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Data da Posse

Nome

A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que
se refere o RAG?

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO
1.1 SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE

Não
Nome do secretário anterior CIRO SIMONI

01/01/2011Data da Posse

Sim

1.4 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE

87.182.846/0001-78

09/2007

Data da Homologação do Termo de Compromisso de Gestão na
reunião da Comissão Intergestores Tripartite

Instrumento legal de criação do FES

1.3 CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

PAULO HUMBERTO GOMES DA SILVA

Telefone

Gestor do FES

Resolução n° 6575, de 05/07/1973

CIRO SIMONI

Sim

Lei n° 10097, de 31/01/1994

Não

usuário

Resolução n° 13 Em 10/12/2009

1.2 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

1.6 PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS

09/2011

ces@saude.rs.gov.br

Segmento

Instrumento legal de criação do CES

O Estado possui Comissão de elaboração do Plano de Carreira,
Cargos e Salários (PCCS)?

Sim

E-mail

A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde aprovado pelo
Conselho de Saúde?

Período a que se refere o Plano de Saúde

O Estado possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)?

Secretário de Saúde

O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?

Aprovação no Conselho de Saúde

Data da última Conferência de Saúde

Sim

Cargo do Gestor do FES

1.8 REGIONALIZAÇÃO

2009 a 2011

1.5 PLANO ESTADUAL DE SAÚDE

Nome do Presidente do CES

Aderiu ao pacto pela Saúde

5132885950

CNPJ do FES

1.7 PACTO PELA SAÚDE



O Estado tem PDR atualizado após as diretrizes operacionais do
Pacto pela Saúde no ano de 2006?
Ano a que se refere o PDR vigente
Quantas regiões de Saúde existem no estado?
Quantos CGR estão implantados nas Regiões de Saúde?

Não

19
19

1.9 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Apresentamos o Relatório Anual de Gestão 2011 da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Este ano é a
primeira vez que a Secretaria utiliza o Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do SUS - SARGSUS, ferramenta
disponibilizada pelo Ministério da Saúde para a elaboração deste instrumento de gestão.
Em março de 2012, a partir da publicação da Portaria MS nº 575/2012, a utilização deste sistema tornou-se
obrigatório, inclusive para a elaboração do RAG 2011. Destaca-se que o SARGSUS foi construído a partir de um
modelo de planejamento utilizado pelo Ministério da Saúde e preconizado pelo Sistema de Planejamento do SUS -
PLANEJASUS.
Este modelo vinha sendo discutido pelo Gestor Estadual e implementado de acordo com as peculiaridades regionais
do Estado, o que provocou, quando da construção do RAG 2011, algumas dificuldades relacionadas ao preenchimento
do sistema.
Assim, alguns dos formulários do SARGSUS, especialmente a Programação Anual de Saúde de 2011, não foram
preenchidos no sistema, estando disponíveis para consulta/análise em arquivo anexado no formulário “Análise e
Considerações Finais”.
O Relatório Anual de Gestão é um importante instrumento para o monitoramento e a avaliação do SUS no Rio Grande
do Sul. A partir dele, a sociedade poderá acompanhar o desempenho dos indicadores monitorados e contribuir com
o Gestor Estadual na construção das políticas públicas de saúde, haja vista o avanço do SUS no Estado.

2.1.1. POPULAÇÃO - SEXO E FAIXA ETÁRIA                                                                  População - Perfil demográfico

Faixas Etárias Homem Mulher Total
00-04 328.911 317.628 646.539
05-09 370.403 356.117 726.520
10-14 440.271 424.647 864.918
15-19 444.055 434.887 878.942
20-29 886.880 885.242 1.772.122
30-39 768.009 791.538 1.559.547
40-49 744.553 793.978 1.538.531
50-59 611.976 670.122 1.282.098
60-69 374.022 436.973 810.995
70-79 187.348 263.037 450.385
80+ 67.908 134.525 202.433
Total 5.224.336 5.508.694 10.733.03

2. DEMOGRAFIA E DADOS DE MORBI-MORTALIDADE
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Análise e considerações do Gestor sobre dados demográficos
O perfil demográfico do Rio Grande do Sul mostra uma população predominantemente urbana, de cor/raça branca,
sendo que a maioria da população distribui-se na faixa etária dos 20 aos 59 anos. Observa-se ainda o progressivo
aumento da população idosa nos últimos 30 anos, com queda da participação da proporção de jovens e diminuição do
número de nascimentos (natalidade) e o número de filhos por mulher (fecundidade).

Análise e considerações sobre Mortalidade
Com relação à mortalidade, percebe-se que no Rio Grande do Sul a primeira causa de morte na população geral são as
doenças do aparelho circulatório, seguido das neoplasias e doenças do aparelho respiratório, respectivamente.
Observa-se o significativo deslocamento da mortalidade para as faixas etárias mais altas, como resultado da redução
da mortalidade na infância e do aumento da expectativa de vida. Na faixa de 02 a 39 anos, as causas externas ocupam
a primeira causa de mortalidade, evidenciando a importância de desenvolvimento de ações de prevenção aos acidentes
e violências para evitar mortes prematuras.



Análise e considerações sobre Morbidade

No que se refere à morbidade hospitalar, as doenças do aparelho respiratório, seguido pelas doenças do aparelho
circulatório e neoplasias. A grande incidência de doenças do aparelho respiratório é evidente em função das
características geográficas da região.
Esses dados reforçam a necessidade de investir em ações de Atenção Primária à Saúde, haja vista que as doenças que
tem acometido a população gaúcha estão relacionadas aos hábitos e estilos de vida.

3. REDE FÍSICA DE SAÚDE, PÚBLICA E PRIVADA, PRESTADORA DE SERVIÇO AO SUS

3.1 TIPO GESTÃO

Tipo de Estabelecimento Total Municipal Estadual Dupla

CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS
DE SAUDE

5 4 1 0

CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 6 6 0 0

CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E
OU HEMATOLOGICA

6 4 2 0

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 160 79 20 61

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 1.713 1.096 12 605

HOSPITAL ESPECIALIZADO 12 9 1 2

HOSPITAL GERAL 300 52 56 192



Tipo de Estabelecimento Total Municipal Estadual Dupla

LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE
PUBLICA LACEN

4 1 2 1

POLICLINICA 98 39 9 50

POSTO DE SAUDE 831 826 3 2

PRONTO ATENDIMENTO 8 4 1 3

PRONTO SOCORRO GERAL 22 13 0 9

SECRETARIA DE SAUDE 440 361 30 49

UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE
INDIGENA

7 5 0 2

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 54 48 2 4

UNIDADE MISTA 21 3 1 17

Total 3.687 2.550 140 997

3.2. ESFERA ADMINISTRATIVA (GERÊNCIA)

Tipo de Estabelecimento Total Municipal Estadual Dupla

PRIVADA 1.878 879 546 453

FEDERAL 30 26 0 4

ESTADUAL 70 22 39 9

MUNICIPAL 3.682 2.714 97 871

Total 5.660 3.641 682 1.337

4. PROFISSIONAIS SUS (Fonte: CNES)

O tipo de gestão identifica com qual gestor - Município ou Estado -  o estabelecimento de saúde mantem contrato ou
convênio para prestação de serviços ao SUS, pagos com recursos do Bloco de Financiamento de Média e Alta
Complexidade (bloco MAC), transferidos pelo Ministério da Saúde aos municípios ou estado.
O gestor contratante é responsável pela programação, autorização e pagamento dos serviços prestados ao SUS pelos
estabelecimentos de saúde públicos e privados.
Estabelecimentos contratados pelo município ou que só executam ações de atenção básica estão sob gestão municipal.
Estabelecimentos contratados pelo estado estão sob gestão estadual.
Um estabelecimento de saúde também pode ter dupla gestão (municipal e estadual), quando executa ações de atenção
básica e ações de média e mantém contrato com o estado para execução de ações de média e/ou alta complexidade. No
Estado esta condição esta presente nas unidades ambulatoriais próprias municipais.
A descentralização da gestão do recurso federal do bloco de financiamento da Média e Alta Complexidade – MAC
avançou no ano de 2011.
 Até 2009 havia 15 municípios habilitados à gestão plena do sistema municipal de saúde.
A partir do processo de adesão ao Pacto pela Saúde mais 44 municípios assumiram a gestão de todos os prestadores de
serviços ao SUS localizados em seus territórios (6 no ano de 2010 e 38 no ano de 2011). Alem destes 3 municípios
assumiram a gestão de todos os prestadores ambulatoriais e 2 municípios assumiram a gestão do recurso MAC de seus
serviços ambulatoriais próprios municipais.
  ESFERA ADMINISTRATIVA
A esfera administrativa identifica se um estabelecimento de saúde é publico (federal, estadual, municipal) ou privado.
A tabela apresenta os estabelecimentos prestadores de serviços ao SUS, públicos e privados, ambulatoriais e
hospitalares.
Os estabelecimentos públicos representam 66,82% do total de estabelecimentos e destes 65,05% são da esfera
municipal.
A maioria dos estabelecimentos municipais são do tipo centro de saúde/unidade básica, posto de saúde, secretaria de
saúde, CAPS e unidade móvel de nível pré hospitar na área de urgência.
A maioria dos estabelecimentos privados são do tipo unidade de apoio diagnose e terapia (SADT isolado), clínica
especializada/ambulatório de especialidade e hospitais.

Análise e considerações do Gestor sobre Prestadores de Serviços ao SUS



AUTONOMO

TIPO TOTAL

CONSULTORIA 22

INTERMEDIADO ORG DA SOCIEDADE CIVIL DE 250

INTERMEDIADO P ENTIDADE FILANTROPICA E/OU SEM 2905

INTERMEDIADO POR COOPERATIVA 102

INTERMEDIADO POR EMPRESA PRIVADA 1735

INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO NAO- 37

INTERMEDIADO POR ORGANIZACAO SOCIAL(OS) 125

SEM INTERMEDIACAO(RPA) 4634

SEM TIPO 3404

TOTAL 13214

COOPERATIVA

TIPO TOTAL

SEM TIPO 1176

TOTAL 1176

ESTAGIO

TIPO TOTAL

SEM TIPO 45

TOTAL 45

OUTROS

TIPO TOTAL

BOLSA 305

CONTRATO VERBAL/INFORMAL 1365

PROPRIETARIO 400

TOTAL 2070

RESIDENCIA

TIPO TOTAL

SEM TIPO 1015

TOTAL 1015

VINCULO EMPREGATICIO

TIPO TOTAL

CARGO COMISSIONADO 445

CELETISTA 19779

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 8562

EMPREGO PUBLICO 14012

ESTATUTARIO 19558

SEM TIPO 18887

TOTAL 81243

 A cada ano que passa o número de servidores que atuam na Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul vem
diminuindo.
Em 2010 a SES possuía 6.480 (seis mil, quatrocentos e oitenta) servidores. Este número diminuiu para 5.685 (cinco mil,
seiscentos e oitenta e cinco) servidores em 2011, em razão de aposentadorias e exonerações/dispensas.
No ano de 2011 foram nomeados 296 (duzentos e noventa e seis) servidores que haviam realizado concurso público,
para preenchimento de vagas existentes nos diversos Departamentos/Assessorias da SES.

Análise e Considerações sobre Prestadores de Serviços ao SUS



Também em 2011, foi realizado levantamento para realização de contratação emergencial para suprir a necessidade de
vagas existentes nos Departamentos/Assessorias localizados em Porto Alegre e nas Coordenadorias Regionais do Saúde
localizadas no interior do Estado. O número de cargos previstos na contratação emergencial foi de 474 (quatrocentos e
setenta e quatro) vagas.

5. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Objetivo
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

AS REALIZAÇÕES 2011 ESTÃO
APRESENTADAS EM ARQUIVO ANEXO,
SUBSTITUINDO A PROGRAMAÇÃO ANUAL
DE SAÚDE. VER TEXTO DE INTRODUÇÃO
DO REFERIDO ARQUIVO.

0,00 0,00

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

- - 0,00- 0,00

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

- - 0,00- 0,00

-Avaliação da diretriz

true

Diretriz
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

xxxxxxxxxxxx 000 0,01000 0,01

Ação
Programada Realizada Programado Executado

Meta Anuais Recursos Orçamentários

xxxxxxxx 000 0,01000 0,01

xxxxxxxAvaliação da diretriz

true

Última atualização: 30/07/2012 15:
58:38

6. INDICADORES DA SAÚDE (Fonte: SISPACTO)

6.1. PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES, OBJETIVOS E RESULTADO ALCANCADOS

PRIORIDADE: I - ATENCAO A SAUDE DO IDOSO.

