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APRESENTAÇÃO
O Plano Municipal de Saúde de Fortaleza dos Valos é um instrumento que vem
profissionalizar a gestão pública, seja na capacitação, como também, na transparência das ações da
política de saúde, uma ferramenta essencial para uma gestão eficiente e de qualidade.
Tem, acima, de tudo o objetivo de organizar a saúde enquanto Secretaria Municipal de
Saúde, buscando garantir o preceito constitucional como direito do cidadão e para, na
operacionalização, melhorar os indicadores de saúde e qualidade de vida. Traçar linhas de ação com
vistas a: racionalização e organização de meios e estratégias; aperfeiçoamento da estrutura;
explicitar, orientar, avaliar e fiscalizar a política em saúde no município em todos os seus âmbitos
de implementação: sócio – comunitário, institucional, técnico e administrativo. Para ampliar e até
provocar o protagonismo dos diversos implicados: governo, conselhos, população e os
trabalhadores.
Este vem atender as exigências legais, que permitem captar os recursos necessários ao
desenvolvimento e operacionalização das ações e programas de saúde previstos junto ao Município,
bem como, orienta a todos os que fazem parte do processo de descentralização do SUS.
A construção deste contou com a participação da comunidade, por meio de suas representações,
junto ao Conselho Municipal de saúde, bem como, dos profissionais que atuam junto a Secretaria
Municipal de Saúde.
Enfim o plano municipal de Saúde foi elaborado através de um processo participativo, com
o envolvimento de diversos atores sociais, favorecendo com isto, o comprometimento, ampliando
assim a garantia de sua implementação e legitimidade junto a nossa população. É importante
salientar que temos que ter conhecimento de que devemos trabalhar a Saúde em todas as suas
dimensões, com fator primordial a vida e consequentemente a melhoria na qualidade de vida de
nossos munícipes, através de desencadeamento de ações de saúde preventiva para que os problemas
que hoje enfrentamos junto à saúde curativa, sejam minimizados.
Enfim o Plano Municipal de Saúde vem possibilitar a realização de avaliação das ações de
saúde no município, é um documento que vem declarar compromisso de trabalho com a população
Fortalezense, que tem como lema: Construindo uma Gestão de Resultados.

Márcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal
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BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS
As origens históricas do atual município de Fortaleza dos Valos remontam ao final da
década de 1920, período que abrange, especialmente, os anos compreendidos entre os anos de 1922
e 1930, quando começou a divisão de lotes de terras para ser vendida a colonos, dando origem à
colonização, com os imigrantes predominantemente de origem italiana, que provinham da região
de Nova Palma e alemães vindos do Alto Uruguai e da Europa.
A origem quanto à denominação do nome de Fortaleza dos Valos tem duas versões: a mais
comum afirma que o nome originou-se da existência de enormes valos, abertos pelos índios, em
torno de uma fortaleza jesuítica. A outra versão assegura ter a fazenda Fortaleza abrigado
revolucionários, os quais abriam valos para lhes servirem de trincheiras. Estas versões quanto à
origem do nome do município foram deixadas pelos primeiros habitantes, os lusos-portugueses.
Portanto, pelo fato de chamar-se Fortaleza dos Valos, atribui-se sua denominação aos valos
que eram feitos para separar as invernadas de gado, já que na época não havia cercas de arame.
Até o início da década de 1950, a localidade denominada de Fortaleza dos Valos possuía
nas áreas de campo, a exploração da pecuária extensiva e nas antigas áreas de mata, ocupada por
imigrantes, prevaleciam atividades básicas da agricultura, com a utilização intensiva de recursos
naturais e de mão de obra familiar, destinando o excedente à comercialização.
Com o acontecimento da segunda Guerra Mundial, a região começou a apresentar novas e
profundas modificações, tornando-se cada vez mais suscetível o quadro dessa agricultura.
É, portanto neste contexto que a modernização da agricultura surge na região do planalto
gaúcho e na localidade de Fortaleza dos Valos.
Esse fenômeno da modernização caracterizou-se pelo processo de mecanização e
tecnificação da lavoura, com o intenso uso de insumos, máquinas, equipamentos e implementos
agrícolas.
O avanço da mecanização trouxe aumentos consideráveis e progresso para o município de
Fortaleza dos Valos, que passou a ter mais geração de renda, todo esse avanço deve muito ao
trabalho dos colonos na agricultura e na exploração da pecuária extensiva.
A partir desse momento, a localidade começou a receber maior atenção e atendimento
administrativo, criando-se então, em 22 de novembro de 1951, o distrito de Fortaleza dos Valos.
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IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

FORTALEZA DOS VALOS, RS.
Área (KM2): Sua Área é de 650,512 KM²
Densidade Demográfica: 7,03hab/km²
População (Hab): 4.285 (Datasus, 2021).
População (Hab): 4.575 (Ibge, 2010).
Nível de Gestão: Básica
Porte Populacional: Pequeno Porte I
Período de Execução: 2022 até 2025

DADOS POLÍTICOS DO MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Prefeita Municipal
Márcia Rossatto Fredi

PP

2021 á 2024

Vice Prefeito Municipal
Paulo Cezar Marangon

PP

2021 á 2024

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Vereadores
Ana Elisa de Bortoli Nogueira

PP

Eliana Stefanello Facco

PP

Evandro Soares Batú

PP

Laomi Trombetta

PP

Mauricio Lutz Ferreira

PP

Reni de Campos Molinari

PDT

Roberto Forchesatto

PP

Sebastião Pereira dos Santos

PP

William de Medeiros da Silva

PP
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MAPA TERRITORIAL

Mapa das Localidades do Município
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Mapa Urbano

Desde a sua criação, figuraram apenas um distrito: Fazenda Colorado. O município é
formado pelas seguintes localidades de: Esquina Gaúcha, Sede Vitória, Linha Rubert, Santa
Terezinha, Portão, Sutil, Três Capões, Rincão dos Valos, Pontão, Esquina Gaúcha, Fazenda Val
Paraíso e Nova Santa Clara que foi anexada ao município através da Lei Estadual nº 8.437, de 08
de Dezembro de 1987, onde 35,2 Km² passaram a fazer parte de Fortaleza dos Valos.
Com relação à divisão territorial, o município possui 12 (doze) localidades no interior, 02
(dois) distritos: Fortaleza dos Valos (sede) e Fazenda Colorado e 06 (seis) bairros na sede: Bueno,
Morada do Sol, Nova Esperança e Pão de Açúcar.
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Tabela 01 – Distritos e localidades do Município de Fortaleza dos Valos, segundo as
distâncias com a sede do município.
Localidades
Esquina Gaúcha
Fazenda Val Paraiso
Linha Rubert
Nova Santa Clara
Pontão
Portão (Portão dos Librelotto)
Rincão dos Valos (Socorro, Capela Fátima e José Basílio).
Santa Terezinha
Sede Vitória
Sutil (Capões dos Lopes)
Três Capões
Fazenda Colorado *
* Distrito do Município de Fortaleza dos Valos

Distância (Km)
07
22
04
6,7
19
08
16
05
10
09
25
18

EMANCIPAÇÃO
De 1963 a 1982, o distrito destacou-se devido às transformações ocorridas que foram de
fundamental importância para o crescimento socioeconômico e político da população, quando em
18 de Abril de 1982 aconteceu o plebiscito que emancipou Fortaleza dos Valos e, em 31 de Janeiro
de 1983, desmembrou-se do município de Cruz Alta.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
 Distância da Capital do Estado
Porto Alegre: 336 km
 Distância dos Munícipios de referência em saúde
Cruz Alta: 90,5 km pela VRS-324 com ligação a RS 223 e BR 377.
Ijuí: 125,1 km
Passo Fundo: 135,5 km

REGIÃO DE LOCALIZAÇÃO
 Região de Saúde:
12ª – Portal das Missões, Macrorregião Missioneira
 Região Administrativa:
9ª – Coordenadoria Regional de Saúde
10

POPULAÇÃO MUNICIPAL
De acordo com dados do departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil
(DATASUS) a população estimada do município no ano de 2021 é 4.285 habitantes.

LIMITE MUNICIPAL E ASPECTOS GEOGRÁFICOS
Limites:
Norte: Cruz Alta a 55 km e Quinze de Novembro a 22 km.
Sul: Julio de Castilhos a 95 km e Salto do Jacuí a 49 km.
Leste: Quinze de Novembro a 22 km; Campos Borges a 54 km e Salto do Jacuí a 49 km
Oeste: Cruz Alta a 55 km e Boa Vista do Incra a 22 Km.

INDICADORES POPULACIONAIS
População
De acordo com dados do departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil
(DATASUS) a população estimada do município no ano de 2021 é 4.285 habitantes. Sendo assim a
população reduziu.

URBANA
2.670

+

RURAL
2.993

=

TOTAL
4.285

O departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil apresentou uma nova
estimativa populacional para o município a qual aponta igualmente para a redução da população
passando de 4.513 para 4.285 habitantes.
Em relação a habitações não há registro de existências de favelas, invasores e assentamentos.
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Distribuição da população por grupo etário
Grupo Etário
Masculino
Feminino
109
104
0 a 4 anos
113
105
5 a 9 anos
104
98
10 a 14 anos
122
130
15 a 19 anos
325
331
20 a 29 anos
253
289
30 a 39 anos
289
289
40 a 49 anos
344
350
50 a 59 anos
237
258
60 a 69 anos
137
160
70 a 79 anos
51
87
80 +
2084
2201
TOTAL
Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE
(DataSUS/Tabnet), 2021.

Total
213
218
202
252
656
542
578
694
495
297
138
4285

80 +
60 a 69
40 a 49

Feminino
Masculino

20 a 29
10 a 14
0a4
0

100

200

300

400

A esperança de vida ao nascer no município de Fortaleza dos Valos está descrita no quadro
abaixo:
Descrição
Expectativa de vida
Fonte: IBGE

Função
73,4 anos

No quadro a seguir encontra-se a distribuição da população rural e urbana do município de
Fortaleza dos Valos, conforme dados informados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE, onde pode se observar que a polução urbana predomina, população a qual possui percentual
de 64% dos habitantes da população que habita área territorial municipal, e a população rural é de
36 %, o número de habitantes por quilômetro quadrado é de 7,03hab/km².
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População
Rural
Urbano
Fonte: DATASUS

Habitantes
2.993
2.670

47%

Rural
53%

Urbano

INFRAESTRUTURA
Pavimentação
Quanto à pavimentação, o Município possui ligação asfáltica pelas VRS-324, que liga os
Municípios de Quinze de Novembro e Ibirubá. As demais ligações do Município para as localidades
de Fazenda Colorado, ligação ao Salto do Jacuí e Portão, ligação para Cruz Alta ERS-510 são
cascalhadas.
Na zona urbana, grande parte das ruas e avenidas de Fortaleza dos Valos possui calçamento,
as avenidas Jerônimo Stefanello e Leopoldo Meinen (2 km de pavimentado com calçamento
poliédrico), como também das ruas Emancipação, Pe. Paulo Bortolini e João XXIII, Facco,
Schaedler, Produção, Souza e rua Rosa possuem pavimentação asfáltica.

ECONOMIA
A economia está baseada essencialmente na agricultura e na agropecuária, ocupando lugar de
destaque a produção de soja, que cobre parte da área agricultável, com uma produção aproximada
de 129.600 toneladas. Segue-se a produção de milho com aproximadamente 13.500 toneladas,
seguindo-se o trigo, feijão e outros. Constatou-se através de dados da Emater que 590
estabelecimentos rurais ocupam 45.588 hectares de terra em Fortaleza dos Valos.
No município, estritamente ligado à agricultura está a elevada mecanização, o que levou a
Fortaleza dos Valos receberem o título de “Celeiro Mecanizado do Rio Grande do Sul”, visto que,
de acordo com dados preliminares de 2006, o mesmo possui 476 tratores, além de colheitadeiras,
caminhões e equipamentos agrícolas existentes junto às propriedades rurais.
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Basicamente a agricultura mecanizada e a produção pecuária representam aproximadamente
10.400 bovinos, 1.660 suínos, 15.280 aves e outros animais, oferecem suporte econômico que
garante os recursos para a realização de uma boa administração, seguidos do comércio e da
indústria, num trabalho conjunto com a CDL (Câmera dos Dirigentes Lojistas).
Destaca-se a produção de leite como uma forte atividade agrícola realizada no município com
uma produção de 23.000 milhões de litros.
Quanto ao setor industrial, percebe-se a pouca representatividade e a necessidade de se dar
maior importância e incentivo para que o mesmo se desenvolva no Município, através da abertura
de novos caminhos e do Berçário Industrial, para a instalação de micro empresas, gerando com isto
emprega e renda, bem como atraindo novos investidores, em busca do fomento e desenvolvimento
econômico de Fortaleza dos Valos. Adquirido uma área territorial com 22.500 m² para futura
instalação Parque Industrial 2020-2021. Avenida Jeronimo Stefanello com rua sem denominação.
Conforme o IBGE, o salário médio mensal em 2015 no município de Fortaleza dos Valos é
de 2,5 salários mínimos.
Percentual da população ocupada nos setores

Percentual de distribuição da Renda Média Familiar em Salários os Mínimos
Faixa de Rendimento
Renda Média Familiar (%)
Até 1 salário mínimo

13,26 %

De 1 a 2 salários mínimos

26,59 %

De 2 a 5 salários mínimos

31,10 %

De 5 a 10 salários mínimos

15,43 %

Mais de 10 salários mínimos

9,35 %

Sem rendimento

4,27%

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 2010
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) - 2010

0,756

Fonte: IBGE

CONSELHOS, CLUBES, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, SINDICATO,
CLUBE DE MÃES MUNICIPAIS EXISTENTES

































CMH: Conselho Municipal de Habitação;
CAE: Conselho de Alimentação Escolar;
CME: Conselho Municipal de Educação;
CMS: Conselho Municipal de Saúde;
CMT: Conselho Municipal de Turismo;
COMAD: Conselho Municipal Anti-Drogas;
COMDEC: Conselho Municipal de Defesa Civil;
COMDER: Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;
COMDICA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
COMDIM: Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Conselho Municipal do Idoso
COMPAM: Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente;
COMSEA: Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
COMUDES: Conselho Municipal de Desenvolvimento
FUNDEF: Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental;
GEM: Grupo Executivo Municipal;
CDL: Câmara de Dirigentes Lojistas;
APELEITE: Associação de Produtores de Leite;
ASFEIRA: Associação dos feirantes;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
Sindicato Rural;
Associação de Moradores Nova Esperança;
Associação de Moradores Morada do Sol;
Clube de Mãe Santa Terezinha;
Clube de Mãe Rainha do Lar;
Clube de Mãe Maria Mateus Chagas;
Clube de Mãe Nossa Senhora de Fátima;
Clube de Mãe Maria Cristina Pinzon;
Clube de Mãe Olivia Heller;
Clube de Mãe Primavera;
Clube de Mãe Isabel Antonello;
Clube de Mãe Força da Amizade;
Sociedade Esportiva, Recreativa e Beneficente Fortaleza Futebol Clube.
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EDUCAÇÃO
Situação Escolar
Conforme dados do IBGE a população do município de Fortaleza dos Valos apresenta a
seguinte situação escolar:
Número de escolas de educação infantil e suas respectivas vagas existentes, conforme quadro
demonstrado a seguir.
Números de escolas

Números de Vagas Existentes

2

87

Fonte: IBGE
Rede de Ensino Público e Privado, disponível no município conforme quadro abaixo:
Nível
Pré-escola
Fundamental
Médio
Fonte: IBGE

Instituição
Pública
Publica
Pública

Quantidade
3
5
1

No quadro abaixo indica-se o número de alunos matriculados por nível de escolaridade:
Nível de escolaridade
Pré-escolar
Fundamental
Médio
Fonte

Quantidade
102
484
114
IBGE

Taxa de analfabetismo
Conforme dados do IBGE o taxa de analfabetismo no município de Fortaleza dos Valos é
de 6,27 % em pessoas com idade superior a 15 anos.
Principais causas da evasão escolar são ligadas à disponibilidade para poder trabalhar. A taxa
de evasão escolar é de 0%.

