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APRESENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

O Conselho Municipal de Saúde, em caráter permanente e deliberativo desempenha
papel de extrema relevância para a saúde da população, pois é através do CMS que se
garante  a  inclusão direta  da  população  no  controle  e  elaboração de políticas  para  a
gestão da saúde na cidade, desta forma se cumpre um dos princípios mais importantes
do SUS que é a participação da sociedade. 

São  responsabilidades  do  CMS,  segundo  a  Lei  8.142/90  controlar  a  execução  da
política pública da saúde regional através de ações como controlar o dinheiro da saúde,
monitorar a execução das ações na área da saúde, participar da formulação das metas
para a área da saúde, reunir-se ao menos uma vez por mês, acompanhar as verbas que
são encaminhadas pelo SUS, assim como o repasse de programas federais.

Desta forma, este órgão municipal está diretamente envolvido na discussão sobre o
orçamento destinado à saúde, a politica de recursos humanos, a relação com o setor
privado, as epidemias, o saneamento básico, as estratégias de vigilância em saúde e
muitos outros aspectos que possuem influencia direta sobre a saúde da população.

Sendo assim, os membros do Conselho Municipal de Saúde devem estar articulados
no sentido de enfrentar os problemas locais, pois acima de tudo, esta entidade tem como
objetivo principal a defesa do Sistema Único de Saúde e demanda uma resposta concreta
para a população.

Fernanda Luiza Borkhardt - Presidente do CMS – 2018-2021
Alexandre de Almeida Silva - Vice-Presidente do CMS - 2018-2021
Jocélia da Cruz de Almeida - Secretária de Assuntos da Saúde - 2018-2021
Tatiane Zarpelon Misturini Fiorio - Secretária de Assuntos Administrativos - 2018-2021
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APRESENTAÇÃO 

O Plano Municipal de Saúde é um dos instrumentos concebidos para viabilizar o
processo de planejamento do SUS e nele devem ser consideradas as especificidades do
território e as necessidades de sua população. 

Este Plano foi construído tendo como ponto de partida a análise da estrutura do
Sistema de Saúde Municipal, dos indicadores, da situação de saúde da população e das
propostas  da  X  Conferência  Municipal  de  Saúde  com  o  tema  “Desafios  para  o
Fortalecimento da Atenção Básica, da Saúde da Mulher e da Vigilância em Saúde.”

O documento foi organizado por uma comissão de 8 pessoas sendo 6 indicadas
pelo  Conselho  Municipal  de  Saúde   e  3  pela  Secretaria  da  Saúde,  em  reuniões
sistemáticas. 

O Plano Municipal é composto por 3 capítulos articulados entre si.
O Capítulo I do plano contém a análise situacional organizada em 5 subcapítulos,

sendo: 
1. Características do Município;
2. Estrutura da SMS
3. Rede de Atenção;
4. Ciência e inovação em Saúde e gestão;
5. Controle Social.

A análise situacional foi elaborada através de reuniões setoriais com as equipes da
SMS, e análise de indicadores de saúde, de produção e financeiros.

O capítulo II contém as Diretrizes, Objetivos e Ações. Na construção deste capítulo
levou-se em consideração as propostas da X Conferência Municipal realizada em maio de
2017 e as necessidades apontadas pelos gestores da SMS no planejamento estratégico.
Optou-se  por  agrupar  as  propostas  em  42  Objetivos  Específicos  distribuídas  em  7
Objetivos Estratégicos sendo eles: Fortalecer a Atenção Básica, Fortalecer a Vigilância
em  Saúde,  Qualificar  a  Assistência  na  Média  e  Alta  Complexidade,  Fortalecer  a
Assistência Farmacêutica, Aprimorar a Gestão, Investir para ampliar a Atenção à Saúde e
Fortalecer o Controle Social.  Os Objetivos Estratégicos foram materializados por Ações
apresentadas em cronograma de Execução para o período de 2018-202.

O capítulo III contém o monitoramento das ações e os indicadores de avaliação.
E para finalizar queremos aqui agradecer a todas as pessoas que colaboraram de

diferentes formas na elaboração deste Plano e espera-se com ele viabilizar ações de
saúde de gestão que possam contribuir para o acesso e melhoria da assistência à saúde
da população caxiense.

Grupo de trabalho para elaboração do Plano Municipal 
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CAPÍTULO I – ANÁLISE SITUACIONAL 

1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
1.1 Histórico
A história  de Caxias do Sul  começa quando a região era percorrida por  tropeiros,

ocupada por índios e chamada Campo dos Bugres. Em 1875, chegaram os primeiros
imigrantes italianos em busca de um lugar melhor para viver. Dois anos após, a sede da
colônia do Campo dos Bugres recebeu a denominação de Colônia de Caxias. No dia 20
de junho de 1890 foi  então criado o Município,  e a 24 de agosto do mesmo ano, foi
efetivada a sua instalação. No dia 1º de junho de 1910, Caxias foi elevada à categoria de
cidade e, neste mesmo dia, chegava o primeiro trem, ligando a região à capital do Estado.

Vários ciclos econômicos marcaram a evolução de Caxias do Sul  ao longo destes
séculos: do cultivo da uva e do vinho ao segundo polo metalmecânico do Brasil. Junto
com  os  imigrantes,  outras  etnias  partilharam  desse  caminho.  Aconteceram  a
miscigenação e a aculturação. Ao lado do lastro cultural itálico, convive a tradição gaúcha.

Hoje,  apenas  parte  da  população  é  descendente  dos  imigrantes  italianos  que
chegaram à região no final do século XIX. Ao longo da sua história, Caxias do Sul recebeu
imigrantes  das  mais  diversas  etnias,  vindos  de  diferentes  cidades  do  Brasil  e  outros
países.  

Caxias do Sul em 2015 comemorou 125 anos como Município.

1.2 Aspectos geográficos
O município de Caxias do Sul está localizado na extremidade leste da encosta superior

do  nordeste  do  estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  sul  do  Brasil.  A latitude  sul  é  de
29°10’25’’  e  longitude  oeste  de  51°12’21’’.  Ocupa  uma  área  territorial  de  1.648,60
quilômetros quadrados, que corresponde a 0,55% da área do estado. Sua altitude é de
760m acima do nível do mar.

Em linha reta, Caxias do Sul está distante 96 km de Porto Alegre, capital do estado do
Rio Grande do Sul, ou, 127km, via rodoviária. Até Brasília, capital do país, o percurso é de
2.132 km; até Buenos Aires de 1.600 km; até Montevidéu de 1.000 km, e até São Paulo
de 992 km.

1.3 Aspectos demográficos
A população de Caxias do Sul possui, atualmente,  483.377 habitantes (IBGE 2017),

sendo que 96,29% vivem na área urbana e 3,71% na área rural. Depois da capital, Porto
Alegre, é a maior cidade no estado em número de habitantes. 

Caxias do Sul obteve em todos os indicadores do IDESE¹, um índice maior que
0,858, apontando um alto grau de desenvolvimento. (IBGE-2013/FEE-2009) 

1.4 Aspectos socioeconômicos
A economia de Caxias do Sul está constituída por um universo de, aproximadamente,

34 mil estabelecimentos econômicos. Somente o setor industrial participa com um número
estimado  de  6.224  empresas  e,  dentre  elas,  cerca  de  2.094  constituem  o  polo
metalmecânico do município. A economia caxiense tinha empregados,  no  mês de setem-
bro de 2013, 174.694 trabalhadores segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego
– MTE. Tudo isso faz com que a economia do município seja a terceira do  estado  do  Rio
 Grande do Sul, com PIB de R$ 15,69 bilhões, colocando Caxias do Sul como terceira do

¹.O IDESE é um índice sintético calculado pela Fundação de Economia e Estatística (FEE), que visa medir o grau de
desenvolvimento  dos  municípios gaúchos.  O IDESE avalia  quatro blocos  de  indicadores:  domicílio  e  saneamento,
educação, saúde e renda. O IDESE utiliza um índice que varia de zero (valor mínimo) a um (valor máximo). Quanto
mais próximo de um, melhor o desempenho.
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estado do Rio Grande do Sul, com PIB de R$ 15,69 bilhões, colocando Caxias do Sul
entre as primeiras 100 cidades do país, incluindo capitais, ocupando o 34º lugar. A renda
per capita do município, em 2010, era de R$ 36.034,00.

O setor produtivo com maior representatividade de Caxias do Sul é o dos serviços, que
corresponde a 52,96% do Valor Adicionado Bruto (VAB), com R$ 7,048 bilhões, seguido
pela Indústria com 45,82% e da Agropecuária que representa 1,22%. (IBGE - 2010 –
NECE).

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) Municipal de Caxias do Sul foi de 0,782,
para o ano de 2010, considerado alto, de acordo com o IBGE.

1.5 Aspectos educacionais
 Caxias do Sul se destaca como um polo regional na área educacional. Esse contexto

tem como base uma forte rede de ensino: pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio
e educação profissionalizante, que atendem à diversidade da economia local nos setores
de comércio, serviço e indústria.

Na rede municipal foi implantada a escola de tempo integral em 2 escolas de ensino
fundamental e em 2 de ensino infantil. Toda essa diversidade de educação é apoiada por
uma ampla rede de ensino estadual (55 escolas) ², municipal (85 escolas) ³ e particular
(196 escolas). A cidade conta com 13 instituições de ensino superior (5 universidades e 7
faculdades) e também com um campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). 

O  município  de  Caxias  do  Sul  com  uma  taxa  de  analfabetismo  de  2,36%,  é
considerado livre de analfabetismo (FEE/2010).

1.6 Aspectos ambientais
Caxias do Sul desenvolve um amplo trabalho junto à população, através de projetos e

atividades que visam incentivo e conscientização para uma Caxias do Sul ecologicamente
correta. Este trabalho envolve a recuperação e construção de áreas de lazer da cidade,
tais como praças, parques e jardins, que estão localizados nos mais variados pontos da
cidade  e  dos  quais  podemos  citar  o  Mato  Sartori,  Jardim  Botânico,  Parque  dos
Macaquinhos, Parque Cinquentenário, Praça Dante Alighieri, Parque Dr. Celeste Gobbato,
Parque da Lagoa do Desvio Rizzo e o Parque de Exposições da Festa da Uva.

Dentro das diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, a educação ambiental
tem sido um dos pilares que sustenta e envolve a população para um despertar ecológico.
E é com vistas a esse objetivo que o município também realiza diversos programas nessa
área,  dentre  eles,  Projeto  Plantar  e  Colher,  Clic  Ambiental,  Concurso  Calendário
Ecológico, Concurso Dedo Verde, Olimpíada Ambiental, Palestras, Roteiros Mato Sartori e
Jardim  Botânico  e  Teatro  de  fantoches, na  tentativa  de  estimular  e  fortalecer  a
preservação do meio ambiente. É importante ressaltar que todos esses eventos culminam
na Semana do Meio Ambiente do Município, onde muitas das premiações são entregues e
outros eventos são lançados.

Em 2007, de forma pioneira e única no Brasil, a Companhia de Desenvolvimento de
Caxias (CODECA), implantou a coleta automatizada de lixo, tecnologia somente utilizada
em países de primeiro mundo. Hoje, possui 1.400 contêineres para coleta de lixo orgânico
e 1.400 para coleta de lixo seletivo, atingindo mais de 165 mil pessoas. Diariamente, são
recolhidas cerca de 70 toneladas de resíduos sólidos,  que representam  20% do total
coletado.  O  material  seletivo  é  encaminhado  às  11  Associações  de  Recicladoras
conveniadas  com  a  Prefeitura  de  Caxias  do  Sul,  através  da  Secretaria  do
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, CODECA e Fundação de  Assistência

².4ª CRE (Coordenadoria Regional de Educação – Setor de Estatística)
³.MEC/INEP - Censo Escolar de Educação Básica/2010 
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Social   (FAS).  O  material  excedente é  encaminhado  para  outras  25  recicladoras
apoiadoras,  que  também  executam  a  triagem  do  material.  No  ano  de  2012,  foram
coletadas 25.802 toneladas de resíduo seletivo. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente
(SEMMA), em parceria com a CODECA, inaugurou em abril de 2010 um novo aterro na
localidade de Rincão das Flores, distrito de Vila Seca.

A Central  de  Tratamento  de  Resíduos  (CTR)  foi  preparada  para  garantir  proteção
ambiental e busca a produção de energias alternativas através de gases que são gerados
na decomposição do lixo.

1.7 Organização e Participação Social
O município conta com 26 conselhos municipais nas mais diversas áreas, como saúde,

educação  e  assistência  social,  e  é  através  destes  conselhos  que  as  pessoas,
organizações  e  entidades  da  comunidade  caxiense  têm a  oportunidade  de  participar
ativamente  das  decisões  de  suma  importância  na  vida  das  pessoas.  Entre  estes
conselhos encontra-se o Conselho Municipal de Saúde – CMS – detalhado no item 5 do
capítulo I deste Plano.

2 ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, e deve ser executada pelas três

esferas  de  governo.  No  âmbito  da  União,  pelo  Ministério  da  Saúde,  no  âmbito  dos
Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente;
e no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
(Lei F. 8.080/1990.)

É de responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde a formulação e a implantação
de políticas, programas e projetos que visem à promoção de uma saúde de qualidade aos
usuários do SUS e também gerir o Fundo Municipal de Saúde. A missão da secretaria é
prestar atenção integral à saúde da população da cidade, o que inclui desde a assistência
básica até o atendimento aos casos mais complexos, incluindo a atenção hospitalar e aos
casos de urgência e emergência. 

A Macrorregião de Saúde Serra é composta por quatro regiões de Saúde, sendo elas a
Reg. S. 23 – Caxias e Hortências, Reg. S. 24 – Campos de Cima da Serra, Reg. S. 25 –
Vinhedos e Basalto, Reg. S. 26 – Uva e Vales.

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul (SMS) compõe a 23 ª Região de
Saúde - Caxias e Hortências, acompanhado de os municípios de Canela, Gramado, Linha
Nova, Nova Petrópolis e Picada Café, conforme a RESOLUÇÃO N° 555/12 – CIB/RS.

A população estimada de 2017 da macrorregião é de 1.178.425 HAB.(IBGE 2017).

FIG.01 – MAPA DA MACRORREGIÃO SERRA
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2.1 Estrutura gerencial da SMS 
A estrutura gerencial da SMS encontra-se representada no organograma presente no

Regimento Interno da Secretaria Municipal da Saúde aprovado pelo Decreto Nº 16.628,
de 28 de maio de 2018. 