Objetivo: PROMOVER A FORMACAO E EDUCACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SUS NA AREA DE SAUDE DA
PESSOA IDOSA.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade

TAXA DE INTERNACAO HOSPITALAR DE PESSOAS IDOSAS POR FRATURA DE FEMUR 18,66 16,02 null

Avaliação da prioridade PRIORIDADE: I - ATENCAO A SAUDE DO IDOSO.: Observa-se que a taxa de internação hospitalar em
2011 fechou em 19,65, acima do pactuado, tendo ocorrido um aumento do indicador entre os anos de 2010 e 2011. Observa-se
ainda, a partir da série histórica, que desde o ano de 2008 o estado do Rio Grande do Sul vem apresentando valores acima do
esperado para o indicador, não tendo alcançado as metas propostas. Com relação às diferenças regionais, percebe-se que o
indicador apresenta desempenho desigual entre as regiões do estado, estando aumentado nas seguintes
Regionais/Macrorregionais de Saúde: 1a CRS - Porto Alegre/Metropolitana - 11a CRS - Erechim/Norte - 19a CRS -Frederico
Westphalen/Norte - 17a CRS - Ijuí/Missioneira - 15a CRS - Palmeira das Missões/Missioneira - 14a CRS - Santa
Rosa/Missioneira - 13a CRS - Santa Cruz/Vales - 16a CRS - Lajeado/Vales Desta forma, percebe-se que é importante
intensificar o trabalho de prevenção junto às Macrorregionais Metropolitana, Norte, Missioneira e Vales, a fim de alcançar a meta
pactuada pelo RS.

PRIORIDADE: II - CONTROLE DO CANCER DE COLO DE UTERO E DE MAMA.

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA DO EXAME PREVENTIVO DO CANCER DO COLO DO UTERO VISANDO ALCANCAR UMA COBERTURA
DE 80% DA POPULACAO ALVO.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade
RAZAO ENTRE EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO DO UTERO NA FAIXA ETARIA DE 25 A
59 ANOS E A POPULACAO ALVO, EM DETERMINADO LOCAL E ANO.

0,23 0,06 null

Objetivo: TRATAR/SEGUIR AS LESOES PRECURSORAS DO CANCER DO COLO DO UTERO NO NIVEL AMBULATORIAL.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade
PERCENTUAL DE SEGUIMENTO/TRATAMENTO INFORMADO DE MULHERES COM
DIAGNOSTICO DE LESOES INTRAEPITELIAIS DE ALTO GRAU DO COLO DO UTERO.

100,00 5,90 null

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA DE MAMOGRAFIA VISANDO ALCANCAR UMA COBERTURA DE 60% DA POPULACAO ALVO.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade
RAZAO ENTRE MAMOGRAFIAS REALIZADAS NAS MULHERES DE 50 A 69 ANOS E A
POPULACAO FEMININA NESTA FAIXA ETARIA, EM DETERMINADO LOCAL E ANO.

0,17 0,13 null



Avaliação da prioridade PRIORIDADE: II - CONTROLE DO CANCER DE COLO DE UTERO E DE MAMA.: A implementação das ações
previstas no Programa Nacional para o Controle do Câncer do Colo do Útero foram realizadas parcialmente até março de 2011
dificultando o alcance das metas. A base de dados com alimentação irregular também contribuiu para os resultados, até julho de
2011 o SISCOLO não estava na Seção de Saúde da Mulher e até outubro de 2011 a base de dados não sofria intervenções da
Seção de Saúde da Mulher. Nos últimos anos houve um aumento na cobertura da saúde suplementar com a realização de
pequenos procedimentos e exames, retirando os exames citopatológicos do SUS e não dando visibilidade à realidade em toda a
população de mulheres (diluindo o nominador do indicador). Existe um espelho no número de citopatológicos do colo uterino
na população alvo não SUS. A informação sobre o seguimento das mulheres expressa que, se tratadas, não apresentarão câncer
do colo de útero. O seguimento esta sendo realizado, porém pode ser baixo em função da cobertura do citopatológico. O número
total de mamografias registradas no SISmama não traduz o número realizado. Até o ano de 2011 a alimentação dos sistemas
estava a cargo dos prestadores sem monitoramento efetivo do nível Central. Os exames não SUS também não estão
considerados na informação.

PRIORIDADE: III - REDUCAO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA.

Objetivo: REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL 11,00 Não Informado null

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL NEONATAL. 7,50 Não Informado null

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL POS-NEONATAL. 3,50 Não Informado null

Objetivo: REDUZIR A MORTALIDADE MATERNA.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade

INCIDENCIA DE SIFILIS CONGENITA. 260,00 517,00 null

PROPORCAO DE OBITOS DE MULHERES EM IDADE FERTIL E MATERNOS INVESTIGADOS. 90,00 Não Informado null

Avaliação da prioridade PRIORIDADE: III - REDUCAO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA.: Os indicadores de mortalidade
materno-infantil são dependentes do fortalecimento da ATENÇÃO BÁSICA MATERNO-INFANTIL, proposição da REDE
CEGONHA/REDE CHIMARRÃO. Em parte do ano de 2011 não houve monitoramento direto junto aos municípios da investigação
realizada bem como de monitoramento e avaliação, com a implementação destas ações estamos nos aproximando da meta. A
atenção ao pré-natal, parto e puerpério com princípios das boas práticas é fundamental para a construção deste objetivo. A
mortalidade infantil no Rio Grande do Sul se deve quase que exclusivamente às causas perinatais. Perdemos recém-nascidos
prematuros, de baixo peso, por causas evitáveis pela qualificação da atenção prestada a gestante e ao recém-nascido. Desta
forma, ficamos estagnados de 2010 para 2011, na medida em que a redução dos coeficientes depende no momento atual, neste
patamar de coeficientes, da efetiva organização da rede de atenção à mulher por ocasião do pré-natal e parto e da atenção ao
recém-nascido por ocasião do nascimento. O esforço se concentra na adesão e efetiva implantação da Rede Cegonha, para que
se retome a redução registrada nos anos anteriores. Em relação a sífilis congênita o pactuado para 2011 foi de 260 casos, a meta
não foi atingida, pois registramos 640 casos. O indicador reflete a qualidade do Pré Natal, neste sentido, as ações desenvolvidas
em 2011 ocorreram através de capacitações com foco na Transmissão Vertical do HIV e Sífilis. Ainda em 2011, iniciamos a
articulação com Seção Saúde da Mulher e Atenção Básica, seguindo as diretrizes da Rede Cegonha.

PRIORIDADE: IV - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTAS AS DOENCAS EMERGENTES E
ENDEMIAS, COM ENFASE NA DENGUE, HANSENIASE, TUBERCULOSE, MALARIA, INFLUENZA, HEPATITE,

Objetivo: REDUZIR A LETALIDADE DOS CASOS GRAVES DE DENGUE.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade
TAXA DE LETALIDADE DAS FORMAS GRAVES DE DENGUE (FEBRE HEMORRAGICA DA
DENGUE - FHD /SINDROME DO CHOQUE DA DENGUE - SCD /DENGUE COM
COMPLICACOES - DCC)

1,90 Não Informado null

Objetivo: AUMENTAR O PERCENTUAL DE CURA NOS COORTES DE CASOS NOVOS DE HANSENIASE A CADA ANO PARA ATINGIR 90%
DE CURA EM 2011

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade
PROPORCAO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENIASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS
DAS COORTES

89,00 85,29 null

Objetivo: AMPLIAR A CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILIFERA DIAGNOSTICADOS A CADA ANO.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade

PROPORCAO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILIFERA 85,00 17,21 null

Objetivo: AUMENTAR A PROPORCAO DE COLETA DE AMOSTRAS CLINICAS PARA O DIAGNOSTICO DO VIRUS INFLUENZA DE
ACORDO COM O PRECONIZADO.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade
PROPORCAO DE AMOSTRAS CLINICAS COLETADAS DO VIRUS INFLUENZA EM RELACAO AO
PRECONIZADO

80,00 49,33 null

Objetivo: FORTALECER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA DOENCA PARA AMPLIAR A DETECCAO DE CASOS DE HEPATITE B, E A
QUALIDADE DO ENCERRAMENTO DOS CASOS POR CRITERIO LABORATORIAL.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade

PROPORCAO DE CASOS DE HEPATITE B CONFIRMADOS POR SOROLOGIA. 90,00 86,02 null

Objetivo: REDUZIR A TRANSMISSAO VERTICAL DO HIV.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade

TAXA DE INCIDENCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS DE IDADE 8,30 3,26 null

Avaliação da prioridade PRIORIDADE: IV - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTAS AS DOENCAS EMERGENTES E
ENDEMIAS, COM ENFASE NA DENGUE, HANSENIASE, TUBERCULOSE, MALARIA, INFLUENZA, HEPATITE, AIDS.: O Rio Grande do Sul
tem conseguido responder com efetividade no controle de doenças emergentes, ultrapassando dificuldades de várias ordens,
especialmente quanto à insuficiência de recursos humanos em todas as esferas de gestão (municipal, regional e central). Esse
fato se observa, por exemplo, em relação à dengue, em que a circulação viral tem sido controlada, evitando epidemias de grande
magnitude. Esse fato explica que não tenha havido registro de óbitos pela doença, fazendo com que o indicador proposto não se
aplique ao Estado. Também em relação à influenza, observou-se qualificação da vigilância. Embora a meta de realização de 80%



das amostras programadas ainda não tenha sido atingida, o resultado de 2011 (65,7%) é o melhor da série histórica (desde
2004). Tem-se desenvolvido estratégias para superar este problema, em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde
envolvidas, através de processo de avaliação e supervisão das unidades sentinelas, especialmente as de Porto Alegre e
Uruguaiana, buscando identificar e solucionar possíveis falhas. A partir da publicação da portaria ministerial nº 2693, de 17 de
novembro de 2011, que estabelece repasse financeiro para o fortalecimento da Vigilância Epidemiológica da Influenza, novas
unidades sentinela no Estado foram incluídas nos municípios de Porto Alegre, Canoas e Pelotas, além da manutenção das
existentes em Caxias do Sul, Uruguaiana e Porto Alegre. Aguarda-se, para o ano de 2012, uma maior qualificação do sistema de
vigilância da influenza. Em relação à hanseníase, a proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos
das coortes foi recalculado, chegando-se ao resultado de 91,4%. Apesar de ter sido ultrapassada a meta de 89%, salienta-se o
desafio de manter a rede de atenção à saúde sensível para uma doença em fase de eliminação, o Programa Estadual da
Hanseníase enfrenta dificuldade para atualizar os dados no SINAN e o indicador de cura da hanseníase fica freqüentemente
prejudicado pela falta de registro das altas por cura no sistema, apesar do índice de abandono de tratamento muito baixo (1,4%).
Outros indicadores, tanto operacionais quanto epidemiológicos, também tem seu acompanhamento dificultado pela falta de
registro dos dados no SINAN. Em 2011, foram realizadas várias capacitações para profissionais de saúde no sentido de superar
essas dificuldades. O controle da tuberculose, que pressupõe altas taxas de cura, segue sendo uma das maiores dificuldades A
meta de 85% de cura não vem sendo atingida ao longo da série histórica, entretanto, os dados constantes do Sistema de
Informação correspondentes a 2011 são preliminares. Estima-se o percentual de cura desse ano em aproximadamente 63%,
quando do encerramento da entrada de dados. As principais causas do não alcance dessa meta, embora venham sendo
enfrentadas através de várias estratégias, continuam sendo:  dificuldades nos municípios em descentralizar as ações do
programa, incorporando-as na Atenção Básica, acentuada pela baixa cobertura de ESF no Estado e pelos fracos vínculos de
trabalho, e conseqüente rotatividade de profissionais da AB/ESF.  baixa cobertura de Tratamento Diretamente Observado 
TDO, esta ação também deve ser expandida na AB/ESF, pois ainda temos um baixo resultado, somente 15% de TDO realizado
com registro no SINAN.  taxa de co-infecção TB/HIV de 20%, é o dobro do país. No município de Porto Alegre (que atende 30%
dos casos de TB do Estado), esta taxa de co-infecção é maior do que 30%. Estudos (alguns, inclusive, realizados pelo grupo
técnico do Sanatório Partenon), mostram que as taxas de cura são significativamente menores em pacientes HIV positivos, seja
pela gravidade da doença, que pode levar ao óbito, seja pelas menores taxas de adesão e aumento do abandono. Esse fato se
confirma quando se constata que a taxa de cura aumenta significativamente quando calculada somente para o grupo dos
pacientes HIV negativos.  avanço do uso de álcool e outras drogas ilícitas (principalmente o crack), levando a uma taxa maior
de abandono de tratamento. Para ultrapassar esses entraves, foram realizadas várias capacitações e oficinas destinadas aos
profissionais de saúde das equipes regionais e municipais, além de incentivo à realização dos testes de HIV e Prova
Tuberculínica nos pacientes. Foi criado Incentivo estadual para o Controle da Tuberculose na Atenção Básica de Saúde pela
Resolução CIB 507/11, no valor de R$150,00 por cada doente curado, a ser pago ao município de residência do caso tratado com
êxito. Estão previstas, para o ano de 2012, a aceleração do processo de descentralização das ações de controle da Tuberculose
para a Atenção Básica nos municípios das 19 regionais de saúde e a ampliação da capacitação de técnicos para atuarem em
Serviços Ambulatoriais como Referencia Secundária e Terciária para o tratamento de Tuberculose em municípios polos das
macrorregionais de saúde. A meta de confirmação de casos de hepatite B por sorologia provavelmente será atingida, uma vez
que os dados de 2011 ainda são preliminares, pois o prazo de encerramento no SINAN é de 180 dias. Isto leva a inferir que a
proporção de casos de Hepatite B confirmados por sorologia seja maior do que a registrada naquele sistema. O Programa foi
definido como prioritário, com o desenvolvimento de várias ações que têm levado à significativa melhora na notificação e
investigação. A portaria ministerial nº 3209, de 29 de dezembro de 2011, garantiu repasse financeiro para a qualificação das
ações de vigilância e promoção da saúde na área das Hepatites Virais para os quatro municípios prioritários (Porto Alegre,
Caxias do Sul, Passo Fundo e Rio Grande) a serem implementadas no ano de 2012. DST/ AIDS O pactuado em 2011 foi de 8,3
alcançamos a meta uma vez que o atingido foi de 4,35. Em 2011 foram realizadas capacitações para a testagem rápida do HIV e
profilaxia da transmissão vertical para as maternidades do Estado, bem como o fornecimento de insumos de prevenção como a
fórmula láctea para crianças expostas e medicamentos para profilaxia do HIV. Considerando a série histórica, observamos a
tendência de redução dos casos de aids em menores de 5 anos no Estado.

