho Municipal de Saúde 

Em 03 de maio de 1994 é instituído o Conselho Municipal de Saúde - CMS, 

através da Lei de criação nº 60 e reorganizado pela Lei nº 369 de 12 de março de 

2004, quando houve nova elaboração do Regimento Interno. Diante da necessidade 

de adequação da paridade das representações, a Lei Municipal Nº 747 de 15 de 

junho de 2012, reorganizou novamente o CMS, revogando as Leis anteriores. 



 

 

O Conselho Municipal de Saúde – CMS é um órgão deliberativo e paritário, 

colegiado com representantes da população, governo e profissionais de saúde.  

O Conselho Municipal de Saúde tem como atividade fim, assessorar a 

administração com orientações, planejamento, interpretação, julgamento e 

fiscalização de sua competência, além de coordenar as ações integradas de saúde. 

As reuniões têm periodicidade mensal e quando necessário, realizadas 

reuniões extraordinárias. As reuniões do Conselho Municipal de Saúde são 

realizadas na sala do Conselho Municipal de Saúde junto ao prédio da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

O Conselho Municipal de Saúde está cadastrado no Sistema de 

Acompanhamento dos Conselhos de Saúde – SIACS. 

 

7.6 Fundo Municipal de Saúde 

O Fundo Municipal de Saúde no município de Campestre da Serra foi instituído 

pela Lei municipal nº 65 de 30 de agosto de 1994, sendo que em agosto de 2010 foi 

criado CNPJ próprio do Fundo Municipal de Saúde. 

O Fundo Municipal de Saúde (FMS) funciona como uma unidade orçamentária 

dentro do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS); possui conta própria 

no Banco do Brasil onde mensalmente é repassado o percentual destinado, ou seja, 

15% dos recursos próprios.  No Banco do Brasil também recebemos os recursos 

vinculados da União e em conta no Banco Banrisul recebemos os recursos 

vinculados do Estado. 

As despesas são empenhadas em rubricas específicas do Fundo Municipal de 

Saúde e posteriormente analisados e deliberados pelo Conselho Municipal de 

Saúde. 

 

7.7 Conferência Municipal de Saúde 

Em 22 de julho de 2021 foi realizada a Sétima Conferência Municipal de Saúde 

com o tema: “Atenção Primária em Saúde e a Organização das Redes de Atenção”. 

Com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde, juntamente com as 

lideranças comunitárias e representantes do executivo e do legislativo foram 

levantadas demandas e propostas que norteiam a elaboração deste Plano Municipal 

de Saúde. O relatório final desta conferência está relacionado no Anexo I. 



 

 

8. INDICADORES DE SAÚDE: 

 

Com a revogação da Resolução nº 8, de 24 de novembro de 2016, no momento 

atual não há rol de indicadores da pactuação interfederativa para o próximo 

quadriênio. Seguindo as orientações da Nota Técnica Nº 20/2021-DGIP/SE/MS, 

alguns indicadores constantes da resolução revogada serão mantidos nos 

instrumentos de planejamento, conforme a realidade local e considerando as 

diretrizes definidas pelo Conselho Municipal de Saúde e a Conferência Municipal de 

Saúde. 

Abaixo são elencados indicadores da situação da saúde do município: 

 

8.1 Morbidade hospitalar do SUS. 

Internações por ano de atendimento segundo Capítulo CID-10, Jan/2018-Jun/2021 

Capítulo CID - 10 2018 2019 2020 2021 Total 

Total 207 181 138 56 582 

I. Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 

7 3 6 6 22 

II. Neoplasias (tumores) 26 20 21 6 73 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt 
imunitár 

5 5 - 2 12 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas 

1 4 1 - 6 

V. Transtornos mentais e comportamentais 12 11 6 2 31 

VI. Doenças do sistema nervoso 4 9 6 - 19 

VII. Doenças do olho e anexos 1 - - - 1 

IX. Doenças do aparelho circulatório 44 41 23 12 120 

X. Doenças do aparelho respiratório 17 13 4 3 37 

XI. Doenças do aparelho digestivo 19 18 19 4 60 

XII. Doenças da pele e do tecido 
subcutâneo 

2 1 1 1 5 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec 
conjuntivo 

20 23 8 2 53 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 10 8 7 3 28 

XV. Gravidez parto e puerpério 14 7 13 8 42 

XVI. Algumas afec originadas no período 
perinatal 

1 - 1 - 2 

XVII.Malf cong deformid e anomalias 
cromossômicas 

- 2 - - 2 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e 
laborat 

2 1 1 - 4 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas 
externas 

21 13 21 7 62 

XXI. Contatos com serviços de saúde 1 2 - - 3 



 