INDICADORES AMBIENTAIS E SANEAMENTO BÁSICO
Abastecimento de Água
O município de Fortaleza dos Valos tem 100% da sua população abastecida com água
encanada, de captação subterrânea, com tratamento bacteriológico realizado de acordo com a
Portaria de Consolidação nº5/2017 – MS.
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Área Urbana
O abastecimento de água é realizado pela Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan,
através de contrato de concessão, que recebe tratamento de cloração e fluoretação, conforme
legislação vigente;
A captação é realizada em dois poços subterrâneos, situados na área urbana, ainda estão
disponíveis mais dois poços de reserva, que poderão ser ativados em caso de necessidade;
A reservação é realizada em duas caixas de água, situadas na área urbana, as caixas são
lavadas e higienizadas duas vez por ano;
A Corsan realiza análises bacteriológicas de controle uma vez por mês e análises físicoquímicas uma vez por ano e disponibiliza a Vigilância Sanitária Municipal as informações para o
SISAGUA;
A Vigilância Sanitária Municipal realiza coleta de amostras de três pontos na rede de
distribuição por mês, e envia as amostras para o Laboratório da 9ª Coordenadoria Regional de
Saúde, os resultados das análises são alimentados no SISAGUA.
Área Rural
O abastecimento é realizado através de Solução Alternativa Coletiva – SAC, que são
administradas pelas associações locais, nas comunidades, em parceria com a Prefeitura Municipal
que auxilia pagando pelo serviço de tratamento de água e manutenção nas redes, reservatórios e
captação;
A captação é realizada em 35 poços subterrâneos, situados nas comunidades do interior do
município;
A reservação é realizada em caixas de água em cada SAC, com volume de acordo com a
necessidade local, as caixas são lavadas e higienizadas duas vez por ano;
Cada SAC possui um sistema de tratamento de água, através de cloração, conforme previsto
na legislação vigente;
A empresa contratada para realizar o tratamento de água, também realiza análises
bacteriológicas de controle, uma vez por mês disponibiliza a Vigilância Sanitária Municipal as
informações para o SISAGUA;
A Vigilância Sanitária Municipal realiza coleta de amostras de cada SAC uma vez por ano, e
envia as amostras para o Laboratório da 9ª Coordenadoria Regional de Saúde, os resultados das
análises são alimentados no SISAGUA.
Esgotamento Sanitário
O Município de Fortaleza dos Valos não possui rede de coleta de esgotos, sendo utilizado nas
residências o tratamento individual dos dejetos. A partir do ano de 2014, com a aprovação da Lei
Municipal nº 1.586/2014 e implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico, passou a ser
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obrigatória a instalação, em obras novas do sistema completo de Fossa > Filtro > Sumidouro, nos
imóveis antigos, ainda é utilizado o sistema de fossas rudimentares (Poço Negro).
Há em diversos pontos da cidade, instalações clandestinas de esgotos despejados direto na
rede de drenagem, essas situações, quando identificadas são atendidas pela fiscalização municipal,
visando eliminar o despejo de esgotos não tratados.
Drenagem Pluvial
Área Urbana
O município possui sistema de drenagem pluvial composta por sistema de tubulações e
sarjetas, a manutenção é realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Transito;
Anualmente são executados projetos de ampliação das redes, conforme pavimentação de
novas ruas;
Há registro histórico de um ponto na rede onde houve alagamento de uma residência, o local é
monitorado pela defesa civil, em casos de chuvas torrenciais;
Não há registro de enchentes nos cursos hídricos que passam pela área urbana;
Há pontos de despejo de esgoto de forma clandestina na rede de drenagem pluvial, quando
identificados estes locais, a fiscalização atua, visando eliminar esses pontos de poluição e protege os
cursos hídricos do município.
Área Rural
O sistema de drenagem da área rural é composto por sarjetas, bueiros, pontes e pontilhões;
Não há registro de alagamentos ou enchentes que atinjam residências na área rural;
A manutenção do sistema é realizado pela Secretaria Municipal de Obras e Transito.

Coleta e Destinação do Lixo
Resíduos Sólidos Domésticos
Área Urbana: A coleta porta a porta por empresa terceirizada, três vezes na semana,
atendendo toda área urbana. Após a coleta, a destinação é realizada em Aterro Sanitário,
devidamente licenciado. A coleta seletiva está totalmente implantada no município. Não há
cooperativas de catadores organizados.
Área Rural: A coleta é realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Transito, com
caminhão do município em pontos definidos nas comunidades, uma vez na semana. Os resíduos
coletados são enviados ao Aterro Sanitário, juntamente com resíduos urbanos.
Resíduos Sólidos de Saúde
Os geradores, público e privados, enviam os resíduos para uma empresa especializada, que
realiza a incineração e destinação dos resíduos em aterro devidamente licenciado para este fim.
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Resíduos da Logística Reversa
Pneus: devem ser devolvidos no local de compra, para retorno ao fabricante, em alguns casos
a logística reversa ainda não funciona adequadamente, neste caso, o município realiza eventuais
coletas e envio para recicladores conveniada na Associação Nacional de Industrias de Pneumáticos
– ANIP, para reciclagem.
Lâmpadas, pilhas e baterias: A população é orientada através de atividades de educação
ambiental, a devolver estes materiais ao local de compra.
Medicamentos vencidos: são devolvidos no local de compra, e ainda está disponível na
unidade básica de saúde um ponto de coleta para que a população descarte adequadamente estes
resíduos, a destinação é realizada por empresa licenciada para tratamento e destinação final de RSS.
Eletroeletrônicos: devem ser devolvidos ao local de compra, além disso, o município
disponibiliza um Eco Ponto Municipal, que recebe esses materiais e encaminha para
descaracterização e reciclagem de material periodicamente.
Embalagens de Agrotóxicos: os geradores realizam a devolução das embalagens,
devidamente tratadas e condicionadas (triplicelavadas e furadas), são enviadas para reciclagem,
conforme previsto na licença ambiental. As empresas que realizam a venda destes produtos
participam do retorno, conforme previsto na licença ambiental.
Resíduos de Poda, Varrição e Construção Civil
Não há empresas localizadas no município que prestem este serviço. Cada gerador da
destinação aos resíduos gerados.
Resíduos Industriais
São destinados pelo gerador, de acordo com a atividade industrial e PGRSS aprovado no
licenciamento ambiental.
Rede Elétrica
Conforme pesquisa junto à população constatou-se que 100% das famílias residentes no
município possuem acesso à energia elétrica a qual é fornecida pela Cooperativa de Eletrificação
Rural LTDA COPREL e pela Empresa Rio Grande Energia – RGE.
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DIAGNÓSTICO DA SAÚDE MUNICIPAL
Análise da situação de saúde do município
A Saúde do Município de Fortaleza dos Valos é realizada através de convênio com o SUS –
Sistema Único de Saúde, também atende usuários que possuem convenio com UNIMED, IPE e
COMAJA, o serviço de saúde é acompanhamento e fiscalizado através dos integrantes do Conselho
Municipal de Saúde.
A Secretária Municipal de Saúde possui os seguintes patrimônios móveis para efetivação de
serviços na área da saúde: Uma Van, duas Ambulância, uma Fiat Toro, uma Spin, um Onix e uma
Unidade Móvel.
Dentre os Programas de Prevenção, destacamos os ESFs – Estratégia da Saúde da Família
com 100% de cobertura e atendimento de equipes multiprofissionais.
A Secretaria de Saúde desenvolve trabalhos na busca de maior conscientização da população,
realizando: Campanha de: Vacinação, Saúde Bucal, Prevenção do Câncer de Mama, do Colo
Uterino, de Próstata, Combate ao álcool e drogas e IST. Além disso, trabalha em grupos
preventivos, para acompanhamento a diabéticos, hipertensos, gestantes e idosos.
Nosso município conta com 06 unidades básicas de saúde (duas na cidade e quatro no
interior), e um hospital municipal.

Nascidos Vivos por Ano
2017
2018
2019
2020
47
46
57
42
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Ano
2017
2018
2019
2020

Tipo De Parto
Cesárea
Normal
28
1
22
1
24
2
20
4

Total
29
23
26
24

Principais Causas de Internação
Doença – CID – 10
2017
Algumas doenças Infecciosas e Parasitárias
5
Neoplasias (Tumores)
41
Doenças Sangue/Orgãos/Hemat. Transt. Imunitár
1
Doenças Endócrinas Nutricionais e metabólicas
7
Transtornos Mentais e Comportamentais
22
Doenças do sistema Nervoso
3
Doenças do Olho e Anexos
4
Doenças do Ouvido e da Apófise Mastoide
0
Doenças do Aparelho Circulatório
31
Doenças do Aparelho Respiratório
38
Doenças do Aparelho Digestivo
44
Doenças de Pele e de Tecido Cutâneo
7
Doenças Cis. Osteomuscular e Tecido Conjuntivo
7
Doenças do Aparelho Geniturinário
15
Gravidez/ Parto e Puerpério
9
Algumas Afec. Originadas no Período Perinatal
2
Malformaçãoes Congênitas Cromossomaticas
3
Sint. Sinais e Achados anormal ex. clinico e laboratorial 2
Lesões enven e alg. Out. conq. Causas externas
31
Causas Externas de Morbidade/Mortaledade
0

Doença
Coqueluche
Difteria
Hanseníase
Hantavirose
Leptospirose
Malária
Meningite
Total

Doenças Infectocontagiosas
2017
0
0
0
0
1
0
0
1

2018
20
27
0
7
8
5
3
0
34
38
37
5
16
17
7
3
1
4
39
0

2019
19
32
0
12
18
11
2
1
38
41
48
4
11
33
29
4
3
2
22
0

2018
0
0
0
1
0
1
2

2020
22
35
1
10
5
10
0
0
26
24
35
2
8
18
17
0
1
0
19
0

2019
0
0
0
1
0
0
1

2020
0
0
0
0
0
0
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Hepatite A
Hepatite B
Hepatite C
Hepatite B + C
Total

Hepatites Virais
2017
2018
0
0
0
0
1
1
1
1

0
1
0
1

AIDS
2017
2018
1
0
2
0
3
0
0
0

2
0
2
0

Sexo Masculino
Sexo Feminino
Total
Transmissão
Vertical
Fonte: http://indicadores.aids.gov.br/

Tuberculose
2017
2018
Sexo Masculino
0
0
Sexo Feminino
0
0
Total
0
0
Taxa por 100 mil 0
0
hab.

2019

2020
0
1
0
1

2019

2019
0
0
0
0

Sífilis
2017
2018
2019
Casos
0
0
0
Fonte: http://indicadoressifilis.aids.gov.br/

2020
0
0
0
0

2020
1
0
0
0,000009

2020
2
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ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretário Municipal da
Saúde

Departamento
Hospitalar

Departamento de
Unidades Básicas
de Saúde

Diretor Clínico
Diretor da Unidade
Hospitalar

Aux. Limpeza
3
Aux. Lavanderia
1

Cozinheira
3

Médico 1

Administrador
1
Recepcionista
3
Vigilantes

Chefe de
Enfermagem 1

Enfermeira 1
Téc. de
Enfermagem
8
Nutricionista 1
Farmacêutica 1
Aux. Farmácia 1

Diretor de Unidades
Básicas de Saúde
Enfermeiras
do ESF 2

Médico 3,
sendo 2 do ESF

Téc. de
Enfermagem 5

Odontólogo 2

Servente 3

Aux. De
Odontologia 2,
sendo 1 do ESF

Aux. Técnico 2
Agentes
Comunitários de
Saúde 7

Chefe dos
Serviços de
Exames e Raio-X
1
Biomédica 1
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A SMS atualmente conta com 55 (cinquenta e cinco) servidores, de diversas formações e
funções, distribuídos entre SMS (Secretaria Municipal de Saúde), UB (Unidade Básica) localizado no
território municipal, formam o quadro de profissionais e trabalhadores da Secretária Municipal de
Saúde.
QUADRO DE SERVIDORES EXISTENTE
CARGO/FUNÇÃO
CARGA
HORÁRIA
40h
Secretario Municipal de Saúde
40h
Diretora da Unidade Básica
40h
Diretora do Departamento Hospitalar
40h
Médicos
20h
Médicos
32h
Médicos
40h
Enfermeiras
40h
Agente comunitário de Saúde
40h
Técnico em enfermagem
20h
Assistente Social
40h
Auxiliar técnico
40h
Servente
40h
Agente de Combate a Endemias
40h
Auxiliar de dentista
20h
Odontólogo
40h
Odontólogo
20h
Chefe de unidade Sanitária
40h
Farmacêutico
20h
Nutricionista
20h
Psicóloga
40h
Motorista
40h
Zelador
40h
Fiscal Sanitário
40h
Auxiliar de Farmácia
20h
Biomédica
20h
Fisioterapeuta
TOTAL

QUANTIDADE
01
01
01
01
01
01
03
07
05
02
02
03
02
02
01
01
04
01
01
01
05
03
01
02
01
02
55

ATENÇÃO BÁSICA
As ações e serviços de saúde voltados para atenção básica no município de Fortaleza dos
Valos são concentrados em 01 Unidade Básica de Saúde (UBS) no centro do município, 01 Unidade
Básica de Saúde (UBS) no bairro morada do sol e 04 UBS na zona rural. O horário de
funcionamento das UBS da cidade é dividido em dois turnos: no período da manhã das 07h45min às
12h00min; no período da tarde das 13h30min às 17h15min; E o horário de funcionamento da UBS
do interior é apenas em um turno, no período da manhã das 07h45min às 12h00min;
Em relações a estruturas físicas o município disponibiliza de uma Unidade Básica estruturada
na sede do município e mais quatro unidades em localidades do interior possuem uma unidade
móvel para atender as demais localidades, um hospital municipal na sede do município, todos com
profissionais e equipamentos, conforme quadro a seguir.
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Unidades na área Urbana:
Unidade Básica de Saúde Cândido Gomes da Silva
Localização: na sede do Município, Rua Oito de Dezembro, n° 102, Centro
Horário de atendimento: 07h45min h às 12h00minhrs, 13h30min às 17h15min
Equipamentos e estruturas: 1 consultórios médicos, 1 consultórios de enfermagem, 1 sala de
ambulatório (triagem e curativos), 1 sala de administração, 1 farmácia, 1 consultório
odontológico, 1 sala de vacinação, 1 sala de recepção, 1 almoxarifado, 1 cozinha e 1 lavanderia.
Unidade Básica de Saúde Morada do Sol
Localização: na sede do Município, Rua Rosa, s/n°, Bairro Morada do Sol
Horário de atendimento: 07h45min h às 12h00minhrs, 13h30min às 17h15min
Equipamentos e estruturas: 2 consultórios médicos, 1 consultórios de enfermagem, 1 sala de
curativos, 1 sala de administração, 1 consultório odontológico, 1 sala de recepção, 1
almoxarifado, 1 sala de triagem, 1 sala de reunião, 1 cozinha, 1 lavanderia, 1 sala de observação e
procedimentos, 5 banheiros, 1 sala de esterilização/expurgo.
Unidade Móvel
Localização: a unidade móvel se desloca pelas localidades do interior nas quais não possui posto
de saúde
Horário de atendimento: divulgado no começo de cada mês os horários de atendimentos os
quais são comunicados aos usuários do interior pelos agentes de saúde
Equipamentos e estruturas: 1 consultório médico, 1 sala de enfermagem, 1 gabinete
odontológico, 1 agentes de saúde
Quadro pessoal: uma enfermeira, uma técnica em enfermagem, um médico, um motorista.