A Estrutura diretiva da SMS é composto por 10 diretores de áreas sendo elas: 
• Diretoria de Gestão, Trabalho e Educação;
• Diretoria Financeira;
• Diretoria de Logística;
• Diretoria da Rede Básica;
• Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento de Políticas em Saúde;
• Diretoria de Vigilância em Saúde;
• Diretoria de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria – DACRA;
• Diretoria da Rede de Atenção Psicossocial;
• Diretoria da Rede Especializada;
• Diretoria da Rede Urgência Municipal.

2.2 Estrutura de Recursos Humanos e Educação
Para  a  execução  das  suas  atividades  a  SMS  conta  com  1750  servidores

distribuídos em diferentes cargos como mostra o Quadro 01. 
AGENTE ADMINISTRATIVO 59
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 181
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 40
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 02
ALMOXARIFE 04
ANALISTA DE SISTEMAS 02
ASSISTENTE SOCIAL 25
ATENDENTE 27
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 109
AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA 09
AUXILIAR DE LABORATÓRIO E ANÁLISE 18
AUXILIAR DE MANUTENCÃO 01
AUXILIAR DE RADIOLOGIA 01
AUXILIAR DE REGULAÇAO 37
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 41
BIÓLOGO 01
CARPINTEIRO 01
CONTÍNUO 03
DESENHISTA 01
ELETRICISTA 04
ENFERMEIRO 160
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 31
FISCAL MUNICIPAL 02
FISCAL SANITÁRIO 14
FISIOTERAPEUTA 05
FONOAUDIÓLOGO 07
MECÂNICO 01
MÉDICO CLÍNICO E ESPECIALISTAS 388
MÉDICO VETERINÁRIO 04
MOTORISTA 52
NUTRICIONISTA 14
ODONTÓLOGO 61
OPERÁRIO 31
OPERÁRIO ESPECIALIZADO 05
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PROFESSOR 06
PSICÓLOGO 24
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE 01
SERVIÇAL 24
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS 05
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 03
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 336
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 04
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 01
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 14
TERAPEUTA OCUPACIONAL 03
TOTAL 1750

Quadro 1 –Número de servidores públicos da SMS distribuídos por cargos em janeiro de 2018. 

As  demandas  assistenciais  e  administrativas  vem  apresentando  crescimento
principalmente nos dois últimos anos, em que a crise econômica e o desemprego vem
empurrando para os serviços públicos de saúde grande número de usuários que antes se
utilizavam de planos privados de Saúde. Soma-se a isso o crescimento populacional, a
mudança no perfil epidemiológico da população, a incorporação de novas tecnologias e o
fato de Caxias do Sul ser Polo Regional. Frente a isso o contingente de servidores de
saúde tem sido insuficiente quantitativamente para o atendimento das necessidades de
assistência e das atividades-meio, gerando sobrecarga de trabalho.

Os ritos administrativos inerentes a gestão pública levam a demora na reposição de
pessoal nos casos de aposentadoria e outros afastamentos em que o tempo de latência
deixa as equipes incompletas. Processos de trabalho pouco modernizados, agravado pela
baixo  grau de informatização da rede de serviços  contribuem para  a insuficiência  de
trabalhadores e para a sobrecarga de trabalho.

Principalmente  na  Rede  Básica  o  excesso  de  atividades  administrativas  tem
ocupado parte significativa do tempo da enfermagem desviando-o do cuidado do usuário.

Na Atenção Básica encontramos um processo de trabalho centrado no médico,
dessa forma o potencial clínico das outras categorias, principalmente da enfermagem, é
subutilizado.  Evidencia-se  também  poucos  profissionais  especialistas  em  Saúde  da
Família e ou Saúde Comunitária.

A inserção da categoria médica na rede pública vem apresentando dificuldades
crescentes, onde destacam-se como principais fatores os melhores salários no mercado
privado, a não-incorporação dos incentivos financeiros na aposentadoria e a exigência de
cumprimento da carga horária levou muitos médicos a reduzirem a sua carga horária de
atuação  ou  a  se  exonerarem,  com redução  total  de  horas  médicos  a  disposição  da
assistência. 

Em relação aos médicos pediatras evidencia-se uma baixa oferta no mercado de
trabalho devido a baixa procura para a residência em pediatria.

Cabe destacar  que os  trabalhadores,  ao ingressarem no serviço  público,  estão
preparados prioritariamente para prestar atendimento de forma individual, voltadas para o
adoecimento principalmente das situações agudas em detrimento de ações e práticas
voltadas aos diagnósticos de área/ território e ações coletivas e de promoção de saúde.
Evidencia-se também dificuldade de atuação profissional na lógica interdisciplinar.

No quadro 02 temos o número e o percentual de servidores públicos distribuídos
por setor de atuação:
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Setores Nº %

Vigilância em Saúde 127 7,41

Atenção Básica 724 42,28

Rede Psicossocial
APOIAR, Res. Terap., CAPS, CAIS Mental, Cons. de Rua, 
Unid. de Acolhimento adulto 

94 5,49

Rede de Urgência e Emergência
SAMU, PA 24H, UPA

367 21,43

Rede Especializada 
Atenção Domiciliar, Central de Exames, Centro de 
Especialidades Odontológicas, Centro de Especialidades, 
Hemocentro, Infectologia

219 12,79

Assistência Farmacêutica 24 1,4

Gestão 157 9,17

Total 1712 100
       Quadro 2 –Número de servidores públicos da SMS distribuídos por setores em maio de 2018. 

Preocupados com a formação dos profissionais, o setor de Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde desenvolveu em 2017 um total de 151 capacitações em diferentes 
temáticas para qualificar a assistência, contemplando 4.701 participantes 

2.3 Recursos Financeiros
A Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012 dispõe sobre a “aplicação de

recursos  em ações e  serviços  públicos  de saúde”.  Está  descritos  nos  seus referidos
artigos:

Artigo 6° - Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços
públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos imposto a que
ser refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o
inciso II do caput do art. 159, todos da constituição federal, deduzidas as parcelas que
forem transferidas aos respectivos Municípios.

Artigo  7° -  Os  Municípios  e  o  Distrito  Federal  aplicarão  anualmente  em  ações  e
serviços  públicos  de  saúde,  no  mínimo,  15% (quinze por  cento)  da  arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos que tratam o art. 158 e a alínea “b” do
inciso I do caput e § 3° do art. 159, todos da Constituição Federal.

Os recursos são repassados ao Fundo Municipal de Saúde, sejam da esfera Federal,
quanto da Estadual.  O Fundo Municipal  da Saúde do Município de Caxias do Sul  foi
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas em 11/12/1997, com CNPJ próprio
através da Lei Municipal nº 4770. 

Este  funciona  como  unidade  orçamentária  dentro  do  orçamento  da  Prefeitura
Municipal, possui conta própria onde mensalmente é repassado o percentual destinado,
de  no  mínimo,  15% dos  recursos  próprios.  Os  gastos  são  empenhados  em rubricas
específicas do Fundo Municipal da Saúde e todos os gastos são analisados e aprovados
pelo Conselho Municipal da Saúde.

O Município de Caxias do Sul tem um histórico de aplicação de recursos em Ações e
Serviços  para  Saúde,  em  percentuais  acima  do  mínimo  determinado  pela  Lei
Complementar n° 141, de 13 de Janeiro de 2012, sendo: 
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Quadro 3 – Percentuais investidos pela Secretaria Mun. da Saúde    Fonte: Diretoria Financeira SMS

     Gráfico 1 – Percentuais investidos pela Secretaria Mun. da Saúde    Fonte: Diretoria Financeira SMS
O SUS é subfinanciado e para melhoria da gestão da saúde pública são necessários

aumentos dos recursos financeiros. A falta de perspectiva de ampliar o repasse federal e
estadual para as ações em saúde definida pela LC 141, vem forçando os Municípios a
aumentar cada vez mais o percentual de recursos financeiros destinados a Saúde. 

Se analisada a aplicação de recursos, considerando o total de investimento em saúde
em  Caxias  do  Sul,  percebe-se  que  o  município  investe  em  média  50%  do  total  de
despesas com saúde, os outros 50% são custeados e rateados entre União e Estado,
conforme dados de 2013 a 2017. 

O financiamento do SUS tem se constituído preocupação permanente dos gestores e
de todos os envolvidos diretamente com a construção e evolução do SUS, tornando-se
tema constante em todas as discussões das instâncias gestoras. Ao longo do processo de
implantação do SUS têm se comprovado que os gastos com serviços de saúde vêm
crescendo,  entretanto  o  financiamento  por  parte  das  esferas  federais  e  estaduais
reduzindo, enquanto que nas esferas municipais aumentando.

Quadro 4 – Valores investidos pela Secretaria Mun. da Saúde     Fonte: Diretoria Financeira SMS
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% Investimento do Município Mínimo LC 141

ANO 2013 2014 2015 2016 2017

Investimento do Município 152.653.708,24 195.295.019,61 220.337.942,96 224.211.585,33 216.869.473,86

Total despesas em Saúde 308.250.482,18 368.917.195,89 381.934.928,76 403.827.103,01 416.265.638,11

49,52% 52,94% 57,69% 55,52% 52,10%

Arrecadação do Município 771.711.657,72 805.723.994,83 840.562.475,34 896.086.206,20 877.746.950,62

% Investimento do Município 
sobre total despesas

ANO 2013 2014 2015 2016 2017

% Investimento do Município 19,78% 24,24% 26,21% 25,02% 24,70%

% Acima do exigido 4,78% 9,24% 11,21% 10,02% 9,70%

Mínimo LC 141 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%



 
Gráfico 2 – Valores investidos pelo município  x

Estado/União    Fonte: Diretoria Financeira SMS

        Quadro 5 – Arrecadação do município     Fonte: Diretoria Financeira SMS

Gráfico 3 – Arrecadação do município     Fonte: Diretoria Financeira SMS

Gráfico 4 – Percentuais investidos pela Secretaria Mun. da Saúde    Fonte: Diretoria Financeira SMS

Até final de 2017 a Portaria n° 204/GM de 29 de Janeiro de 2007 regulamentava o
repasse de recursos estaduais e a transferência dos recursos federais para as ações e os
serviços de saúde na forma de blocos de financiamento: I. Bloco da Atenção Básica; II.
Bloco da Atenção Média e Alta Complexidade; III. Bloco de Vigilância em Saúde; IV. Bloco
Assistência Farmacêutica; V. Bloco Gestão do SUS e VI. Bloco de Investimentos.
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Gráfico 5 – Investimentos por tipo de despesa      Fonte: Diretoria Financeira SMS

Todavia, em 28 de setembro de 2017, o Ministério da Saúde (MS) publicou a Portaria
de  Consolidação  nº  6/GM/MS,  agrupando  todas  as  Portarias  que  versam  sobre  o
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de
saúde do Sistema Único de Saúde,  assim revogando a Portaria  n°  204/GM. Até este
momento os blocos de financiamento permaneciam os mesmos. Entretanto, em 28 de
dezembro de 2017 o Ministério da Saúde lançou a Portaria nº 3992, onde no artigo 3º
consta a alteração dos blocos de financiamento, passando de seis para dois blocos de
financiamento, sendo eles: I – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde;
e II – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.

Esta alteração busca solucionar a ineficiência de utilização dos recursos por blocos
minimizando o excesso de saldos em contas e vínculos dos Municípios, Estados e Distrito
Federal, ocasionado pelo excesso de normatização do financiamento do SUS.

Segundo o MS “os recursos deverão ser empregados de acordo com o planejamento e
realidade  de  cada  cidade,  considerando  dimensão  epidemiológica,  demográfica  e
socioeconômica.”. 

Com o novo modelo de financiamento do SUS, unificação dos blocos, verifica-se a
preocupação dos gestores de cada área de saúde quanto a destinação de recursos para
cada  uma  delas.  O  Ministério  da  Saúde  disponibilizará  um  novo  sistema  de
monitoramento online, o DigiSUS, que possibilitará a avaliação da execução das ações
em saúde dos estados e dos municípios, através do planejamento das ações em saúde
de acordo com os planos desenvolvidos pelos gestores 

Assim, se faz necessária a priorização do planejamento da saúde de Caxias do Sul
vinculando os objetivos e compromissos assumidos pelo município com a utilização do
recurso financeiro. 

2.4 Tecnologia da Informação 
A rede  de  conectividade  é  definida  e  suportada,  em  grande  parte,  pela  TI  da

Prefeitura de Caxias do Sul, onde temos a estruturação de conexão por cabos de fibra
ótica na maior parte dos serviços, rádio nas UBSs Fazenda Souza, Forqueta, Vila Lobos,
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Criúva, Vila Cristina, Vila Seca, PECS, Galópolis, Vila Oliva, CAPS Infantil  e ADSL na
Unidade de Acolhimento.

O  hardware  instalado  nos  serviços  administrativos  e  nos  serviços  assistenciais  se
encontra com computadores, monitores e impressoras obsoletos, no seu geral com uma
vida útil  entre 6 a 12 anos.  Os setores assistenciais  possuem 70% de equipamentos
necessários para operacionalizar os processos e serviços de atendimento ao paciente e
administrativos, gerando um trabalho excessivamente manual e com controles mínimos,
exceção da UPA Zona Norte que foi equipada com hardwares atualizados antes de seu
início de operação.

Os Sistemas de Informação operacionais e de gestão de saúde pública não possuem
prontuário  eletrônico  do  paciente  e  não  apresentam  integração  com  sistemas  do
Ministério da Saúde. Para atender as exigências do MS, é necessário utilizar mais de 20
sistemas diferentes espalhados nos setores da SMS e que são disponibilizados pelo Setor
de Informática do SUS. Estes sistemas não se comunicam entre si, a não ser o sistema
de Faturamento e o e-SUS.

O serviço do Hemocentro utiliza um sistema disponibilizado pelo Setor de Informática
do SUS, que não tem mais suporte, tanto de sistema como de rede. O serviço do SAMU
utiliza um sistema de gerenciamento e regulação do serviço adquirido de terceiros por
Licitação em 02/2016 (TRUE) com infraestrutura e central telefônica própria, que atende
bem aos processos e serviços deste setor.