PRIORIDADE: V - PROMOCAO DA SAUDE

Objetivo: REDUZIR OS NIVEIS DE SEDENTARISMO NA POPULACAO.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade

PREVALENCIA DE ATIVIDADE FISICA SUFICIENTE NO TEMPO LIVRE EM ADULTOS. 15,30 Não Informado null

Objetivo: REDUZIR A PREVALENCIA DO TABAGISMO NO PAIS.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade

PREVALENCIA DE TABAGISMO EM ADULTOS. 18,50 Não Informado null

Avaliação da prioridade PRIORIDADE: V - PROMOCAO DA SAUDE: A prevalência de atividade física, recentemente informada pelo
Vigitel (inquérito telefônico realizado pelo Ministério da Saúde nas Capitais) para o ano de 2011, foi de 33,6%. Apesar das
dificuldades refletidas por esse indicador, que implica mudanças de comportamento, registrou-se importante aumento de
atividade física na população examinada de 16,34% em 2010 para 33,60% em 2011, com ampla superação da meta (de 15,30%),
acentuando-se tendência registrada na série histórica. Já a prevalência de tabagismo informada pelo Vigitel para o ano de 2011
ficou em 22,6%. Além das limitações do indicador, semelhantes às colocadas para o de sedentarismo, ficam claras as
dificuldades encontradas para a redução do Tabagismo, questão complexa, que envolve, além de mudança de comportamento,
fatores econômicos e socioculturais, exigindo ações de diferentes setores da sociedade para alcançar impacto, sempre difícil de
ser observado em curto prazo. Além disso, a Capital ainda enfrenta dificuldades, no âmbito da Atenção Básica, na consolidação
da assistência ao fumante.

PRIORIDADE: VI - FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA

Objetivo: AMPLIAR A COBERTURA POPULACIONAL DA ATENCAO BASICA POR MEIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade

PROPORCAO DA POPULACAO CADASTRADA PELA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 38,00 33,30 null

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO A CONSULTA PRE-NATAL.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade

PROPORCAO DE NASCIDOS VIVOS DE MAES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRE-NATAL 78,00 Não Informado null

Objetivo: REDUZIR A INTERNACAO HOSPITALAR POR DIABETES MELLITUS NO AMBITO DO SUS.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade



TAXA DE INTERNACOES POR DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICACOES. 9,07 6,49 null

Objetivo: REDUZIR A INTERNACAO HOSPITALAR POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) NO AMBITO DO SUS.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade

TAXA DE INTERNACOES POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) 10,35 7,61 null

Objetivo: REDUZIR E MONITORAR A PREVALENCIA DE BAIXO PESO EM CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade

PERCENTUAL DE CRIANCAS MENORES DE CINCO ANOS COM BAIXO PESO PARA IDADE 2,80 2,78 null

PERCENTUAL DE FAMILIAS COM PERFIL SAUDE BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA
FAMILIA ACOMPANHADAS PELA ATENCAO BASICA

61,00 48,89 null

Objetivo: AMPLIAR O NUMERO DE EQUIPES DE SAUDE BUCAL (ESB) DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF)

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE
SAUDE DA FAMILIA

24,00 22,07 null

Objetivo: AUMENTAR A PREVENCAO DAS PRINCIPAIS DOENCAS BUCAIS: A CARIE DENTARIA E A DOENCA PERIODONTAL.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade

MEDIA DA ACAO COLETIVA DE ESCOVACAO DENTAL SUPERVISIONADA 3,00 2,69 null

Avaliação da prioridade PRIORIDADE: VI - FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA: O objetivo de ampliação de acesso a Atenção
Básica requer maior cobertura populacional por equipes de saúde com contratação de recursos humanos. Os municípios
apontam a dificuldade em contratar os profissionais para expansão da Estratégia Saúde da Família devido a lei de
responsabilidade fiscal e vínculos empregatícios e a dificuldade de fixação de profissionais devido a prática do mercado de
oferta de salários. O fortalecimento da Atenção Básica não se dá apenas com ampliação de cobertura, mas também com a
qualificação da atenção. No segundo semestre de 2011, o foco maior de atuação da CoordenaçãoAB/ESF/EACS foi a qualificação
das equipes de AB através da adesão dos municípios ao PMAQ e não somente a ampliação do número de equipes. A cobertura de
nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal, foi alcançado 70,8%, próximo a meta. Com a implantação da rede
cegonha e a mudança de modelo assistencial busca-se ampliar o acesso e qualificar o atendimento. O Estado tem conseguido
reduzir e monitorar a prevalência de baixo peso em crianças menores de 5 anos, alcançando a meta pactuada. Em relação ao
Percentual de famílias com perfil saúde beneficiárias do programa bolsa família acompanhadas pela atenção básica, verifica-se
ao longo dos anos, um aumento regular e sistemático de cobertura. Na média anual da ação coletiva "Escovação Dental
Supervisionada atingiu-se a meta. No entanto, é necessário ressaltar que o registro deste procedimento vem sendo
negligenciado, com sub-notificação da produção ambulatorial. As internações hospitalares por Diabetes Mellitus 2 e suas
complicações continuam apresentando tendência histórica decrescente, apesar da queda lenta, como se esperaria para uma
doença com suas características, cuja prevenção e controle de complicações dependem não só de uma rede bem organizada no
âmbito da Atenção Básica, como da aderência e participação efetiva do paciente no tratamento. Comparando a taxa de internação
de 2010 com a de 2011, observamos uma redução de 14,4% ( Meta: redução de 3% ano) nas internações naquele período.
Considerando os últimos 05 anos a redução acumulada foi de 18%. Quanto às internações por acidente vascular cerebral,
comparando-se a taxa de internação de 2010 com a de 2011, observa-se uma redução de 3,2% (meta: redução de 3% ao ano) nas
internações naquele período. A análise da série histórica também evidencia tendência decrescente e considerando os últimos 05
anos a redução acumulada foi de 13%.

PRIORIDADE: VII - SAUDE DO TRABALHADOR

Objetivo: AUMENTAR A IDENTIFICACAO E A NOTIFICACAO DOS AGRAVOS A SAUDE DO TRABALHADOR A PARTIR DA REDE DE
SERVICOS SENTINELA EM SAUDE DO TRABALHADOR, BUSCANDO ATINGIR TODA A REDE DE SERVICOS DO SUS.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade
NUMERO DE NOTIFICACOES DOS AGRAVOS A SAUDE DO TRABALHADOR CONSTANTES DA
PORTARIA GM/MS Nº.777/04.

1.716,00 1.482,00 null

Avaliação da prioridade PRIORIDADE: VII - SAUDE DO TRABALHADOR: O Núcleo de Vigilância dos Agravos à Saúde do
Trabalhador elabora o perfil epidemiológico, através da coordenação e implantação do SIST e demais sistemas de informação de
interesse, como o SINAN. O Rio Grande do Sul dispõe, desde 2000, de um Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador
(SIST), através do Decreto RS 40.222/2000, que tornou de notificação universal e compulsória todos os agravos relacionados ao
trabalho. Para garantir a continuidade da série histórica da notificação no SIST, que recebe notificação dos acidentes e doenças
relacionados ao trabalho, apresentando importante cobertura e qualidade de informação, foi pactuado um indicador estadual: 
Número de notificações de agravos à Saúde do Trabalhador constantes do SIST-RS. Registra-se no SIST um crescimento anual
de 20%, em média, das notificações na série histórica dos últimos anos, sendo as 5ª e 6ª CRS as que mais notificaram em 2011.
Os agravos mais notificados também reproduzem o perfil de períodos anteriores, com maior número de notificações de
ferimentos de punho e mão, salientando-se Amputação Traumática ao nível do punho e da mão - 275 casos. Além do SIST/RS, o
Estado do RS pactuou com 21 unidades sentinela, em 11 Municípios, para notificação de agravos relacionados ao trabalho
previstos na Portaria nº 104/GM/MS (25/01/11). Além das Unidades Sentinelas estão previstas a notificação universal pelo
SINAN das intoxicações exógenas e da violência/situação trabalho infantil. A notificação de agravos à saúde do trabalhador no
SINAN vem sendo implantada conforme a proposta nacional e apresentando tendência crescente. No ano de 2011, 133
municípios realizaram 2 293 notificações. A DVST / CEVS coordena e apoia a implantação e funcionamento dos Centros
Regionais de Referência em Saúde do Trabalhador/CEREST, na qualidade de CEREST Estadual, conforme habilitado na Portaria nº
219 de 18 de junho de 2004. Em 2011, os 12 CERESTs a seguir listados, encontravam-se implantados e habilitados no Ministério
da Saúde e em outras instâncias do SUS (CMS, CES, CIB): Cerest Estadual do Rio Grande do Sul/CEVS; Cerest Regional de Porto
Alegre; Cerest Vales (Santa Cruz do Sul); Cerest Macrorregião Missioneira (Ijuí); Cerest Macronorte (Palmeira das Missões);Cerest
Macrossul (Pelotas); Cerest Região Centro (Santa Maria); Cerest Alto Uruguai (Erechim); Cerest Serra (Caxias do Sul); Cerest
Nordeste (Passo Fundo); Cerest Vale dos Sinos (Canoas); Cerest Oeste (Alegrete). É importante salientar que estes 12 CERESTs já
implantados encontram-se em diferentes níveis de atuação e enfrentam problemas diversos, que vão desde a dificuldade de
contratação das equipes mínimas previstas até a dificuldade de gestão regional.

PRIORIDADE: VIII - SAUDE MENTAL.

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO AO TRATAMENTO AMBULATORIAL EM SAUDE MENTAL.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade
TAXA DE COBERTURA DE CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) /100.000
HABITANTES.

1,08 1,01 null



Avaliação da prioridade PRIORIDADE: VIII - SAUDE MENTAL.: A taxa de cobertura que se atingiu no final do ano de 2011 foi de
1,05 (DATA SUS). A meta estipulada para 2011 foi de 1,08. No entanto, segundo o banco de dados da SES a meta foi alcançada, já
que houve um CAPS ad III implantado que provavelmente não foi considerado no cálculo do MS. No entanto, devemos considerar
que a ampliação dos CAPS deve fazer parte de um processo mais abrangente de qualificação da rede de saúde mental dos
municípios, comprometendo os gestores e trabalhadores a implantar o trabalho em rede e linha de cuidado, ou seja, organizar
para os usuários de saúde mental fluxos seguros entre os diversos serviços de saúde e de outros setores das políticas públicas.
A cobertura de CAPS por si só, não é suficiente para refletir a qualidade da atenção à Saúde Mental.

PRIORIDADE: IX - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SISTEMA DE SAUDE AS
PESSOAS COM DEFICIENCIA.

Objetivo: AMPLIAR AS REDES ESTADUAIS DE SERVICOS DE REABILITACAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade
NUMERO DE SERVICOS DE REABILITACAO VISUAL HABILITADOS PELO MINISTERIO DA
SAUDE.