Unidades na área Rural:
Unidade Esquina Gaúcha
Localização: no interior do Município, na localidade de Esquina Gaúcha
Horário de atendimento: 08h às 12h
Equipamentos e estruturas: 1 consultório médico, 1 sala de enfermagem, 1 sala de recepção, 1
gabinete odontológico
Quadro pessoal: 1 agentes de saúde, 1 Técnica em enfermagem
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Fazenda Colorado
Localização: no interior do Município, na localidade de Fazenda Colorado
Horário de atendimento: 08h às 12h
Equipamentos e estruturas: 1 consultório médico, 2 sala de enfermagem, 1 sala de recepção, 1
gabinete odontológico
Quadro pessoal: 1 agentes de saúde, 1 técnica em enfermagem
Unidade Rincão dos Valos - Socorro
Localização: no interior do Município, na localidade de Rincão dos Valos
Horário de atendimento: 08h às 12h
Equipamentos e estruturas: 1 consultório médico, 1 sala de enfermagem, 1 sala de recepção, 1
gabinete odontológico
Quadro pessoal: 1 agentes de saúde, 1 técnica em enfermagem
Unidade Rincão dos Valos II
Localização: no interior do Município, na localidade de Rincão dos Valos
Horário de atendimento: 08h às 12h
Equipamentos e estruturas: 1 consultório médico, 1 sala de enfermagem, 1 sala de recepção, 1
gabinete odontológico
Quadro pessoal: 1 agentes de saúde, 1 Técnica em Enfermagem

Hospital Municipal Bom Pastor – Associação Fortalezense Bom Pastor
Hospital Municipal Bom Pastor – Associação Fortalezense Bom Pastor
Localização: na sede do Município, Rua Facco, n° 853, Centro
Horário de atendimento: 24 horas
Equipamentos e estruturas: Recepção, 2 consultório médico, 1 sala de triagem, 1 consultório
para psicóloga, 1 sala de Pronto Socorro, 1 sala vermelha, 2 sala de observação, 1 sala para
exames ginecológicos, 1 sala para realização de ECG, 1 sala de ultrassom, 1 sala para realização
de pequenos procedimentos, 1 sala para coleta de exames laboratoriais, 1 sala para realização de
RX, , 1 farmácia interna, 06 banheiros, 1 posto de enfermagem e médico, 26 leitos hospitalares, 1
sala de esterilização, 2 salas de depósito para material de limpeza, 1 sala de rouparia, 1 expurgo, 2
salas de lavanderia, 1 copa, 1 almoxarifado, 1 vestiário, 1 refeitório, 1 sala de curativos, 3 salas
do setor administrativo.
Capacidade de atendimento: 26 leitos
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÂNDIDO GOMES DA SILVA – CENTRO
Na Unidade Básica de Saúde Cândido Gomes da Silva é constituída por equipes
multiprofissionais que atuam de forma transdisciplinar dispõe para a população os seguintes
profissionais em suas devidas unidades, conforme quadro abaixo:
Profissional

Quantidade

Carga Horaria

Diretor da UBS

01

40h

Médico Clinica Geral

01

40h

Odontólogo

01

40h

Nutricionista

01

20h

Enfermeira da Vigilância em Saúde

01

40h

Téc. Enfermagem/Vacinadora

02

40h

Téc. Enfermagem

01

40h

Enfermeira ESF

01

40h

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – MORADA DO SOL
Na Unidade Básica de Saúde Morada do Sol é constituída por equipes multiprofissionais que
atuam de forma transdisciplinar dispõe para a população os seguintes profissionais em suas devidas
unidades, conforme quadro abaixo:
Profissional

Quantidade

Carga Horaria

Diretor da UBS

01

40h

Médico Clinica Geral

01

20h

Médico Mais Médicos

01

32h

Odontólogo

01

20h

Enfermeira/Coord. Programas ESF

01

40h

Vigilância Sanitária e Endemias

03

40h

Tec. Enfermagem

02

40h

Aux. Saúde Bucal

01

40h

HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR - ASSOCIAÇÃO FORTALEZENSE BOM
PASTOR
Na Associação Fortalezense Bom Pastor é constituída por equipes multiprofissionais que
atuam de forma transdisciplinar dispõe para a população os seguintes profissionais em suas devidas
unidades, conforme quadro abaixo:

27

Profissional

Quantidade

01
Administradora
01
Farmacêutica
01
Aux. Farmácia
01
Nutricionista
01
Téc. Radiologia
01
Biomédica
03
Recepcionista
3
Cozinheira
3
Aux. Limpeza
1
Aux. Lavanderia
08
Téc. Enfermagem
02
Enfermeira
01
Médico Clinica Geral *
* Existem outros Médicos de empresa terceirizada.

Carga
Horaria
40h
25h
25h
25h
25h
25h
12h x 36h
36h
36h
36h
12h x 36h
12h x 36h
20h

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)


Estratégia Saúde da Família/ Saúde Bucal Urbana:

Conta com uma equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) Urbana com Saúde Bucal,
tendo como Unidade de referencia a UBS da sede do município, está equipe é formada pelos
seguintes profissionais:
Profissional
Médico Clínico Geral (Programa mais médicos).
Médico clínico geral
Enfermeira
Téc. Enfermagem
Odontólogo
Auxiliar de consultório dentário (ACD)
Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

Quantidade
01
01
02
01
01
01
04

Carga
Horaria
32h
20h
40h
40h
20h
40h
40h

Essa equipe do ESF contribui para o estabelecimento de vínculos e a criação de laços de
compromisso e de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população de Fortaleza
dos Valos, como também reorganiza o processo de trabalho em saúde na UBS proporcionando
ações intersetoriais de promoção, prevenção e atenção à saúde.


Estratégia Saúde da Família Rural:

Também conta com uma equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) Rural tendo como
Unidade de referencia a UBS da sede do município e este segue um cronograma de atendimentos
nas UBS do interior: Terça-feira em Fazenda Colorado, Quarta-feira em Esquina Gaúcha, Quintafeira Rincão dos Valos e nas Sexta-feira com a Unidade Móvel que atende nas comunidades onde
não tem UBS (Quilombolas da Costaneira, Santa Terezinha, Portão, Portão dos Librelotto, Nova
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Santa Clara e Sede Vitória), e Ponto Médico na Comunidade Quilombola Capão dos Lopes, esta
equipe é formada pelos seguintes profissionais:
Profissional

Quantidade

Carga Horaria

Médico clínico geral (Programa mais médicos para o Brasil)

01

40h

Enfermeira

01

40h

Téc. Enfermagem

01

40h

Odontólogo

01

40h

Aux. Saúde Bucal

01

40h

Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

03

40h

Essa equipe do ESF também contribui para o estabelecimento de vínculos e a criação de
laços de compromisso e de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população de
Fortaleza dos Valos, como também reorganiza o processo de trabalho em saúde na UBS
proporcionando ações intersetoriais de promoção, prevenção e atenção à saúde.
Serviços oferecidos pelas equipes de ESFs:


Testes rápidos de gravidez, sífilis HIV e Hepatites Virais: As equipes dos ESFs

disponibiliza a todas as mulheres sintomáticas Teste Rápido de Gravidez. Esse exame permite
diagnóstico ágil e possibilita que a mulher comece o pré-natal assim que a gravidez seja
confirmada. Também são disponibilizados testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites virais a toda a
população.


Grupos de educação em saúde: A educação em saúde pode ser considerada uma

das principais ações de promoção da saúde, pois a mesma revela-se de suma importância tanto na
prevenção e reabilitação de doenças, além de despertar a cidadania, responsabilidade pessoal e
social relacionada à saúde, como também a formação de multiplicadores e cuidadores. Os grupos de
Educação em Saúde voltados principalmente para as pessoas portadoras de doenças crônicas
acontecem mensalmente, contemplando todas as comunidades da zona rural e urbana do município.
Também são realizados os grupos de gestantes mensalmente onde são abordados vários assuntos e
duvidas das gestantes.


Consulta Purericultura: A população infantil conta com o cuidado prestado pela

enfermagem, através das consultas de enfermagem, que acompanham seu crescimento e
desenvolvimento, vacinas, alimentação...


Coleta de citopatológico: são realizadas coletas semanalmente e no interior segue

um cronograma organizado pela equipe.


Campanha Outubro Rosa: São realizadas coletas de citopatológicos, agendamento

de mamografia, testes rápidos, atualização de carteirinha de vacinas, palestras, questionário de
consumo alimentar do E-SUS e SISVAN, avaliação nutricional e coletas de exames laboratoriais.
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Durante a campanha são realizados horários diferenciados para abranger toda a população feminina,
facilitar o acesso das mulheres que trabalham, para poder aumentar os índices de exames
citopatológicos do colo de útero.


Campanha Novembro Azul: São realizadas campanhas de PSA, testes rápidos,

atualização de carteirinha de vacinas e palestras. Durante a campanha são realizados horários
diferenciados para abranger toda a população masculina, facilitar o acesso dos homens que
trabalham.


Acompanhamento com a nutricionista: Avaliação e acompanhamento nutricional

de todas as idades conforme a necessidade, atua na UBS ou a domicílio promovendo saúde e
qualidade de vida. A nutricionista também atua em estratégias de prevenção de doenças com ações
multiprofissionais (dentre elas os grupos de saúde). Os dados são registrados no E-SUS e SISVAN
(Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional). A nutricionista também atua no Programa Bolsa
Família e PSE (Programa de Saúde na Escola).


Sorrindo para o futuro: A Odontóloga desenvolve um trabalho bem importante de

escovação supervisionada e aplicação de flúor nas escolas. Esse trabalho visa sensibilizar os alunos
desde as séries inicias sobre as maneiras corretas de escovar os dentes, uso do fio dental e outros,
assim prevenir possíveis futuros processos de cárie e manter, restaurações previníveis e
desnecessárias e uma boa higiene bucal.


Brasil Sorridente: para fornecer próteses dentárias à população com indicação

Médica/Odontológica.


PSE – Programa Saúde na Escola: Os adolescentes do município são assistidos

principalmente por meio do Programa Saúde e Prevenção nas Escolas. As ações são orientadas pelo
Grupo de Trabalho Municipal (GTM/SPE), dentre esses se podem destacar a Semana de Saúde na
Escola. Na qual são realizadas diversas ações de educação em saúde, envolvendo áreas como
nutrição, saúde bucal, dependência química, saúde sexual e reprodutivo, Infecções Sexualidade
Transmissíveis, entre outros. Também é realizada atividades de acompanhamento do peso e altura
pela nutricionista.
 Rede Bem Cuidar: Está sendo implantada a rede bem cuidar em nosso município, na UBS
Morada do Sol, A Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS) é um dos componentes do Programa Estadual de
Incentivos para Atenção Primária à Saúde (PIAPS). O intuito do projeto é incentivar a melhoria e o
fortalecimento dos serviços de Atenção Primária à Saúde oferecida à população, consolidando seus
atributos. Nesta perspectiva, o primeiro ciclo da RBC/RC tem como foco induzir a melhoria das
práticas de saúde e o cuidado para o envelhecimento saudável, sendo dedicado às ações de
qualificação da assistência às pessoas idosas e assim contribuir na melhoria da qualidade de vida da
população gaúcha em todas as idades.
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Saúde da Mulher: Na área da saúde da mulher são desenvolvidas diversas ações

envolvendo todos os profissionais da UBS. A equipe conta com um médico gineco/obstetra que
atende no município 04 horas e responde pelos atendimentos especializados ao público feminino,
acompanha as gestantes no pré-natal, parto e puerpério.
Em relação à prevenção do câncer de colo do útero, o município realizava campanhas para
coleta de material. As campanhas eram organizadas a partir de um cronograma.
O município garante exames de mamografia a todas as mulheres acima de 40 anos,
complementados por meio dos convênios. As realizações desses exames superam as orientações do
Ministério da Saúde que orienta os exames de mamografia a partir dos 50 anos de idade.


Agentes Comunitários de Saúde: A atuação dos ACS é de fundamental importância

na articulação das ações promovidas pela atenção básica. Os ACS realizam a Vista Domiciliar ao
RN assim que chegam a sua residência, para reforçar as orientações sobre os cuidados com o RN,
sobre a importância de comparecer na UBS nessa primeira semana de vida para realizar o teste do
pezinho, vacinas, consulta de puericultura, consulta de puerpério precoce, avaliar condições do
ambiente familiar para a recepção do novo integrante da família, identificar fatores de risco para a
mãe e o bebê, entre outros e comunicar a equipe sobre possíveis intervenções. Caso necessário, a
equipe também é solicitada a realizar Visitas Domiciliares a estas famílias, reforçando temas como
amamentação exclusiva cuidados puerperais e neonatais, entre outros.
Os Agentes Comunitários de Saúde também desempenham um papel fundamental na
assistência ao portador de doença crônica, como também a população idosa. Eles acompanham o
cotidiano das famílias, a inserção destes no seu contexto histórico e cultural, observam informações
importantes para a continuidade do cuidado, trazem para a discussão em equipe dos casos
importantes da sua comunidade, enfim garantem um cuidado qualificado e humanizado pela equipe
com ampliação do olhar além dos horizontes acerca da doença dos usuários.
O nosso município é composto por um total de:
Profissional

Quantidade

Agente Comunitário de Saúde/Urbano
Agente Comunitário de Saúde/Rural

04
03

Carga
Horaria
40h
40h

 NAAB – Núcleo de apoio de atenção básica:
A Equipe tem como objetivo inserir as ações de saúde mental a rede de atenção básica de
modo a articular o trabalho em rede a partir das demandas identificadas em conjunto com as ESFs,
bem como seu acolhimento, vinculo e acompanhamento visando a promoção da saúde. As
atividades realizadas são: oficina de artesanato no interior e cidade, grupos de saúde mental interior
e cidade, oficina de MMA para crianças e adolescentes no turno inverso a escola, oficina de Taekwon-do para crianças e adolescentes no turno inverso a escola.
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Profissional
Assistente Social
Artesã
Professor de Artes Marciais (Taekwon-do e MMA)

Quantidade
01
01
01

Carga
Horaria
20h
32h
08h

 CAPS (Centro atendimento psicossocial)
Centro de atendimento psicossocial é regional o qual é atendido no município de Boa Vista
do Cadeado em torno de 05 pacientes mensais o acesso é através da equipe de saúde mental.
 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA:
A Farmácia Municipal está alocada também na UBS, sendo composta por:
Profissional
Farmacêutico
Téc. em Farmácia