Em 20/09/2017 o setor de TI da SMS viabilizou a aquisição de um sistema de Gestão
de Saúde Pública com Prontuário Eletrônico (SIGSS) para atender todos os serviços da
Secretaria  da  Saúde  (exceto  Hemocentro  e  SAMU)  de  forma  integrada  e  eletrônica,
substituindo os sistemas Gestão de Saúde atual (SISSAP) e 90% dos sistemas do SUS
até final de 2019.

Para  atender  o  objetivo  geral  da  SMS  com  a  aquisição  do  novo  sistema,  será
necessário adequação da rede lógica e elétrica das UBSs e aquisição dos equipamentos
de hardware faltantes.

Quanto  aos  recursos  humanos,  conhecimento  e  gestão  o  setor  de  Tecnologia  da
Informação,  está estruturado em 2 especialidades: Sistemas de Informação e Suporte
Técnico de Sistemas Operacionais e Equipamentos. O setor apesar de enxuto, busca
com esforço atender as necessidades da SMS, mas requer melhorias, visto a demanda
futura. 

2.5 Estrutura Física dos Serviços de Saúde da SMS

Caxias do Sul conta com 48 Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo que a estrutura
física dos prédios das UBS diferem em tamanho de acordo com a população assistida nos
bairros de referência. Algumas são maiores e possuem estrutura para atendimento em
dois  andares (UBS Esplanada,  Eldorado,  Fátima Alta,  Santa  Lúcia  Cohab e  Mariani).
Outras possuem uma estrutura mais nova onde verifica-se uma melhor adequação de
espaços como UBS Desvio Rizzo, Planalto Rio Branco, Diamantino, Campos da Serra,
Fazenda Souza e Galópolis. 

A rede possui  UBS que funcionam em prédios alugados ou cedidos como a UBS
Cinquentenário, Rio Branco, Santa Lúcia do Piaí, Serrano, Cristo Operário e Vila Lobos,
além de serviços, como o Almoxarifado Central, a Vigilância Ambiental, o CES e de 7
serviços de Atenção Psicossocial, entre eles os 4 SRTs, o APOIAR, o CAPS I a UAA. 

Existem ainda UBS em espaços muito pequenos e que necessitarão de análise técnica
para ampliações ou prédios novos como a UBS Ana Rech, Planalto, São Ciro, Vila Oliva e
Vila Seca, Criúva, Sagrada Família, Madureira, São José e Vila Lobos.
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Cabe  ressaltar  também  que,  após  levantamento  técnico  de  todos  os  prédios  das
Unidades  Básicas  de  Saúde,  verifica-se  que  a  totalidade  deles  não  vinha  recebendo
ações  de  manutenção  preventiva  e  por  isso  necessitam de  reformas  e  manutenção,
sendo que as UBSs Fátima Baixa e Centenário necessitam um prédio totalmente novo.
Isto está sendo planejado para qualificar o atendimento da população e está em fase de
projeto, tendo sido aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. 

Assim como a situação estrutural  dos prédios das Unidades Básicas de Saúde, os
prédios  dos  demais  serviços  também não  passaram por  manutenções  preventivas  e
necessitam dos mais diversos reparos a saber:  Centro Especializado de Saúde (CES),
Centro  de  Especialidades  Odontológicas  (CEO),  Central  de  Exames,  PA  24  horas,
Serviços  De  Saúde  Mental,  Serviço  de  Assistência  Farmacêutica/Farmácia  Básica
Especializada  e  de  Componentes  Estratégicos,  Prédio  Administrativo  da  Secretaria
Municipal  da  Saúde,  prédio  da  Vigilância  Ambiental,  Hemocentro  (HEMOCS)  e
Almoxarifado Central. Necessitam desde pequenas adequações como pintura, revisão da
parte elétrica e hidráulica como adequação nos aspectos estruturais para contemplar a
legislação vigente, sendo que o CAPS Reviver necessita de um prédio totalmente novo.

As UBSs onde estão sendo aplicadas alterações e novas infraestruturas prediais são a
UBS Reolon e a UBS São Vicente, ao lado dos prédios antigos; a UBS Cristo Redentor
poderá vir substituir a UBS Cristo Operário.

2.6 Estrutura de Equipamentos, Materiais e Móveis

Na categoria de equipamentos médico-hospitalares são incluídos desde as lanternas
clínicas até desfibriladores e outros equipamentos mais complexos utilizados pelo SAMU,
PA  24h,  CEC  e  outros.  A  quantidade  dos  equipamentos  é  insuficiente  para  as
necessidades  dos  serviços  e  há  outros  fora  de  uso  por  necessidade  de  assistência
técnica. 

Os  materiais  médico-hospitalares  utilizados  regularmente  nos  atendimentos  e
procedimentos  são adquiridos  obedecendo  certa  periodicidade,  sendo  as  quantidades
definidas  conforme  consumo  e  demanda  dos  serviços  e,  via  de  regra,  suprem  as
necessidades dos mesmos.  Ocorrem situações de desabastecimento  por  aumento de
consumos, dificuldades de processos e limite de recursos financeiros. 

A implantação de planos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e da
frota de veículos se faz necessária para qualificar o atendimento.

3 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

3.1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
O setor de Vigilância em Saúde tem como objeto principal  a observação e análise

permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações
destinadas a controlar riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados
territórios.

Outro  aspecto  fundamental  da vigilância em saúde é a  promoção da saúde. Essa
política  objetiva  promover  a  qualidade  de  vida,  estimulando  a  população  a  reduzir  a
vulnerabilidade e riscos à saúde, relacionados aos seus determinantes e condicionantes
modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e
acesso a bens e serviços essenciais.

As  ações  específicas  são  voltadas  para:  alimentação  saudável,  prática
corporal/atividade  física,  prevenção  e  controle  do  tabagismo,  redução  da
morbimortalidade  em  decorrência  do  uso  de  álcool  e  outras  drogas,  redução  da
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morbimortalidade por acidentes de trânsito, prevenção da violência e estímulo à cultura da
paz, além da promoção do desenvolvimento sustentável.

Nas vigilâncias identifica-se o acúmulo de conhecimento dos profissionais que reflete
na  qualidade  técnica  do  trabalho,  sendo  referência  para  público  externo,  e  para  as
instâncias Federais e Estaduais. Identifica-se o desenvolvimento de ações conjuntas com
outras secretarias e órgãos governamentais e não governamentais. 

Em  geral  os  setores  que  compõem  as  vigilâncias  possuem  recursos  humanos
insuficientes,  dificuldade  na  mobilidade  da  equipe  por  insuficiência  de  meios  de
transporte,  os equipamentos e sistemas de informação desatualizados e insuficientes,
baixa  integração  dos  sistemas  do  Ministério  com  os  sistemas  informatizados  locais,
ausência do Código Sanitário Municipal. 

São componentes da Vigilância em Saúde: a Vigilância Epidemiológica, a Vigilância
Sanitária, a Vigilância Ambiental e a Vigilância em Saúde do Trabalhador.

3.1.1 Vigilância Epidemiológica
Tem como atividades prioritárias a coordenação das ações de imunização em toda

a  rede  de  saúde,  monitoramento  das  doenças  e  agravos  transmissíveis  e  não
transmissíveis de saúde e realizar as capacitações para os serviços e instituições. Tem
sido  responsabilidade  deste  setor  a  logística  de  abastecimento  dos  imunobiológicos
mesmo que esta atribuição não seja considerada inerente ao setor.

Indicadores 2017

Proporção de óbitos infantis investigados 100%

Proporção de óbitos, maternos investigados* 100%

Proporção de óbitos fetais investigados 100%

Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados 100%

Proporção de óbitos com causa básica definida* 98,12%

Ações de matriciamento na rede 10

Capacitação para entes públicos e privados realizadas 16
Quadro 6 - Indicadores da Vigilância Epidemiológica - Fonte: bipublico.saude.rs.gov.br

 3.1.2 Vigilância Sanitária em Saúde - VISA
Tem como ações prioritárias realizar as vistorias em situações de denúncias, surtos

de  doenças  transmitidas  por  alimentos  e  para  liberação  de  Alvarás  de  Saúde  para
funcionamento  de estabelecimentos  do setor  da Saúde,  de  Alimentos,  de Interesse à
Saúde  e  da  Farmácia  e  Drogarias.  Atualmente  o  setor  também  é  responsável  pelo
Programa de gerenciamento dos resíduos da SMS.
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AÇÕES REALIZADAS 2017

2625
Alvará liberado  1747
Investigação de surto de DTA 2
Investigação de eventos adversos e/ou queixas técnicas 
Ações educativas para profissionais do setor regulado  e população 1058
Ações conjuntas com outros setores/órgãos (internos e externos) 27
Auto de infração – instauração de processo administrativo sanitário   139
Atendimento de denúncia  337
Recebimento de denúncia 246

Inspeção sanitária em estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária 
incluindo veículos



Quadro 7 - Indicadores da Vigilância Sanitária - Fonte: bipublico.saude.rs.gov.br

3.1.3.Vigilância Ambiental em Saúde - VAS
A VAS tem como ações prioritárias o monitoramento e controle do Aedes aegypti, o

programa do simulídeo (borrachudo), monitoramento da febre amarela através da busca
ativa de 100% das comunicações de macacos mortos no município, monitoramento da
raiva,  programa  de  controle  de  roedores,  monitoramento  de  triatomíneos  (barbeiros).
atendimento  de  denúncias  e  fiscalização  em  100%  das  empresas  de  limpeza  e
desinfecção  de  reservatórios  e  das  empresas  de  controle  de  pragas  existentes  no
município, fiscalização de estabelecimentos veterinários e monitoramento da qualidade da
água para consumo humano. A Vigilância Ambiental em Saúde recebe anualmente um
número  elevado  de  denúncias  referentes  a  mau  cheiro  da  criação  de  animais  e  de
animais soltos em via pública absorvendo um número significativo de horas de trabalho do
setor  o  que  impossibilita  a  realização  de  100  % das  vistorias  nos  estabelecimentos
veterinários. 

AÇÕES REALIZADAS EM 2017 Meta Resultado – N  e
percentual 

Inspeções em Imóveis Monitoramento do Aedes
Aegypti

 100% de imóveis 1.284.000 anuais (6
ciclos bimestrais) 
214.000 bimestral 

Ciclo I-26510 Ciclo II-22498
Ciclo III-19020 Ciclo IV-19905
Ciclo V-13350 Ciclo VI-14989

Total anual 89.331

Análise das larvas, pupas e mosquitos adultos
coletados 

100% das amostras coletadas 
24982 

24982 (100%)

Ações de Controle da infestação de Simulídeo
(borrachudo) 

1800 aplicações de larvicida biológico 1269 (70,5%)

Realizar a necrópsia e envio de material para
exame de raiva animal

100 % de cães e gatos que morrem no
período de observação pós agressão e

100% dos morcegos coletados 

49 amostras  (100%)

Realizar a necrópsia e envio de material para
exame da Febre Amarela em Macacos

100 % de investigação dos casos 7   (100%)

Monitoramento da qualidade da água para
consumo humano - Samae e poços artesianos

44 análises mensais de água
528 amostras anuais 

527 análises anuais (99,8% )

Vistorias de denúncias 3000 2491   (83%)

Vistorias de Estabelecimento que necessitam
de alvarás de saúde 

122 72 (59%)

Quadro 8 -  Indicadores da Vigilância Ambiental
3.1.4 Vigilância em Saúde do Trabalhador
Desenvolve atividades que compreendem: vigilâncias em ambientes de trabalho e

investigação  de  óbitos  relacionados  ao  trabalho,  monitoramento  das  notificações  das
doenças e acidentes relacionadas ao trabalho,  capacitação da rede de saúde pública e
privada no reconhecimento da doença do trabalho e na notificação de doença ou acidente
de trabalho, trabalho infantil com a finalidade de ampliação das fontes notificadoras.

 O setor encontra-se em área física do CEREST/Serra e realiza atendimentos para
trabalhadores  acidentados,  cujas  empresas  não  tem  médico  do  trabalho,  de  forma
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AÇÕES REALIZADAS 2017
Encaminhamento de processos ao arquivo geral    320
Cadastro de estabelecimentos sujeito à visa, incluindo veículos  794
Interdição de Estabelecimento 20
Coleta de Amostras para o LACEN 7
Apreensão de produtos 47
Capacitações recebidas 49



centralizada  visto  que  a  rede  assistencial  não  está  suficientemente  organizada  para
absorver essa demanda.

AÇÕES REALIZADAS EM 2017 Resultados

Nº de notificações que foi  feita a qualificação,  Codificação  com  CNAE,
CBO, CID AGRAVO,  CID  DOENÇA e foi Classificadas para informar  no
SIST ou  SINAN e digitadas.

3.929

Nº de Atendimento Médico 1.305

Realização de curativos – inicia computar- 2015 130

Investigação de Óbitos. 
Em  2016  iniciamos  a  investigação  de  todos  os  Óbitos  relacionados  ao
trabalho 

15

Vigilâncias em Ambientes de Trabalho – iniciou em 2017
13

Capacitações realizadas / SIPAT 
 Palestras/ SENAI/ UBS, Empresas e outros 

38

Capacitações  que a  equipe  recebeu,  reuniões  e  participação em eventos
2013 e 2014 não está computado

78

Reuniões de Conselhos 13

Confecção de BPA, iniciamos a informar em 2016 12

           Quadro 9 - Atividades da Saúde do Trabalhador

3.1.5 CEREST/Serra
A SMS sedia o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST/Serra)

que tem como área de abrangência os 49 municípios da 5ª Coordenadoria Regional de
Saúde do RS. O objetivo do CEREST é de implantar e fortalecer a Política Nacional de
Saúde do Trabalhador nos municípios da sua área de abrangência.

As ações do CEREST/Serra podem ser divididas nos seguintes eixos: vigilância em
saúde do trabalhador, atividades educativas em saúde do trabalhador, pesquisa em saúde
do trabalhador e assistência em saúde do trabalhador. Estas ações são sistemáticas e
contínuas.

Devido  ao  CEREST/Serra  ser  um  órgão  regional  com  financiamento  das  três
esferas de governo, deve-se garantir os deslocamentos dos profissionais da equipe para
outros municípios, a fim de realizar as atividades de inspeção em ambientes e processos
de trabalho e atividades educativas para profissionais de saúde e trabalhadores usuários
do  SUS.  É  de  extrema  importância  também  que  seja  garantida  a  manutenção  dos
equipamentos utilizados para avaliação audiológica e de ambientes de trabalho. A equipe
do CEREST deve estar em contínuo aprimoramento profissional, visto que é referência
técnica para os profissionais de saúde dos municípios de abrangência. Sendo assim, a
verba do CEREST também deve ser utilizada para custeio de capacitações para a equipe.