1,00 2,00 null

Avaliação da prioridade PRIORIDADE: IX - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SISTEMA DE SAUDE AS PESSOAS
COM DEFICIENCIA.: No ano de 2011 não aconteceram novas habilitações de serviços de reabilitação visual. Os dois serviços
existentes, localizados nos municípios de Giruá(Hospital São José) e Porto Alegre (Hospital Banco de Olhos), foram habilitados
em 2010. Em 2011 foi encaminhado ao Ministério da Saúde a solicitação de habilitação de mais dois novos serviços localizados
nos municípios de Pelotas e Tenente Portela, os quais já foram habilitados em 2012.

PRIORIDADE: X - ATENCAO INTEGRAL AS PESSOAS EM SITUACAO OU RISCO DE VIOLENCIA

Objetivo: AMPLIAR A REDE DE PREVENCAO DE VIOLENCIA E PROMOCAO A SAUDE NOS ESTADOS E MUNICIPIOS.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade
PROPORCAO DE MUNICIPIOS PRIORITARIOS DO ESTADO COM REDE DE PREVENCAO DAS
VIOLENCIAS E PROMOCAO DA SAUDE IMPLANTADAS.

90,00 75,00 null

Objetivo: AMPLIAR A COBERTURA DA FICHA DE NOTIFICACAO / INVESTIGACAO DE VIOLENCIA DOMESTICA, SEXUAL E/OU
OUTRAS VIOLENCIAS.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade
PROPORCAO DE MUNICIPIOS PRIORITARIOS DO ESTADO COM NOTIFICACAO DE VIOLENCIA
DOMESTICA, SEXUAL E/OUTRAS VIOLENCIAS IMPLANTADAS.

100,00 75,00 null

Avaliação da prioridade PRIORIDADE: X - ATENCAO INTEGRAL AS PESSOAS EM SITUACAO OU RISCO DE VIOLENCIA: Os oito
municípios prioritários do Rio Grande do Sul (100%) possuem Rede de Prevenção de Violência e Promoção da Saúde implantada,
apesar de se encontrarem em diferentes níveis de organização. Todos os municípios prioritários do Rio Grande do Sul
notificaram a violência doméstica, sexual e outras no SINAN NET, embora de forma ainda heterogênea: alguns com diversos
serviços de saúde notificando e outros ainda apresentando baixa notificação. Os municípios com dificuldade de adesão foram
capacitados novamente no decorrer do ano. No final de 2011, 261 municípios notificaram 11.058 situações de violência no
Estado.

PRIORIDADE: XI - SAUDE DO HOMEM

Objetivo: INSERIR ESTRATEGIAS E ACOES VOLTADAS PARA A SAUDE DO HOMEM NOS PLANOS DE SAUDE ESTADUAIS E
MUNICIPAIS

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade
NUMERO DE ESTADOS E MUNICIPIOS SELECIONADOS COM ESTRATEGIAS E ACOES
VOLTADAS PARA A SAUDE DO HOMEM INSERIDAS NOS PLANOS DE SAUDE ESTADUAIS E
MUNICIPAIS

Não Informado Não Informado null

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO A CIRURGIAS DE PATOLOGIAS E CANCERES DO TRATO GENITAL MASCULINO.

Meta2011 Resultado2011Indicadores Unidade

NUMERO DE CIRURGIAS PROSTATECTOMIA SUPRAPUBICA POR LOCAL DE RESIDENCIA. 710,00 458,00 null

Avaliação da prioridade PRIORIDADE: XI - SAUDE DO HOMEM: Podemos observar a transformação da estratégia da
implantação/implementação dessa política publica de saúde que surgiu em 2009 onde o objeto principal se torna a integração
da mesma na Atenção Básica fazendo interlocução com as demais políticas publicas (Mulher, Adolescente, DST/AIDS, Idoso,
Mental, Dants/CEVS), orientados por uma linha de cuidado e integração da rede de assistência a saúde de atenção básica em
macrorregionais de saúde do RS. No Estado do RS temos 06 municípios em acompanhamento da SES/RS e do Ministério da Saúde
no seus Planos Municipais de Ação a Saúde do Homem, onde os mesmos receberam incentivo financeiro da Coordenação
Nacional da Saúde do Homem. São eles: Porto Alegre, Pelotas, Passo Fundo, Caxias do Sul Canoas e Cachoeirinha. Outros
municípios que estão em implementação das Políticas Municipais de Saúde são:Giruá, Santana Livramento, Frederico Westphalen,
Santa Maria, Nova Prata, Santiago e a 12ºCoordenadoria Saúde Regional.

No ano de 2011, no Rio Grande do Sul, foram pactuadas metas para 41 indicadores nacionais. Destes indicadores, 15 atingiram ou
superaram a meta e outros 15 apresentaram resultado acima de 90%. Esse processo de avaliação permite identificar desigualdades por
área de atuação, contribuindo para a definição de estratégias que atendam às necessidades. A tabela com o desempenho do Estado em
cada um dos indicadores pode ser consultada em arquivo no anexo do SARGSUS. O desempenho global do Estado pode ser classificado
como favorável de acordo com os parâmetros do Sistema de Planejamento do SUS  PlanejaSUS, já que 35 indicadores (87,5%) ficaram
com desempenho satisfatório. Apenas 05 indicadores (12,5%) apresentaram desempenho regular (n=01), baixo desempenho (n=02) e
muito baixo desempenho (n=02). Apenas um indicador não foi avaliado devido à indisponibilidade de informações. Considerando ainda
os critérios do PlanejaSUS, oito prioridades do Pacto pela Vida apresentaram desempenho satisfatório, ao passo que duas tiveram
avaliação regular. Apenas a prioridade II Controle do Câncer de Colo de Útero e Mama apresentou baixo desempenho no ano de
2011, repetindo o mesmo padrão de desempenho dos anos anteriores. Na prioridade III, Redução da Mortalidade Infantil e Materna, o
indicador Incidência de sífilis congênita atingiu resultado que representa mais do que o dobro da meta pactuada para 2011. Infere-se
que tenha havido um equívoco na base de dados para a pactuação deste indicador e, por esta razão, a prioridade III apresentou
desempenho regular ao longo do período. Com relação ao Pacto de gestão, observou-se que todos os eixos apresentaram desempenho
satisfatório.

AVALIAÇÃO GERAL DAS PRIORIDADES



6.2 INDICADORES DE GESTÃO: RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES GERAIS

Última atualização: 27/07/2012 10:
43:05

Eixo: RESPONSABILIDADES GERAIS DA GESTAO DO SUS
Indicadores Meta 2011 Resultado 2011

PROPORCAO DE OBITOS NAO FETAIS INFORMADOS AO SIM COM CAUSA BASICA
DEFINIDA.

95,00 Não Informado

PERCENTUAL DE REALIZACAO DAS ANALISES DE VIGILANCIA DA QUALIDADE DA
AGUA, REFERENTE AO PARAMETRO COLIFORMES TOTAIS.

50,00 52,36

COBERTURA VACINAL COM A VACINA TETRAVALENTE (DTP+HIB) EM CRIANCAS
MENORES DE UM ANO.

95,00 93,03

PROPORCAO DE CASOS DE DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA (DNC)
ENCERRADOS OPORTUNAMENTE APOS NOTIFICACAO

80,00 89,90

PERCENTUAL DE MUNICIPIOS COM PACTUACAO DE ACOES ESTRATEGICAS DE
VIGILANCIA SANITARIA.

20,00 17,54

Eixo: REGIONALIZACAO
Indicadores Meta 2011 Resultado 2011

PERCENTUAL DE COLEGIADOS DE GESTAO REGIONAL (CGR) CONSTITUIDOS EM
CADA ESTADO E INFORMADOS A CIT.

100,00 100,00

Eixo: PLANEJAMENTO E PROGRAMACAO
Indicadores Meta 2011 Resultado 2011

PROPORCAO DE ESTADOS E MUNICIPIOS COM RELATORIOS ANUAIS DE GESTAO
APROVADOS NOS CONSELHOS ESTADUAIS DE SAUDE E CONSELHOS MUNICIPAIS DE
SAUDE.

100,00 Não Informado

Eixo: REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA
Indicadores Meta 2011 Resultado 2011

INDICE DE ALIMENTACAO REGULAR DA BASE DE DADOS DO CADASTRO NACIONAL
DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE (CNES).

100,00 98,81

Eixo: EDUCACAO NA SAUDE
Indicadores Meta 2011 Resultado 2011

PERCENTUAL DE COMISSOES DE INTEGRACAO ENSINO-SERVICO (CIES) EM
FUNCIONAMENTO POR ESTADO.

100,00 Não Informado

Eixo: PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
Indicadores Meta 2011 Resultado 2011

CAPACITACAO DE CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS
PRIORITARIOS, DEFINIDOS EM 2009.

100,00 Não Informado

IMPLANTACAO DE OUVIDORIAS DO SUS NOS ESTADOS E CAPITAIS. 1,00 Não Informado

Os indicadores de gestão escolhidos para a área de Vigilância em Saúde abrangem a ações de Vigilância Epidemiológica (encerramento
oportuno de casos notificados e cobertura vacinal), Vigilância Ambiental (monitoramento da qualidade da água) e Vigilância Sanitária
(descentralização de ações estratégicas). O indicador de encerramento oportuno de casos notificados vem historicamente alcançando a
meta pactuada, salientando-se que o mesmo é um dos que possui melhor capacidade de expressar o processo de vigilância
epidemiológica, desde a notificação até o encerramento da investigação de casos (passando pela capacidade diagnóstica laboratorial e
pela alimentação oportuna do Sistema de Informação). Quanto à cobertura vacinal segundo dados do SI-API estadual, o RS ATINGIU
94,5% DE COBERTURA PARA VACINA TETRAVALENTE EM 2011.  Essa meta de cobertura vacinal somente foi alcançada em 2007. Em
2011, observa-se um discreto aumento na cobertura dessa vacina (94,50%), comparando-se com a dos anos de 2008, 2009 e 2010.
Vários fatores devem ser considerados na análise da mesma. Considera-se que, além da queda persistente da natalidade que repercute,
especialmente, nas coberturas vacinais dos pequenos municípios, outros aspectos influenciam no não alcance da meta entre os quais:
problemas operacionais nas equipes sob gestão municipal (insuficiência e rotatividade), baixa cobertura de ESF no Estado, dificuldades
no desenvolvimento de estratégias de busca de faltosos, erros de registro. Além disso, o SI-API não permite avaliar as dose aplicadas por
município de residência, não captando a mobilidade da população.  Visando superar as atuais dificuldades, o Programa Nacional de
Imunizações está implantando novo Sistema de Informação (SI-PNI), nominal e por município de residência e agregando novas
funcionalidades, como, por exemplo, relatório de faltosos. Para 2012, também está previsto repasse financeiro do Ministério da Saúde
fundo a fundo para melhorias das Centrais Regionais de Armazenamento e Distribuição de Vacinas e a continuação das tratativas para
construção da nova CEADI/RS. O indicador da área de Vigilância Ambiental representa a proporção de análises de monitoramento da
qualidade da água, para o parâmetro coliformes totais. O cálculo das amostras por município segue a Diretriz Nacional do Plano de
Amostragem da Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à qualidade da água p/ consumo humano (nº amostras/mês, de acordo c/ a
população do município), no ano de referência. A meta para o RS em 2011 de 50% da Diretriz Nacional foi alcançada nos dois últimos
anos, representando uma melhora da na série histórica. O alcance dessa meta deve-se a ações estratégicas desenvolvidas na SES e junto
aos municípios e que necessitam constante implementação : Estruturação dos laboratórios regionais (LACENs Regionais) para atender ao
nº de amostras/município/mês estipulado pela Diretriz Nacional: laboratoristas e insumos (bags/colilert) sem interrupções de
fornecimento aos municípios ao longo do ano. Capacitação dos servidores municipais que atuam no VIGIAGUA: curso de coleta de água,
curso básico de procedimentos do VIGIAGUA, curso de operacionalização do SISAGUA (alta rotatividade de servidores exige capacitação
permanente). O indicador de Vigilância Sanitária visa avaliar a consolidação e ampliação da descentralização das ações dessa área.  A
meta era  20% dos municípios tendo pactuado ações estratégicas de VISA. Alcançou-se 17,54%. Projeta-se aumento para o ano de 2012,
considerando que, em algumas regiões do Estado, após completado o processo de adesão à gerência e gestão das ações estruturantes
de VISA, está sendo implementado um processo de descentralização mais efetiva, de acordo com a capacidade do Município, de forma
coerente com o Princípio da Descentralização Responsável, com comprometimento mútuo das esferas estadual/regional e municipal pela
execução da totalidade das ações de VISA na região. O número absoluto de 87 municípios que executam ações estratégicas também
deve ser relativizado, tendo em vista que a descentralização é sempre mais facilitada nos municípios de maior porte, inclusive pelo fato
de que os recursos financeiros transferidos são diretamente proporcionais ao número de habitantes. Assim, em que pese o pequeno
percentual de municípios que aderiram às ações estratégicas, cerca de 54,67% da população do Estado, correspondente a 5.868.024
cidadãos, conta com ações estratégicas de VISA desenvolvidas pelos seus municípios.  Pode-se concluir que a gestão da Vigilância em
Saúde vem enfrentando (e superando, lenta mas progressivamente) inúmeros desafios, que estão na base das dificuldades em alcançar
as metas propostas para os indicadores da área.  Nesse sentido deve-se salientar, como ponto central, a insuficiência e/ou inadequação
das equipes em todas as esferas (municipal, central e regional da SES), que se explica pelo subfinanciamento do sistema, mas não
somente por isso. É necessário avaliar-se que o Sistema de Saúde ainda mantém o foco na assistência à doença e a dificuldade em
integrar ações de promoção e prevenção. Salienta-se a ainda incipiente integração da Vigilância à Atenção Básica e a dificuldade de
institucionalização, em todas as esferas, do processo de planejamento, monitoramento e avaliação, essencial para a proposição de metas
compatíveis com a realidade e de planos de intervenção integradores, efetivos e oportunos. Merece também destaque que várias das
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propostas da Vigilância em Saúde no SUS ainda se ressentem da falta de soluções para questões jurídicas e administrativas, em especial
nas áreas que requerem ações fiscais (especialmente na Vigilância Sanitária). Como solucionar, por exemplo, a descentralização de ações
estratégicas num universo de municípios de pequeno porte e que não encontram solução legal para agirem de forma regional.  

7. DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (Fonte: SIOPS)

7.1 BLOCO DE FINANCIAMENTO Última atualização: 30/07/2012 16:
00:13

RECEITAS (R$) DESPESAS (R$)

RP/Outros
Pagamentos

Saldo Finan.
do Exercício

Atual

Op.
Crédito
/Rend.
/Outros

Saldo Finan.
do Exercício

Anterior
Federal

Total Empenhada Liquidada Paga OrçadaDotaçãoRecursos
Próprios

Transferência fundo a fundo

Movimentação Financeira

Outros
Estados

Municipal

Atenção Básica 285.758,64 0,00 0,00 285.758,64 398.058,86 268.074,65 262.480,90 51.845,00114.578,61 990.141,96 1.076.153,31240.105,3
4

1.490.086,8
2

0,00

Atenção de MAC
Ambulatorial e Hospitalar

717.968.449
,25

0,00 0,00 724.683.93
9,53

748.492.057,
51

747.781.273
,19

747.286.44
4,83

3.075.228,664.244.507,0
6

43.756.006,62 22.322.779,72827.592.6
08,13

957.434.768
,83

6.715.490,2
8

Vigilância em Saúde 18.276.001,
90

0,00 0,00 18.947.207,
95

22.034.367,7
8

17.604.547,
50

15.663.423
,47

1.634.703,783.555.795,2
2

30.896.276,68 36.101.152,6028.183.61
7,38

36.123.231,
14

671.206,05

Assistência Farmacêutica 43.849.795,
57

0,00 0,00 44.043.570,
64

51.134.196,6
6

48.323.187,
02

45.716.302
,53

14.098,002.266.149,6
0

10.267.745,01 10.847.064,7257.870.13
5,03

106.325.977
,41

193.775,07

Gestão do SUS 1.456.587,7
7

0,00 0,00 1.457.145,7
4

709.013,94 602.359,31 435.973,28 350.795,881.616.142,5
6

14.491.298,32 16.777.817,462.104.919,
20

17.020.188,
31

557,97

Bloco Investimentos na
Rede de Serviços de

Saúde

253.066,74 0,00 0,00 253.066,74 1.218.630,87 1.218.630,8
7

1.218.630,
87

0,00146.494,99 1.613.916,93 794.847,798.464.377,
67

14.800.000,
00

0,00

Convênios 7.249.386,4
3

0,00 0,00 10.636.280,
26

8.159.943,68 7.841.484,4
5

7.833.164,
37

1.680.380,761.001.437,3
7

11.265.012,74 13.389.185,2411.062.35
8,39

25.529.839,
21

3.386.893,8
3

Prestação de Serviços de
Saúde

20.620.308,
79

0,00 0,00 20.620.308,
79

9.966.467,27 7.509.354,5
9

5.948.877,
42

10.532.490,44236.337,59 25.475.157,96 29.850.436,4813.112.52
2,59

19.932.532,
85

0,00

Outras Receitas do SUS 97.022,50 0,00 75.362,35 2.499.606.6
86,28

2.668.292.26
5,56

2.665.765.5
76,26

2.542.685.
060,90

60.827.342,87190.062,68 242.694.037,86 139.053.745,4
0

3.029.386.
579,03

2.832.433.5
46,99

2.499.509.6
63,78

Outros Programas Financ
por Transf Fundo a

Fundo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00

A maior destinação dos recursos deu-se aos blocos da Média e Alta complexidade, Atenção
Básica e Assistência Farmacêutica.
Em relação ao bloco de Média e Alta Complexidade, destacamos as ações de apoio à rede
hospitalar do Rio Grande do Sul, onde foram executados R$ 280.317.613,74 para manutenção
dos serviços e incentivos para abertura de novos leitos, além de R$ 1.855.119,00 para
investimentos em equipamentos, obras e ampliações. Para a rede do SAMU – Serviço Médico de
Urgência, foram executados R$ 20.253.832,08, que tiveram sua aplicação no custeio com
manutenção deste serviço nos municípios.
Para a Atenção Básica, foi destinado ao programa Rede Cegonha / Primeira Infância Melhor o
montante de R$ 16.596.640,99. Para a Estratégia de Saúde da Família - ESF, o recurso foi de R$
50.483.222,93, visando manutenção das equipes de Saúde da Família, pagamento de incentivo
dos Agentes Comunitários e ampliações, obras e equipamentos para Unidades Básicas de Saúde,
além de repasses fundo a fundo para desenvolvimento de Política de Incentivo Estadual à
Qualificação da Atenção Básica em Saúde (PIES) no valor de R$ 40.000.000,00.  No total, o
recurso para este bloco foi de R$ 107.079.863,92 destinado em sua maior parte ao custeio das
ações em saúde.
Com Assistência Farmacêutica, o Estado executou R$ 230.786.884,52.
.

Análise sobre a Utilização dos Recursos

7.2. INDICADORES FINANCEIROS (Fonte: SIOPS) Última atualização: 30/07/2012 16:
00:13

Participação da receita de impostos na receita total do Estado 55,93%

Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Estado 21,12%

Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Estado 13,29%

Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Estado 99,99%

Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Estado 26,31%

Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Estado 62,91%

Despesa total com Saúde, sob a responsabilidade do Estado, por habitante R$325,82

Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 19,04%

Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 4,38%

Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde 25,08%

Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 1,58%

Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Estado com saúde 22,93%

Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a EC 29/2000 8,04%



Análise e considerações sobre os Indicadores Financeiros
A participação da receita própria aplicada em saúde em 2011 foi de 8,04%, conforme critérios utilizados
pelo Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão – SARG – e transmitidos pelo Estado no Sistema de
Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS. Em relação às despesas com saúde, foram liquidados R$
3.441.771.128,95 em despesas correntes e 55.143.358,89 em despesas de capital, totalizando
3.496.914.487,84. Considerando-se apenas os recursos do Tesouro alocados no orçamento da SES
(órgão 20), constatamos que houve liquidação de R$ 1.167.309.659,20 em despesas correntes e
44.758.029,28 em despesas de capital, totalizando R$ 1.212.067.688,48. Neste caso, a aplicação da
receita própria em Saúde foi de 6,47% em 2011. Cabe salientar que o Estado vem trabalhando no intuito
de aumentar gradativamente a participação nas despesas com ações e serviços públicos de saúde na
receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais, visando o atingimento do
percentual mínimo de 12%, estipulado pela Emenda Constitucional 29/2000 e Lei Complementar nº
141/2012. No exercício anterior – ano 2010 – o percentual de valores aplicados em saúde foi de 5,60%
(considerando apenas os recursos alocados no orçamento da SES – órgão 20). Portanto, em comparação
com os dados de 2011, notamos que houve um incremento de quase 1% neste último ano na aplicação
da receita própria em Saúde.

8.1. RECEITAS

 RECEITAS PREVISÃO INICIAL
(R$)

PREVISÃO
ATUALIZADA (a) (R$)

RECEITAS ATUALIZADAS

Jan a Dez (b) (R$) % (b/a)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSF CONST LEGAIS (I) 103,2418.123.179.723,50 18.710.619.386,2118.312.875.108,50

Impostos 102,7821.382.124.798,00 21.976.744.413,3621.382.124.798,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 114,50147.837.508,00 169.267.280,40147.824.293,00

Divida Ativa de Impostos 90,54197.566.167,00 178.879.018,41197.566.167,00

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da
Dívida Ativa dos Impostos

152,70116.097.588,00 177.282.190,91116.097.588,00

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 95,162.148.480.561,00 2.044.440.437,882.148.480.561,00

(-) Transferências Constitucionais e Legais 99,445.868.926.898,50 5.835.993.954,755.679.218.298,50

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
(II)

70,201.173.046.338,00 823.503.245,621.173.047.352,00

Da União para o Estado 72,131.123.034.694,00 810.056.377,591.123.034.694,00

Dos Munícipios para o Estado 75,36100.000,00 75.362,35100.000,00

Demais Estados para o Estado 0,000,00 0,000,00

Outras Receitas do SUS 26,7949.911.644,00 13.371.505,6849.912.658,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) 0,000,00 0,000,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 101,1519.379.383.712,50 19.601.543.868,4319.189.687.313,50

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 103,023.422.525.560,70 3.525.757.832,593.422.525.560,70

TOTAL 101,0135.253.084.213,30 35.609.908.667,6735.253.084.213,30

8.2. DESPESAS COM SAÚDE

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c)

(R$)

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS Jan a
Dez (d) (R$)

% ((d+e)/c)INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (e) (R$)

Dez (d) (R$)

8.2.1. DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)

DESPESAS COM SAÚDE (Por
Grupo de Natureza de
Despesa)

DESPESAS CORRENTES 88,203.441.771.128,95 12.925.543,503.917.109.139,423.337.781.203,13

Pessoal e Encargos Sociais 90,37680.822.524,94 258.024,06753.644.856,46563.918.716,00

Juros e Encargos da Dívida 0,000,00 0,000,000,00

Outras Despesas Correntes 87,682.760.948.604,01 12.667.519,443.163.464.282,962.773.862.487,13

DESPESAS DE CAPITAL 59,2855.143.358,89 564.970,7993.981.032,14139.581.918,82

Investimentos 59,2855.141.492,49 564.970,7993.978.532,14139.579.418,82

Inversões Financeiras 0,000,00 0,000,000,00

Amortização da Dívida 74,661.866,40 0,002.500,002.500,00

8. DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO  (Fonte: SIOPS)



TOTAL (IV) 87,523.496.914.487,84 13.490.514,294.011.090.171,563.477.363.121,95

8.2.2.DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE, AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS PRÓPRIAS COM
SAÚDE E SERVIÇOS PÚBLICOS

DE SAÚDE

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c)

(R$) LIQUIDADAS Jan a
Dez (d) (R$)

% ((d+e)/c)INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (e) (R$)

Dez (d) (R$)

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS COM SAÚDE 100,003.496.914.487,84 13.490.514,29N/AN/A

(-) DESPESAS COM INATIVOS E
PENSIONISTAS

N/AN/A

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

57,001.990.747.356,38 10.116.098,07N/AN/A

Recursos de Transferências do Sistema
Único de Saúde - SUS

23,71823.639.557,00 8.506.712,31N/AN/A

Recursos de Operações de Crédito 0,000,00 0,00N/AN/A

Outros Recursos 33,291.167.107.799,38 1.609.385,76N/AN/A

(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

3.941.954,35N/A

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

42,891.505.599.593,33N/AN/A

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS
LÍQUIDA E TRANSPARÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%> [( V - VI )]

[( V - VI )]

8.5. PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE
IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSPARÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE  IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <12%>²[(V - VI)/I] .