Quantidade
01
02

Carga
Horaria
40h
40h

A assistência farmacêutica é definida com o conjunto de ações voltadas à promoção,
proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como
insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional (BRASIL, 2004). Com o objetivo de
contribuir na melhoria da qualidade de vida da população, a esfera municipal de saúde proporciona
à população os serviços da Farmácia Básica, a qual é localizada, projetada e dimensionada com
infraestrutura compatível com as atividades desenvolvidas, fazendo parte da estrutura física da
Unidade Básica de Saúde.
Enquanto parte integrante das políticas de saúde, a assistência farmacêutica faz parte da
estrutura organizacional formal da Secretaria Municipal de Saúde, com definições claras das
competências e níveis hierárquicos.
A Farmácia Básica oferece uma lista de medicamentos padronizados, tendo como propósito
garantir a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso
da população àqueles medicamentos considerados essenciais. O processo de escolha de
medicamentos que compõe a Farmácia Básica é uma das principais estratégias para o atendimento
dos agravos da saúde da população no âmbito da atenção básica.
São selecionados, prioritariamente, aqueles constantes na RENAME (Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais) vigente e outros medicamentos solicitados pelos profissionais
prescritores para as principais doenças prevalentes no município, mas que não constam na
RENAME.
Além dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria
1555/2013) e outros selecionados que compõem a Farmácia Básica, também são recebidos e
encaminhados, os processos administrativos para a solicitação e fornecimento de medicamentos do
32

componente especializado e especial, de acordo com as Portarias 1554/2013 e SES/RS Nº
670/2010, respectivamente.
Atualmente a Farmácia Básica Municipal dispensa medicamentos sob critérios normativolegais, com a presença do profissional farmacêutico e técnica de farmácia todo o horário de
funcionamento. São dispensados medicamentos sujeitos ao controle especial e os demais
medicamentos, todos sujeitos a apresentação da receita médica, odontológica ou de enfermagem
atualizada e com validade de 6 meses
Como uma política transversal, a assistência farmacêutica desempenha um papel
fundamental na atenção básica, atuando de forma articulada com diferentes programas e
profissionais da área da saúde. Dessa forma, além das orientações sobre medicamentos e educação
em saúde fornecidas no momento da dispensação, são desempenhadas, juntamente com outros
profissionais da saúde, atividades educativas com grupos de pacientes diabéticos e hipertensos.
Mensalmente, são realizados encontros para monitorar a glicemia capilar e a pressão arterial,
a distribuição de medicamentos de uso contínuo para essas patologias e o desenvolvimento de
trabalhos sobre temas variados que venham a contribuir com a melhor qualidade de vida do
paciente e desenvolver a consciência coletiva do uso racional dos medicamentos.
METAS PARA 2022-2025
- Adequação da seleção de medicamentos, dando prioridade a escolha de medicamentos da
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME);
- Promover a revisão da relação de medicamentos disponíveis na farmácia básica;
- Elencar alguns medicamentos fitoterápicos apresentados na RENAME vigente na lista de
medicamentos disponíveis na farmácia básica e estimular o uso desses pelos profissionais
prescritos;
- Reorientação da Assistência Farmacêutica com o objetivo de agilizar a programação,
aquisição, distribuição e controle de estoque de medicamentos e insumos na Farmácia Básica;
- Garantia para o abastecimento eficaz dos medicamentos disponíveis na Farmácia Básica,
através da manutenção de sistema de controle de estoque informatizado e capacitação de recursos
humanos.
- Promoção do uso racional de medicamentos e ações de prevenção e cuidados com a saúde
do usuário através da abordagem individual e coletiva (campanhas educativas), especialmente para
pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabete Mellitus.
 EDUCAÇÃO PERMANENTE
A Portaria GM N.º 1.996 de 20 de setembro de 2008 define Educação Permanente como
aprendizagem no trabalho, onde o aprender e ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e
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ao trabalho, propondo que os processos de capacitação dos trabalhadores da área de saúde tomem
como referência as necessidades de saúde das pessoas e do controle social em saúde, intencionando
a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho.
É composto por dois funcionários da secretaria municipal de saúde os quais compõe
juntamente com a equipe da coordenadoria de saúde.
Ações para 2022-2025:
 Curso de Auxiliar bucal odontológico;
 Curso de capacitação de saúde mental;
 Curso de cuidador para idoso;
O Telesaúde/RS é uma estratégia de qualificação dos profissionais da Estratégia Saúde da
família (ESF) por meio da oferta de tele consultorias sobre casos clínicos, processo de trabalho,
educação em saúde, planejamento, monitoramento e avaliação de ações em Atenção Primária à
Saúde (APS). É dirigido a todos os profissionais que fazem parte da equipe de Saúde da Família –
médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos de enfermagem, técnicos e auxiliares em saúde bucal,
agentes comunitários de saúde – e aos demais profissionais que fazem parte das equipes de atenção
primária.
Responde às solicitações de tele consultoria de forma assíncronas (por meio de textos
curtos) ou síncronas (por meio de web conferências) através da Plataforma de Telesaúde, oferece
também ações de educação permanente como cursos, web palestras, web conferências de
acompanhamento e com a produção de Segundas Opiniões Formativas (SOF).
Objetivo principal em todas estas ações é qualificar o trabalho das equipes de atenção
primária à saúde, fortalecendo os atributos da APS: acesso de primeiro contato, longitudinalidade,
coordenação, integralidade, orientação familiar e comunitária. Todas estas atividades são orientadas
pelos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), pelos atributos da APS e pela melhor e mais
atual evidência científica disponível adequada à prática da atenção primária.
Para 2022-2025 pretende-se continuar promovendo cursos e eventos de capacitação e
qualificação para os funcionários, bem como estimulá-los a participar destes e de outros
promovidos pelas diversas entidades, facilitando a acesso, pela disponibilização de horários e ajuda
de custo, quando necessário e possível.
A Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza dos Valos conta com um ponto do Telesaúde
implantado.
Grande parte da equipe Multiprofissional da unidade básica de saúde de Fortaleza dos Valos
possui curso de capacitação para utilização do Telesaúde e utiliza o serviço quando necessário para
suprir suas necessidades profissionais e também é ferramenta para a educação permanente em saúde
da UBS.
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REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Através da portaria n° 1.863/GM de 29 de setembro de 2003 o Ministério da Saúde lançou a
Política nacional de Urgência e Emergência com o intuito de estruturar e organizar a rede de
Urgência e Emergência no Brasil.
Hoje no município de Fortaleza dos Valos a atenção primária é constituída pelas UBS
(Unidades Básicas de Saúde), e Equipes de nível secundário é composto pelo Pronto Atendimento
localizado junto ao Hospital Municipal Bom Pastor.
A unidade de Pronto Atendimento Médico funciona no Hospital Municipal Bom Pastor com
um grupo de médicos, técnicos de enfermagem, auxiliar técnico, recepcionistas, vigilantes e
enfermeiras, atendendo a população.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
O Serviço de Vigilância em Saúde no município de Fortaleza dos Valos é composta de
quatro Vigilâncias, conforme figura abaixo:

EQUIPE
Profissional

Quantidade

Fiscal Sanitário – Vigilância Sanitária;

01

Carga
Horaria
40h

Agente de Endemias – Vigilância em Saúde Ambiental

02

40h

Enfermeiro (a) – Vigilância em Saúde do trabalhador;
Vigilância Epidemiológica; Coordenador da Vigilância em
Saúde
Tec. Enfermagem – Vigilância em Saúde do trabalhador;
Vigilância Epidemiológica;

02

40h

01

40h

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
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O serviço de Epidemiologia de Fortaleza dos Valos, conta com uma Sala de Vacinas,
equipada com computador contendo o SIPNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de
Informação), Sinan (Sistema Nacional de Agravos de Notificações), com acesso a Internet, uma
vacinadora exclusiva para Sala de Vacinas, onde se ofertam todas as vacinas do Calendário Básico
de Vacinas e uma Enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica.
Todas as campanhas previstas pelo Ministério da Saúde são realizadas e as metas são
alcançadas.
Todas as doenças de notificação compulsória são notificadas e investigadas conforme
sistema de notificações e todos os casos de doenças são orientados de forma para que não haja
propagação das doenças. Conta-se também com o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) que orientam as famílias em relação às doenças, encaminham os casos para consultas e
diagnóstico e também para realização das notificações.
A Vigilância Epidemiológica do município trabalha com os Programas de Prevenção do
Ministério da Saúde, utilizam folders, informativos, palestras nas escolas, realizam troca das
carteiras de Vacinação dos adolescentes e orientações a cerca das doenças.
Todos os profissionais da Unidade Básica de Saúde são informados a respeito de doenças e
de suas notificações, para que, quando da ocorrência de casos, estes possam ser informados a
Vigilância Epidemiológica e serem tomadas suas devidas providências.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
A equipe de vigilância sanitária realiza varias atividades dentre elas:


Alimentos: Cadastro, inspeção e fiscalização de todos os estabelecimentos e serviços

de alimentação: bares, restaurantes, lancherias, supermercados, minimercados, preparação de
viandas, tele-entregas, comércio ambulante, açougues, lojas de conveniência, padarias, confeitarias,
refeitórios escolares e/industriais, feiras, fruteiras, locais de festas e outros locais onde se realize
venda ou manipulação de alimentos e/ou bebidas.


Serviços De Saúde E De Interesse Em Saúde: Cadastro, inspeção e fiscalização de

todos os estabelecimentos e serviços de saúde e de interesse em saúde: Consultórios/clínicas
odontológicas, médicas, clínicas de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, drogarias, farmácias,
clinicas veterinárias, farmácias veterinárias, estéticas, tatuadores, massagistas/massoterapeutas,
salões de beleza, cabeleireiros, barbearias, postos de coleta e atividades que possuam capacidade de
interferir na saúde humana.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL
A equipe de vigilância ambiental realiza varias atividades dentre elas:


CONTROLE DA DENGUE: Visitas, elaboração de relatórios e monitoramento de

Pontos de Armadilha (PA): visita semanal, coleta de amostras e elaboração de relatório de Campo e
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orientação dos responsáveis pelos PEs sobre ações de controle de vetores. Total de 7 (sete) PEs
ativos em zona urbana.
Realizar Levantamento de Índice total em zona urbana anual. Delimitação de Foco e
Tratamento em caso de identificação de focos do mosquito. Período que antecede o verão, com
mutirão de mobilização da população, comércio e escolas, visando identificar possíveis criadouros
em todas as residências de zona urbana, e atualizando o cadastro de domicílios.


CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS: Visitas, elaboração de relatórios e

monitoramento de Pontos de Informação de Triatomíneos (PIT): visita mensal, coleta de amostras e
envio para análise no Laboratório Regional (9ª CRS), elaboração de relatório de Campo e
comunicação eficiente com a comunidade, informando sobre as características dos vetores, e
solicitando a entrega dos insetos encontrados nos PITs. Total de 5 (cinco) PITs instalados em zona
urbana e rural.


CONTROLE DE SIMULÍDEOS: Elaborar plano de controle de simulídeos,

conforme orientações da 9ª Coordenadoria Regional de Saúde.
Envio para análise no Laboratório Regional (9ª CRS), elaboração de relatório de Campo e
manutenção das PAs em condições adequadas para monitoramento. Total de 7 (sete) PAs instaladas
em zona urbana.
Visitas, elaboração de relatórios e monitoramento de Pontos Estratégicos (PE): visita
quinzenal, coleta de amostras e envio para análise no Laboratório Regional (9ª CRS),


CONTROLE DE PRAGAS URBANAS: Exigência da desintetização e desratização

de estabelecimentos onde se manipulem alimentos, medicamentos e serviços de saúde;
Desinsetização e desratização semestral nas redes de drenagem pluvial da zona urbana; Elaboração
e aplicação do Plano Municipal de Saneamento Básico, visando diminuir a existência de esgoto
clandestino na Rede de Drenagem pluvial;


CONTROLE DA RAIVA: Notificação e monitoramento de animais envolvidos em

ataques; Campanhas em conjunto com a Inspetoria Veterinária/ Secretaria de Agricultura de
controle da população de morcegos hematófagos, cães e gatos; Elaboração de campanhas de
esterilização e vacinação contra a raiva em cães e gatos, e atividades educativas, visado diminuir a
população desses animais.


ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO: Atualizar cadastro de Sistemas de

Abastecimento de Água (SAA), Soluções Alternativas Coletivas (SAC) e Soluções Alternativas
Individuais (SAI), identificando pontos de captação ativos e formas de tratamento. Manter cadastro
e resultados de análises no SISAGUA atualizados.
Realizar amostras mensais, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre,
flúor e turbidez em todos os Sistemas ativos no município (SAA, SAC e SAI).
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
Conforme Lei n° 8.080/90: “Conjunto de atividades que se destina, através das ações de
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção 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” (BRASIL,1990a).
Principais funções:
 Atividade conjunta com Vigilância Epidemiológica e Sanitária, identificando riscos nos
ambientes de trabalho;
 Preenchimento da RINA (Relatório Individual de Notificação de Agravo;
 Vigilância e fiscalização em ambientes de trabalho;
 Atividades de educação em saúde;
Qualidade dos serviços de Saúde

Por fim esse foi apenas um resumo das ações e serviços ofertados pela UBS de Fortaleza dos
Valos, cabe salientar que esses são constantemente acrescentados ou excluídos conforme a demanda
e a necessidade da população. Pois se tem por definição de atenção básica um conjunto de ações de
saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção e proteção da saúde, prevenção de
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde de toda a população do
município.
As ações e serviços são reflexos de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigida a populações de territórios bem
delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente
no território em que vivem essas populações. Como também utiliza tecnologias de elevada
complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior freqüência e
relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde.
Orienta-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade e coordenação do cuidado, vínculo e
continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, eqüidade, e participação social.
(Brasil, 2006).
É importante a garantia de serviços de qualidade, em tempo adequado ao atendimento das
necessidades de saúde, isto vem através de um planejamento para aprimorar a política de atenção
básica e atenção especializada.
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
A criação do Conselho Municipal de Saúde teve seu início datado em 14 de agosto de 1991,
regido pela Lei Municipal nº 360/91.
O Conselho Municipal de Saúde é um órgão deliberativo e paritário, colegiado com
representantes da população, governo, e prestadores de serviços, profissionais de saúde e entidades
de saúde, sendo composto no total por 24 conselheiros estes distribuídos em: 12 representantes dos
usuários da saúde e (comunidade), 12 representantes do governo, profissionais de saúde,
prestadores de serviços. (ver lei 491/93)
O Conselho Municipal de Saúde tem como atividade afim, assessorar a administração com
orientações, participar e aprovar processo de planejamento, interpretações, formulação e controle
das políticas de saúde públicas. É de sua competência a fiscalização das execuções das ações de
saúde. .
As reuniões são realizadas mensalmente, realizadas na última quinta-feira do mês e
esporadicamente em outras datas com reuniões extraordinárias. As reuniões são realizadas junto ou
Centro de Eventos Municipal e câmera Municipal de Vereadores.
Nas ocasiões das reuniões os assuntos discutidos são lavrados em Ata, lida e aprovada com
posterior assinatura dos membros presentes.
Número da Lei de Criação do Conselho Municipal de Saúde:
Lei Municipal 360/91 de 14 de agosto de 1991 e Lei Municipal 491.
Data de criação do Conselho Municipal de Saúde: 14/08/1991.
Nome do Presidente: Edisel Souza Batu
Nome da Secretária do Conselho: Carina Marangon Trombetta
Endereço: Rua 8 de Dezembro, N° 102, Bairro Centro
CEP: 98125-000
Telefone: 55 3328 - 1107 / 55 3328 - 1206
E-mail: admsaudefv@gmail.com / saude.fv@gmail.com
Na tabela abaixo relação de setores e suas respectivas vagas referente à representação
governamental, prestadores de serviços sendo 25% e profissionais da saúde 25%:
SEGUIMENTO
Profissionais da Saúde – Trabalhadores do SUS
01- Odontólogo
01- Médico
01- Enfermeiro
01- Bioquímico
01- Fisioterapeuta
02- Trabalhadores de nível médio

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

NUMERO DE MEMBROS
07

01
39

Secretaria Municipal de Saúde
Representante da CORSAN
Representante da EMATER de Fortaleza dos Valos

02
01
01

No quadro abaixo se destaca a relação de localidades do município e seu respectivo número
de participante que compõe o Conselho Municipal de Saúde, sendo que 50% são usuários.
Quantidade de integrante

Localidade

01
01
01
01
01
01
01
02
01
10
01

Localidade: Portão
Localidade: Fazenda Colorado
Localidade: Santa Terezinha Quilombola
Localidade: Pontão
Localidade: Esquina Gaúcha
Localidade: Santa Terezinha
Localidade: Sutil
Localidade: Rincão dos Valos
Localidade: Capão dos Lopes
Representantes de Comunidades Rurais
Representantes de Comunidades Urbana – Bairro
Nova Esperança
Representante Sindicato Rurais