Há parceria entre CEREST e Ministério Público do Trabalho através da participação
nas forças-tarefas de vigilância em hospitais e frigoríficos.

Produção do CEREST/Serra – 2017

VIGILÂNCIAS 56

ASSISTÊNCIA 197
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EDUCAÇÃO PERMANENTE 31

PROJETOS DE PESQUISA 29

PALESTRAS PROFERIDAS 259

ENTREVISTAS DADAS 40

DIGITAÇÃO DE RINAS DOS MUNICÍPIOS 330

REUNIÕES/EVENTOS 116

REUNIÕES DO CONTROLE SOCIAL 44
    Quadro 10 – Produção do CEREST/Serra – 2017

Entre  janeiro  de  2015  e  dezembro  de  2017,  30.984  trabalhadores  foram
potencialmente  beneficiados  em  ações  de  vigilância  em  ambientes  de  trabalho  pela
equipe técnica. Em 2017, 8.892 participaram de palestras/capacitações proferidas pelo
CEREST/Serra. O Conselho do CEREST aponta como problema o fato da Vigilância em
Saúde do Trabalhador de Caxias do Sul (VISAT) ocupar o espaço físico do CEREST. 

3.2 REDE DE ATENÇÃO BÁSICA
O município de Caxias do Sul,  possui  48 Unidades Básicas de Saúde, incluindo a

Unidade  Prisional,  localizadas  em  regiões  estratégicas.  Dessas,  27  UBSs  são
credenciadas como Estratégia de Saúde da Família (ESF), totalizando 45 equipes com
cobertura de 33%.

Atualmente o município possui 23 equipes que contam com cirurgião dentista e auxiliar
de saúde bucal. Cinco Unidades Básicas de Saúde ofertam atendimento estendido até 21
horas, são essas: Desvio Rizzo, Diamantino, Esplanada, Reolon e Vila Ipê. As demais
UBSs atendem no horário das 07h30min às 16h30min horas.

A Atenção Básica de Caxias do Sul conta ainda com profissionais como nutricionistas,
psicólogos e assistentes sociais, nas próprias UBSs ou em UBSs de referência. A prática
destes  profissionais  tem  sido  prioritariamente  voltada  para  atendimento  individual  e
especializado. Existe uma equipe de NASF no território da UBS Esplanada, para apoio
das equipes do território.

Todas as regiões do município de Caxias do Sul possuem Unidade Básica de Saúde
de  referência.  Essas  foram  mapeadas  (Quadro  06  –  Rede  de  UBSs  e  população
adscritas) de forma digital com geoprocessamento de alguns dados, assim, à medida que
há  necessidade  de  alteração  de  microáreas  ou  de  área  de  abrangência  das  UBS,
consegue-se alterar de forma ágil. Todas as UBS têm acesso, às ruas/logradouros, de sua
responsabilidade, via intranet ou de forma impressa.

O  número  do  Cartão  SUS  identifica  os  usuários  no  Sistema  de  Saúde  Pública
Municipal,  permitindo assim, que cada cidadão tenha acesso à Rede de Atenção em
Saúde  de  nosso  município,  sendo  a  rede  de  Atenção  Básica  a  porta  de  entrada
preferencial.

Citamos  algumas  ações  prioritárias  desenvolvidas  na  AB:  acompanhamento  do
crescimento  e  desenvolvimento  das  crianças  de  0  a  5  anos,  acompanhamento  das
crianças  e  adolescentes  na  escola,  imunizações,  acompanhamento  das  gestantes  e
puérperas,  monitoramento  e  acompanhamento  das  mulheres  com  destaque  para  a
prevenção  e  identificação  precoce  do  câncer  de  mama  e  colo  uterino,  ações  de
planejamento  familiar,  monitoramento  dos  pacientes  com  doenças  crônicas  como
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Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e doenças respiratórias, atendimento odontológico
clínico  para  crianças,  adolescentes  e  gestantes,  procedimentos  de  enfermagem e
dispensação de medicamentos 

Na AB também desenvolvem-se programas como o Programa Dente na Boca que
atende crianças e adolescentes da educação infantil e ensino fundamental completo por
meio  de  atividades  educativas,  escovação  supervisionada  (controle  de  sangramento
gengival) e aplicação tópica de flúor, totalizando 36.000 atendimentos em 2017; Programa
Primeira Infância Melhor (PIM), desenvolvido em parceira entre as secretarias da Saúde e
da Educação e a Fundação de Assistência Social (FAS), destina-se, prioritariamente, a
famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, onde há gestantes e crianças de
até seis anos de idade; Programa Acolhe Bebê Programas de Olho no risco ,Programa de
Atenção à Saúde da Mulher, Programa de Atenção aos Portadores de  Doenças Crônicas,
Programa Nacional de Imunização, Programa de Saúde do Escolar entre outros.

O  Sistema  de  informação  da  Atenção  Básica  chamado  de  e-SUS  apresenta
dificuldades  na  visualização  dos  dados  inseridos  e  na  compreensão  do  sistema
operacional, não faz interface com os demais sistemas de informação do Ministério da
Saúde  e  o  suporte  técnico  por  parte  do  MS é  insuficiente.  O  e-SUS não  permite  a
integração das informações com a média e alta complexidade, contemplando somente as
informações geradas na atenção básica. Frente a essas dificuldades em 2017 o Município
optou por implantar o Sistema Integrado de Gestão dos Serviços de Saúde (SIGSS) que
inclui o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP).

Abaixo  apresentamos  a  produção  executada  em  2017  pela  rede  de  UBSs  no
quadro 08, além da população estimada por área de abrangência da UBS, quadro 09.

Atendimento/Procedimento Total

Procedimento Odontológico 166634

Administração de Medicamentos 48459

Atendimentos Odontológicos 65053

Testes  Rápidos  (de  Gravidez,  dosagem  de

proteinúria, para HIV, para hepatite C, para Sífilis)

16358

Procedimentos  (coleta  CP,  curativo  esp.,  retir.  de

pontos, sutura simples, cuidado de estomas, etc.)

26932

Atendimento Individual 347117

Atividade Coletiva 3726

Outros Procedimentos 3831

Procedimentos  Consolidados  (PA,  temp.,

coleta  exame  lab.,  curativo  simples,  glicemia

capilar, med. altura, med. peso)

245814

Visita Domiciliar 158411

        Quadro 11 – Produção da Atenção Básica Fonte: Diretoria de Atenção Básica – e-SUS
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COD ADM UBS POPULAÇÃO ESTIMADA
1 ALVORADA 2701

2 ANA RECH 7469

3 BELA VISTA 15512

4 BELO HORIZONTE 5892

5 CAMPOS DA SERRA 6192

6 CENTENARIO 4001

7 CENTRO DE SAUDE 33568

8 CINQUENTENARIO 23603

9 CRISTO OPERARIO 8327

10 CRIUVA 2016

11 CRUZEIRO 18344

12 DESVIO RIZZO 20533

13 DIAMANTINO 11426

14 ELDORADO 20718

15 ESPLANADA 26030

16 FATIMA ALTA 13300

17 FATIMA BAIXA 3314

18 FAZENDA SOUZA 2980

19 FORQUETA 5228

20 GALOPOLIS 5083

21 MADUREIRA 16568

22 MARIANI 10979

23 PARQUE OASIS 8139

24 PIONEIRO 11711

25 PLANALTO 8823

26 PLANALTO RIO BRANCO 13342

27 REOLON 7524

28 RIO BRANCO 17481

29 SAGRADA FAMILIA 11076

30 SALGADO FILHO 9730

31 SANTA FE 8600

32 SANTA LUCIA COHAB 15132

33 SANTA LUCIA DO PIAI 3046

34 SAO CAETANO 11029

35 SAO CIRO 4931

36 SAO JOSE 17260

37 SAO LEOPOLDO 15723

38 SAO VICENTE 4989

39 SAO VICTOR COHAB 8114

40 SECULO XX 6495

41 SERRANO 11632

42 TIJUCA 8950

43 VILA CRISTINA 2065



Quadro 12 – População por UBS estimada pelo IBGE - 2017    Fonte: Diretoria de Atenção Básica, IBGE

Principais fragilidades da Atenção Básica:

• A delimitação dos territórios não está uniformizada, havendo configurações
diferentes;

• Adscrição dos usuários não ocorre em todas as UBS;

• Modelo assistencial centrado excessivamente no médico, principalmente no
médico especialista,  o  que aumenta  a  demanda por  consulta  médica  na
UBS e a lista de espera para a média complexidade;

• Ausência de Contrarreferência dos especialistas para a equipe da atenção
básica, faltam informações básicas como diagnósticos, uso medicamentoso,
suspeitas diagnósticas e condutas, uma vez que estes dados são exigências
para os encaminhamentos dos médicos da atenção básica para consultas
aos especialistas. Isso gera reconsultas desnecessárias com especialistas,
aumentando a lista de espera;

• Ausência de acolhimento com classificação de risco em todas as UBSs;

• Equipe de enfermagem com dificuldade em exercer o seu papel assistencial,
devido  ao  excesso  de  atividades  burocráticas  ou  que  poderiam  ser
exercidas  por  outros  profissionais  (Central  de  Marcação  de  Consultas
Especializadas, Farmácia, digitação e-SUS..);

• Recursos Humanos insuficientes para atendimento à população da área de
abrangência;

• Ausência  de  alternativas  administrativas  para  suprir  os  afastamentos
prolongados de funcionários;

• Ausência do Plano Local de Saúde nos territórios;

• Estrutura física predial inadequada em algumas UBSs;

• Ausência de manutenção preventiva dos equipamentos e dificuldade,  em
muitos momentos da efetivação de manutenção corretiva.

• Insuficiência  de  carros  para  deslocar  os  funcionários  até  os  espaços  da
comunidade e/ou realização de visitas domiciliar.

3.3 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na Lei 10.216/02, busca consolidar um

modelo  de atenção à  saúde mental  aberto  e comunitário.  Isto  é,  que garanta  a  livre
circulação das pessoas com sofrimento psíquico e/ou transtornos mentais pelos serviços
e comunidade, ofertando cuidados em uma rede de atenção psicossocial (RAPS).
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COD ADM UBS POPULAÇÃO ESTIMADA
44 VILA IPE 7613

45 VILA LOBOS 2233

46 VILA OLIVA 1595

47 VILA SECA 2363

48 UNIDADE PRISIONAL variável

total 483377*



A RAPS  do  município  de  Caxias  do  Sul  é  composta  pelos  Centros  de  Atenção
Psicossocial (CAPS), o Consultório de Rua, os Ambulatórios de Atenção Integral à Saúde
Mental, bem como os dispositivos de caráter residencial, como o Serviço Residenciais
Terapêuticos e a Unidade de Acolhimento. Além disso fazem parte da Rede de Atenção
Psicossocial a rede hospitalar conveniada (descrita no item 3.7).

3.3.1 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
Os CAPS são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por

equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente
atendimento  às pessoas com sofrimento  ou transtorno mental,  incluindo aquelas  com
necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja
em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial e são substitutivos ao
modelo asilar. 

Os  serviços  prestam  cuidados  em  equipe  multiprofissional,  visando  manter  e
fortalecer vínculos com a família e comunidade, promover autonomia, evitar/reduzir as
internações  psiquiátricas  e  favorecer  o  exercício  da  cidadania.  Dentre  as  categorias
profissionais que atuam nos CAPS estão: médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes
sociais,  terapeutas  ocupacionais,  bem  como  técnicos  de  enfermagem  e  oficineiros
terapêuticos.

O  CAPS oferece  as  seguintes  modalidades  de  atendimentos,  conforme  Projeto
Terapêutico Singular de cada usuário, seguindo as orientações da Portaria GM 336/02:

•   Atendimento  Intensivo:  trata-se  de  atendimento  diário,  oferecido  quando  a
pessoa se encontra com grave sofrimento psíquico, em situação de crise ou dificuldades
intensas no convívio social e familiar, precisando de atenção contínua. Esse atendimento
pode ser domiciliar, se necessário;

• Atendimento Semi-Intensivo: nessa modalidade de atendimento, o usuário pode
ser atendido até 12 dias no mês. Essa modalidade é oferecida quando o sofrimento e a
desestruturação  psíquica  da  pessoa  diminuíram,  melhorando  as  possibilidades  de
relacionamento,  mas  a  pessoa  ainda  necessita  de  atenção  direta  da  equipe  para  se
estruturar  e  recuperar  sua  autonomia.  Esse  atendimento  pode  ser  domiciliar,  se
necessário; 

• Atendimento Não-Intensivo: oferecido quando a pessoa não precisa de suporte
contínuo da equipe para viver em seu território e realizar suas atividades na família e/ou
no trabalho, podendo ser atendido até três dias no mês. Esse atendimento também pode
ser domiciliar.

Dentre as ações dos CAPS estão as oficinas terapêuticas,  grupos terapêuticos,
grupo de familiares, assembleia de usuários, atividades socioculturais: passeios, cinema,
visitas a pontos de cultura e outros. Além disso, estão as atividades alusivas a eventos
festivos e comemorativos. Nos CAPS também são ofertadas todas refeições do dia aos
usuários.

Os  CAPS devem buscar  uma  integração  permanente  com as  equipes  da  rede
básica de saúde em seu território, pois têm um papel fundamental no acompanhamento,
na  capacitação  e  no  apoio  para  o  trabalho  dessas  equipes  com  as  pessoas  com
transtornos mentais. Dentre as atribuições junto às equipes da Atenção Básica é realizar
apoio  matricial,  isto  é,  fornecer-lhes  orientação  e  supervisão,  atender  conjuntamente
situações mais complexas,  realizar visitas domiciliares acompanhadas das equipes da
atenção básica, atender casos complexos por solicitação das equipes.