8,04

DESPESAS COM SAÚDE (por
subfunção)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c)

(R$)

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS Jan a
Dez (d) (R$)

% ((d+e)/c)INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (e) (R$)

Dez (d) (R$)

8.5.1.DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)

267.238.428,09 6,23218.531.259,88 8.956,18230.306.601,24Atenção Básica

1.895.148.526,40 47,241.649.446.881,22 8.748.468,102.125.792.818,51Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00 0,0037.473,05 0,0052.239,26Suporte Profilático e Terapêutico

7.908.840,00 0,144.724.849,49 345.527,828.080.193,87Vigilância Sanitária

22.432.635,40 0,6921.495.189,23 2.717.682,3631.758.806,98Vigilância Epidemiológica

1.356.000,00 0,031.161.329,24 0,002.096.242,00Alimentação e Nutrição

1.283.278.692,06 45,671.601.517.505,73 1.669.879,831.613.003.269,70Outras Subfunções

3.477.363.121,95 100,003.496.914.487,84 13.490.514,294.011.090.171,56TOTAL

 Considerações Gerais sobre demonstrativo orçamentário
Os maiores pagamentos efetuados foram aos blocos da Média e Alta complexidade e à Atenção Básica, respectivamente.
A participação da receita própria aplicada em saúde em 2011 foi de 8,04%, conforme critérios utilizados pelo Sistema de Apoio ao
Relatório de Gestão – SARG – e Sistema de Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS.
Em relação às despesas com saúde, foram liquidados R$ 3.441.771.128,95 em despesas correntes e 55.143.358,89 em despesas de
capital, totalizando 3.496.914.487,84. Considerando-se apenas os recursos do Tesouro alocados no orçamento da SES (órgão 20),
constatamos que houve liquidação de R$ 1.167.309.659,20 em despesas correntes e 44.758.029,28 em despesas de capital, totalizando
R$ 1.212.067.688,48. Neste caso, a aplicação da receita própria em saúde foi de 6,47%.
As maiores despesas liquidadas foram com a Assistência Hospitalar e Ambulatorial, através do Projeto “Apoio a Rede Hospitalar”, e com
Atenção Básica.

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VÍNCULADOS À SAÚDE
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

8.3. CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VÍNCULADOS SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Cancelados em 2011 (R$)Inscritos em exercícios anteriores (R$)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.936.103,8775.258.766,77



9. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO

9.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O ano de 2011 caracterizou-se pela repactuação técnica-política em relação ao SUS no Rio Grande do Sul em virtude da mudança do
governo estadual.  Houve um alinhamento de projetos entre os entes federados nas três esferas de governo. A SES-RS trabalhou
ativamente para uma concertação com os diversos atores sociais, em especial: prefeitos e secretários municipais de saúde, conselho
estadual de saúde, legislativo, prestadores de serviços, entidades profissionais, movimentos sociais e instituições universitárias. Um dos
principais propósitos da SES-RS foi assumir um papel proativo de Estado protagonista do SUS. 
O governo estadual estabeleceu como um de seus eixos estratégicos “Elevar a qualidade de vida e erradicar a pobreza extrema”,
desenvolvendo políticas públicas de proteção, inclusão social e combate à miséria. As ações desenvolvidas pela SES-RS estão em sintonia
com essas diretrizes.
Portanto, a partir dos objetivos estratégicos a SES-RS definiu sua missão como a de promover a ampliação do acesso com qualidade em
todos os níveis de atenção de forma humanizada segundo as necessidades sociais em tempo oportuno e com resolutividade, produzindo
autonomia e cidadania, contribuindo para a qualidade de vida através dos cuidados em redes regionais em conformidade com os
princípios do SUS.
Nesse processo de planejamento foram elaborados projetos estratégicos de governo na área da saúde:

    •  Fortalecimento da Atenção Básica com ênfase na estratégia da saúde da família;
    •  Atenção integral aos dependentes do crack e outras drogas O cuidado que eu preciso;
    •  Implantação da Rede Cegonha-PIM (Primeira Infância Melhor);
    •  Ampliação e qualificação de Rede de Urgência e emergência – monitoramento das UPAS;
    •  Criação de Centros de Especialidades em Saúde;
    •  Implantação do Sistema Informatizado de Gestão em Saúde (SIGS);
    •  Construção de Hospitais Regionais.
A SES-RS produziu novos arranjos nos processos de trabalho constituindo grupos georreferenciados por macrorregiões de saúde
compostos por profissionais das diversas políticas de atenção à saúde e dos diferentes departamentos com o objetivo de construir e
ativar as redes de atenção integral à saúde a partir do fortalecimento da atenção básica. O trabalho foi desenvolvido em conjunto com as
Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e os municípios. Desse modo as supervisões foram substituídas pelo apoio institucional às
coordenadorias e aos municípios, a implantação da Rede Cegonha-PIM foi o projeto marcador para experienciar o papel protagonista
apoiador da SES-RS. A alta adesão dos municípios do RS ao PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade na ABS) é um
indicativo do trabalho conjunto e concertado entre as três esferas de governo. O RS foi o quarto estado da Federação com maior número
de municípios participantes do PMAQ. Um trabalho a destacar foi a instalação do Gabinete de Situação para monitorar e produzir ações
em relação a mortalidade infantil no estado, composto pelos diferentes departamentos e assessorias da SES-RS.
Também se intensificaram os projetos e ações intersetoriais em resposta a diretriz governamental da transversalidade. A SES-RS
desenvolveu, entre outros, trabalho conjunto com a Educação (Saúde do Escolar, Criança e Adolescente), com a Secretaria das Mulheres
(Politica de Atenção Integral à Saúde da Mulher- PAISM- Rede Cegonha-PIM), com a Segurança (Saúde Prisional, RS na Paz, DST-HIV-
Aids), com a Casa Civil (RS mais Igual), com Justiça e Direitos Humanos (saúde mental, álcool, crack e outras drogas).
Este processo possibilitou a SES-RS se preparar para fortalecer a Política de atenção integral à saúde da mulher (PAISM), pois havia uma
ausência de trabalho neste campo evidenciado no não atingimento das metas em 2011.
Houve durante o ano a decisão de destinar recursos novos da saúde preferencialmente para os projetos novos e estratégicos. Assim foi
possível recontratar com os prestadores de serviços da atenção secundária e terciária no sentido de fortalecer o SUS e responder as
necessidades das pessoas firmando compromissos de integrarem as redes de atenção integral. Ressalta-se a intervenção da SES-RS no
Hospital de Tramandaí, impedindo seu fechamento e redefinindo-o como Hospital Regional Estadual, em meados de 2011. Ainda, foi
possível qualificar o co-financiamento da ABS com recursos do estado, criando a Política de Incentivo Estadual em Saúde (PIES) com
critérios de equidade e com a concepção dos determinantes sociais, destinando recursos para custeio da atenção básica. Também foram
definidos recursos estaduais para o pré-natal e para a saúde mental nos pequenos municípios.
Em 2011 pode-se acrescentar que:
- foi desencadeado o projeto de implantação do SIGS em Passo Fundo;
- em relação à formação de profissionais houve a descentralização das Residências Integradas de Saúde coordenadas pela Escola de
Saúde Pública para os municípios;
-as coordenadorias regionais foram provocadas a integrarem de fato o protagonismo da SES-RS no fortalecimento do SUS nas regiões;
-iniciou-se a elaboração do desenho das regiões de saúde a luz do Decreto 7.508/2011, utilizando uma metodologia participativa;
-a assistência farmacêutica começou a constituir-se de fato como uma política do SUS-RS.
-houve a decisão de produzir a desinstitucionalização dos moradores do HPSP.
O Rio Grande do Sul tem conseguido responder com efetividade no controle de doenças emergentes, ultrapassando dificuldades de
várias ordens. Esse fato se observa, por exemplo, em relação à dengue, em que a circulação viral tem sido controlada, evitando
epidemias de grande magnitude.
Em relação à influenza, realizou-se investimentos para qualificação da vigilância, embora ainda haja a necessidade de avançar mais
nesse quesito. A partir da publicação da Portaria Ministerial nº 2693, de 17 de novembro de 2011, que estabelece repasse financeiro
para o fortalecimento da Vigilância Epidemiológica da Influenza, novas unidades sentinela no Estado foram incluídas.
Por fim, cabe considerar que a SES-RS tem avançado na melhoria da qualidade da gestão do SUS, e o Relatório Anual de Gestão – RAG é
uma importante ferramenta para espelhar esse processo, constituindo-se como um eficiente instrumento de trabalho a ser utilizado
pelos gestores para a elaboração de planos de ação concretos e fortalecimento do planejamento, monitoramento e avaliação no Rio
Grande do Sul.
Pode-se concluir que o Relatório Anual de Gestão de 2011 foi estruturado para aumentar a capacidade de resposta das políticas de
saúde aos problemas enfrentados pela população, possibilitando aos gestores dos setores/departamentos e ao Controle Social
observarem os avanços e as distorções nas estratégias escolhidas para impactar a realidade. Debates devem ser travados para que as
dificuldades sejam enfrentadas e os problemas de saúde que acometem a população do Estado sejam superados, permitindo assim o
avanço do Sistema Único de Saúde – SUS no território gaúcho.

9.2. RECOMENDAÇÕES PARA A PRÓXIMA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E/OU REDIRECIONAMENTOS
PARA O PLANO DE SAÚDE
Tendo em vista atender ao disposto na Lei Complementar 141/2012, o gestor estadual está trabalhando para construir a sua
Programação Anual de Saúde para 2012.
Além disso, sugere-se aprofundamento de diagnósticos da situação relacionada às ações ou aos indicadores que não apresentaram
alcance satisfatório das metas. Da mesma forma, e não menos importante, sabe-se que esforços devem ser destinados à manutenção e
continuidade na melhoria dos indicadores e metas que apresentam bom desempenho.

9.3. ARQUIVOS ANEXOS

Documento Tipo de Documento



Documento Tipo de Documento

Resolução 01-13 - RAG- 2011.pdf Parecer Resolução

Realizações 4 - Gestão.doc Realizações 4 - Gestão

Realizações 3 - Políticas Transversais.doc Realizações 3 - Políticas Estratégicas

Realizações 2 - Políticas Específicas.doc Realizações 2 - Políticas Específicas

Realizações 1 - Políticas de Atenção.doc REALIZAÇÕES 2011 - Políticas de Atenção

10. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI

Enviado ao Conselho de Saúde em

Enviado para Assembléia Legislativa em 30/06/2011 30/09/2011

03/11/2011

28/12/2011 27/03/2012

07/03/201223/09/201114/06/2011

Enviado ao Conselho de Saúde para apreciação em

Apreciado pelo Conselho de Saúde em

Resolução da Apreciação

Status da Apreciação

Parecer do Conselho de Saúde O Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul - CES/RS em sua
reunião Plenária Ordinária realizada em 09 de maio de 2013 e no uso
de suas competências e as atribuições Regimentais conferidas pelas
Leis Federais Nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990 e 8.142 de 28 de
Dezembro de 1990 e pela Lei Estadual Nº 10.097/94, apresentado
pela Secretaria Estadual de Saúde - SES/RS, não aprova o RAG 2011
tendo em vista as considerações elencadas na Resolução 01/2013 em
anexo.

Enviado ao Tribunal de contas a que está jurisdicionando em

31/07/2011

 Data 09/05/2013

Reenviado ao Conselho de Saúde para reapreciação em

Reapreciado pelo Conselho em
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Enviado para Assembléia Legislativa em

10.1 RELATÓRIO TRIMESTRAL (Lei 8.689/1993 e Dec. 1.651/1995)

RIO GRANDE DO SUL - RS, ____de __________________de _____.

SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão



 

REALIZAÇÕES 2011 

 

Ações Realizadas em 2011 
 

Apresentamos neste documento as ações realizadas no ano de 2011, em relação às metas propostas no Plano Estadual de 
Saúde (PES) 2009-2011.  A apresentação das ações realizadas segue a estrutura utilizada no PES, ou seja, organizado em três 
capítulos denominados Políticas de Atenção à Saúde, Políticas Específicas de Saúde, Políticas Transversais e Estratégicas e Políticas 
e/ou Propostas Relacionadas à Gestão do SUS. 

 

6.1. Vigilância em Saúde 

Objetivos (PES): 
1 - Atuar nos riscos e vulnerabilidades Estaduais e Regionais definidos na análise situacional que compõe este documento; 
2 - Atender os compromissos assumidos pelo Estado do Rio Grande do Sul junto à esfera Federal, como a Programação de Ações de 
Vigilância em Saúde – PAVS e o Termo de Compromisso de Gestão, estabelecido a partir do Pacto pela Saúde, entre outros; 
3 - Atender as prioridades Estaduais em sua área de atuação; 
4 - Implementar e consolidar a Rede de Laboratórios públicos ou privados que realizam análises de interesse em saúde pública; 
5 - Promover e assessorar atendimento emergencial a acidentes tóxicos, análises laboratoriais toxicológicas e banco de dados; 
6 - Implementar a Hemovigilância no Estado. 
 
 
 
 

Meta PES RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Desenvolver e aperfeiçoar os 08 documentos 
estruturantes da Vigilância em Saúde. 

Foi elaborado Relatório de Gestão referente ao ano anterior, incluindo a análise 
sintética da situação de saúde. A atualização da Cartilha para Gestores Municipais 
foi prevista para 2012, de forma a incluir as profundas modificações propostas 
para o SUS pelo Decreto nº 7508/2011, com a nova significação de redes, linhas 
de cuidado, regiões de saúde. 

Constituir a Ouvidoria em Vigilância em Saúde e 
realizar ações de capacitação, ampliação das linhas 

O Disque Vigilância em funcionamento pleno (atendendo 24 horas por dia, 07 dias 
por semana), apesar da dificuldade de constituição de equipe e formalização da 



 

do Disque Vigilância em Saúde (Disque 150), e 
realizar a reforma da sala. 

estrutura. Tem-se buscado atuação integrada à Ouvidoria, em implantação na 
SES. 