 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – TABNET 

8.2 Mortalidade por grupo de causas 

Óbitos por ano do óbito segundo Capítulo CID-10 

Período: 2017-2019 

Capítulo CID - 10 2017 2018 2019 Total 

Total 26 18 24 68 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1 - 1 2 

II. Neoplasias (tumores) 10 5 2 17 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas - 3 1 4 

V. Transtornos mentais e comportamentais - - 1 1 

VI. Doenças do sistema nervoso - 1 - 1 

IX. Doenças do aparelho circulatório 8 4 11 23 

X. Doenças do aparelho respiratório 4 - 3 7 

XI. Doenças do aparelho digestivo 1 - 2 3 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1 1 1 3 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat - 2 1 3 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 1 2 1 4 
Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – TABNET 

 

8.3 Natalidade 

Nascimentos por residência da mãe, segundo tipo de parto. 

Período: 2017-2019 

Tipo de parto 2017 2018 2019 Total 

Total 25 31 22 78 

Vaginal 6 4 7 17 

Cesáreo 19 27 15 61 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC - TABNET 

 

Nascimentos por residência da mãe, segundo consultas de pré-natal. 

Período: 2017-2019 

Consulta de pré-natal 2017 2018 2019 Total 

Total 25 31 22 78 

Nenhuma - - 2 2 

De 1 a 3 consultas - 1 2 3 

De 4 a 6 consultas 4 7 4 15 

7 ou mais consultas 21 23 14 58 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC - TABNET 

 

 

 

 



 

 

9. Programação Financeira 

 

Relacionamos abaixo os valores previstos na Programação Pluri Anual para o desenvolvimento das ações no contexto da 

Secretaria Municipal da Saúde.  

Código e descrição da ação PPA Valores Previstos para o exercício R$ 

2022 2023 2024 2025 

1102 – Manutenção da Secretaria da Saúde 390.000,00 406.965,00 426.243,60 440.173,34 

1103 – Capacitações e treinamentos servidores 17.500,00 18.261,25 18.991,70 19.751,37 

1104 – Melhorias e expansão espaço físico UBS 10.000,00 10.435,00 10.852,40 11.286,50 

1105 – Ações Média e Alta Complexidade e Assistência 

Hospitalar Ambulatorial 

1.400.000,00 1.460.900,00 1.519.336,00 1.580.109,44 

1106 – Manutenção de ações na Atenção Básica 2.800.000,00 2.921.800,00 3.038.672,00 3.160.218,88 

1107 – Manutenção atenção Agentes Comunitários de 

Saúde 

330.000,00 344.355,00 358.129,20 372.454,37 

1108 – Assistência farmacêutica à população 230.000,00 240.005,00 249.605,20 259.589,41 

1109 – Manutenção ações de vigilância sanitária 6.000,00 6.261,00 6.511,44 6.771,90 

1110 – Manutenção ações vigilância epidemiológica 150.000,00 156.525,00 162.786,00 169.297,44 

1111 – Manutenção ações referente alimentação e nutrição 60.000,00 62.610,00 65.114,40 67.718,98 

Total geral das ações 5.393.500,00 5.628.117,25 5.853.241,94 6.087.371,63 

Fonte: Programação Pluri Anual – PPA 2022/2025   



 

 

10. PRINCIPAIS PROBLEMAS E DIFICULDADES DO 

MUNICÍPIO 

 

As morbidades crônico-degenerativas de maior incidência entre os moradores 

são a obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus, problemas traumato-

ortopédicos, depressão e doenças respiratórias, essas agravadas pelas baixas 

temperaturas apresentadas no inverno. Apresenta alta incidência de casos de 

neoplasias bem como dependência química (alcoolismo e drogas). Pequena parte 

da população é adepata à prática de ativiades físicas, sendo o sedentarismo um dos 

fatores que agrava problemas de saúde potencializando o surgimento das 

comorbidades. 

Sendo a base da economia municipal a agricultura e a fruticultura, o uso de 

agrotóxicos para o cultivo é realizado de forma frequente, fator esse que interfere 

fundamentalmente no meio ambuiente e na qualidade de vida das pessoas.  

O município não possui sistema de saneamento básico, sendo utilizado de 

fossas sépticas para dar destino adequado ao esgoto, porém por ser um município 

de grande extensão territorial de área rural, ainda há muitas residências com destino 

de esgoto ao céu aberto. Há a necessidade de cuidados domésticos como a fervura 

da água nas comunidades rurais que fazem uso de fontes individuais e que não 

possuem tratamento.  