Atualmente o município dispõe de 4 (quatro) Centros de Atenção Psicossociais: 2
(dois) CAPS álcool e drogas tipo III, com funcionamento 24 h, 1 (um) CAPS tipo II, para
adultos  com  transtorno  mental  grave  e  persistente,  egressos  ou  não  de  internações

27



psiquiátricas e 1 (um) CAPS infanto juvenil,  para crianças e adolescentes com grave
sofrimento psíquico. 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tipo III Álcool e Drogas (AD): Reviver e
Novo Amanhã

 Atualmente a RAPS dispõe de dois CAPS tipo III  AD: o CAPS Reviver,  serviço
próprio do município e o CAPS Novo Amanhã, serviço contratualizado junto a Associação
Cultural e Educacional Virvi Ramos. Ambos oferecem atendimento diário a pessoas que
sofrem em decorrência do uso prejudicial  de álcool  e outras drogas,  através de uma
equipe multidisciplinar e funcionando 24h. O serviço está organizado para atender ao
usuário, não condicionando o cuidado à necessidade de abstinência, atuando a partir das
diretrizes de redução de danos.

Oferecem assistência  especializada  para  pessoas  que  apresentam dependência
e/ou uso prejudicial de álcool e outras drogas e para seus familiares. Cada CAPS dispõe
de 12 leitos de desintoxicação, podendo permanecer até 14 dias no serviço. Desenvolvem
atividades  preventivas  e  educativas  à  rede  de  saúde,  educação,  assistência  social,
instituições afins e comunidade em geral.

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infanto Juvenil – Aquarela
Oferece atendimento de atenção diária para crianças e adolescentes com grave

sofrimento psíquico, e seus familiares, objetivando a redução dos sintomas, de forma a
prevenir internações e promover a reinserção social.

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tipo II – Cidadania
Oferece atendimento diário a adultos com transtorno mental grave e persistente,

egressos  ou  não  de  internações  psiquiátricas.  Presta  cuidados  em  equipe
multiprofissional,  visando  manter  e  fortalecer  vínculos  com  a  família  e  comunidade,
promovendo autonomia,  evitando e reduzindo as internações psiquiátricas,  bem como
favorecendo o exercício da cidadania.

 
3.3.2 Moradias:
As  moradias  se configuram  como  ponto  de  atenção  do  componente

desinstitucionalização da RAPS, sendo estratégico no processo de desospitalização e
reinserção social  de pessoas com transtorno mental  grave e em recuperação do uso
abusivo  de  substâncias  psicoativas.  São  moradias  caráter  transitório  inseridas
preferencialmente, na comunidade .Caxias conta com 5 moradias.

Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) :Trata-se de um  residencial de caráter
transitório  que  tem  como  finalidade  oferecer  alternativa  de  moradia  temporária  para
pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas que não
possuam suporte social e laços familiares rompidos ou fragilizados. Dispõe de 15 vagas
de acolhimento. Os usuários são referendados conforme definido pelo Plano Terapêutico
Singular (PTS) junto ao CAPS que está vinculado.

Serviço  Residencial  Terapêutico  (SRT):O  Serviço  Residencial  Terapêutico
destina-se  a  cuidar  dos  portadores  de  transtornos  mentais,  egressos  de  internações
psiquiátricas de longa permanência, em hospitais psiquiátricos ou de custódia, que não
possuam suporte social e laços familiares. Os usuários são vinculados aos CAPS e os
PTS são construídos em conjunto com as equipes de referência. Cada casa acomoda até
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10 moradores. Atualmente o município dispõe de 4 (quatro) Residenciais Terapêuticos: 2
(dois) do tipo I (maior autonomia), SRT Aurélio Porto e SRT Visconde de Pelotas; e 2
(dois), do tipo II (maior grau de dependência), SRT Marquês do Herval e SRT AABB
 

3.3.3. Consultório de Rua :
Oferece atendimento extramuros a usuários de drogas que vivem em condições de

maior vulnerabilidade social e distanciados da rede de saúde em horários noturnos. Os
atendimentos  são  de  orientação  e  prevenção  em  locais  previamente
demarcados/delimitados. Este serviço está vinculado ao Caps AD III Reviver. 

3.3.4 Ambulatórios de Saúde Mental

A cidade conta com 5 ambulatórios públicos e privados conveniados sendo eles:
Centro de Atenção Integral em Saúde Mental – CAIS Mental -Presta assistência

ambulatorial  em  saúde  mental  para  crianças,  adolescentes,  adultos  e  idosos  em
sofrimento psíquico e/ou adoecimento mental,  encaminhados pelos outros serviços da
rede.  Tem  como  principais  ações  o  atendimento  psicológico  individual  e  coletivo  e
consultas  psiquiátricas.  Em  2017  foram  ofertadas  6439  consultas  de  psiquiatria  e
psicologia.

Ambulatório de Atendimento Integral à Crianças e Adolescentes vítimas de
maus tratos – APOIAR  Presta assistência especializada a crianças e adolescentes e
suas  famílias,  que  são  encaminhadas  através  de  medida  protetiva,  por  estarem
envolvidas  em  situações  de  maus  tratos,  como:  abuso  sexual,  físico,  psicológico  e
negligência.  Oferta  consultas  médicas  (pediatra,  psicólogo,  psiquiatra),  atividades
preventivas e educativas à rede de saúde, educação, assistência social, instituições afins
e comunidade em geral. Número de atendimentos.

Clínica  de  Convergência  -  Serviço  contratualizado que  oferta  consultas
psiquiátricas ambulatoriais adultos e infantis. São ofertadas 850 consultas mensais para
agendamento.

 Serviço de Psicologia Aplicada - SEPA Serviço conveniado com a Universidade
de Caxias do Sul (UCS) que presta atendimento em psicoterapia infantil e adulto para a
rede de saúde. O agendamento é realizado por meio da central de marcação. Em 2017
foram ofertadas 919 atendimentos psicoterápicos.

Serviço de Psicologia Clélia  Manfro -  Serviço contratualizado e prestado pela
Associação Científica e Cultural Virvi Ramos que oferta psicoterapia adulto para a rede de
saúde. Em 2017 foram ofertados 131 vagas.

Abaixo encontram-se o quadro nº 10, com as consultas em psiquiatria e psicologia
ofertadas e realizadas em 2017 e o quadro nº11 com o total de procedimentos realizados.
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 Quadro 13 – Atividades dos Serviços Psicossociais - Fonte: Central de Marcação/DACRA-SMS

Quadro 14 - Procedimentos de 2017 – Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS SIA/SUS/MS

3.4 REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

A Rede de Atenção à Urgência e Emergência do Município de Caxias do Sul foi criada
com o intuito de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em
situações de urgência e emergência do município, tratando os pacientes com agravo à
saúde de forma ágil  e  oportuna,  minimizando os  riscos  de  morbidade e  mortalidade.
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Nome Procedimento Quant.

Consulta De Profissionais De Nivel Superior Na Atencao Especializada (Exceto Médico) 5701
Consulta Medica Em Atencao Basica 262
Consulta Medica Em Atencao Especializada 9251
Acolhimento Noturno De Paciente De Centro De Atencao Psicossocial 4682
Acompanhamento De Paciente Em Saude Mental Terceiro Turno 4256

Acompanhamento De Paciente Em Saude Mental (Residencia Terapeutica) 397
Atendimento Individual Em Psicoterapia 6145
Atendimento diurno de paciente em centro de atenção psicossocial 8649

Atendimento individual de paciente em centro de atenção psicossocial 15632

Atendimento em grupo de paciente em centro de atenção psicossocial 19564
Atendimento familiar em centro de atenção psicossocial 1828
Acolhimento inicial por centro de atencao psicossocial 576

348
Acoes de articulacao de redes intra e intersetoriais 1209

1910
Praticas corporais em centro de atenção psicossocial 2938

Praticas expressivas e comunicativas em centro de atenção psicossocial 10325
Atenção às situacoes de crise 165
Matriciamento de equipes da atencao basica 134
Ações de redução de danos 1330

Acompanhamento de servico residencial terapeutico por centro de atencao psicossocial 33
Acoes de reabilitacao psicossocial 386
Promocao de contratualidade no territorio 36

208
TOTAL 95965

Atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção psicossocial e/ou 
familiares

Fortalecimento do protagonismo de usuarios de centro de atencao psicossocial e seus 
familiares

Acomp. adultos c/sofr/transt.mentais  uso crack, álcool/outras drogas-Unidade 
Acolhimento Adulto (UAA)



Integram a mesma, de forma articulada e integrada, o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência  (SAMU),  o  Pronto  Atendimento  24  horas  (PA 24h)  e  a  Unidade  de  Pronto-
Atendimento Zona Norte (UPA Zona Norte), além dos Prontos-Socorros do Hospital Geral
e do Hospital Pompéia. Todos os serviços possuem atendimento 24 horas por dia, 7 dias
por semana.  O PA 24 h e a UPA 24h são estabelecimentos de saúde de complexidade
intermediária situado entre a Atenção Básica de Saúde e a Atenção Hospitalar.

3.4.1 PA 24h 
O Pronto Atendimento 24h  presta serviço de urgência e emergência ambulatorial

nas áreas clínica, psiquiátrica, pediátrica e odontológica atuando de porta aberta 24 h por
dia. É referência no atendimento dos pacientes com pedidos de avaliação psiquiátrica por
via judicial por intermédio de compulsória e para atendimentos de acidente de trabalho, é
referência em atendimento ao paciente com exposição ao vírus HIV e curativos grau dois.

 Trabalha seguindo a orientação do Ministério da Saúde executando a classificação
de  risco  dos  pacientes,  priorizando  os  pacientes  de  risco  nos  atendimentos  e  utiliza
protocolo para a avaliação e classificação dos pacientes nas seguintes cores:

 Vermelho – emergência - atendimento imediato
 Amarelo – urgência - atendimento em até 30 minutos
 Verde - pouco urgente - atendimento de 2 a 4 horas
 Azul - não urgente - atendimento após as demais classificações;

No  ano  de  2017,  foram  realizados  144.715  atendimentos,  desses,111.179  ou
76.83%, foram categorizados como pouco urgentes e somente 23.332 ou 16,12% dos
atendimentos realizados foram considerados urgências e emergências.

O Pronto  Atendimento  24  horas  possui  02  leitos  de  emergência  e  46  leitos  de
observação (10 leitos na observação pediátrica, 14 leitos na observação adulto 01, 15
poltronas na observação 02, 03 leitos e 03 poltronas na observação psiquiátrica e 01 leito
de isolamento). Conta também com uma sala de sutura, uma sala de procedimentos para
administração de medicamentos de infusão rápida, duas salas de acolhimento (adulto e
pediátrico) e gabinete odontológico.

O Pronto  Atendimento 24 horas possui  uma média diária  de 400 atendimentos,
correspondente  a  aproximadamente  12.000  consultas  mês  em  todas  as  áreas  de
urgência  que  atende.  Realiza  mensalmente  350  atendimentos  odontológicos  e  300
atendimentos no setor da psiquiatria.  Em 2017 foram realizados 144.715 atendimentos,
desses, 42.529 foram pediátricos correspondendo a 29,39% e 102.186 adultos atendidos.

ATENDIMENTOS PA 24h - 2017

Consulta Clínica Adulto 102.186

Consulta Clínica Pediátrica 42.529

Consultas Odontológicas 4.200

Consultas Psiquiátricas 3.600
         Quadro 15 – Atendimentos do PA 24h      Fonte: Sistema SISSAP / PA 24h

3.4.2 SAMU SERRA
O  SAMU  tem  por  missão  realizar  o  atendimento  pré-hospitalar  de  urgência

traumática, clínica, psiquiátrica e obstétrica, diminuir o intervalo terapêutico, possibilitando
maiores chances de sobrevida, diminuir sequelas e garantir a continuidade do tratamento,
encaminhando os pacientes à rede de referência de acordo com a complexidade de cada
caso. Também tem por atribuição realizar os transportes inter-hospitalares de pacientes
graves.  O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Caxias do Sul possui 4
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Unidades de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e uma
Motolância. Hoje o serviço regula as urgências dos municípios de Caxias do Sul e de
Vacaria.

O SAMU Caxias do Sul utiliza ao sistema informatizado denominado TRUE,
para  o  monitoramento  contínuo  das  chamadas,  gravação  de  todas  as  ligações  e
armazenamento de todos os atendimentos. Em 2017 as ligações recebidas na base de
Caxias do Sul somaram 112.157,  dessas  foram  prestados  socorro  a  12.928  casos
correspondendo a 11,53%.

Tempo médio de resposta 2017

Unidade de Suporte Avançado (USA) 15m41

Unidade de Suporte Básico (USB) 18m01

Motolância (MT) 16m07
  Quadro 16 – Tempo médio de resposta – Fonte: SAMU/Sistema TRUE

Nesses 13 anos de sua implantação vem ocorrendo melhor entendimento da
população  em  relação  à  finalidade  do  serviço  embora  ainda  ocorrem  dúvidas  da
população e dos parceiros de serviços de saúde do real papel a ser desempenhado pelo
SAMU  Caxias  do  Sul,  persistindo  ainda  tentativa  de  acionamento  do  serviço  para
atendimentos de baixa complexidade. 

Está  sendo  realizado  continuamente  um  trabalho  de  conscientização  de
todos,  inclusive com o projeto “Samuzinho nas escolas”,  mostrando a importância  do
serviço, orientando as crianças e abordando o dano à população ao se realizar um trote,
assim como quais são os casos pertinentes ao SAMU.

Destaca-se se também a constante capacitação da equipe evidenciada na
qualidade do atendimento prestado.

O SAMU é responsável também pelo Serviço de Transporte de Apoio que
realiza  remoções  de  pacientes  em tratamento  pelo  SUS.  Tem  caráter  eletivo  e  com
agendamento prévio. Conta com três ambulâncias para transportes diários e uma para
transporte intermunicipal. O horário de funcionamento ocorre das 07:00 às 19:00h, de 2ª à
6ª feira. O paciente ou familiar, para acessar o serviço, deve dirigir-se à Unidade Básica
de  Saúde  mais  próxima  de  sua  residência  para  solicitar  o  transporte.  Além  dos
atendimentos eletivos, também atende às seguintes situações: alta hospitalar; transporte
de pacientes internados para realização de procedimentos ou exames em outro serviço;
eventos apoiados pela Prefeitura Municipal  de Caxias do Sul;  transportes para outros
municípios.

 3.4.3 Unidade de Pronto Atendimento - UPA 
A UPA foi inaugurada em 20 de setembro de 2017 através de gestão compartilhada.

Foi elaborado um processo para habilitação de uma Organização Social (OS) e licitação
para escolha do gestor do local.