01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número da Lei de criação do Fundo Municipal de Saúde: Lei Municipal Nº 356/91 de 24 de
julho de 1991.
Data de criação do Fundo Municipal de Saúde: 24/01/1991.
Número da Unidade Orçamentária:
Nome do gestor do Fundo Municipal de Saúde: Janice Bock Oliveira
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde
Nome do Ordenador de Despesas Fundo Municipal de Assistência Social: Prefeita Municipal,
Secretária Municipal de Saúde, Secretário Municipal da Fazenda
CNPJ do Fundo Municipal de Saúde: 12427062/0001-63
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RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
NOME
Alceu Weber Antonello
Carina Marangon Trombeta
Carlos Edmundo S. Lutz Junior
Daiane Maiara Stefanello
Daiane Santos do Amaral
Diandra Pereira
Diesica Cristina Machado Rieckert
Ecilda Aparecida dos Santos Fagundes
Eduardo Roncaglio
Elieti Dejanira dos Santos de Souza
Elizabete da Silva Trombetta
Ernani Bergmeier Wermeier
Evandro da Silva Wermeier
Fabiola Pott Elicker
Felipe Octavio Lovera Bianchi
Fernanda Rossato Temp Fava
Francieli Correa de Bortoli
Gessi Maria Porto de Freitas
Gilmara de Bortoli Stefanello
Giovana Rubin da Rosa
Giovane Frizzo da Silva
Giovane Nazário da Silva
Giselda Natalia Barbosa Goularte
Hilda Cristiane Schneider
Ivanir Machado Lima
Janice Bock Oliveira
Jaqueline Lopes Mussolin Dalepiane
Jaqueline Mari Krug
Jeferson Andrei Schafer de Azeredo
Jessica Lima Bucco
Leticia Campos da Silva Lopes
Leticia Deuschle Meinen
Lisiane Belomé Aravites
Loiraci Terezinha Blank Soares
Luciméia Soares da Silva
Luiz Fernando de Ramos
Luzia Rodrigues Elicker
Marcos Alves dos Santos
Maria Carolina Donatto Rubin
Marilene de Miranda Paz

CARGO
Agente de Saúde
Biomédica
Motorista
Chefe de Enfermagem
Atendente de Farmácia
Ass. Cons. Odontológico
Servente
Téc. Enfermagem
Odontólogo
Agente de Saúde
Agente de Saúde
Motorista
Ag. Comb. a Endemias
Fiscal Municipal
Médico Clinico Geral
Farmacêutico
Odontólogo
Servente
Dir. do Dep. Hospitalar
Fisioterapeuta
Enfermeira
Motorista
Chefe de Uni. Sanitária
Auxiliar Técnico
Servente
Secretário de Saúde
Dir. Dep. Básica Saúde
Ass. Cons. Odontológico
Zelador
Chefe de Uni. Sanitária
Nutricionista
Chefe de Enfermagem
Médico Clinico Geral
Chefe de Uni. Sanitária
Auxiliar Técnico
Motorista
Agente de Saúde
Vigilante
Psicólogo
Agente de Saúde

CONTRATAÇÃO
Celetista
Con. Emergencial
Estatutário
CC
Con. Emergencial
Con. Emergencial
Con. Emergencial
Con. Emergencial
Estatutário
Celetista
Celetista
Estatutário
Celetista
Con. Emergencial
Con. Emergencial
Con. Emergencial
Con. Emergencial
Estatutário
CC
Con. Emergencial
Estatutário
Estatutário
CC
Estatutário
Estatutário
CC
CC
Con. Emergencial
Estatutário
CC
Con. Emergencial
CC
Estatutário
CC
Estatutário
Estatutário
Celetista
Estatutário
Con. Emergencial
Celetista

CARGA
HORÁRIA
40h
20h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
20h
40h
40h
20h
40h
40h
20h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
20h
20h
40h
20h
20h
40h
40h
40h
40h
12h
40h
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Assistente Social
Con. Emergencial
Monalise Facco Soares
Téc. Enfermagem
Con. Emergencial
Monica da Rosa
Chefe de Uni. Sanitária
CC
Nara Joaquim de Mattos
Farmacêutico
Estatutário
Rafaela Bajotto de Bortoli
Ed. Físico
Con. Emergencial
Raquel Amaral Antonello
Agente de Saúde
Celetista
Rayssa Barreiro Togni de Jesus
Motorista
Estatutário
Ricardo da Silva Brenner
Téc. Enfermagem
Estatutário
Rosane Clotilde Moreira Hansen
Téc. Enfermagem
Con. Emergencial
Rosangela Batu Rubin
Ass. Fisioterapeuta
Con. Emergencial
Rosemere Horbach Barbosa
Assistente Social
Con. Emergencial
Sabrina Junior Conrado
Agente de Saúde
Celetista
Silvana Martins Facco Ferreira
Ag.
Comb.
a
Endemias
Celetista
Tamara Janaina Machado Terres
Zelador
Estatutário
Tiago do Couto Rocha
Téc. Enfermagem
Con. Emergencial
Viviane Alvares Pereira
Servente
Con. Emergencial
Yasmin Rodrigues Silva
Fonte: Recursos Humanos – Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos/RS.

20h
40h
20h
20h
20h
40h
40h
40h
40h
20h
20h
40h
40h
40h
40h
40h
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ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA
A organização da Atenção Secundária, ou seja, é composto dos serviços ambulatoriais junto
ao Hospital Municipal Bom Pastor de média complexidade, é composto por ações e serviço que visa
a atender aos principais problemas de saúde e agravos de população, cuja pratica clinica que
demande disponibilidade de profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos. Possui
junto o município o laboratório LabVida o qual a cota é de R$ 2.700,00 em exames custeado pelo
SUS o qual não consegue atender toda a demanda no município, é necessário uma cota de maior
valor.
Considerando os fatores pode-se dizer que a Média Complexidade é composta por ações e
serviços que visam atender aos princípios de saúde da população, cuja complexidade da assistência
na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de
recursos tecnológicos, para apoio diagnóstico e tratamento.
Entre os procedimentos de Média Complexidade destaca-se:
 Serviço de referência em Saúde Mental;
 CAPS - Micro Regional (Boa Vista do Cadeado);
 Oftalmologia- Clínica- Serviço de referência (Faxinal do Soturno);
 Traumatologia clínica- Serviço de referência (ombro, mão, coluna, quadril, joelho, pé, geral),
(Cruz Alta);
 Neurologia clinica Serviço de referência (Cruz Alta);
 Nefrologia clínica-Serviço de referência (Cruz Alta);
 Cirurgias ambulatoriais especializadas (Cruz Alta);
 Procedimentos traumato-ortopédicos- Serviço de referência (Cruz Alta);
 Ações em Odontologia – Projeto;
 Terapias Especializadas;
 Anestesia;
 Serviço de urologia (Cruz Alta);
 Raios-X
A Alta Complexidade é o resultado de um conjunto de procedimentos, no contexto do SUS
que nele este incluído a alta tecnologia, mas que vem acompanhado por um alto custo. O objetivo é
propiciar a população acesso a serviços qualificados, integrando os demais níveis de atenção à saúde
(Atenção Básica e Média Complexidade).
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Como exemplo das principais áreas que compõem a Alta complexidade do SUS pode-se
destacar:
 - Assistência ao paciente oncológico;
 - Quimioterapia (Cruz Alta, Ijuí);
 - Radioterapia (Cruz Alta e Ijuí);
 - Assistência aos pacientes portadores de queimaduras;
 - Assistência ao paciente portador de doença renal crônica (Diálise)- (Cruz Alta);
 - Assistência em traumato-ortopedia;
 -Cirurgia Cardiovascular;
 -Cirurgia Vascular (Cruz Alta);
 - Neurocirurgia (Cruz Alta);
 - Procedimentos da cardiologia endovascular;
 - Oftalmologia (Faxinal do Soturno).
Os exames de alta complexidade são poucos para a população do Brasil. Entre eles:
 - Tomografia;
 - Cintilografia;
 - Ressonância Magnética;
 - Cateterismo;
 Mamografia;
 - Densitometria óssea.
Na tabela abaixo encontra – se a quantidade de exames os quais são disponibilizados pelo
SUS e quais seriam a quantidade necessária destes exames para o município.
Procedimento
Cardiologia
Neurologia
Traumato
Tomografia
Ressonância Magnética

Disponibilizado pelo SUS
02
08
07
08
02

Necessidade do município
08
10
15
15
06

As crianças recém nascido são encaminhados para fazer o teste da orelhinha no SUS de
Ibirubá (centro Materno Infantil), teste do pezinho realizado na unidade básica – ESF.
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GESTÃO EM SAÚDE
A Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza dos Valos oferece aos pacientes, serviços
especializados com o objetivo de prestar assistência em todos os aspectos, através de atendimentos
nas quais contribuem para solução do problema as quais os usuários estejam buscando e também à
readaptação para a nova realidade que os usuários encontram em seus dia a dia.
A missão da Secretaria da Saúde de Fortaleza dos Valos é de garantir a Políticas Públicas
locais e regionais e estadual de atenção a saúde contemplando ações de Promoção, Prevenção e
Reabilitação

dos

usuários,

através

da

Intersetorialidade,

Interinstitucionalidade

e

multidisciplinaridade dentro dos princípios de Integralidade, Universalidade, Gratuidade, Equidade
e Controle Social.
A Secretária Municipal da Saúde na coordenação das ações de saúde é responsável pelo
monitoramento, execução, acompanhamento das atividades administrativas.
No município de Fortaleza dos Valos os serviços de saúde, referente a rede de Saúde
Municipal são disponibilizados nos seguintes estabelecimentos:
 Secretaria Municipal de Saúde
 Hospital Municipal Bom Pastor
 Unidade Básica Cândido Gomes
 Unidade Básica Morada do Sol
 Unidade básica Esquina Gaúcha
 Unidade básica Fazenda Colorado
 Unidade básica Rincão dos Valos
 Unidade básica Rincão dos Valos II
Os programas os quais servem como instrumentos de gestão na saúde publica são o MGS o
qual são elaborados pelo gestor publico e setor de contabilidade municipal a fim de nortear a gestão
em saúde e fazer a prestação de contas dos recursos aplicada na saúde municipal. O programa E-Sus
foi aderido pelo município.
FINANCIAMENTO
O financiamento em saúde, compreende-se os recursos financeiros para viabilidade das
Ações e Serviços Públicos de Saúde, implementado pelos Estados, Municípios e Distrito Federal
com recursos próprios da União, Estados e Municípios e de outras fontes suplementares de
financiamento. A União, o estado e o município devem assegurar o compromisso na qual é
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regulamentado o percentual de recursos ao respectivo fundo de saúde de acordo com a Emenda
Constitucional nº 29, de 2000.
Os repasses acontecem através de transferências, fundo a fundo, realizados pelo Fundo
Nacional de Saúde diretamente para os Estados, Distrito Federal e Municípios, ou pelo Fundo
Estadual de Saúde ao município, de forma regular e automática.
Secretaria Municipal de Saúde recebe os seguintes recursos financeiros:
Governo Federal: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, Vigilância Epidemiológica,
Assistência Farmacêutica, Educação em Saúde, Bloco de Estruturação, Outras Ações em Saúde e
Outras Ações do Bloco de Estruturação.
Governo Estadual: Componente Sociodemográfico e Rede Bem Cuidar, Farmácia Cuidar +,
Componente Promoção da Equidade em Saúde e Equipes da APS, Programa Chamar 192 e Incentivo
aos Hospitais de Pequeno Porte.
Governo Municipal: O município juntamente com o Conselho Municipal de Saúde aplica
os recursos ao atendimento da população, aprovados e registrados em atas e nos planos de aplicação.
As aplicações dos recursos atualmente perfazem um percentual de no mínimo 15% dos recursos
próprios do orçamento municipal.
A Secretaria Municipal de Saúde desenvolve as atividades de controle do faturamento e
pagamentos aos prestadores, tarefas iniciais as quais são necessárias para o encaminhamento da
liquidação e pagamento dos empenhos a serem realizadas pela Secretaria da Fazenda, são realizadas
acompanhamento da execução orçamentária da Secretaria, por meio de relatórios financeiros
elaborados para dar suporte na tomada de decisões, buscando sempre alcançar bons resultados.
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Indicadores de pactuação interfederativa
Nº

INDICADOR INTERFEDERATIVOS

UNIDADE
DE
MEDIDA

1

Modalidade prematura (30 a 39 anos), pelo conjunto das quatro
principais DCNT (Doenças do Aparelho Circulatório, Câncer,
Diabetes e doenças circulatórias crônicas).

Numérico

11

137,50

11

2

Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos)
investigados.

Proporção

100

100

100

3

Proporção de registro de óbitos com causas básicas definidas

Proporção

95,00

102,10

95,00

4

Proporção de vacinas selecionadas do calendário nacional de
vacinação para crianças menores de 2 anos de idade – com cobertura
vacinal preconizada.

Proporção

75,00

133,00

75,00

5

Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata
(DNCI), encerradas em até 60 dias após a notificação.

Proporção

80,00

0,00

80,00

6

Proporção de cura de casos novos de hanseníases diagnosticados nos
anos das coortes

Proporção

85,00

0,00

85,00

7

Número de casos autóctones de Malária.

Numérico

NP

NP

NP

8

Número de casos novos de sífilis congênitas em menores de 1 ano de
idade.

Numérico

0

1

0

9

Numero de casos novos de AIDS em menores de 5 anos

Numérico

0

100,00

0

Proporção

95,00

74,73

95,00

10 Proporção de analises realizadas em amostra de água para consumo
humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre

METAS
2020

VALOR
ATINGIDO
2020

META
2021

META
PACTUADA
ANUALMENTE
2022 A 2025
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e turbidez.
Razão de exames citopatológicos de colo de útero em mulheres de 25
11 a 64 anos, na população residente de determinado local e a
população da mesma faixa etária

Razão

0,50

92,00

0,44

Razão de exames da mamografia realizados em mulheres de 50 a 69
12 anos na população residente de determinado local e a população da
mesma faixa etária

Razão

0,41

48,78

0,35

Proporção

15,00

55,50

15,00

Proporção

10,00

22,50

10,00

Taxa

0

100,00

0

Numérico

0

100,00

0

Percentual

100,00

100,00

100,00

13 Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar
14

Proporção de gravidez na adolescência na faixa etária de 10 a 19
anos

15 Taxa de mortalidade infantil
16

Número de óbitos maternos em determinado período e local de
residência

17 Cobertura populacional estimada pela equipe de atenção primária
18

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do
programa Bolsa Família (BPF)

Percentual

80,00

80,00

80,00

19

Cobertura populacional estimada de saúde bucal estimada na atenção
básica

Percentual

100,00

79,86

100,00

21

Ações de matriciamento sistemáticos realizadas com CAPS com
equipe de Atenção Básica.

Numérico

NP

NP

NP

22

Numero de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de
imóveis visitados para o controle vetorial da dengue

Numérico

4

100,00

23

Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações
de agravos relacionadas ao trabalho

Proporção

95,00

100,00

4

95,00

48

24 Notificar e investigar COVID 19

Percentual

100,00

100,00

100,00

INDICADORES ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
01 Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar
02

Proporção de amostra de água com presença de Escherichia coli, em
soluções Alternativas Coletivas.