O município não dispõe de serviço de coleta de lixo orgânico, cada morador é 

responsável pelo destino do lixo produzido em sua residência. A exposição de lixo 

orgânico ao céu aberto causa acúmulo de materiais, consequentemente atrai a 

presença de insetos e roedores e também dos animais domésticos, cães e gatos.  

O município de Campestre da Serra é totalmente cortado pela BR 116 e 

também pela ERS 122, de tráfego de veículos intenso, ocasionando acidentes de 

trânsito que demandam de atendimento de urgência e emergência. Devido às 

distâncias territoriais o tempo que leva para o atendimento do SAMU base de 

Vacaria por vezes não é apropriado e, esta Secretaria não tem aporte para manter 

serviço de urgência e emergência de nível complexo. 

A falta de acesso devido a não oferta/inexistência de referência aos serviços 

de média e alta complexidade (exames especializados, diagnóstico de imagem, 

consultas especializadas, procedimentos, entre outros) ocasiona grande demanda 



 

 

reprimida em algumas áreas deixando os usuários sem resolutividade e muito longe 

do atendimento humanizado e no tempo adequado, fator esse que vem se 

agravando ao longo dos anos devido a não efetivação e regulação das referências 

regionais.  

Quando da necessidade, nas diversas especialidades, de encaminhamentos 

interinstitucional, perante a falta de leitos hospitalares de UTI e UTI neonatal 

disponíveis na região, o acesso através da central de leitos do Estado por vezes não 

é assegurado e o atendimento em outras Regiões de Saúde, submete o paciente a 

percorrer grande distância territorial prejudicando o atendimento adequado e 

qualificado. Também pela falta de leitos, encontramos dificuldades nas internações 

psiquiátricas, principalmente quando estas envolvem menores e dependentes 

químicos. 

Diante da falta de acesso aos serviços de que necessitam, os usuários estão 

cada vez mais buscando o atendimento através do processo judiciário. A 

judicialização da saúde tem aumentado consideravelmente onerando o município, 

pois este tem que deixar de investir na atenção básica para atender as demandas 

judiciais de serviços de média e alta complexidade, os quais não são ofertados na 

rede do SUS. A maior demanda de processos judiciais é por medicamentos, seja por 

aqueles que não são ofertados na atenção básica nem pelo Estado, ou pela falta de 

envio por parte do Estado dos medicamentos de processos administrativos.  

 



 

 

11. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA POLÍTICA DO SUS.  

 

Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, a saúde é um direito 

do cidadão e um dever do estado. O Sistema Único de Saúde traz os princípios de 

universalização da cobertura, da integralidade do atendimento e a equidade no 

acesso às ações e serviços. Suas diretrizes de participação da comunidade, controle 

social, descentralização das ações e serviços, hierarquização e a direção única em 

cada esfera de governo. Busca a saúde além da denominação da “ausência de 

doença”, onde tudo que envolve os cidadãos fazem parte desta saúde devendo 

proporcionar, conforme definido pela OMS, “bem-estar físico e mental”. 

O SUS oferece atendimento desde o mais simples até os mais complexos 

procedimentos. Também promove campanhas de vacinação e ações de prevenção, 

promoção à saúde, de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, ações de 

avaliação e regulação do atendimento, atingindo, assim, a vida de cada um dos 

cidadãos.   

A elaboração de políticas de saúde que facilitem o acesso dos usuários do 

sistema único de saúde aos diversos níveis de complexidade são parte essencial 

para a efetiva implementação e garantia dos direitos. 

A Secretaria Municipal da Saúde de Campestre da Serra oferta e desenvolve 

as ações e serviços de saúde do município, visando o atendimento humanizado e 

com qualidade. Para tanto, sempre há a necessidade de olhar a realidade, planejar, 

executar e monitorar o desenvolvimento das ações buscando o melhoramento nos 

processos de trabalho e o alcance de objetivos reais.  

O processo de planejamento, acompanhamento e avaliação dos resultados é 

feito permanentemente pela gestão e, periodicamente, pelo respectivo Conselho de 

Saúde. A avaliação dos resultados comporá o Relatório Anual de Gestão, que irá 

mostrar as realizações e seus produtos a partir dos compromissos explicitados no 

Plano Municipal de Saúde e das metas quantitativas na Programação Anual de 

Saúde. Portanto, Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde e 

Relatório Anual de Gestão conformam instrumentos que permitem o controle, a 

avaliação e a auditoria do SUS. 

 

 



 

 

12. DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

 

A quantificação das metas e as ações a serem desenvolvidas para o alcance 

das mesmas estão explicitadas na Programação Anual de Saúde. 