A UPA Zona Norte possui mais de 1,5 mil m² de área construída e conta com 22
leitos  de  observação,  04  leitos  de  urgência  e  emergência,  10  consultórios,  08
poltronas/macas para aplicação de medicamentos, 10 cadeiras de nebulização, Raio-X,
sala de sutura e consultório odontológico, com funcionamento 12 horas.

A unidade tem capacidade de atender até 350 pacientes por dia. 
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Quadro 17 – Atendimentos no ano de 2017 – Abertura em Set/2017. 

3.5 REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
A rede de atenção especializada do município é responsável por garantir assistência 

em consultas e procedimentos de nível secundário que complementam a atenção básica, 
ela é composta de serviços próprios e complementada por prestadores contratualizados.

3.5.1 Serviço de Apoio Diagnóstico - Central de Exames
Central de Exames Complementares é um serviço Público Municipal, que funciona 

24 h e realiza exames de análises clínicas, patologia clínica e diagnóstico por 
imagem(ecografia e rx). Conta com 66 profissionais e 12 estagiários.

Quadro 18 – Totais de exames realizados no ano de 2017

Além dos exames realizados na Central de Exames Municipal a rede de atenção a
saúde  conta  com  exames  realizados  por  prestadores  contratualizados  sendo  3
Laboratórios  Clínicos  e  1  Laboratório  de  Patologia.  No  ano  de  2017  esses  serviços
realizaram 11.886 exames de imagem e 664.378 exames de análise clínica e 23.491
exames de patologia clínica.

3.5.2. Centro Especializado de Saúde - CES
Presta  atendimento  especializado  de  média  complexidade  aos  usuários

encaminhados  pelos  serviços  da rede pública  municipal  e  dos municípios  pactuados,
através de agendamento prévio, regulado pela central de consultas especializadas. No
quadro 13 encontram-se as especialidades e procedimentos ofertados em 2017. 

Estão incluídos neste serviço os seguintes ambulatórios: o Ambulatório de Doenças
Respiratórias do Adulto (ADREA), o Ambulatório de Doenças Respiratórias em Pediatria
(ADREP), o Ambulatório de Pequenas Cirurgias e o Serviço de Ostomizados . Em 2017 o
serviço teve ampliação do horário de atendimento até 18:45h, foi ampliado o número de
reagendamentos internos entre serviços sem necessidade de retorno do usuário às UBS,
foram ampliados os agendamentos internos de alguns tipos de exames (como alguns
tipos  de  ecografias,  com  plano  de  ampliação),  sem  necessidade  dos  usuários
deslocarem-se  até  o  DACRA  ou  UBS.  Ampliação  do  acesso  ao  atendimento
fonoaudiológico,  mediante  atendimento  em  grupo  após  avaliação  individual  e
transferência do gerenciamento da lista de espera em fonoaudiologia do DACRa para o
CES. 

A equipe  médica  é  formada  por  03  cardiologistas,  01  cardiologista  infantil,  02
cirurgiões geral, 01 cirurgião infantil, 03 dermatologistas, 01 endocrinologista infantil, 03
gastroenterologistas, 01 gastroenterologista infantil,  01 hematologista, 01 hematologista
infantil, 01 nefrologista intantil, 01 neurologista, 02 neurologistas infantis, 07 ortopedistas,
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CENTRAL DE EXAMES 2017

PROCEDIMENTOS RAIOS-X ECOGRAFIAS CD4/CD8 PEZI NHO * HEPAT. B ***

TOTAIS 477.191 18.612 63.819 12.625 3605 7453 1414 8.382 400 3600 96

LAB. 
ANÁLISES 
CLÍNICAS

LAB. DE 
CITOPATOLO

GIA  CEC

CARGA  
VIRAL

CARGA VIRAL 
HEPATITE C

LAB. DE CITOPATO 
ANATOMO/CP****

Paternidade 
Legal**

ATENDIMENTOS UPA – 2017
TIPO DE ATENDIMENTO TOTAIS
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 19082
PROCEDIMENTOS 96528
CONSULTAS PEDIATRIA 5308
CONSULTAS CLÍNICO 13078
ODONTOLOGIA 925



sendo(01 em Licença Interesse e 01 em Licença Militar), 02 otorrinolaringologistas, 03
pneumologistas,  03  pneumologistas  infantis,  sendo(01  em  Licença  Prêmio  e  após
aposentadoria) e 03 urologistas.

Há  ainda  04  fonoaudiólogas,  01  terapeuta  ocupacional,  15  profissionais  de
enfermagem,  02 agentes administrativos, 01 auxiliar de regulação, 16 estagiários e 02
serviçais

Quadro 19 – Procedimentos CES de 2017

Além dos serviços próprios o município mantém contratos de serviços especializados
em  traumatologia,  saúde  auditiva,  tratamento  de  cálculo  urinário,  consultas
especializadas,  fisioterapia  e  atendimentos  odontológicos.  De  forma  global  foram
realizados por  estes serviços  em 2017 um total  de  1.061.178 atendimentos,  com um
investimento de R$ 17.092.252,80 na disponibilização de atendimentos especializados. 

As  especialidades  Ortopedia,  Cardiologia,  Gastroenterologia,  Dermatologia,
Neurologia e Pequenas Cirurgias são as que apresentam maior número de pacientes em
lista  de  espera.  A qualificação  dos  encaminhamentos,  a  construção  de  protocolos,  o
matriciamento dos profissionais da AB e a ampliação de recursos humanos e financeiros
contribuirão para a agilidade no acesso ao especialista.

3.5.3 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 
O CEO é uma das frentes de atuação do Brasil Sorridente. O tratamento oferecido

nos Centros é uma continuidade do trabalho realizado pela rede de atenção básica. Os
profissionais da atenção básica são responsáveis pelo primeiro atendimento ao paciente e
pelo encaminhamento aos centros especializados apenas dos casos mais complexos.

O Centro de Especialidades Odontológicas de Caxias do Sul oferta os seguintes
serviços: Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca;
Periodontia especializada; Cirurgia oral  menor dos tecidos moles e duros; Endodontia,
Atendimento a portadores de necessidades especiais e  Prótese Total.

Possui em seu quadro 27 profissionais e 2 estagiários assim distribuídos:1 Técnica
de Enfermagem, 6 Auxiliares de Saúde Bucal,13 Cirurgiões Dentistas Especialistas, nas
seguintes  áreas:  2  Especialistas  em Cirurgia  Buco  Maxilo  Facial,  2  Especialistas  em
Prótese  Total,  3  Especialistas  em  Periodontia,  2  Especialistas  em  Endodontia,  2
Especialistas em Prótese, 1 Especialista em Estomatologia e 1 Especialista em Pacientes
com Necessidades Especiais.  Os  profissionais  que atuam nesse serviço  tem elevado
padrão técnico.
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Especialidade TOTAL

Amb. Pequenas Cirurgias 3867

Amb. de Ostomizados 2668

Angiologia 703

Cardiologia 12532

Cardiologia Infantil 898

Cirurgia Pediátrica 2352

Dermatologia 4943

Eletrocargiograma(ECG) 14685

Endocrino Infantil 1193

Espirometria 3328

Fonoaudiologia 5535

Gastroenterologia 5657

Gastroenterologia Infantil 1183

Hematologia 2223

Homeopatia 855

Especialidade TOTAL

Ins. e Cont. Subcutânea 25

Nefrologia Infantil 136

Neurologia 2587

Neurologia Infantil 4092

Oftalmologia 28

Ortopedia 12637

Otorrinolaringologia 4276

Oxigenioterapia 164

Pneumologia 5686

Pneumologia Infantil 3827

Proctologia 581

Reumatologia 4030

Terapia Ocupacional 1267

Urologia 11229



O Espaço físico possui área adequada e possui boa localização, o que favorece o
acesso dos pacientes. Contudo, necessita de alguns reparos para ficar em conformidade
com a legislação.

O  serviço  possui  equipamentos  e  insumos  de  boa  qualidade  e  processos  de
trabalho bem estruturados, mas o tempo de espera para acessar esse serviço é superior
a um ano. 

Quadro 20 – Atendimentos CEO de 2017  Fonte: CEO/SMS

3.5.4 Serviço de Atenção Domiciliar - SAD
O SAD é um serviço substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao

atendimento  ambulatorial,  responsável  pelo  gerenciamento  e  operacionalização  das
Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de
Apoio (EMAP). Tem por objetivo diminuir o número de internações hospitalares, encurtar o
período de permanência hospitalar e acelerar o processo de alta, diminuindo custos, o
risco de infecções hospitalares e disponibilizando leitos. Capacitar e orientar o cuidador
que vai adquirir a autonomia do cuidado e adaptar a família à nova realidade de saúde do
usuário.

O SAD também tem como função a administração de antibióticos restritos, que 
antes eram aplicados somente no hospital. A equipe multiprofissional atua conforme a 
necessidade do paciente pelo período necessário para que a saúde esteja restabelecida 
ou estável, o cuidador esteja capacitado e os encaminhamentos externos realizados. 

 Gráfico 6 – Acompanhamentos SAD de 2017 

Conforme a portaria n° 825 de 25 de abril de 2016, cada EMAD deve atender uma
população  de  100.000  mil  habitantes,  com um número  máximo de  60  pacientes  por
equipe.  A realidade  de  Caxias  do  Sul  é  de  uma  EMAD  para  mais  de  400.000  mil
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RELATÓRIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO – 2017
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habitantes. Sendo assim, há uma grande abrangência territorial para apenas uma equipe
e os deslocamentos se tornam longos, restringindo o tempo de atendimento no domicílio.
Buscamos  facilitar  o  processo  de  trabalho  dividindo  a  cidade  em  dois  territórios  e
subdividindo  a  EMAD.  A EMAP não  atua  como  apoio,  mas  integrada  a  EMAD,  não
diferenciando o trabalho das duas equipes, mesmo assim o SAD não consegue absorver
os 60 pacientes preconizados pela portaria.

A equipe dispõe de apenas 2 carros para 10 profissionais de saúde, dificultando a
logística de atendimentos. 

3.5.5 Serviço Municipal de Infectologia
O Serviço Municipal de Infectologia tem como missão desenvolver ações de

educação,  prevenção,  diagnóstico  e  assistência  na  área  da  Infectologia,  de  forma
humanizada,  resolutiva  e  integrada às  demais  unidades da rede estratégica  do SUS,
buscando melhorar as condições de vida e de saúde dos usuários assistidos e reduzir a
morbidade/mortalidade e o número de casos de doenças infectocontagiosas.

Quanto à sua área de abrangência, atende a população de Caxias do Sul e os
municípios pertencentes à 5ª Coordenadoria Regional de Saúde.

O acesso ao Serviço de Infectologia acontece através de encaminhamento
das Unidades Básicas de Saúde (UBSs),  de consultórios particulares,  pelo Centro de
Testagem e Aconselhamento, de hospitais,  de outros serviços da rede ou por procura
espontânea.  Para  pacientes  de  outras  cidades  da  região  é  necessário  fazer  o
agendamento pela Central de Marcações do DACRA.

 Estão incluídos neste serviço os seguintes ambulatórios:

• Ambulatório de Patologia Cervical: Trata-se de um ambulatório de referência
para o diagnóstico e tratamento de patologias do trato genital inferior feminino.

• Ambulatório  de  Hanseníase:  Investiga  casos  suspeitos  de  hanseníase  e
oferece  atendimento  aos  pacientes  com diagnóstico  confirmado  da  doença,
fornecendo o acompanhamento necessário e o tratamento específico para a
doença.

• Ambulatório de Tuberculose: Atendimento para as pessoas com suspeita ou
diagnóstico  confirmado  de  tuberculose  e  comunicantes,  fornecendo  o
acompanhamento  necessário,  monitoramento  da  doença  e  o  tratamento
específico.

• Ambulatório de Hepatites Virais: Acompanhamento e tratamento para casos
confirmados de hepatites virais (tipos B e C).

• Centro  de  Testagem  e  Aconselhamento  (CTA):  Realiza  ações  de
aconselhamento  e  diagnóstico  (exames  laboratoriais,  testes  rápidos)  e
prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (HIV, Hepatite B, Hepatite
C,  Sífilis),  realização  de  oficinas,  disponibilização  de  materiais  informativos,
preservativos (femininos, masculinos) e gel lubrificante.

• Serviço de Assistência Especializada ao HIV/AIDS (SAE): Realiza ações de
assistência,  prevenção  e  tratamento  às  pessoas  vivendo  com  HIV/AIDS
(adultos, gestantes e crianças)

• Ambulatório de Infectologia Geral: Atendimento pediátrico de sífilis congênita
e toxoplasmose congênita
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Além das consultas com médicos especialistas, são oferecidos atendimentos
nas áreas de Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Assistência Social  para os usuários
vinculados ao serviço.

      

Quadro 21 – Procedimentos da Infectologia – Fonte CES-INFECTO

O serviço de Infectologia realiza também campanhas e ações na comunidade em
datas alusivas como: Combate à Hanseníase, à Tuberculose, às Hepatites Virais, à Sífilis
e  à  Aids,  Carnaval;  palestras/oficinas  em  IST/AIDS em  empresas  e  instituições;
matriciamento da rede de saúde e capacitações para profissionais.