Realizar 12 oficinas de Integração técnica das 
Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica, Saúde 
Ambiental e Saúde do Trabalhador. 

Mantidos em funcionamento (com reuniões sistemáticas) os 2 grupos  indutores 
da integração das várias áreas da Vigilância em Saúde: o Grupo de 
Monitoramento/Avaliação do CEVS e o Comitê CIEVS (Centro de Informações 
Estratégicas de Vigilância em Saúde). 
Também realizadas reuniões semanais integrando as chefias dos diferentes 
setores, que constituem o Grupo Gestor do CEVS. 

Propor novo organograma para CEVS. 
Ainda não foi possível formalizar novo organograma com oficialização de 
alterações estruturais (como CIEVS/DISQUE). 

Estruturar o Centro de Informações Estratégicas 
em Vigilância em Saúde (CIEVS) e Unidade de 
Resposta Rápida (URR). 

Foi garantido o pleno funcionamento do CIEVS e do DISQUE Vigilância, apesar 
das dificuldades de recursos humanos. 
Foram realizadas 07 Oficinas nas Macrorregiões, reunindo técnicos de Secretarias 
Municipais de Saúde e Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), visando 
identificar profissionais de referência e reforçar o funcionamento em rede da 
vigilância. 
Apesar da Unidade de Resposta Rápida ainda não estruturada, buscou-se 
garantir a agilidade na resposta às diferentes situações epidemiológicas, através 
da atuação de profissionais do CEVS e CRS. 

Implantar o Sistema de Vigilância de Óbitos (SVO). 

O Termo de Cooperação Técnica com o Departamento Médico Legal está 
mantido, a obra finalizada e sendo terminados processos de compra de 
equipamentos. Dificuldades relativas à contratação de equipe vêm sendo 
enfrentadas, não tendo sido possível solução através de cooperação 
técnica/convênio com instituições de ensino. Previsto desencadeamento de 
concurso público para suprir necessidade de especialistas (em especial 
patologistas). As capacitações não chegaram a ser realizadas, pois dependem da 
efetiva implantação do SVO. 

Construir a Central Estadual de Armazenamento e 
Distribuição de Imunobiológicos (CEADI). 

Convênio com o Ministério da Saúde celebrado. Projeto Arquitetônico finalizado e 
encaminhado à Secretaria de Obras para projetos complementares (elétrico e 
hidráulico). Ainda não foi possível o encaminhamento de processo licitatório. 

Construir a Central de Ultra Baixo Volume (UBV). 
Projeto Original sendo adequado às alterações do terreno e solicitações da 
Secretaria de Obras, doado pela FEPAGRO/SEAPA. Licitação ainda não 
realizada. 



 

Manter e melhorar a rede de frio nas 
Coordenadorias Regionais da Saúde. 

Retomado diagnóstico de situação das CRS em relação à rede de frio, para 
elaboração de projeto no ano de 2012, com previsão de repasse financeiro por 
parte do Ministério da Saúde. 

Desenvolver 05 Projetos transversais entre as 
Vigilâncias. 

Várias atividades mantiveram a transversalidade entre as Vigilâncias, salientando-
se: 

 o Programa de Doenças Transmitidas por Alimentos da Vigilância 
Epidemiológica, que trabalha em conjunto com o Setor de Alimentos da 
Vigilância Sanitária. 

 o Núcleo de Eventos Ambientais Adversos, que trabalha com todas as 
Vigilâncias no desenvolvimento de Protocolos e Ações frente a esse tipo de 
ocorrência. 

 o Programa de Dengue, que integra a Vigilância Ambiental e a Vigilância 
Epidemiológica. 

Realizar de forma complementar e suplementar as 
ações pactuadas de Vigilância em Saúde pela 
execução direta de ações de Vig.Ambiental, 
Vig.Epidemiológica, Vig. Sanitária e Vig.Saúde do 
Trabalhador. 

Pela complexidade do processo de descentralização das diversas áreas da 
Vigilância em Saúde, várias ações continuam executadas pelo Estado, muito 
especialmente em Vigilância Sanitária, a fiscalização de estabelecimentos de 
média e alta complexidade. Também na área de Vigilância Ambiental, ações mais 
complexas necessitaram participação estadual. Entre essas salientam-se: 
processamento de amostras de água de consumo humano para os parâmetros de 
Agrotóxicos e Hg (Portaria 518/2004) e Levantamento, por bacia hidrográfica, do 
uso e da criticidade dos agrotóxicos no Estado do Rio Grande do Sul, buscando 
agregar novos parâmetros para agrotóxicos aos estabelecidos pela Portaria 
2914/2011. 
Também foi fomentada a implementação de 23 Unidades Sentinela em 09 
municípios priorizados, gerando dados relativos a atendimentos ambulatoriais de 
quadros respiratórios, dentro do programa VIGIAR, buscando identificar o impacto 
de agentes poluidores na saúde humana. 
 

Outras realizações 

O PROSAN, que integra a área de Vigilância Ambiental do CEVS, tem por objetivo 
promover, em parceria com os municípios, ações de saneamento de baixo custo, 
visando atender comunidades de baixa renda que se encontram em situação de 
risco epidemiológico devido à falta de saneamento básico. Em 2011, o PROSAN 
aprovou um total de 37 projetos municipais, sendo 17 de Sistemas Simplificados 
de Abastecimento de Água e 20 de Módulos Sanitários, para beneficiar um total 



 

de 734 famílias e correspondendo ao investimento de R$ 1.862.737,72. 

Executar o Projeto Pequenos Vigilantes. 

Apesar do Projeto ter sido implantado em dezenas de municípios, constata-se que 
a meta proposta inicialmente foi superestimada. Por se tratar de ação que 
depende de adesão espontânea dos municípios, inclusive, uma meta de 100% 
seria praticamente inatingível. Além disso, enfrentaram-se várias dificuldades, 
especialmente a falta de recursos humanos para a implementação das atividades 
de gerenciamento do projeto (técnicos de nível central e regional ainda executam 
muitas ações de Vigilância Sanitária). 

Criar e divulgar a Mostra Itinerante de Vigilância em 
Saúde. 

A Amostra Itinerante, inicialmente projetada como uma adaptação da proposta da 
FiOCRUZ (realizada em Porto Alegre em 2008) não se concretizou, pelas razões 
expostas acima. Deu-se continuidade ao Projeto Pequenos Vigilantes, 
programando-se intensificação das atividades no litoral durante o verão de 2012. 

Disponibilizar três cursos de qualificação em 
Vigilância em Saúde junto a Escola de Saúde 
Pública (ESP). 

Foi elaborado pelo CEVS, em conjunto com a Escola de Saúde Pública, o Curso 
de Especialização em Vigilância em Saúde, cuja primeira edição iniciou em agosto 
de 2011, executado pela UNISC. 

Produzir material científico (cadernos do Centro 
Estadual de Vigilância em  Saúde - CEVS, 
publicações em revistas científicas). 

Foram produzidos 04 Boletins Epidemiológicos com tiragem de 20 000 
exemplares cada um e a publicação “Indicadores de Saúde do RS”, com tiragem 
de 2.500 exemplares. 

Produzir material de divulgação de Vigilância em 
Saúde (material institucional sobre os temas da 
Vigilância em Saúde). 

 
Foram reproduzidos 20.000 kits “Pequeno Vigilante” constando de: Manual do 
Professor, Livro do Aluno, Guia do Professor, Revista de Atividades (com conteúdo 
lúdico), camiseta, boné e pasta para as crianças. Também acompanham o 
material 04 formulários de avaliação (para aluno, professor, pais ou responsáveis 
e empresários). 
 

Elaborar material de promoção à saúde (por 
gênero, ciclo de vida) (cartilhas, folders, cartazes, 
joguinhos infantis, etc, que visam divulgar 
informações sobre os programas de Vigilância em 
Saúde). 

Diversos materiais foram produzidos pelos diferentes Programas, destinados ao 
trabalho junto à população e profissionais de saúde, salientando-se: 

 dengue – material utilizado principalmente na intensificação das ações 
durante a Operação VERÃO de 2012; 

 esquistossomose – material utilizado durante inquérito na área atingida; 

 tuberculose – cartazes e folders distribuídos em municípios prioritários e 



 

CRS para estimular adesão ao tratamento; 

 raiva – cartazes e carteiras de vacinação 

 imunizações – material de divulgação da campanha de seguimento contra o 
sarampo. 

Qualificar a página da Vigilância em Saúde da web. 
A página da Vigilância em Saúde integra a página da Secretaria Estadual, estando 
prevista a sua reestruturação, ainda não finalizada em 2011. 

Realizar 19 supervisões às Coordenadorias 
Regionais de Saúde com relação às ações 
pactuadas de Vigilância em Saúde. 

O GT Monitoramento/Avaliação foi implantado,  mas as supervisões integradas 
ainda não se efetivaram, continuando a ocorrer por área técnica específica. 

Elaborar documento de Integração da Vigilância em 
Saúde com a Atenção Básica. 

Atividades de integração entre a Vigilância e a Atenção Básica foram 
intensificadas, especialmente no processo de discussão das redes de Atenção. A 
sistematização das mesmas, entretanto, e seu desenvolvimento sob forma de 
Projeto ainda não ocorreu. 

Adquirir veículos e equipamentos para os 19 
Núcleos Regionais de Vigilância em Saúde 
(NUREVS). 

Esse processo, que previa renovação da frota de veículos dedicados aos 
NUREVS ainda não se efetivou, ficando prevista para o ano de 2012. 

Ampliar a descentralização da Vigilância Sanitária, 
Vigilância em Saúde do Trabalhador, Vigilância 
Ambiental em Saúde e Vigilância Epidemiológica. 

O processo de descentralização continuou enfrentando, como maiores 
dificuldades: 

 as questões de recursos humanos, sendo a constituição e manutenção de 
equipes mínimas por parte dos municípios (e mesmo de Regionais de 
Saúde) o maior desafio; 

 o insuficiente financiamento; 

 o pequeno (ou muito pequeno) porte de grande parte dos municípios, 
impossibilitando que assumam ações mais complexas 

Apesar das dificuldades, foi ampliada a descentralização: do SINAN, da Vigilância 
da água de Consumo Humano, do VIGIAR, do VIGISOLO, de Laboratórios de 
Entomologia de baixa complexidade. 
Em 2011 restavam 84 municípios que não haviam assumido plenamente o Piso 
Fixo da Vigilância e Promoção da Saúde (ex-Teto da Vigilância em Saúde). 
Quanto à VISA, 20 municípios ainda não pactuaram as ações conforme a 
Resolução CIB/RS nº 250/2007. Além das dificuldades já elencadas, em relação à 
contratação de pessoal, nessa área soma-se a necessidade de encaminhamento 



 

dos atos legais inerentes à instituição da VISA, como a designação formal dos 
servidores com poder de polícia para a realização de ações de fiscalização, 
aprovação de Código Sanitário Municipal, instituição de taxas de fiscalização, 
definição das autoridades que atuarão como julgadoras no processo 
administrativo sanitário, dentre outras. 
 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Nenhuma das ações programadas foi plenamente atingida. Entre os vários fatores 
que dificultaram o alcance das metas salientam-se: 
 
- a insuficiência e/ou inadequação das equipes em todas as esferas (municipal, 
central e regional da SES); 
 
- os entraves administrativos e jurídicos de todas as ordens, que tornam lentos os 
processos em geral; 
 
- a proposição de metas frequentemente superestimadas no processo de 
planejamento/programação; 
 
- a dificuldade, em todas as instâncias, de realizar monitoramento/avaliação das 
ações de forma a garantir planos de intervenção oportuna. 
 

 
 
 
 
 
 

Meta PES RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Credenciar Laboratórios para diagnóstico de 
Vigilância da Qualidade da água para consumo 
humano. 

Não foram feitos cadastramentos neste período, no LACEN-Laboratório 
Central/FEPPS-Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde. 



 

Efetuar controle de qualidade dos laboratórios que 
efetuem diagnósticos em saúde pública. 

Foram efetuados controles de qualidades para vetores da dengue e tuberculose. 

Capacitar 100% dos recursos humanos da rede de 
laboratórios de saúde pública. 

Em 2011 foram capacitados 243 servidores, atingindo mais de 80% do RH. 

Adequar a infra-estrutura dos laboratórios de saúde 
pública. 

Processos administrativos em andamento. 

Realizar Concurso Público para contratação de 
recursos humanos para a rede de laboratórios de 
saúde pública. 

Com concurso emergencial em andamento, e aguardando aprovação de Cargos e 
Salários para novo edital. 

Outras realizações Sistema de Qualidade ISO-IEC NBR 17025 em franca expansão 

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Adquiridos novos equipamentos para aumentar escopo de análises na Vigilância 
Epidemiológica e Sanitária, e qualificação com implantação do Sistema ISO.  