 

Diretrizes, Objetivos e metas 

 

EIXO DE GESTÃO 

Compreende um conjunto de estratégias que busca aprimorar os processos 

das atividades que são inerentes a gestão pública; planejamento e regulação. 

 

Diretriz 01 -  Aprimoramento da política de gestão de pessoas e 

qualificação profissional, qualidade da informação em saúde, participação 

social e monitoramento de resultados. 

Objetivo 1: Manter estrutura organizacional com foco na qualificação 

profissional 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

1.1.1 Manter a 

Secretaria Municipal 

de Saúde como órgão 

de apoio e gestão 

Secretaria da Saúde 

estruturada  

01 2022 01 

2023 01 

2024 01 

2025 01 

Fonte: RH/CNES 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

1.1.2 Estruturar a 

educação 

permanente. 

Proporção de unidades 

de saúde que participam 

do processo de educação 

permanente. 

100% (01 

UBS, 02 

Postos) 

2022 100% 

2023 100% 

2024 100% 

2025 100% 

Fonte: Relatórios e cronograma de educação permanente. 

 

Objetivo 2 - Qualificar a informação em saúde e monitorar ações e o alcance dos 

resultados. 



 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

1.2.1 Manter e 

qualificar o sistema de 

prontuário eletrônico 

ESUS 

Proporção de unidades 

de Saúde utilizando 

sistema de prontuário 

eletrônico 

100% 2022 100% 

2023 100% 

2024 100% 

2025 100% 

Fonte: SISAB/ E-SUS Atenção Básica 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

1.2.2 Monitorar ações 

com comprometimento 

dos resultados. 

Manter/aumentar a nota 

do Indicador sintético 

Final (ISF) Previne 

Brasil 

8,51 2022 8,51 

2023 9,00 

2024 9,50 

2025 10,00 

Fonte: SISAB – sisab.saude.gov.br – indicadores de desempenho. 

 

Objetivo 3 – Fortalecer o vínculo entre o cidadão e as instituições de saúde, com 

ênfase na co-responsabilidade 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

1.3.1. Fortalecer o 

controle social. 

 

Conselho Municipal da 

Saúde em 

funcionamento 

01 2022 01 

2023 01 

2024 01 

2025 01 

Fonte: SIACS 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

1.3.2. Aperfeiçoar a 

comunicação interna e 

externa. 

 

Realização de reuniões 

mensais com registros 

de atas. 

12 reuniões/ano 2022 12 

2023 12 

2024 12 

2025 12 

Fonte: Livro de registro de Atas da Secretaria 

 



 

 

EIXO DOS PROCESSOS ASSISTENCIAIS 

Compreende as estratégias diretamente ligadas às atividades fins, ou seja, 

oferta de serviços de saúde. 

 

Diretriz 2 – Garantia de acesso da população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, 

mediante aprimoramento da política de atenção primária em saúde e da 

atenção especializada. 

Objetivo 1: Manter, ampliar e qualificar as ações e serviços prestados na 

Atenção Primária à Saúde. 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.1.1 Manter a cobertura 

populacional pela equipe 

de atenção básica. 

Cobertura 

populacional estimada 

pelas equipes de 

atenção básica 

100% 2022 100% 

2023 100% 

2024 100% 

2025 100% 

Fonte: E-Gestor/SISAB 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.1.2 Manter cobertura 

populacional de saúde 

bucal na atenção básica 

Cobertura 

populacional estimada 

de saúde bucal na 

atenção básica. 

100% 2022 100% 

2023 100% 

2024 100% 

2025 100% 

Fonte: E-Gestor/SISAB 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.1.3. Aumentar o 

percentual de cobertura 

de acompanhamento das 

condicionalidades de 

saúde no Programa Bolsa 

Família. 

Cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades de 

saúde do Programa 

Bolsa Família (PBF). 

73,73 2022 75,00% 

2023 77,00% 

2024 79,00% 

2025 80,00% 

Fonte: E-Gestor/Bolsa Família 



 

 

 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.1.4 Realizar atividades de 

prevenção e promoção de 

saúde nas escolas do 

município, dentro do PSE. 

Nº de escolas 

existentes e atendidas 

com registro no ESUS. 

04 escolas 2022 04 

2023 04 

2024 04 

2025 04 

Fonte: SISAB/ESUS 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.1.5 Percentual de equipes 

que realizam pelo menos 

uma atividade com o tema 

alimentação saudável 

Equipe com registro 

SISAB (ESUS-AB). 