3.5.6 Hemocentro Regional de Caxias do Sul -  HEMOCS
O  HEMOCS  tem  por  finalidade  coletar,  processar,  qualificar  e  distribuir

hemocomponentes, a fim de manter o estoque para atender 100% dos leitos SUS da
região  da  5ª
Coordenadoria
Regional de Saúde
-  CRS  (49
municípios; aproxi-
madamente
1.300.000     pes-
soas).  Desenvol-
ve três funções bá-
sicas: Hemoterápi-       Quadro 22 – Procedimentos HEMOCS 2017
ca Produtiva
(ciclo do sangue), Hemoterápica Assistencial (atendimento hemoterápico ambulatorial e
atendimento aos portadores de coagulopatias) e Hemoterápica Educativa (mobilização da
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PROCEDIMENTOS INFECTOLOGIA – 2017
Consulta/ pré-consulta e pós consulta de Técnico/Aux. Enfº 7257
Coleta de CD4 e CV 2132
Coleta de CTA 459
Vacinas 1529
Mantoux – PPD (aplicação + leitura) 809
Consulta com prof. nível superior – ENF. SAE + ENF. HEP + TB 9576
Teste Rápido  HIV, HEPATITE B, HEPATITE C, SÍFILIS 2920
Consulta com prof.nível superior-NUTRICIONISTA 337
Consulta com prof. nível superior – PSICOLOGIA 663
Consulta com prof. nível superior – SERV. SOCIAL 412
Consulta médica – INFEC. ADULTO/ PEDIATRIA 8388
Consulta médica – GASTRO HEPATITE 5002
Consulta médica – DERMATO HANSENÍASE 302
Consulta médica – TUBERCULOSE 2082
Consulta médico – GINECO PATOLOGIA CERVICAL 3306
Colposcopia 899
CP Médico 703
Colocação de DIU + IMPLANTE SUBCUTÂNEO 215
BX Colo Útero/ VULVA/ EXTIRPAÇÃO 646
Aconselhamento em CTA + EXTRAMUROS 5668
Oficinas e Grupos 79
Visita Domiciliar 115
TOTAL 6508

PROCEDIMENTOS HEMOCS – 2017
Atendimentos a candidatos a doação de sangue 15847

12438

109
Transfusões – Ambulatório Hemoterápico 212
Sangria terapêutica- Ambulatório Hemoterápico 411
Consulta médica a pacientes portadores de coagulopatias 547

1634

TOTAL 31198

Doações de sangue total (todas as doações são submetidas a triagem 
laboratorial)
Doação de conc. de plaquetas por aférese (todas as doações são 
submetidas a triagem laboratorial)

Coleta de amostras para o cadastro de doadores de medula óssea 
(REDOME)



sociedade civil para doação de sangue). Além disso, realiza a coleta de amostras para o
cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME).

O  serviço  tem  enfrentado  algumas  dificuldades  com  a  estrutura  física  e
equipamentos, e com o sistema operacional de gestão de processos técnicos (software) e
o Hardware que é insuficiente e desatualizado;

3.6 REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

A Assistência Farmacêutica no SUS, regulamentada pela Lei nº 8080/90, Portaria nº
3.916/98, Resolução CNS nº 388/04, Portaria nº 4279/2010 e Decreto 7.508/2011, insere-
se de forma transversal nos serviços de saúde do município, constituindo-se num dos
sistemas de apoio  das redes de atenção à  saúde e reunindo um conjunto  de ações
voltadas  à  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  por  meio  da  promoção  do
acesso  e  uso  racional  dos  medicamentos.  Estas  ações  envolvem  a  seleção,  a
programação,  o  armazenamento,  a  distribuição,  a  dispensação  e  o  uso  dos
medicamentos.

A Assistência Farmacêutica está  estruturada conforme descrito abaixo, sendo que
as  atribuições  específicas  estão  descritas  no  Plano  Municipal  de  Assistência
Farmacêutica:  Diretoria  Técnica  da  Assistência  Farmacêutica,  Comissão
Farmacoterapêutica  –  COFAT,  Serviço  Municipal  de  Assistência  Farmacêutica  –  SAF:
Farmácia  Básica  Municipal,  Farmácia  Especializada  e  Farmácia  do  Componente
Estratégico, Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, Farmácia Interna do Pronto
Atendimento 24 horas, Farmácias Unidades Básicas de Saúde e Farmácias Centro de
Atenção Psicossocial e Residencial Terapêutico.

Os principais problemas a serem enfrentados na rede de Assistência Farmacêutica
estão relacionados à  entrega de medicamentos e falta de profissional farmacêutico e à
judicialização, um dos nós críticos da gestão da saúde (Gráfico 2).

Quadro 23 -  Repasses financeiros – Componente Básico Assistência Farmacêutica

¹ Conforme Portaria 1.555 de 30/07/13 - Financiamento Componente Básico da Assistência Farmacêutica (tripartite:
União R$5,10/hab/ano, Estado R$2,36/hab/ano, Município R$ 2,36/hab/ano – n° hab – 441.332hab) – base populacional
IBGE 01/07/2011 *os valores permaneces inalterados desde 2009*
¹ Conforme Portaria 2.001 de 03/08/17 - Financiamento Componente Básico da Assistência Farmacêutica (tripartite:
União R$5,58/hab/ano, Estado R$2,36/hab/ano, Município R$ 2,36/hab/ano – n° hab – 479.236hab) – base populacional
IBGE 01/07/2016 *valor referente parte da União acrescido de verba FP*
²  Valores conforme consulta site Fundo Nacional de Saúde, SES/RS – Relatório de Pagamentos e SISSAP (registro
entradas).
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2017

Esfera

União 2.533.134,00 2.391.907,76

Estado 1.071.361,33 701.816,78

Município 1.071.361,33 5.755.222,92

total 4.675.856,67 8.848.947,46

R$/hab/ano

Repasse previsto1 Repasse efetuado2

9,82 (até ago)
10,30 (após)

18,46 (total / base 
pop 2016)



Serviço 2017

Farmácia Componente Estratégico 31.735

Farmácia Especializada 76.535

Farmácia Básica Municipal 143.489

Farmácia Pronto Atendimento 109.943

Farmácias UBS 497.738

Total 859.440
 Quadro 24 - Atendimentos de farmácia – Série Histórica - Fonte: SISSAP

       Gráfico 7 -  Nº de processos judiciais ativos acumulados, série histórica – Fonte: Assis. Farmacêutica 

 3.7 REDE DE ALTA COMPLEXIDADE
O Departamento de Auditoria Controle Regulação e Avaliação (DACRA), por meio

de  sua  Central  de  regulação  de  leitos  e  Central  de  regulação  ambulatorial,  tem por
responsabilidade realizar a regulação de fluxos dos usuários às consultas, procedimentos
e internações de média e alta complexidade, além da auditoria dos serviços executados. 

Em suas atribuições e responsabilidades desenvolve ações de avaliação, controle
regulação  e  auditoria,  sendo  que  a  equipe  muitas  vezes  participa  de  mais  de  um
destesprocessos.  No  que  tange  aos  processos  de  avaliação  são  realizadas,
sistematicamente ações conjuntas com a auditoria, no entanto ressalta-se a avaliação e
acompanhamento dos contratos como principal atividade desenvolvida. 

 3.7.1 Alta Complexidade Ambulatorial
A rede de assistência de alta complexidade ambulatorial compreende serviços de

terapia renal substitutiva (TRS), quimioterapia e radioterapia.
Estes  serviços  são  prestados  nas  estruturas  hospitalares  contratualizadas  pelo

município e são serviços habilitados pelo Ministério da Saúde.

Tratamento*

Quantidade(un.) 16.659 72.462 24.187

Valor R$ 7.833.522,73 R$ 2.678.694,00 R$ 5.567.111,83

Tratamento* Quimioterapia Radioterapia TRS
Quadro 25 – Totais de tratamentos realizados em 2017 - Fonte: Tabwin/PA_ 2017/Ministério da Saúde-* A
partir de 2017 a produção da radioterapia passou a ser registrada no SIA, a quantidade se refere ao número
de procedimentos realizados.
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Produção Ambulatorial

Quantidade de procedimentos aprovados* 8.586.987

Valor aprovado R$ 52.536.296,00
Quadro 26 – Produção Ambulatorial -2017- Fonte: Tabwin/PA_ 2017/Ministério da Saúde.*

     * Dados disponíveis até a competência novembro/2017.

3.7.2 Rede Hospitalar
A assistência hospitalar no município é garantida através de contratos de prestação

de serviço por 03 hospitais filantrópicos. 
As  unidades  hospitalares  disponibilizam um total  de  622  leitos  hospitalares  em

Caxias do Sul e 7 leitos em São Sebastião do Cai. Destes leitos, 61 são leitos de UTI, 163
são leitos psiquiátricos e os demais são clínicos. Durante o ano de 2017 geraram 27.471
internações  no  valor  de  R$  48.553.300,84.  Considerando  ainda  que  estes  serviços
realizam atendimentos ambulatoriais, eles foram responsáveis por um total de 9.367.775
atendimentos  ambulatoriais  e  hospitalares,  o  que  representa  R$  57.205.479,51  em
remuneração de serviços.

O DACRA, desde 2011, vem avaliando sistematicamente os contratos hospitalares
através de Plano Operativo. Esta forma de avaliação está em consonância com a Portaria
GM 3410 de 2014, que estabelece as diretrizes para avaliação de contratos. O método
consiste  na  avaliação  de  desempenho  do  serviço  através  de  metas  e  indicadores.
Atualmente são acompanhados trimestralmente os contratos do Hospital Geral, Pompéia
e Virvi Ramos, além da UPA Zona Norte.

4 CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE E GESTÃO

Projetos e ações em andamento que consideramos como inovadores em:

Gestão: 
-  Projeto  de  tecnologia  da  informação  em toda  rede  de serviços  de saúde do
município  contemplando  equipamentos,  sistemas  e  processos  –  Prontuário
Eletrônico do Paciente  - PEP;
-  Projeto  para  incorporar  a  metodologia  de  gestão  estratégica  com projetos  e
desenvolver a diretoria de planejamento e desenvolvimento de políticas em saúde;

-Reorganização  dos  processos  de  trabalho  do  Núcleo  Saúde  da  Mulher,
descentralização, otimização de fluxos (regulação de exames e consultas).

Serviços de Saúde:
- Lançamento do Manual de Boas Práticas em Saúde para a Educação Infantil e
implantação nas escolas de educação infantil públicas e privadas;

- Elaboração do protocolo de Atenção à Saúde da Criança;
- Elaboração de protocolos de enfermagem na Saúde da Criança com prescrições de

medicamentos pelo Enfermeiro;
- Organização do atendimento às crianças com dificuldades escolares, envolvendo a

rede de serviços da saúde e da educação, com a criação da Ficha Interdisciplinar do
Aluno – FIA, e utilização do questionário SNAP IV para avaliação do transtorno deficit de
atenção;

-  Agendamento  online  das  primeiras  consultas  na  UBS de  referência  dos  Recém-
nascidos e puérperas  - Programa Acolhe-Bebê Online;
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-  Elaboração  do  Protocolo  para  rastreio  do  câncer  de  colo  uterino  e  de  lesões
percursoras  (Fevereiro/2018).  Ação  essa  construída  pelos  técnicos  de  referência  da
saúde da mulher e os médicos ginecologistas da Rede Básica e da Especializada;

- Implementação da Instrução Normativa nº11/2017 de 28 de junho de 2017, a qual
determina que as mamografias de rastreamento podem ser solicitadas pelo enfermeiro;

- Ampliação do acesso das usuárias ao método contraceptivo Dispositivo Intrauterinos
Tcu 380 (DIU de cobre) nas maternidades SUS, Hospital Geral e Hospital Pompéia. Início
em maio de 2018. Tal procedimento atende a Portaria nº 3.265, de 1º de dezembro de
2017;

- Inserção de implante subdérmico nas usuárias que consentem e preenchem critérios
no Hospital Pompéia;

-  Qualificação do fluxo de atendimento à gestante em situação de rua. Construção
conjunta  com a equipe do consultório  de rua – CAPS REVIVER – Rede de Atenção
Psicossocial;

- Elaboração de protocolo para Manejo da Crise Hipertensiva em Gestante, elaborado
de forma conjunta com SAMU, Dir. de Assistência Farmacêutica e Núcleo de Saúde da
Mulher;

-  Elaboração  de  protocolo  de  monitoramento  glicêmico  e  da  pressão  arterial  das
gestantes encaminhadas ao Ambulatório de Alto Risco, elaborado de forma conjunta com
Ambulatório de Alto Risco - HG e Núcleo de Saúde da Mulher;

- Criação do Ambulatório de Patologia do Endométrio;
-  Criação do Ambulatório de Sangramento Uterino para qualificar o atendimento às

mulheres com sangramentos disfuncionais.
- Implementadas Práticas Integrativas e Complementares (PICs) como por exemplo,

Ioga, auriculoterapia e fitoterapia na Atenção Básica; Homeopatia na Rede Especializada.
- Promoção, em conjunto com 5ª CRS e CEVS, de capacitações para técnicos dos 49

municípios localizados na 5ª CRS na utilização de geoprocessamento com software livre
– QGIS - no apoio ao Programa de Combate ao  Aedes aegypti  –  Projeto Geodengue
Regional;

- Lançamento do Atlas da Saúde de Caxias do Sul, com a espacialização de dados
demográficos, epidemiológicos e morbidade ocorridos no município;
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5 CONTROLE SOCIAL 

5.1. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Art.  4°  O  Conselho  Municipal  de  Saúde  (CMS),  instância  colegiada  municipal  de

Controle Social do SUS, terá funções deliberativas, consultivas e fiscalizadora, atuando
na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução da política de saúde
na  abrangência  do  Município,  inclusive  nos  seus  aspectos  econômicos  e  financeiros,
cujas decisões serão homologadas pelo Prefeito 
As ações do controle Social estão postas na Lei Nº 7.854, de Setembro de 2014 e

Art.  5°  O  CMS  tem  caráter  permanente  e  deliberativo  e  será  integrado  por
representantes do governo, prestadores de serviços privados e conveniados, ou sem fins
lucrativos, profissionais de saúde e usuários.
Parágrafo único. A representação dos usuários dar-se-á sempre de forma paritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos.