03 Proporção de óbitos por acidente de trabalho Investigados
04

Taxa de notificação de agravos (Acidentes e doenças) Relacionados
ao Trabalho

Proporção

0

100,00

0

Proporção

19,35

3,45

2,00

Proporção

100,00

100,000

100,00

Taxa

95,00

17,31

95,00

Planejamento de Metas e Ações a Executar para os Anos de 2022 à 2025
1 - Bloco: Gestão de Saúde - SUS
1.1 - Diretriz: Gestão do SUS no município de Fortaleza dos Valos.
1.2 - Objetivo: Gerir e controlar programas e ações da secretária municipal de saúde. Desenvolver e implantar ações e serviços na qualificação da
gestão, melhorar e ampliar o acesso, promover educação continuada. Buscar humanização e acolhimento da população nos serviços oferecidos pelos
SUS.
Indicador
Uni. De
Meta
Descrição da Meta
Ação
Indicador
(Linha-Base) Medid
a
Valor Ano
2022
2023
2024
2025
Garantir e fortalecer as
equipe mínima através
de Editais Públicos para
Contratação
Temporária ou
realização de Concurso
Público.
Gerir e controlar os
programas e ações da
Secretária Municipal de

Realizar Editais Públicos, para
contratação temporária ou organizar
concurso público, quando houver
disponibilidade de vaga.

Disponibilidade de
Vagas

1

2021

Numéri
co

1

1

1

Elaboração de relatórios
quadrimestrais, e anual da gestão dos
recursos. Participar das decisões e

Audiências
Públicas e reuniões
regionais.

4

2021

Numéri
co

12

12

12

1

12
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Saúde.
Atingir as metas e
avaliar os indicadores
pactuados no DIGISUS
e principalmente os do
programa Previne
Brasil.
Implantar no mínimo
duas Práticas
Integrativas
Complementares PIC’s

Garantir acesso aos
serviços de média e alta
complexidade.
Manter atualizado o
CNES
Promover Capacitação
permanente com todos
os profissionais de
Saúde.

2

deliberações Regionais, Estaduais e
Federais.
Monitorar o banco de dados. Reuniões
7 indicadores
periódicas de avaliação dos
Pactuação Previne
indicadores atingidos por cada equipe.
Brasil.
Restruturação das rotinas e protocolos
atendendo as normas exigidas para
atingir as metas do programa Previne
Brasil.
Capacitar os profissionais já existentes Número de PIC’s a
na rede de Atenção Primária e definir
ser Implantado.
a UBS para implantação das Práticas
Integrativas Complementares (PIC’s),
disponibilizando toda estrutura
necessária.
Encaminhar para as referências SUS e Avaliar percentual
manter os convênios com laboratórios, de resolutividades
hospitais, serviços de imagens, entre
dos convênios
outros.
contratualizadas.
Acompanhar e alimentar mensalmente Percentual de
o programa CNES.
alimentação ano
Realizar treinamentos e capacitação
Número de
para melhorar o acolhimento e
capacitação
humanização por meio dos
realizada.
profissionais e serviços nas UBS
cidade e interior.

7

2021

0

2021

Numéri
co

7

7

7

7

2

2

2

2

Numéri
co

55%

2021

Percent
ual

90%

90%

90%

90%

100%

2021

100%

100%

100%

100%

3

2021

Percent
ual
Numéri
co

3

4

5

6

- Bloco: Atenção Primária Saúde

2.1 - Diretriz: Aperfeiçoamento, Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde.
2.2 - Objetivo: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das
necessidades de saúde, aprimorando a politica de atenção básica.
Indicador
Uni. De
Meta
Descrição da Meta
Ação
Indicador
(Linha-Base) Medid
a
Valor Ano
2022
2023
2024
2025
Fortalecer as ações e o

Manutenção das equipes mínimas,

Avaliar o

100%

2021

Percent

100%

100%

100%

100%
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processo de trabalho das
equipes de Atenção
Primária em Saúde
(APS).
Garantir aos usuários o
acesso às ações e
atendimentos de saúde
do município.

conforme protocolos estabelecidos
pelo MS, garantindo capacitação de
educação permanente.

Manter 32h Programa Mais Médicos.
Manter o atendimento médico de 20h
na UBS Morada do Sol, 40h na UBS
Cândido Gomes e demais Unidades
Básicas do interior.
Manter Atendimento odontológico
40h na UBS Candido Gomes e
Aumentar o Atendimento
odontológico 20h Unidades Básicas
do interior.
Programa Brasil Sorridente
(próteses), Sorrindo para o futuro nas
escolas, PSE, 20h na UBS morada do
sol.
Garantir o atendimento e Acolhimento humanizado a todos,
com 40 h semanais de 2 Enfermeiras
acesso aos usuários pela
e 3 Técnicos De Enfermagem.
equipe de enfermagem.
Manter nas UBS do interior, as
Técnicas De Enfermagem.
Aprimorar as visitas domiciliares
com as equipes ESF’s.
Manter 40h de atendimento com
Aperfeiçoar o
profissionais formados e buscar
atendimento de
convênios com universidades para
Fisioterapia.
estágios na área da fisioterapia.
Aumentar 20h de atendimento com
profissionais da Fisioterapia.
Manter equipe mínima exigida pelo
Manter e Permanecer
programa.
com o Programa Núcleo
Manter materiais suficientes para
de Apoio e Atenção
realização das oficinas.
Básica - NAAB
Realizar Editais Públicos para
Contratação Temporária de

percentual de
profissionais em
cada equipe. ESF

ual

Avaliar o
percentual de
cobertura das
equipes de APS.

100%

2021

Percent
ual

100%

100%

100%

100%

Número de
Enfermeiras e de
Técnicas de
Enfermagem
mantida.

100%

2021

Percent
ual

100%

100%

100%

100%

Número de pessoas
Atendidas

50%

2021

Percent
ual

70%

70%

75%

75%

1

2021

Percent
ual

1

1

1

1

Avaliar a
permanência do
Programa
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Oficinistas.
Promover a vigilância em Cumprir a meta pactuada no Pacto
Inter federativo.
saúde em casos de
Busca ativa, através dos ACS, acesso
tuberculose.
aos exames laboratoriais e
radiológicos, cadastro dos
portadores, tratamentos dos casos,
BC+ e BC-.
Fomentar medidas preventivas.
Buscar diagnóstico clínico,
Identificar sinais e
cadastramento de portadores,
sintomas de hanseníase
para diagnóstico precoce. tratamento, controle das
incapacidades físicas, medidas
preventivas e capacitação de
profissionais ESF.
Intensificar a busca ativa do grupo de
Programas de
hipertensos, e manter o
Hipertensão Arterial
monitoramento constante do cadastro
Sistêmica – HAS,
atualizado no Prontuário Eletrônico,
descrita na portaria
através dos ACS, para atingir a meta
3222/20 do Previne
pactuada com o Ministério de Saúde.
Brasil.
Manter contrato com empresa de
assessoria para realizar capacitação
com os profissionais, onde será
emitido boletim de alerta das
condicionalidades para as equipes.
Realização de Encontros de
hipertensos, mensalmente com
equipe multidisciplinar.
Priorizar o atendimento de pacientes
diagnosticadas Hipertensão Arterial
Sistêmica - HAS, semestralmente,
para acompanhamento das
comorbidades, conforme indicação
do Previne Brasil.
Programa Diabete

Número de coletas
e Testes realizados
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2021

Numéri
co

Número de casos
diagnosticados e
tratados.

0

2021

Numéri
co

Número de
Hipertensos
cadastrados e
acompanhados,
com a PA aferida
semestralmente.

50%

2021 Percent
ual

50%

2021 Percent

Intensificar a busca ativa do grupo de Número de

44

44

44

44

0

0

0

60%

70%

80%

90%

60%

70%

80%

90%

0
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Melittus, descrita na
portaria 3222/20 do
Previne Brasil.

diabéticos, e manter o
monitoramento constante do
Prontuário Eletrônico, através dos
ACS, para atingir a meta pactuada
com o Ministério de Saúde.
Oferecer consulta médica nas UBS,
bem como acompanhamento com
exame HB Glicada, semestralmente,
para pacientes com diagnóstico
efetivo.
Realização de Encontros com os
grupos para trabalhar a prevenção da
Diabete Melittus, com equipe
multidisciplinar.

Diabéticos
cadastrados e
acompanhados.

Programa de Saúde
Bucal Vinculada as
Equipes de ESF

Manter o monitoramento constante
Número de equipes
do Prontuário Eletrônico, através dos implantadas
ACS, para atingir a meta pactuada
com o Ministério de Saúde.
Manter o acompanhamento e
prevenção Odontológica,
Prioritariamente na População de 6
meses a 18 anos. Procedimentos
coletivos e individuais.
Educação em saúde bucal (palestras).
Escovação supervisionada, aplicação
de flúor nas escolas em conjunto
com o programa PSE.
Atendimentos Odontológicos, com a
prevenção do Câncer Bucal, em
casos Clínicos e Urgências, quando
necessários realizados
encaminhamentos para outros
serviços de referências fora do
município.
Atendimento integral para as duas
comunidades Quilombolas do

ual

2

2021

Numéri
co

2

2

2

2
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Desenvolver o programa
Saúde na Escolas (PSE) e
Crescer Saudável.

Prevenção de Câncer de
Colo de Útero, conforme
portaria 3.222/20 do
Previne Brasil.

Controle do Câncer de
Mama

Pré-Natal, conforme
portaria 3.222/20 do
Previne Brasil.

município por meio da unidade
móvel, e atendimento integral em
outras comunidades que não
possuem UBS.
Desenvolver atividades de educação
nutricional e acompanhamento de
alunos com obesidade até o 5º ano,
escolas municipais e estaduais, do
pré-escolar até 9º ano, grupo de
crianças e adolescentes obesos.
Busca ativa através dos ACS, rural e
urbano, para coleta, nas UBS da
cidade, idade de 25 a 69 anos,
demanda livre, através de
agendamento prévio, para atingir um
dos indicadores do Previne Brasil.
Manter e Divulgar Campanhas de
Prevenção no Outubro Rosa.
Intensificar os exames de
mamografia e encaminhamentos em
mulheres sem sinais e sintomas de
câncer de mama na faixa etária de 50
a 69 anos, a cada 2 anos.
Encaminhamento para serviços
especializado nas cidades de
referência.
Manter e Divulgar Campanhas de
Prevenção no Outubro Rosa.
Busca ativa das gestantes, por meio
de visitas domiciliares para
cadastramento e início precoce do
pré-natal.
Busca ativa das gestantes faltosas.
Atualização periódica dos dados das
gestantes.
Garantia de disponibilidade

Percentual de
crianças com
obesidade
acompanhadas

50%

2021

Percent
ual

50%

60%

70%

80%

Cobertura de
Exames
Citopatológicos do
Colo do Útero em
Mulheres de 25 a
69 anos na
população
residente da mesma
faixa etária.
Razão de Exames
de Mamografia e
rastreamento
realizados em
mulheres de 50 a
69 anos.

40%

2021

Percent
ual

50%

60%

70%

80%

0,35

2021

Razão

0,35

0,35

0,35

0,35

2021

Percent
ual

70%

75%

80%

Proporção de
Gestantes com pelo
menos 6 (seis)
consultas pré-natal
realizadas, sendo a
1ª até a 20ª semana
de gestação

60%

65%

54

Pré-Natal, conforme
portaria 3.222/20 do
Previne Brasil.

Programa de Saúde
Bucal, portaria 3222/20
do Previne Brasil.

Planejamento Familiar

Gravidez na
Adolescência

Saúde do Idoso

suficiente de insumos, equipamentos,
exames e medicamentos necessários
não atendimento de pré-natal,
segundo os parâmetros.
Conforme portaria Previne Brasil
Acompanhamento nas UBS, CFE
preconizado MS, manter teste HIV,
sífilis e hepatites virais, conforme
indicadores Previne Brasil.
Participação dos pais nas consultas
do pré-natal e encontro dos grupos
de gestantes.
Vacinação de acordo com o
calendário, exames disponíveis,
manter e melhorar o acesso.
Manter o monitoramento constante
do Prontuário Eletrônico, através dos
ACS, para atingir a meta pactuada
com o Ministério de Saúde, com
avaliação odontológica, no PréNatal.

Percentual de
Gestantes que
realizaram a teste
de HIV e Sífilis.

73%

2021

Percent
ual

80%

85%

90%

95%

Percentual de
gestante com
avaliação
Odontológica.

60%

2021

Percent
uial

70%

80%

85%

90%

Palestras de orientação que atinjam
100% do público alvo na idade fértil.
Distribuição de métodos
contraceptivos na rede básica e nas
UBS.
Realização de palestras educacionais,
orientando o uso dos métodos
contraceptivos e sobre as DST’s,
com equipe Multidisciplinar, através
do PSE.
Oferecer métodos contraceptivos aos
adolescentes.

Percentual de
mulheres em idade
fértil
acompanhadas.

65%

2021

Percent
ual

Proporção de
Gravidez na
adolescência na
faixa etária de 10 a
19 anos.

10

Acesso a todos os serviços ofertados
pelas UBS, com preferência de

Percentual de
Idosos

60%

82%

85%

90%

2021 Proporç 10
ão

9

8

7

2021

82%

85%

90%

Percent
ual

80%

80%
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atendimento nas unidades com a
equipe multiprofissional.
Acesso aos grupos de hipertensos e
diabéticos.
Retomar os grupos “vida saudável”,
com atendimentos multidisciplinares.
Manter assistência multiprofissional
Lar do Idoso Dona
disponível na atenção básica,
Hermínia
medicamentos e fraldas (GUD) da
farmácia básica municipal.
Manter convênio municipal com
aporte de recursos para a manutenção
do Lar do Idoso.
Manter cadastro atualizado, das
Programa de
pessoas acamadas e usuárias de
Gerenciamento de
Usuários com Deficiência fraldas disponibilizadas através do
programa Municipal.
- GUD
Manter profissional capacitado para
gerenciar o programa.
Manter contrapartida de recursos
municipais próprios, para aquisição
de fraldas.
Desenvolver ações para cuidar da
Programa Saúde do
Homem em Fortaleza dos saúde do homem como um todo, em
relação à saúde do trabalhador do
Valos
homem do campo.
Realizar ações de conscientização e
prevenção, disponibilizando horário
diferenciado para atendimento do
homem, reforçando a solicitação
exames de PSA com parceria do
laboratório no Novembro Azul.
Participação dos pais nas consultas
do pré-natal e encontro dos grupos
de gestantes.
Manter as ESF’s e saúde Manter os profissionais nas equipes
com equipamentos e materiais de
Bucal.

acompanhados

Todos os idosos do
lar acompanhados

100%

2021

Percent
ual

100%

100%

100%

100%

Percentual Pessoas
cadastradas no
GUD

100%

2021

Percent
ual

100%

100%

100%

100%

Avaliar o
percentual de
homens faixa
etárias maior de 20
a 60 anos
participando das
ações oferecidas.

9%

2021

Percent
ual

30%

35%

40%

45%

Avaliar a cobertura
populacional com

100

Percent
ual

100

100

100

100
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Implantação práticas
integrativas e
complementares (PICS)

Programa Aleitamento
materno no primeiro ano
de vida da criança.

expediente suficientes para execução
do atendimento com equidade e
resolutividade em cada equipe para
toda a população, tanto urbana
quanto rural.
Cadastrar no ministério da saúde,
montar a equipe conforme normas
exigidas, com profissionais
necessários.
Capacitar os profissionais.
Disponibilizar espaço físico para os
atendimentos.
Incentivar o aleitamento materno
através do grupo de gestante.
Garantir capacitação das equipes das
UBS para a importância de orientar
as futuras mães no pré-natal para o
aleitamento materno no primeiro ano
de vida das crianças.

atendimento pela
Equipe de Saúde
Bucal.

Avaliar o número
de práticas
implantadas

0

Avaliar o
percentual de
crianças com
aleitamento
materno exclusivo
até os 6 meses de
vida.