0 2022 100% 

2023 100% 

2024 100% 

2025 100% 

Fonte: SISAB/ESUS - PIAPS 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.1.6 Percentual de equipes 

com registro de oferta de 

procedimentos, 

atendimento individual e 

atividade coletiva em PICS. 

Equipe com registro 

SISAB (ESUS-AB). 

0 2022 100% 

2023 100% 

2024 100% 

2025 100% 

Fonte: SISAB/ESUS - PIAPS 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.1.7 Percentual de equipes 

que realizam pelo menos 4 

(quatro) atendimentos em 

grupo relativos ao tema da 

saúde mental 

Equipe com registro 

SISAB (ESUS-AB). 

0 2022 100% 

2023 100% 

2024 100% 

2025 100% 

Fonte: SISAB/ESUS - PIAPS 

 



 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.1.8. Diagnosticar e 

acompanhar casos 

suspeitos e positivos 

de COVID-19 

Manter UBS de 

referência para 

atendimento COVID-19 

1 2022 01 

2023 01 

2024 01 

2025 01 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.1.9 Melhorias e 

expansão espaço físico 

dos estabelecimentos 

de Saúde 

Reforma/ampliação da 

UBS e Postos de 

Saúde 

0 2022 01 

2023 0 

2024 0 

2025 0 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

Objetivo 2 – Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos 

portadores de doenças crônicas, com fortalecimento das ações de promoção e 

prevenção. 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.2.1 Percentual de 

pessoas hipertensa com 

pressão arterial aferida 

em cada semestre. 

Manter acima de 50% 65% 2022 65% 

2023 70% 

2024 80% 

2025 90% 

Fonte: SISAB/ESUS – Previne Brasil 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.2.2  Percentual de 

diabéticos com 

solicitação de 

hemoglobina glicada. 

Manter acima de 50% 85% 2022 85% 

2023 87% 

2024 88% 

2025 90% 

Fonte: SISAB/ESUS – Previne Brasil 

 



 

 

Objetivo 3 – Manter e ampliar a oferta de serviços na atenção especializada 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.3.1  Manter e ampliar 

a oferta de atendimento 

de fisioterapia no 

município 

Serviço de fisioterapia 

em funcionamento 

01 2022 01 

2023 01 

2024 01 

2025 01 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.3.2  Manter Termo de 

Cooperação firmado 

com o município de 

Vacaria com a 

finalidade de garantir o 

acesso ao atendimento 

hospitalar, inclusive 

para atendimento 

COVID, suplementação 

de cirurgias eletivas e 

consultas 

especializadas. 

Termo de Cooperação 

assinado e vigente 

02 2022 01 

2023 01 

2024 01 

2025 01 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.3.3  Manter contrato 

com o município de 

Nova Prata para 

compra de consultas, 

exames e cirurgias 

oftalmológicas 

excedentes à cota SUS. 

Contrato firmado e 

vigente 

01 2022 01 

2023 01 

2024 01 

2025 01 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 



 

 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.3.4  Integrar o 

Consórcio 

Intermunicipal de 

Desenvolvimento 

Sustentável da Região 

dos Campos de Cima 

da Serra (CONDESUS), 

para ofertar à 

população acesso aos 

serviços de saúde por 

ele credenciados ou 

licitados. 

Consórcio aderidos 

pelo município  

01 2022 01 

2023 01 

2024 01 

2025 01 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.3.5  Realizar 

processos licitatórios, 

credenciamentos para 

compra de serviços aos 

quais o município não 

possui referência ou 

cota SUS é insuficiente 

Licitações e/ou 

credenciamentos 

realizados 

01 2022 01 

2023 01 

2024 01 

2025 01 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.3.6 Manter a 

prestação do serviço de 

transporte sanitário 

eletivo. 

Serviço de transporte 

sanitário eletivo em 

funcionamento 

01 2022 01 

2023 01 

2024 01 

2025 01 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 



 

 

 

Objetivo 4 – Aprimorar o serviço municipal de atendimento às Urgências. 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.4.1  Manter o serviço 

de ambulância para 

atendimento às 

urgências e 

emergências no 

município. 

Um Serviço em 

funcionamento 

01 2022 01 

2023 01 

2024 01 

2025 01 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

2.4.2  Manter adesão 

ao projeto Chamar 192 

Adesão realizada 01 2022 01 

2023 01 

2024 01 

2025 01 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

Diretriz 3 – Promoção integral à saúde da mulher e da criança, com ênfase 

nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. 

Objetivo: Organizar a rede de atenção à saúde materna e infantil para garantir 

acesso, acolhimento e resolutividade. 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

3.1. Proporção de 

gestantes com pelo 

menos 6(seis) 

consultas de pré-natal 

realizadas, sendo a 1ª 

até a 20ª semana de 

gestação. 