Art.  6°  O  CMS  será  constituído  de  36  (trinta  e  seis)  membros  para  viabilizar  a
representação de segmentos em conformidade com a legislação vigente.
I - os Conselheiros Titulares e os respectivos suplentes terão a seguinte composição:
a) 50% (cinquenta por cento) de entidades representativas de usuários;
b) 25% (vinte e cinco por cento) de entidades representativas dos trabalhadores da área
de saúde; e
c)  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  de  representação  do  governo  e  de  prestadores  de
serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

Art. 7° O CMS terá a seguinte composição:
I - do Governo Municipal:
a) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde;
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
c) 1 (um) representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos; e
d) 1 (um) representante da Secretaria de Gestão e finanças;
II - do Governo Estadual e Federal:
a) 1 (um) representante da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul; e
b) 1 (um) representante da Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego;
III - dos Prestadores de Serviços:
a) 1 (um) representante da Comunidade Científica;
b)  1  (um)  representante  de  Entidades  Públicas  de  Hospitais  Universitários,  Hospitais
Filantrópicos e Hospitais de Campo de Estágio de Pesquisa e Desenvolvimento; e
c) 1 (um) representante de Entidades dos Prestadores de Serviços Conveniados;
IV - dos Trabalhadores da área da Saúde:
a) 1 (um) representante do Conselho Regional de Medicina;
b) 1 (um) representante do Conselho Regional de Enfermagem;
c) 1 (um) representante do Conselho Regional de Psicologia;
d) 1 (um) representante do Conselho Regional de Fisioterapia;
e) 1 (um) representante do Sindicato dos Odontologistas de Caxias do Sul;
f) 1 (um) representante do Conselho Regional de Serviço Social;
g) 1 (um) representante do Conselho Regional de Nutrição;
h) 1 (um) representante do Conselho Regional da Farmácia; e
i) 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde;
V - dos Usuários:
a) 1 (um) representante de cada Distrito Sanitário, totalizando 10 (dez) membros;
b) 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
c) 1 (um) representante dos Servidores Municipais (SINDISERV);
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d) 1 (um) representante de Sindicatos dos Trabalhadores Urbanos;
e) 1 (um) representante da Associação dos Aposentados e Pensionistas;
f) 1 (um) representante de Entidades ligadas aos direitos da Criança e do Adolescente;
g) 1 (um) representante de Associações de Pessoas com Patologias;
h) 1 (um) representante de Associações de Pessoas com Deficiências; e
i)  1  (um)  representante  dos  Movimentos  Organizados  e  dos  Movimentos  Sociais  e
Populares.
§ 1 ° A representação dos demais segmentos, nos casos em que houver mais de 1 (uma)
entidade envolvida na indicação, deverá seguir  os mesmos critérios previstos no § 2°
deste artigo.
§ 2° Os representantes dos órgãos Municipal, Estadual e Federal serão indicados pelas
autoridades competentes.
§ 3° Para cada membro titular do CMS, caberá 1 (um) suplente.
§  4°  No  prazo de 30 (trinta)  dias  da  publicação  da  presente  Lei,  os  segmentos que
compõem o CMS deverão indicar seus respectivos titulares e suplentes.
§ 5º Os membros do CMS, representantes de entidades, dos governos e dos prestadores
de  serviços  poderão  ser  substituídos  a  qualquer  momento,  mediante  solicitação  da
entidade ou autoridade responsável, por meio de requerimento dirigido ao Prefeito.
§ 6º Os membros do CMS serão nomeados pelo Prefeito por meio de Decreto, mediante a
indicação formal dos setores que representam e nos termos previstos neste artigo.
§  7°  As  alterações  envolvendo  o  CMS,  incluído  o  seu  Regimento  Interno,  dar-se-ão
mediante Decreto, atendidas as previsões da presente Lei.
§  8º  Os  Conselheiros  dos  Distritos  Sanitários  poderão  ser  substituídos  a  qualquer
momento, mediante nova votação no Distrito de referência ad referendum do Plenário do
CMS.
§  9º  Os  profissionais  com  cargo  de  direção  ou  de  confiança  na  gestão  do  SUS,
prestadores de serviço  de  saúde  não  poderão ser  representantes  dos usuários  e  de
trabalhadores.
§  10.  É  vedada  a  participação  no  CMS  de  membros  eleitos  do  Poder  Legislativo,
representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como Conselheiros.
§  11.  A entidade  que  não  comparecer  a  3  (três)  reuniões  consecutivas  ou  5  (cinco)
intercaladas,  perderá  automaticamente  o  mandato  e  será  substituída  por  outra  que
represente o mesmo segmento, a ser escolhida pelo Plenário dentre as que manifestarem
interesse na participação, em cada gestão, devendo ainda ser observado que:
I - do não comparecimento de representante de entidade por 2 (duas) vezes consecutivas,
o CMS comunicará 

Decreto Nº 17.296 de Dezembro de 2014;

Art. 4° O CMS terá atuação no âmbito do Município de Caxias do Sul, com observância
das normas gerais do Sistema Único de Saúde (SUS); da Constituição Federal  – Lei
Federal n° 8080 de 19 de setembro de 1990 e Lei Federal n° 8142 de 28 de dezembro de
1990; Resolução 453/2012 do CNS e Lei 141/2012, do conteúdo do Termo de Adesão ao
SUS; da Lei Orgânica do Município; da Lei n° 7.854, de 22 de Setembro de 2014 e das
diretrizes  da  política  nacional  e  estadual  da  saúde,  emanadas  dos  Conselhos  e  das
Conferências Nacional e Estadual e Municipal de Saúde.
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Composição do conselho:
Trabalhadores em saúde

Conselho Regional de psicologia

Conselho Regional de Serviço Social 

Conselho Regional de Farmácia 

Conselho Regional de 
Fisioterapia

Conselho Regional de Nutrição 

Sindicato dos Odontólogos 

Gestor e Prestadores

Gestão e Finanças 

SMED

5° CRS

Prestadores conveniados 

Comunidade Cientifica

Entidades Filantrópicas

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

Associação de Aposentados e pensionistas 

Criança e adolescente

Pessoas com Patologia 

Usuários 

Região Ana Rech

Região Centro 

Região Cruzeiro

Região Esplanada

Região Desvio Rizzo 

Região Forqueta 

Região Galópolis 

Região Fátima 

Região Santa Lúcia 

Região Rural

Sind.Serv

Sind. dos Trab. Agricultores Familiares de Caxias 
do Sul

Sind.Saúde

Sind. Urbanos

Pessoa Com Deficiência

Movimentos Organizados 

                       Quadro 27 – Grupos componentes do CMS
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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – 2018-2021
ENTIDADE TITULAR SUPLENTE

Conselho Regional de Psicologia Jocélia da Cruz de Almeida Fabíola Zeni Papini

Conselho Regional de Medicina Luciano Bauer Grohs Elisabeth Teresa Bernardi

Conselho Regional de Enfermagem Gilberto de Oliveira Freitas Charles de Souza Mota

Conselho Regional de Serviço Social Claudiomiro Paim dos Reis Alexandra Jesus da Silveira

Conselho Regional de Farmácia Fabiane Raquel Motter Marcos Vinicius Gheno

Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Silvana Inês Forster 
Halmenschlager

Conselho Regional de Nutrição Fernanda Bissigo Pereira Márcia Keller Alves

Sindicato dos Odontólogos Sérgio Callegari Fabiana Ramos

Sindi.Saúde Simone Simão Jainne Danilo Gonçalves Teixeira

Gestão e Finanças Magda Regina Wormann Carolina Santos Cavani

Ministério do Trabalho e Emprego Antonio Carlos Fontoura Christian Carvalho Liberato de Mattos

SMED Marina Matiello Raquel Boijink Baldasso

5° CRS Tatiane Zarpelon Misturini Fiorio Solange Sonda

Prestadores conveniados Patrícia Zapparoli Schuck Dagoberto Vanoni de Godoy

Comunidade Cientifica Ilsa Loivamara da Silva Andrade Cleciane Doncatto Simsen

Entidades Filantrópicas Gilberto Uebel Viviane D’ Avila

Secretaria Municipal de Saúde Geraldo da Rocha Freitas Júnior Geraldine Gollo de Oliveira

Secretaria de Obras e Serviços Públicos Leandro Pavan Daniela Viviane Gomes Reis

Região Ana Rech Justina Inês Rech José Teixeira Henrique

Região Centro Alexandre de Almeida Silva José Ivan de Souza Melo

Região Cruzeiro Alaor Correa Barbosa Alex Cleverton Capeletti

Região Esplanada Maria Eliza Marques da Silva Marta Clari Vieira Lopes

Região Desvio Rizzo Sonia Teresinha da Silva Jesus Roseli Maria Becker

Região Forqueta Ilvia de Fátima Zucolotto da Silva Suzane Lume

Região Galópolis Tarcisio Sirena Julian Fontes

Região Fátima Zita Girardi do Nascimento Carla Alexandra Rodrigues

Região Santa Lúcia Sandro Casagrande Ana Paula Herpich Hensel

Região Rural Vera Lucia Pra Rech Jairo Jose Rech

Sindiserv Fernanda Luiza Borkhardt Valderês Fernando de Oliveira Leite

Sind. dos Trab. Agricultores Familiares de 
Caxias do Sul 

Benardete Boniatti Onsi Marco Antonio Toss

Sindicatos Urbanos Antônio Carlos Santos Ivanir Fátima Perrone

Pessoa Com Deficiência Adão Ivan Froes José Carlos dos Reis

Movimentos Sociais Organizados Cleonice Felix de Araújo José Roberto Silveira

Associação de Aposentados e Pensionistas Rui Audibert Vilson Cescon

Criança e adolescente Maria Neli Oliveira Ferranti Elaine Lúcia Prigol

Pessoas com Patologia Cassiana Maria Pozzo Weber Denise Ramos Pereira

Quadro 28 –  Nominata do CMS  - 2018-2021
A frequência das reuniões ordinárias é mensal.  Essas são realizadas de portas

abertas. As reuniões extraordinária ocorrem mediante solicitação ao CMS.
Atualmente com relação ao deslocamento dos Conselheiros existe a necessidade

de suporte para realizar suas atribuições, pois o CMS tem atividades em diversos locais
da cidade, como representação em diversas atividades e comissões sendo necessário
veículo ou o custeio de passagens por parte da Secretaria Municipal de Saúde.

Sobre a execução orçamentária, o CMS ainda não possui dotação orçamentária
para  atender  as  suas  necessidades  programadas,  gerando  morosidade  e  empecilhos
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burocráticos  e  administrativos,  fato  que  dificulta  a  programação  e  execução  de  um
calendário  com  atividades  anuais,  assim  como  outros  materiais  que  poderiam  ser
elaborados. 

5.2 CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE 
Foram criados por meio da Lei Municipal Nº 7.854, de Setembro de 2014 com o

objetivo de fortalecer o SUS. A frequência das reuniões é de uma reunião mensal por
conselho  local.  A falta  de  participação  dos  conselheiros  são  fragilidades  identificadas
representantes  dos  usuários.  A  composição  dos  conselhos  locais  encontra-se
representada abaixo.
 

UBS REPRESENTAÇÃO NO CMS

Conselho Local 1 UBS Vila Oliva

Região Rural

Conselho Local 2 UBS Fazenda Souza

Conselho Local 3 UBS Criúva 

Conselho Local 4 UBS Vila Seca

Conselho Local 5 UBS Santa Lúcia Piaí 

Conselho Local 6

UBS Eldorado

Região Ana RechUBS Serrano

UBS Ana Rech

Conselho Local 7

UBS Vila Ipê

Região Fátima

UBS Santa Fé

UBS Belo Horizonte

Conselho Local 8

UBS Diamantino

UBS São Ciro

UBS Século XX

UBS Campos da Serra

Conselho Local 9

UBS Fátima Alta

UBS Fátima Baixa

UBS Centenário

UBS Parque Oásis

Conselho Local 10

UBS Pioneiro

Região Santa Lúcia

UBS São José

UBS Santa Lúcia Cohab

Conselho Local 11
UBS Mariani

UBS Reolon

Conselho Local 12

UBS Tijuca

UBS Cinquentenário

UBS Rio Branco
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Conselho Local 13 UBS Forqueta Região Forqueta

Conselho Local 14
UBS Desvio Rizzo

Região Desvio Rizzo
UBS Planalto Rio Branco

Conselho Local 15

UBS Esplanada

Região Esplanada 
UBS Salgado Filho

UBS São Caetano

UBS Alvorada

Conselho Local 16

UBS Planalto

Região Cruzeiro
UBS Cristo Operário

UBS São Victor Cohab

Conselho Local 17
UBS Bela Vista

UBS Cruzeiro

Conselho Local 18

UBS Centro de Saúde

Região Centro

UBS Madureira

UBS São Leopoldo

UBS São Vicente

UBS Sagrada Família

Conselho Local 19

UBS Galópolis

Região Galópolis
UBS Vila Cristina

UBS Vila Lobos

Quadro 29 – Conselhos Locais componentes do CMS

5.3 CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

As normativas estão previstas na Lei Nº 7.854, de Setembro de 2014. Alguns aspectos
estão destacados abaixo.

Art.  3º  A Conferência Municipal  de Saúde reunir-se-á a cada 4 (quatro) anos, com
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde no Município,  a ser convocada pelo
Poder Executivo ou por solicitação do Conselho Municipal de Saúde, mediante Decreto.
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§ 1° O Regimento Especial tratará da organização e do funcionamento da Conferência de
Saúde,  a  ser  elaborado  por  Comissão  Organizadora  designada  para  este  fim  pelo
Secretário da Saúde, ad referendum do Pleno do CMS.
§ 2° O tema central da Conferência Municipal de Saúde será estabelecido quando da sua
convocação.
§  3°  A Conferência  Municipal  de  Saúde  será  presidida  pelo  Presidente  do  Conselho
Municipal de Saúde ou, na sua ausência, pelo Secretário Municipal da Saúde.
§ 4° A Conferência Municipal de Saúde será composta pelos seguintes representantes
dos vários  segmentos sociais,  na condição de Delegados,  formalmente  credenciadas,
com direito a voz e voto:
I  -  titulares  ou  representantes  de  instituições governamentais  municipais,  estaduais  e
federais;
II  -  titulares ou representantes de instituições conveniadas prestadoras de serviços de
saúde públicas e privadas;
III - titulares ou representantes de entidades de representação dos trabalhadores da área
de saúde; e
IV  -  representantes  de  usuários;  organizações  sindicais  dos  trabalhadores  rurais  e
urbanos;  entidades  patronais;  associações  comunitárias  ou  de  moradores;  partidos
políticos;  organizações  estudantis,  assim  como  outras  instituições  da  sociedade  civil
organizada que não se incluam nos incisos anteriores.
§  5°  A  representação  dos  usuários  será  paritária  em  relação  ao  conjunto  dos
representantes do governo, prestadores de serviços e trabalhadores da área de saúde.
§ 6° Com o objetivo de orientar os debates que subsidiarão os trabalhos, serão realizadas
Pré-Conferências, com os diversos segmentos da comunidade, nas quais também serão
eleitos os Delegados.
§ 7° A Conferência Municipal de Saúde será convocada por Edital, publicado em órgão de
imprensa local, com antecedência de 30 (trinta) dias da sua realização, definindo a data,
horário, e local da sua realização, os temas a serem debatidos e demais informações
pertinentes.
§ 8° O CMS poderá convocar a sociedade para a participação nas Pré-Conferências e
Conferência Municipal de Saúde.
§ 9°  A critério  da  Comissão Organizadora,  poderão ser  credenciados observadores e
convidados para a Conferência de Saúde, que terão direito a voz.
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