90%

2021

Numéri
co

2021 Percent
ual

2

2

2

2

90 %

95%

98%

100

2.3 - COVID 19 na atenção Primária.
2.3.1 Objetivo: Financiar ações e serviços públicos nos níveis da Atenção Primários, Secundária e Terciária, bem como de vigilância em saúde e
saúde mental para o enfretamento e combate da pandemia da COVID-19 e seus desdobramentos.
Indicador
Uni. De
Meta
Descrição da Meta
Ação
Indicador
(Linha-Base) Medid
a
Valor Ano
2022
2023
2024
2025
Manter o Ambulatório
de Atendimentos à
Síndromes Gripais em
funcionamento
Aprimorar a triagem
clínica dos sintomas
gripais

Manter equipe específica para serviço
básico de atendimento e intervenção
precoce ao COVID-19, estendendo
turnos de atendimento de acordo com
a prevalência do vírus no município.
Ampliar número de testagem por
antígeno, facilitando a identificação e
o rastreamento dos casos e
contactantes.

Avaliar percentual
de atendimento
com síndrome
gripal a cada
quadrimestre.
Avaliar Número de
testes aplicados no
quadrimestre com
sintomas gripais.

100%

2021

Percent
ual

100%

100%

100%

100%

100%

2021 Percent
ual

100%

100%

100%

100%
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Ampliar a cobertura
vacinal para a COVID19.

Seguir as orientações do PNI como
diretriz municipal para aplicação das
vacinas para a COVID-19.
Adquirir vacinas de imunização para a
COVID-19, quando autorizado a
compra pelo MS.

Percentual de
população vacinada
com pelo menos
uma dose.

83%

2021 Percent
ual

83%

85%

90%

90%

Garantir a segurança
sanitária dos
profissionais e
trabalhadores da
Secretaria Municipal de
Saúde e demais
funcionários das outras
secretarias municipais
se necessário.
Garantir atendimento
para as complicações
e/ou seqüelas
decorrentes do pós
COVID-19.

Manter o fornecimento de EPIs
conforme orientações sanitárias.

Avaliar percentual
de profissionais
que fazem uso dos
EPIs

100%

2021 Percent
ual

100%

100%

100%

100%

Qualificar e reforçar a Assistência em
Fisioterapia para a reabilitação de
pessoas acometidas pelo COVID-19.
Ampliar capacidade de oferta de
suporte psicológico e psicossocial
para as repercussões emocionais
decorrentes da COVID-19.
Garantir exames e medicamentos para
o tratamento pós COVID-19.
Promover/ofertar de educação
continuada para a população e
profissionais da rede de Atenção
Primaria em saúde.
Garantir equipe multiprofissional
capacitada para atua na linha de frente
ao enfrentamento da pandemia
decorrente da COVID-19.
Realizar reuniões periódicas para
avaliação contínua de protocolos
clínicos.

Avaliar oferta dos
serviços
disponíveis para a
população com
sequelas
decorrentes da
COVID 19

100%

2021 Percent
ual

100%

100%

100%

100%

Avaliar percentual
de profissionais
para compor a
equipe para atuar
no enfrentamento
da COVID 19.

100%

2021 Percent
ual

100%

100%

100%

100%

Avaliar número de
reuniões de no
mínimo uma a cada

4

2021 Numéri
co

6

6

6

6

Qualificar as equipes
das vigilâncias.

Manter planejamento e
monitoramento
sistemático para a
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condução de normas e
rotinas, bem como de
assistência em saúde
para o combate ao
COVID-19.

Manter o COE como principal
ordenador de práticas e condutas para
ações de prevenção, tratamento e de
reabilitação da COVID-19.
Proporcionar capacitações para
aprimorar as ações de assistência ao
paciente com COVID ou Pós COVID19.

2 meses, realizada
com a gestão para
tomada de
decisões.

2.4 – Saúde Mental na Atenção Primaria;
2.4.1 Objetivo: Financiar ações e serviços públicos nos níveis da Atenção Primária, para prevenir e tratar a saúde mental da população em todo o ciclo
de vida, com olhar voltado para as sequelas pós COVID 19.
Indicador
Uni. De
Meta
Descrição da Meta
Ação
Indicador
(Linha-Base) Medid
a
Valor Ano
2022
2023
2024
2025
Manter a adesão com o
Estado referente ao
Programa Núcleo de
Apoio e Atenção Básica
- NAAB

Manter equipe mínima estipulada pelo
programa.
Manter materiais suficientes para
realização das oficinas.
Garantir local e salas na UBS para o
funcionamento dom programa.

Programa de Oficinas
Terapêuticas

Realizar Editais Públicos para
Contratação Temporária de
Oficinistas.
Realizar grupos nas UBS e
comunidades do interior com oficinas
terapêuticas, direcionada para as
comunidades com mais pessoas
vulneráveis à transtornos mentais.
Manter a referência do CAPS I
regional.
Identificação dos pacientes portadores
de doenças mentais.
Manter e atualizar o cadastro de
pessoas portadoras de doenças

CAPS I Regional com
sede em Boa Vista do
Cadeado/RS

Avaliar Equipe
mínima de 1
profissional de 40
horas nível médio,
2 de nível superior
podendo ser cada
um 20 horas.
Avaliar a
permanência do
Programa

3

2021

Numéri
co

3

3

3

3

1

2021

Numéri
co

1

1

1

1

Avaliar o
percentual de
resolutividade de
internações
realizada no ano
dos pacientes

18

2021

Numéri
co

5

4

3

2
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mentais.
Acompanhar com visitas domiciliares
as pessoas que fazem o uso de
medicamentos controlados de uso
contínuo.
Capacitar às equipes das UBS, para o
atendimento de urgência e
Emergência.
Participar das decisões regionais e
pactuação de leitos hospitalares com
pessoas com dependência química,
alcoolismo, psiquiatria, entre outros.

atendidos no CAPS
I.

3 - Bloco Assistência Farmacêutica
3.1 - Diretriz: Manutenção da assistência farmacêutica outros suprimentos estratégicos.
3.2 - Objetivo: Ampliar o acesso aos serviços e promover.
Descrição da Meta

Garantir a aquisição
regular dos
medicamentos da
REMUME.

Adquirir fraldas

Ação

Adquirir medicamentos através do
consórcio CISA.
Garantir aquisição em quantidade e
prazo necessários ao abastecimento da
rede municipal.
Manter e aprimorar o convênio com o
CISA, pregão e registro de preços
para compra de medicamentos.
Adquirir através de registro de preço e
distribui-las, para a população, em
número suficiente para as pessoas
cadastradas no programa GUD.
Manter a parceria com o Governo
Estadual do programa estadual, GUD.
Manter e aprimorar o convênio com o
CISA, pregão e registro de preços
para compra de fraldas.

Indicador

Indicador
Uni. De
(Linha-Base) Medid
a
Valor Ano

Meta
2022

2023

2024

2025

Avaliar quantidade
adquirida dos
medicamentos da
REMUME

85%

2021

Percent
ual

90%

90%

95%

95%

Avaliar a
quantidade de
pessoas inscritas
atendidas.

90%

2021

Percent
ual

90%

90%

90%

90%
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Implantar
acompanhamento
farmacoterapêutico.

Manter todos os
diabéticos com cadastro
atualizado e
acompanhados pela
Assistência
Farmacêutica.

Qualificar os processos
de trabalho.

Judicialização da
Assistência
Farmacêutica.

Identificar os pacientes, definir
ferramenta de controle dos
medicamentos, plano terapêutico e
avaliar resultados junto ao grupo de
Hipertensos e Diabéticos.
Garantir avaliação médica para os
diabéticos sempre que for necessário.
Realizar atualização do cadastro dos
pacientes com uso de medicação
contínua.

Avaliar o
percentual de
pessoas portadoras
de diabetes
acompanhados.
Avaliar número de
diabéticos
cadastrados

0

2021 Percent
ual

20%

30%

40%

40%

0

2021 Numéri
co

150

150

150

150

Rever manual de boas práticas
farmacêuticas. Manter plano de
gerenciamento de resíduos.
Rever e capacitar os recursos
humanos em todas as etapas da
assistência farmacêutica. Seguir com a
contratação de empresa de prestação
de serviços de coleta e transporte e
destinação final de resíduos de serviço
de saúde.
Rever procedimentos operacionais
padrão (POPS)
Primar pela regularidade da
manutenção do elenco dos
medicamentos, em especial os básicos
e procurar formas de abranger a lista
de medicamentos fornecidos.
Disponibilizar lista dos medicamentos
que estão a disposição na Farmácia
Básica Municipal para a equipe

Avaliar o
percentual dos
POPS implantados.

0

2021 Percent
ual

80%

85%

90%

95%

90%

2021 Percent
ual

90%

85%

80%

70%

Diminuir o
percentual de
número de
processos
judicializados.
( 15 em 2021)

61

Grupo de Hipertensos e
Diabéticos
(farmacêutica) ou
auxiliar.

médica.
Agilizar sempre que solicitado o
encaminhar dos Processos de
medicamentos especiais através da
coordenadoria.
Acompanhar a realização dos
encontros mensais dos grupos de
hipertensos e diabéticos para atualizar
as carteiras e dispensar a medicação

Avaliar número de
encontros realizado
ano

4

2021 Numéric 8

8

8

8

o

4 - Bloco: Média e Alta Complexidade
4.1 - Diretriz: Garantir, ampliar e aprimorar o acesso da população aos serviços hospitalares, ambulatoriais e especializados em média e alta
complexidade.
4.2 - Objetivo: Ampliar e aprimorar as redes de atenção e promover o cuidar dos segmentos populacionais vulneráveis e dar intervenções especificas.
Indicador
Uni. De
Meta
Descrição da Meta
Ação
Indicador
(Linha-Base) Medid
a
Valor Ano
2022
2023
2024
2025
Efetivar a implantação
a rede de urgência e
emergência 192
Urgência

Manter o convenio com o governo do
RS, para a manutenção da regulação,
organizar a base do 192.

Programa chamar
192 implantado.

1

2021

Numéri
co

1

1

1

1

Programa Brasil
Sorridente –
Fornecimento de
Próteses

Manter o programa em pleno
funcionamento para garantir o
fornecimento de próteses.
Garantir avaliação odontológica
sempre que necessário principalmente
as pessoas mais idosas.

240

2021

Numéri
co

240

240

240

240

Exames laboratoriais

Garantir os exames laboratoriais que
ultrapassam o teto SUS
disponibilizado pelo MS, através do
COMAJA ou contrados pela própria
Secretaria Municipal de Saúde de

Avaliar o numero
de próteses
ofertadas ano pelo
programa de
acordo com a
necessidade da
população.
Avaliar percentual
de pessoas
atendidas na rede
de Atenção
Primaria (RAP) e

80%

2021

Percent
ual

80%

85%

90%

95%
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Fortaleza dos Valos.
Hospital de Fortaleza
dos Valos

Manter a Referência
com os Hospitais,
Regional e Macro
Regional.

Procedimentos
Odontológicos de média
e alta complexidade,
eletivos e urgentes.

Consórcio COMAJA

Lixo contaminado
Hospitalar

exames solicitados
e realizados.
Manter a contratualização com o
Avaliar percentual
Hospital local para garantir as
de resolutividade
internações hospitalares na clínica
das pessoas
geral.
internadas e
recuperadas.
Manter convênio com hospital de
Avaliar percentual
referência para garantir as internações, de resolutividade
cirurgias e procedimentos de média e
das pessoas
alta complexidade em todas as
atendidas na Rede
especialidades.
da Atenção
Primaria (RAP)
para diminuir os
encaminhamentos
para a rede
hospitalar.
Manter a referência do CEO em
Avaliar o
Tapera para realizar procedimentos de percentual de
odontologia em média e alta
pessoas
complexidade tanto de urgência como encaminhadas e
os eletivos, através do COMAJA.
atendidas.
Garantir atendimento de urgência e
emergência em saúde bucal.
Manter a participação administrativa
Avaliar o
no Consórcio COMAJA para o
percentual de
encaminhamento das necessidades
pessoas
que a atenção primaria não oferece.
encaminhadas e
atendidas.
Contratar empresa especializada para
Avaliar se o lixo
recolher o lixo contaminado e
foi recolhido em
medicamentos vencidos.
sua totalidade.
Realizar licitação para contratar
empresa especializada para
recolhimento do lixo contaminado
Recolher no mínimo a cada 15 dias.

90%

2021

Percent
ual

90%

92%

95%

95%

80%

2021

Percent
ual

80%

82%

83%

85%

100%

2021

Percent
ual

100%

100%

100%

100%

90%

2021

Percent
ual

90%

90%

90%

90%

100%

2021

Percent
ual

100%

100%

100%

100%
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5 - Bloco: Das Vigilâncias em Saúde (Sanitária)
5.1 - Diretriz: Vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis e outros agravos, Vigilância Sanitária, Ambiental, Epidemiológica, Saúde
do Trabalhador e Nutricional.
5.2 - Objetivo: Identificar, monitorar, reduzir e prevenir os riscos e agravos por meio de ações dos serviços da Vigilância Sanitária.
Indicador
Uni. De
Meta
Descrição da Meta
Ação
Indicador
(Linha-Base) Medid
a
Valor Ano
2022
2023
2024
2025
Fiscalização em
Estabelecimentos
Comerciais de
Alimentos

Doenças Transmitidas
por Alimento – DTA

Manter vigilância
constante da água de
consumo humano.

Cadastro, licença, inspeção, vistoria
em estabelecimento e veículos para
comercio e transporte de alimento.
Coleta de amostra de alimentos para
análise. Apreensão de produtos em
situação irregular. Inspecionar local de
preparo e manipulação de alimentos.
Encaminhar manipuladores para
exame. Autuar estabelecimentos
irregulares.
Notificar os surtos de Doenças
Transmitidas por Alimentos junto com
a Epidemiologia. Coletar amostra de
alimentos para análise (DTA...).
Inspecionar local de preparo.
Encaminhar manipuladores para
exame.

Avaliar percentual
de estabelecimento
fiscalizado.

100%

2021

Percent
ual

100%

100%

100%

100%

Avaliar percentual
de notificações
realizadas no ano.

100%

2021

Percent
ual

100%

100%

100%

100%

Cadastrar serviço de abastecimento de
água. Cadastrar fontes alternativas de
água. Cadastro de caixas d’água de
uso coletivo. Inspecionar reservatórios
coletivos de água. Coleta de amostras
de água para a análise. Ampliar a
proporção de análise realizadas em
amostra de água para consumo
humano, quanto aos parâmetros
coliformes totais, cloro residual livre,

Avaliar percentual
de amostras de
água encaminhadas
para analise.

100%

2021

Percent
ual

100%

100%

100%

100%
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Fiscalização em
Drogarias e farmácias.

Fiscalização nos demais
Estabelecimentos de
Saúde
Fiscalização nos
Estabelecimentos de
Interesse a Saúde

Campanhas Educativas

Programa Nacional
VIGIAGUA

cloro combinado e turbidez.
Fiscalização nas drogarias do
município. Recebimento e
Conferencia das RMNRA e
RMNRB2. Recebimento e conferencia
dos balanços trimestrais e anuais.
Fiscalização nas UBS, nos
consultórios e clinicas médicas,
odontológicas, de fisioterapia e afins.
Fiscalização de clinicas veterinárias.
Fiscalização de estabelecimento de
controle de pragas e vetores.
Fiscalização de ópticas, hotéis,
Instituições de longa permanência
para idosos (ILPI), escolas de
educação infantil. Fiscalização de
agropecuárias e pet shops.
Campanhas de esclarecimento e
educação a população relacionadas à
orientar os profissionais de saúde do
município para desenvolver ações
básicas de Vigilância Sanitária.
Desenvolver ações educativas de
vigilância sanitária para
manipuladores de alimentos.
Participar de capacitações
relacionadas a vigilância sanitária.
Realizar o monitoramento da
qualidade da água para consumo
humano conforme a Diretriz Nacional
do Programa de Vigilância da água de
consumo humano VIGIAGUA,

Avaliar o
percentual de
drogarias
fiscalizadas.