Manter acima de 60% 90% 2022 80% 

2023 80% 

2024 80% 

2025 80% 

Fonte: SISAB/ESUS – Previne Brasil 

 



 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

3.2. Proporção de 

gestantes com 

realização de exames 

para sífilis e HIV 

Manter acima de 60% 100% 2022 95% 

2023 95% 

2024 95% 

2025 95% 

Fonte: SISAB/ESUS – Previne Brasil 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

3.3. Proporção de 

gestantes com 

atendimento 

odontológico realizado 

Manter acima de 60% 100% 2022 90% 

2023 90% 

2024 90% 

2025 90% 

Fonte: SISAB/ESUS – Previne Brasil 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

3.4.  Percentual de 

cobertura de exame 

citopatológico 

Manter igual ou 

superior a 40% 

77% 2022 80% 

2023 80% 

2024 80% 

2025 80% 

Fonte: SISAB/ESUS – Previne Brasil 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

3.5. Manter a 

mortalidade infantil em 

zero. 

 

Número de óbito infantil 
em determinado período 
e local de residência 
 

0 2022 0 

2023 0 

2024 0 

2025 0 

Fonte: Sistema de Mortalidade 

 

 

 



 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

3.6. Manter a 

mortalidade materna em 

zero. 

Número de óbitos 

maternos em 

determinado período e 

local de residência 

0 2022 0 

2023 0 

2024 0 

2025 0 

Fonte: Sistema de Mortalidade 

 

Diretriz 4 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio 

das ações de promoção e vigilância em saúde e de combate às pandemias. 

Objetivo 1: Fortalecer as ações de Vigilância em Saúde  

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

4.1.1. Atingir a cobertura 

vacinal preconizada de 

poliomielite inativada e de 

pentavalente 

Manter igual ou 

superior a 95% 

23,00% 2022 95% 

2023 95% 

2024 95% 

2025 95% 

Fonte: SISAB/ESUS – Previne Brasil 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

4.1.2. Percentual de 

gestantes com prescrição 

de tratamento para sífilis 

conforme a classificação 

clínica 

Mínimo de 80% das 

gestantes com 

prescrição 

 2022 80% 

2023 80% 

2024 80% 

2025 80% 

Fonte: SISAB/ESUS - PIAPS 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

4.1.3. Manter em zero o 

número de casos de aids 

em menores de cinco 

anos. 

Número de casos 

novos de aids em 

menores de 5 anos 

 

0 2022 0 

2023 0 

2024 0 

2025 0 

Fonte: SINAN 



 

 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

4.1.4. Percentual de 

realização de tratamento 

diretamente observado 

para tuberculose. 

Percentual de 

pacientes positivos 

que realizaram o 

tratamento 

Sem casos. 2022 75% 

2023 75% 

2024 75% 

2025 75% 

Fonte: SINAN - PIAPS 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

4.1.5. Realizar análises 

em amostras de água para 

consumo humano quanto 

aos parâmetros 

preconizados 

Proporção de análises 

realizadas quanto aos 

parâmetros coliformes 

totais, cloro residual 

livre e turbidez. 

66,67 2022 90% 

2023 90% 

2024 90% 

2025 90% 

Fonte: SISAGUA 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

4.1.6. Realizar, no mínimo 

seis grupos de ações de 

vigilância Sanitária 

consideradas necessárias 

aos municípios. 

Percentual de ações 

realizadas no ano. 

100% 2022 100% 

2023 100% 

2024 100% 

2025 100% 

Fonte: Registro SIASUS 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

4.1.7. Realizar visitas para 

o controle vetorial da 

dengue. 

 

Contratação de 

profissional Agente de 

Combate às 

Endemias 

0 2022 1 

2023 1 

2024 1 

2025 1 

Fonte: Departamento de Pessoal Prefeitura Municipal de Campestre da Serra 

 



 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

4.1.8. Diminuir o 

percentual de amostras de 

água com presença de 

Escherichia coli, em 

soluções alternativas 

coletivas. 

Proporção de 

amostras de água com 

presença de 

Escherichia coli, em 

Soluções Alternativas 

Coletivas. 

8,33% 2022 6,00 

2023 2,00 

2024 2,00 

2025 2,00 

Fonte:SISAGUA 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

4.1.9. Preencher as 

notificações de agravos 

relacionados ao trabalho 

com o campo ocupação, 

no SINAN. 

Proporção de 

preenchimento do 

campo “ocupação” nas 

notificações  

100% 2022 100% 

2023 100% 

2024 100% 

2025 100% 

Fonte: SINAN 

Objetivo 2 – Medidas necessárias ao enfrentamento e controle da pandemia 

do coronavírus. 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

4.2.1. Monitorar casos 

suspeitos e positivos de 

COVID e seus contatos. 

Manter equipe de 

referência para 

atendimento COVID. 

01 2022 01 

2023 01 

2024 01 

2025 01 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

4.2.2. Realizar a 

vacinação contra COVID-

19, conforme definições 

do MS e da SES/RS 

Atingir o percentual de 

70% da população 

com esquema vacinal 

completo 

52.6% 2022 70% 

2023 70% 

2024 70% 

2025 70% 

Fonte:https://vacina.saude.rs.gov.br 



 

 

Diretriz 5– Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

Objetivo: Qualificar o setor de assistência farmacêutica no município. 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

5.1. Manter a distribuição 

regular de medicamentos 

da farmácia básica, 

conforme perfil 

epidemiológico da 

população. 

Realizar ao menos um 

processo licitatório ao 

ano para compras de 

medicamentos da 

atenção básica 

01/ano 2022 01 

2023 01 

2024 01 

2025 01 

Fonte: Setor de licitações da Prefeitura Municipal 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

5.2. Manter a distribuição 

dos medicamentos do 

componente da 

assistência farmacêutica 

especializada 

Manter o serviço da 

farmácia municipal 

especializada - FME 

01 serviço 2022 01 

2023 01 

2024 01 

2025 01 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

ESTRATÉGIA INDICADOR SITUAÇÃO 

ATUAL 

METAS 

5.3. Manter a adesão ao 

Programa Qualifar-SUS 

Nº de ciclos (trimestres) 

com envio regular das 

informações 

04/ano 2022 04 

2023 04 

2024 04 

2025 04 

Fonte: QualifarSUS 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. ESTRATÉGIAS 

 

Para alcançar o pleno desenvolvimento das metas propostas, várias ações 

serão utilizadas, tais como: campanhas, consultas, ações educativas, visitas 

domiciliares, agendamento e cadastramento, reuniões, divulgação, 

encaminhamentos, qualificação, planejamento, acompanhamento periódico ou 

sistemático. 

 

 

14. CONTROLE E AVALIAÇÃO 

 

Avaliação é um instrumento que serve para integrar o diagnóstico situacional de 

saúde do município, os problemas detectados, as prioridades estabelecidas e as 

alternativas de solução, as ações realizadas e sua coerência com aquelas 

propostas, realimentando os gestores e o Conselho de Saúde e possibilitando a 

redefinição das prioridades e reorientação das práticas de saúde. 

Avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a respeito 

de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, com o objetivo de 

ajudar na tomada de decisões. 

Assim sendo, o Plano Municipal de Saúde de Campestre da Serra deverá ser 

uma ferramenta de controle, monitoramento e avaliação anual e concomitante ao 

Relatório de Gestão Municipal, a fim de que as metas ao serem cumpridas possam 

ser monitoradas e avaliadas e novas metas possam vir a ser inseridas, desde que 

de acordo com o PPA – Plano Plurianual do Município. 

É importante registrar que o planejamento da saúde precisa ser dinâmico e 

acompanhar os indicadores epidemiológicos do município e as constantes 

mudanças e necessidades da população. 

A cada quadrimestre a equipe da SMS e o CMS reunir-se-ão para realizar a 

avaliação através do Relatório de Gestão Municipal Quadrimestral e anualmente, 

para avaliação do plano em consonância com o Relatório de Gestão Municipal da 

Saúde. 

 

 



 

 

15. REVISÕES DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

  

A revisão do Plano Municipal de Saúde acontecerá ao menos uma vez ao ano, 

com a participação dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e a 

participação do Conselho Municipal de Saúde, a fim de ser revisto o constante no 

Plano Municipal de Saúde e as ações e metas da Programação Anual de Saúde que 

representam a Política Municipal de Saúde de Campestre da Serra. 

 

 

16. ANEXOS 

Anexo I – Relatório final 7ª Conferência Municipal de Saúde. 
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ANEXO I  
 

RELATÓRIO FINAL  

7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DA SERRA 

Em 22 de julho de 2021                                                                                                                                                                                                                      

 

Tema Central: Atenção Primária em Saúde e a Organização das Redes de               

Atenção. 

 

Subtemas: Impacto da Covid-19 na vida das pessoas e no sistema de 

saúde; 

Regionalização – a importância da organização das redes de 

atenção integral à saúde. 

 

Dada a abertura oficial da Conferência e a breve fala das autoridades 

presentes, seguiram-se os trabalhos.  