100%

2021

Percent
ual

100%

100%

100%

100%

Avaliar o
percentual de
clinicas
fiscalizadas.
Aliar o percentual
de
estabelecimentos
fiscalizados.

100%

2021

Percent
ual

100%

100%

100%

100%

100%

2021

Percent
ual

100%

100%

100%

100%

Avaliar número de
campanhas de
educação
realizadas.

3

2021

Percent
ual

3

3

3

3

Cumprir a meta de
no mínimo 90%
das amostras
preconizada no
plano nacional.

90%

2021

Percent
ual

90%

90%

90%

90%

5.2 - Vigilância Epidemiológica;
5.2.1 - Objetivo: Reduzir, identificar, monitorar e prevenir os riscos e agravos por meio de ações realizadas pelas equipes da rede de Atenção Primaria
através da organização e resolutividade dos profissionais, gestão, rede privada e sociedade.
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Descrição da Meta

Programa de
imunização.
Cobertura Vacinal.
Portaria Previne Brasil
nº 3222/20

Investigação de óbitos

Programa de controle
da Hanseníases.

Programa de violências
em todos os ciclos de
vida.

Programa DST, HIV e

Ação

Intensificar a cobertura vacinal de
poliomielite inativa e de penta valente,
Portaria Previne Brasil nº 3222/20;
Realizar busca ativa das crianças
menores de dois anos para vacina;
Manter profissional vacinadora em
tempo integral na sala de vacina
supervisionado pelo enfermeiro.
Manter coberturas vacinais do
calendário básico de vacinação de
crianças.
Realizar vigilância, investigação e
análise dos óbitos infantis, fetais,
maternos e de mulheres em idade
fértil, em tempo oportuno conforme
preconizado nas normativas do MS.
Realizar a busca ativa e vigilância dos
contatos intradomiciliares dos casos
novos de hanseníases.
Realizar capacitada para todos os
profissionais da Atenção Primária.
Analisar os casos de violência
suspeitos e os confirmados de pessoas
atendidas nos serviços de saúde nas
escolas municipais, estaduais e
centros de Educação Infantil, bem
como hospital local.
Realizar pelo menos 1 capacitação
para os profissionais das equipes ano.
Manter o comitê de enfrentamento as
violências.
Implantar e manter o Comitê de

Indicador

Cobertura vacinal
de poliomielite
inativa e de penta
valente

Indicador
(Linha-Base)
Valor Ano

95%

Percentual dos
óbitos investigados
e analisados

100%

Avaliar percentual
de casos
encontrados.

0

Percentual de casos
de violências
investigados

100%

Um comitê

1

2021

2021

2021

2001

2021

Uni.
De
Medi
da

Meta
2022

2023

2024

2025

Perce
ntual

95%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

0

0

0

0

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

Perce
ntual

perce
ntual

Perce
ntual

Perce
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SIFILIS.

Transmissão Vertical de HIV e
SÍFILIS

implantado

ntual

5.3 - Vigilância Ambiental;
5.3.1 - Objetivo: Reduzir, monitorar e prevenir os riscos de possíveis casos de DENGUE causados pelo vetor Ades Aegypti no município de Fortaleza
dos Valos, realizar parcerias com comércio e profissionais, gestão e sociedade civil para manter a cidade livre de vedores causadores de doenças.
Indicador
Uni.
Meta
Descrição da Meta
Ação
Indicador
(Linha-Base)
De
Medi 2022
Valor
Ano
2023
2024
2025
da
Combate ao Aedes
Aegypti

Combate ao Aedes
Aegypti
Controle da raiva

Controle de outras
doenças ambientais

Divulgar as ações para
a população.

Realizar visitas domiciliares para
controle do mosquito em 100% dos
domicílios urbanos. Distribuição de
folders educativos. Realizar
atividades de educação em saúde na
comunidade. Manter atualizado o
plano de contingência.
Realizar ações de controle do vetor
Aedes Aegypti para manter a
infestação menor que 1%
Realizar 2 LIRAa levantamento
rápido do infestação por Aedes
Aegypti ao ano
Encaminhar para o LACEN, as
amostra biológicas dos animais que
apresentam sintomatologias suspeito
para a raiva animal no município.
Realizar atividades da vigilância
ambiental nas comunidades rurais e
bairros na área urbana, considerada
de risco para o controle de doenças
transmitidas por roedores e outros
animais e insetos (febre amarela).
Manter as informações das ações
desenvolvidas pela vigilância

Percentual de
infestação menor
que 1% no
município.
Ciclos de imóveis
visitados (4)

1%

2021

Perce
ntual

Número de LIRAa
realizado no ano

2

2021

Numé
rico

Percentual de
amostras
encaminhado.

100%

Número de
mínimo 3 de ações
realizadas ano, ou
conforme
demanda.

100%

Avaliar número de
2 ações realizado.

100%

2021

2021

2021

Perce
ntual

1%

1%

1%

1%

2

2

2

2

100%

100% 100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100% 100%

100%

Numé
rica

Perce
ntual.
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Ambiental atualizada.
Divulgar as ações para a população
através dos ACS e ACE com
orientações em folder.
5.4 - Vigilância Saúde do Trabalhador;
5.4.1 - Objetivo: Reduzir, monitorar e prevenir os riscos de possíveis casos de agravos a saúde do trabalhador com ações volta ao cuidado e uso de
EPIs, intensificando a fiscalização em estabelecimentos comerciais e empresas com orientações de prevenção.
Indicador
Uni. De
Meta
Descrição da Meta
Ação
Indicador
(Linha-Base)
Medid
a
Valor
Ano
2022
2023
2024
2025
Reestruturação da
Equipe Responsável
pela Saúde do
Trabalhador.

Dar Continuidade ao
Projeto Cuidando do
Cuidador Implantado
na SMS em Parceria
com o CEREST

Dar Continuidade às
Capacitações já
Iniciadas para a
Qualificação das
RINAs e SINAN
Identificação e
Orientação de
Possíveis Doenças do
Trabalho Rural e
Urbano, e Utilização

Rever a composição da equipe,
através de novo decreto.
Agregar Profissionais da Linha de
Frente no Preenchimento das
Notificações de Agravos,
Relacionadas ao Trabalhador.
Manter a parceira estabelecida com o
CEREST Ijuí para a continuidade do
projeto na secretaria.
Promover capacitação para os
profissionais envolvidos no
programa cuidando do cuidador em
Parceria com o CEREST.
Capacitar profissionais que atendem
trabalhadores acidentados ou
adoecidos e, com isso, responsáveis
pelo preenchimento das fichas de
RINA e SINAN, para qualificar a
captação de dados.
Identificação de casos de doenças
relacionadas ao trabalho. Orientação
quanto à prevenção de doenças do
trabalho. Tubulação de dados e
informação de casos.

Avaliar os
acidentes de
trablho atendidos e
notificações
preenchidas pelas
equipes.
Avaliar a
retomada do
projeto cuidando
do cuidador.

100%

2021

percent
ual

0

2021

Numéri
co

Avaliar número de
capacitações
realizadas no ano,
para os
profissionais.

0

2021

Numéri
ca

1

1

1

1

Avaliar percentual
de doenças
relacionado a saúde
do trabalhador
notificadas

0

2021

Percent
ual

70%

75%

80%

85%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1
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Correta dos
Agrotóxicos

Encaminhamento a referencia
regional em Ijuí. RINAs. SIANAN.

5.5- Vigilância Nutricional;
5.5.1 - Objetivo: Reduzir, monitorar e prevenir os riscos de doenças causados pela obesidade com realização de praticas em educação permanente de
uma alimentação saudável.
Indicador
Uni. De
Meta
Descrição da Meta
Ação
Indicador
(Linha-Base)
Medid
a
Valor
Ano
2022
2023
2024
2025
Vigilância nutricional,
imunização,
acompanhamento na
1º infância.

Atender as
necessidades dos
pacientes em risco
nutricional / em
obesidade e consultas
de nutrição conforme
solicitação médica.

Programa Auxilio

Aumentar 20h a nutricionista, para
atender a alta demanda, visitas à
recém-nascidos e acompanhamento
das puérperas, suplementação de
vitamina A e ferro, até 2 anos de
idade.
Avaliação nutricional e consumo
alimentar.
Realizar avaliação nutricional e
quando necessário solicitar laudo de
fórmulas nutricionais para
suplementação, via farmácia do
estado.
Acompanhamento nutricional de
pacientes obesos e quando conforme
regulamento indicado para cirurgia
bariátrica via SUS.
Atendimento individual de nutrição,
quando encaminhadas por médicos,
em relação a patologias (diabetes,
hipertensão, dislipidemias).
Criar grupo de adolescentes e adultos
com obesidades e manter
acompanhamento aos grupos já
existentes de hipertensão, diabetes e
gestantes.
Realizar avaliação nutricional de

Crianças de 0 a 2
anos.

100%

2021

Percent
ual

100%

100%

100%

100%

Avaliar população
com Obesidade
atendida e
acompanhada em
risco nutricional.

10%

2021

percent
ual

20%

30%

35%

40%

2021

Percent

80%

80%

80%

80%

Cobertura de

80 %
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Brasil ( substutuiu o
Bolsa Família)

crianças de até 7 anos, mulheres de
idade fértil e gestantes, acompanhar
situação vacinal das crianças,
fiscalizar a situação do pré-natal.
Manter o comitê do Auxilio Brasil,
nomeado por portaria, com reuniões
trimestrais.

Controlar o estado
nutricional da
população

Realizar o monitoramento do estado
nutricional dos usuários atendidos
nas UBS.
Estipulando o número de dois
relatórios por UBS pelos
profissionais.

acompanhamento
das
condicionalidades
de saúde do
programa Auxilio
Brasil. Com 182
familias
aproximadamente.
Número de
relatórios
elaborados /ano.

ual

0

2021

Numéri
ca

2

2

2

2

6 - Bloco: Investimentos
6.1 - Diretriz: Investir em novos equipamentos, renovação da frota e manutenção dos prédios, proporcionar segurança para a gestão e profissionais,
mas principalmente qualificar o atendimento aos usuários do SUS.
6.2 - Objetivo: Qualificar o atendimento e proporcionar a gestão e profissionais mais segurança nos serviços disponibilizado a população.
Indicador
Uni. De
Meta
Descrição da Meta
Ação
Indicador
(Linha-Base) Medida
Valor Ano
2022 2023 2024 2025
Ampliar e reformar os prédios das
Dois prédios para
0
2021 Numérica 1
0
1
0
Melhorar a estrutura
UBS.
realizar ampliação e
das UBS.
Um em 2022 e o outro em até 2024.
reforma.
Aquisição de Novos Equipamentos para Avaliar aquisição de
0
2021 Numérica 0
1
1
0
Adquirir equipamento
os dois consultórios Odontológicos.
equipamentos de
para os consultórios de
Qualificar o atendimento para a
odontologia para 2
odontologia.
população.
consultórios.
Avaliar reforma
0
2021 Numérica 1
0
0
0
Reforma e ampliação da Aumentar a sala de armazenamento de
efetuado.
Capacidade de Estoque estoque na farmácia básica da UBS
Cândido Gomes da Silva.
(armazenagem) na
Adquirir estantes para o estoque.
farmácia básica.
100% da farmácia da unidade equipada
e estruturada de acordo com boas
práticas de armazenamento de
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Readequação da sala de
vacina de acordo com as
normas sanitárias
vigentes
Aquisição de veículos.

Aquisição de outros
equipamentos para
atendimento
ambulatorial e de
informática.

medicamentos.
Organizar de acordo com necessidades
readequação, adquirir equipamentos
para conservação de vacinas.

Avaliar aquisição de
equipamento da sala
de vacina

0

2021

Numérica

1

0

0

0

Adquirir um veículo por ano para
renovar a frota que transporta os
profissionais para realizar atendimento
e fiscalização dentro e fora do
município.
Garantir transporte da população para
as referência pactuadas com outros
municípios.
Garantir o serviço de Urgência e
emergência chamada 192 com
ambulâncias para fazer atendimento
seguro e eficaz.

Avaliar aquisição de
pelo menos um a
cada ano.

0

2021

Numérica

1

1

1

1

Manter os equipamentos em
funcionamento adequado.
Capacitar os profissionais para
operacionalizar os equipamentos de
forma adequada.
Operacionalizar a troca sempre que se
fizer necessário para o bom andamento
dos trabalhos.

Avaliar percentual
dos equipamentos
substituídos quando
for julgado
inservível.

0

2021

Percentual

100
%

100
%

100
%

100
%

7 - Bloco: Consórcios Públicos
7.1 - Diretriz: Participação em Consórcios Públicos
7.2 - Objetivo: Ampliar a assistência em saúde, melhorando a oferta de medicamentos, insumos, atendimentos e procedimentos especializados com
financiamento complementar.
Indicador
Uni. De
Meta
Descrição da Meta
Ação
Indicador
(Linha-Base) Medida
Valor Ano
2022 2023 2024 2025
Manter a participação do Manter a participação do município no Valor orçado x valor
1
2021 Numérico 1
1
1
1
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Município no consórcio
COMAJA

COMAJA para compra de consultas,
exames e procedimentos especializados
e despesas administrativas;
Ampliar a capacidade de oferta de
consultas e exames especializados e
cirurgias eletivas para facilitar o acesso
da população.
Continuar com
Manter convênio com o CISA para a
participação do município compra de medicamentos e insumos.
no consórcio CISA

executado

Valor orçado x valor
executado

1

2021

Numérico

1

1

1

1
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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.
AVALIAÇÃO
A equipe de saúde fará a avaliação a cada quadrimestre com o CMS para realizar a
avaliação através do Relatório de Gestão Municipal de Saúde e anualmente, em conjunto com o
Conselho Municipal de Saúde.
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
A revisão do Plano Municipal de Saúde de acontecerá anualmente, com a participação dos
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e a participação do Conselho Municipal de Saúde, a
fim de serem revisadas as ações e metas do referido plano que representa a Política Municipal de
Saúde do Município de Fortaleza dos Valos.
REFERÊNCIAS
1. Vinculação Constitucional de Recursos para o SUS nas três Esferas de Governo –
Resolução CNS nº 281 – Julho/1998.
2. Competências do Conselho Nacional de Saúde, Comissão Intergestores Tripartite e
Ministério da Saúde – Delimitações e Interfaces – Março/1999.
3. Diretrizes para Capacitação de Conselheiros de Saúde – Abril/1999.
4. Inserção dos Hospitais Universitários e de Ensino no SUS – Relatórios de Abril/1999
e Novembro/1999.
5. Reforçando a Ousadia de Cumprir e Fazer Cumprir os Princípios Constitucionais do
Sistema Único de Saúde – Outubro/1999.
6. Relatório e Avaliação da Mesa Redonda de Atenção Básica de Saúde promovida pelo
CNS – Novembro/1999.
7. Informações e Mecanismos para o Acompanhamento do SUS pelo CNS –
Março/2000.
8. Agenda Básica do CNS para 2000 – Março/2000.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: texto constitucional promulgado
em 5 de outubro de 1988, com alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais de n. 1, de 1992, a
32, de 2001, e pelas Emendas Constitucionais de Revisão de n. 1 a 6, de 1994.
Plano Estadual de Saúde
Plano Nacional de Saúde
SISREG
SIOPS
RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL
SISPACTO
DATASUS
RESOLUÇÃO Nº 338, DE 6 DE MAIO DE 2004
PORTARIA Nº 1,554, DE 30 DE JULHO DE 2013
PORTARIA/SES/RS Nº670/2010
RESOLUÇÃO Nº 338, DE 6 DE MAIO DE 2004.
PORTARIA Nº 1.554, DE 30 DE JULHO DE 2013
PORTARIA Nº 1.554, DE 30 DE JULHO DE 2013
PORTARIA/SES/RS Nº 670/2010
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