A médica Uelen Paim Mondadori, profissional integrante da Equipe da 

Estratégia de Saúde da Família do município, fez a abordagem sobre a atenção 

primária à saúde e os impactos e mudanças necessárias às formas de atendimento 

perante a pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19). Na sequência servidora 

da Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda Parisotto Fernandes explanou sobre 

aspectos da organização das redes de atenção em saúde e o acesso aos serviços 

especializados dentro da região de saúde.  

Perante as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, os assuntos foram 

debatidos no grande grupo dos participantes presentes e, ao término das 

discussões, foram aprovadas as seguintes propostas: 

1. Retomar gradativamente, respeitando os protocolos e a situação 

epidemiológica, as atividades em grupo (hipertensos, diabéticos, gestantes, 

tabagismo) bem como as ações de prevenção e promoção da saúde com 

as oficinas terapêuticas e grupos itinerantes de saúde mental nas 

comunidades. 



 

 

2. Retomar a agenda de saúde do trabalhador em turno vespertino, 

proporcionando atendimento aos usuários que não podem comparecer 

durante os turnos diários e atendimento. 

3. Realizar busca ativa de pacientes faltosos quanto a vacinação, 

especialmente para a segunda dose da vacinação contra COVID-19. 

4. Manter e fortalecer as ações de vigilância em saúde no âmbito municipal. 

5. Divulgar as metas e indicadores de desempenho a serem alcançados no 

Programa Previne Brasil e fortalecer, através dos ACS, a busca ativa dos 

exames preconizados pelo programa e realizados na rede privada. 

6. Qualificar o registro das informações inseridas no Prontuário Eletrônico do 

Cidadão (PEC), a fim de que os registros sejam validados pelo Ministério 

da Saúde para o alcance das metas nos indicadores do Programa Previne 

Brasil. 

7. Desenvolver processos de comunicação para melhorar e qualificar a 

informação em saúde no âmbito municipal, inclusive com a criação de 

boletim informativo. 

8. Manter o fornecimento e distribuição de medicamentos na farmácia básica 

municipal e aprimorar o processo de renovação das receitas de uso 

contínuo. 

9. Buscar junto à secretaria estadual a ampliação e a desburocratização dos 

processos de solicitações de medicamentos liberados através do AME, 

visando a redução nas judicializações e ampliação do acesso. 

10. Manter e repor oportunamente profissionais do quadro de pessoal da 

equipe da Estratégia de Saúde da Família e de Saúde Bucal, bem como de 

toda a equipe multidisciplinar que atuam na atenção à saúde do município.  

11. Implantar ações de orientação à população, quanto à importância do uso 

responsável do sistema, evitando o desperdício de insumos e recursos 

financeiros e humanos pelo não comparecimento dos usuários aos serviços 

agendados, bem como realizar a divulgação mensal do quantitativo de 

usuários que não compareceram. 

12. Manter o serviço de ambulância municipal de atendimento à Urgência e 

Emergência, buscando a qualificação profissional, apoio através do Projeto 



 

 

Chamar 192, manutenção da equipe e orientar a população quanto ao 

funcionamento do projeto. 

13. Manter o serviço de transporte sanitário eletivo, para atender aos pacientes 

que necessitam de atendimento em saúde fora do território municipal. 

14. Manter o termo de cooperação com o município de Vacaria, a fim de 

qualificar e assegurar o acesso da população aos serviços de urgência e 

emergência e cirurgias eletivas do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, 

referência na região.  

15.  Manter e ampliar convênios e contratos para ofertar acesso à 

procedimentos, consultas e exames especializados para os quais não há 

referência ou a cota SUS é insuficiente.  

16.  Atualizar, pelo Ministério da Saúde, os valores da tabela SUS, em 

conformidade com o grau de complexidade, adequando os valores e custos 

das consultas, exames e todos os procedimentos. 

17. Ampliar, pelo Estado e Ministério da Saúde, o acesso aos procedimentos 

cirúrgicos eletivos através de campanha de cirurgias eletivas financiada 

pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) independente 

da média de produção dos anos anteriores. 

 

Após foram eleitos os delegados para representação na Conferência Estadual 

e Conferência Nacional de Saúde que ocorrerão daqui a dois anos, sendo: 

Representante das Gestão/Trabalhadores de Saúde: Titular, Senhora 

Fernanda Parisotto Fernandes e suplente, Senhora Uelen Paim Mondadori. 

Representantes dos Usuários: Titular, Senhor Jandir José Martins e suplente, 

Senhora Eva Denise Dallacort. 

 

Encerrada a Conferência, é o relatório. 

 

 