 
 
Quanto à Qualificação e fortalecimento do Atendimento Emergencial a acidentes tóxicos, análises laboratoriais toxicológicas e 
banco de dados (FEPPS): 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Atingir 100% da demanda de atendimentos aos 
acidentes tóxicos ocorridos no Estado. 

 Todos as demandas ao CIT-Centro de Informações Toxicológicas, foram 
atendidas em 2011. 

Atender 100% da demanda em diagnóstico de 
drogas de abuso no SUS. 

 Atendido  pelo CIT-Centro de Informações Toxicológicas em 2011. 



 

Disponibilizar atendimento remoto na área de apoio 
diagnóstico toxicológico, por segunda opinião 
formativa, para as equipes de saúde da família no 
Estado. 

 Todo estado foi atendido conforme demandas no Centro de Informações 
Toxicológicas do Estado. 

Capacitar multiplicadores e profissionais das áreas 
de saúde e educação, dentro do Programa de 
Educação em Toxicologia da FEPPS, visando à 
diminuição do número de acidentes tóxicos. 

 1657 Profissionais foram capacitados em 2011 pelo CIT –Centro de 
Informações Toxicológicas/FEPPS. 

Promover a capacitação de recursos humanos na 
área de toxicologia através de ensino à distância 
para os profissionais das equipes de saúde da 
família. 

 Atendido pelo CIT-Centro de Informações Toxicológicas/FEPPS, em 2011. 

Outras realizações   

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Atingiu os objetivos propostos  

 
 
 

Indicadores Pactuados: 

8 - Taxa de letalidade das formas graves de dengue (febre hemorrágica da dengue - FHD /síndrome do choque da dengue 
- SCD /dengue com complicações - DCC) 

Objetivo do indicador: reduzir a letalidade dos casos graves de dengue. 

 
 

 



 

 

9 - Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes 

Objetivo do indicador: aumentar o percentual de cura nas coortes de casos novos de hanseníase a cada ano para atingir 90% de 
cura em 2011. A hanseníase tem um índice de abandono muito baixo, porém o programa tem grande dificuldade em fazer com que os 
dados sejam atualizados no SINAN, apesar do acompanhamento constante e intensivo. Percebe-se que as rotinas de SINAN não são 
cumpridas. 

 

 
 
 

10 - Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera 

Objetivo do indicador: ampliar a cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera diagnosticados a cada ano. 

 

9 - Proporção de Cura dos Casos Novos de 

Hanseníase Diagnosticados nos Anos das Coortes

89 87,68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Meta 2011 Realizado 2011

9 - Proporção de Cura dos Casos Novos de Hanseníase

Diagnosticados nos Anos das Coortes (%)

(Fonte: DATASUS)
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12 - Proporção de amostras clínicas coletadas do vírus influenza em relação ao preconizado 

Objetivo do indicador: aumentar a proporção de coleta de amostras clínicas para o diagnóstico do vírus influenza de acordo com 
o preconizado. 

 

 

12 - Proporção de Amostras Clínicas Coletadas do 

Vírus Influenza em Relação ao Preconizado
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12 - Proporção de Amostras Clínicas Coletadas do Vírus 

Influenza em Relação ao Preconizado

(Fonte 2007-2010: DATASUS)

(Fonte 2011: CEVS/SES-RS)

41,79

49,74 65,70
52,56 51,67

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

2007 2008 2009 2010 2011

10 - Proporção de Cura de Casos Novos de 

Tuberculose Pulmonar Bacilífera
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10 - Proporção de Cura de Casos Novos de Tuberculose 

Pulmonar Bacilífera (%)

(Fonte: DATASUS)
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13 - Proporção de casos de hepatite B confirmados por sorologia 

Objetivo do indicador: fortalecer a vigilância epidemiológica da doença para ampliar a detecção de casos de hepatite B, e a 
qualidade do encerramento dos casos por critério laboratorial. 

 

 
 
 

15 - Prevalência de atividade física suficiente no tempo livre em adultos 

Objetivo do indicador: reduzir os níveis de sedentarismo na população. 

 

13 - Proporção de Casos de Hepatite B Confirmados 
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13 - Proporção de Casos de Hepatite B

Confirmados por Sorologia (%)

(Fonte 2007 - 2010: DATASUS) - (Fonte 2011: SINAN)
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16 - Prevalência de tabagismo em adultos 

Objetivo do indicador: reduzir a prevalência do tabagismo no país. 

 

 
 

15 - Prevalência de Atividade Física Suficiente no 

Tempo Livre em Adultos
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15 - Prevalência de Atividade Física Suficiente no Tempo 

Livre em Adultos (%)

(Fonte 2007-2011: VIGITEL)
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16 - Prevalência de Tabagismo em Adultos
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16 - Prevalência de Tabagismo em Adultos (%)

(Fonte: VIGITEL)
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19 - Taxa de internações por diabetes mellitus e suas complicações 

Objetivo do indicador: reduzir a internação hospitalar por diabetes mellitus no âmbito do SUS. 

 

 
 
 

20 - Taxa de internações por acidente vascular cerebral (AVC) 

Objetivo do indicador: reduzir a internação hospitalar por acidente vascular cerebral (AVC) no âmbito do SUS. 

 

19 - Taxa de internações por diabetes mellitus e suas 

complicações na população de 30 a 59 anos
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19 - Taxa de internações por diabetes mellitus e suas 

complicações na população de 30 a 59 anos (/1000)

(Fonte: SIH)
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23 - Número de notificações dos agravos a saúde do trabalhador constantes da portaria GM/MS nº.777/04 

Objetivo do indicador: aumentar a identificação e a notificação dos agravos à Saúde do Trabalhador a partir da rede de serviços 
sentinela em Saúde do Trabalhador, buscando atingir toda a rede de serviços do SUS. 

 

 

20 - Taxa de internações por acidente vascular 

cerebral (AVC) na população de 30 a 59 anos
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20 - Taxa de internações por acidente vascular cerebral 

(AVC) na população de 30 a 59 anos

(Fonte: SIH)
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23 - Número de Notificações dos Agravos a Saúde do 

Trabalhador  Constantes da Portaria GM/MS Nº 777/04
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23 - Número de Notificações dos Agravos a Saúde do 

Trabalhador Constantes da Portaria GM/MS Nº 777/04 (%) 

(Fonte: DATASUS) 
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RS 15 - Número de notificações dos agravos à saúde do trabalhador constantes no SIST RS 

Objetivo do indicador: contribuir para dimensionar os riscos à saúde relacionados aos processos de trabalho em cada região, 
possibilitando, assim, o desenvolvimento de ações de prevenção e controle dos mesmos. O parâmetro utilizado para cálculo do 
indicador é o coeficiente estadual de notificação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho no SIST-RS, de 12 casos por 10.000 
habitantes. 

 
 

 

30 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados oportunamente após notificação 

Objetivo do indicador: encerrar oportunamente as investigações das notificações de agravos compulsórios registradas no SINAN. 

 

RS15. Número de notificações dos agravos à saúde 

do trabalhador constantes no SIST RS
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RS15 - Número de notificações dos agravos à saúde do 

trabalhador constantes no SIST RS

(Fonte: SIST-RS/CEVS/SES - RS)
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32 - Cobertura vacinal com a vacina tetravalente (DTP+Hib) em crianças menores de um ano 

Objetivo do indicador: manter a cobertura vacinal adequada nos serviços de imunizações nos municípios e estados. A 
manutenção de altas coberturas vacinais permite assegurar a situação de controle da Difteria, Coqueluche, Tétano Acidental e doença 
invasiva por Haemophilus influenzae b. 

 

32 - Cobertura Vacinal com a Vacina Tetravalente 

(DTP+HIB) em Crianças Menores de um Ano
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32 - Cobertura Vacinal com a Vacina Tetravalente 

(DTP+HIB) em Crianças Menores de um Ano

(Fonte: DATASUS )
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30 - Proporção de Casos de Doenças de Notificação 

Compulsória (DNC) Encerrados Oportunamente Após 

Notificado (%) (Fonte: DATASUS)
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33 - Percentual de realização das análises de vigilância da qualidade da água, referente ao parâmetro coliformes totais 

Objetivo do indicador: reduzir os riscos à saúde humana decorrente do consumo de água com qualidade microbiológica fora do 
padrão de potabilidade. 

 

 
 
 

34 - Percentual de municípios com pactuação de ações estratégicas de vigilância sanitária 

Objetivo do indicador: consolidar e ampliar a descentralização das ações de vigilância sanitária. 
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33 - Percentual de Realização das Análises de Vigilância da

Qualidade da Água Referente ao Parâmetro Coliformes 

Totais (%)  (Fonte: DATASUS)
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O Rio Grande do Sul tem conseguido responder com efetividade no controle de doenças emergentes, ultrapassando dificuldades 
de várias ordens, especialmente quanto à insuficiência de recursos humanos em todas as esferas de gestão (municipal, regional e 
central). Esse fato se observa, por exemplo, em relação à dengue, em que a circulação viral tem sido controlada, evitando epidemias de 
grande magnitude. Esse fato explica que não tenha havido registro de óbitos pela doença, fazendo com que o indicador proposto não se 
aplique ao Estado.    

Também em relação à influenza, observou-se qualificação da vigilância. Embora a meta de realização de 80% das amostras 
programadas ainda não tenha sido atingida, o resultado de 2011 (65,7%) é o melhor da série histórica (desde 2004). Tem-se 
desenvolvido estratégias para superar este problema, em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde envolvidas, através de 
processo de avaliação e supervisão das unidades sentinelas, especialmente as de Porto Alegre e Uruguaiana, buscando identificar e 
solucionar possíveis falhas.  

A partir da publicação da portaria ministerial nº 2693, de 17 de novembro de 2011, que estabelece repasse financeiro para o 
fortalecimento da Vigilância Epidemiológica da Influenza, novas unidades sentinela no Estado foram incluídas nos municípios de Porto 
Alegre, Canoas e Pelotas, além da manutenção das existentes em Caxias do Sul, Uruguaiana e Porto Alegre. Aguarda-se, para o ano 
de 2012, uma maior qualificação do sistema de vigilância da influenza.    

Em relação à hanseníase, a proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes foi 
recalculado, chegando-se ao resultado de 87%.   

Além do desafio de manter a rede de atenção à saúde sensível para uma doença em fase de eliminação, o Programa Estadual da 
Hanseníase enfrenta dificuldade para atualizar os dados no SINAN e o indicador de cura da hanseníase fica prejudicado pela falta de 
registro das altas por cura no sistema, apesar do índice de abandono de tratamento muito baixo. Em relação a outros indicadores, tanto 
operacionais quanto epidemiológicos, também se percebe a falta de registro dos dados no SINAN. Em 2011, foram realizadas várias 
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capacitações para profissionais de saúde no sentido de superar essas dificuldades. 
O controle da tuberculose, que pressupõe altas taxas de cura, segue sendo uma das maiores dificuldades A meta de 85% de cura 

não vem sendo atingida ao longo da série histórica, entretanto, os dados constantes do Sistema de Informação correspondentes a 2011 
são preliminares. Estima-se o percentual de cura desse ano em aproximadamente 63%, quando do encerramento da entrada de dados.  

As principais causas do não alcance dessa meta, embora venham sendo enfrentadas através de várias estratégias, continuam 
sendo: 
• dificuldades nos municípios em descentralizar as ações do programa, incorporando-as na Atenção Básica, acentuada pela baixa 
cobertura de ESF no Estado e pelos fracos vínculos de trabalho, e consequente rotatividade de profissionais da AB/ESF. 
• baixa cobertura de Tratamento Diretamente Observado – TDO, esta ação também deve ser expandida na AB/ESF, pois ainda 
temos um baixo resultado, somente 15% de TDO realizado com registro no SINAN. 
• taxa de co-infecção TB/HIV de 20%, é o dobro do país. No município de Porto Alegre (que atende 30% dos casos de TB do 
Estado), esta taxa de co-infecção é maior do que 30%. Estudos de literatura (alguns, inclusive, realizados pelo grupo técnico do 
Sanatório Partenon), mostram que as taxas de cura são significativamente menores em pacientes HIV positivos, seja pela gravidade da 
doença, que pode levar ao óbito, seja pelas menores taxas de adesão e aumento do abandono. Esse fato se confirma quando se 
constata que a taxa de cura aumenta significativamente quando calculada somente para o grupo dos pacientes HIV negativos. 
• avanço do uso de álcool e outras drogas ilícitas (principalmente o crack), levando a uma taxa maior de abandono de tratamento. 

Para ultrapassar esses entraves, foram realizadas várias capacitações e oficinas destinadas aos profissionais de saúde das 
equipes regionais e municipais, além de incentivo à realização dos testes de HIV e Prova Tuberculínica nos pacientes. Foi criado 
Incentivo estadual para o Controle da Tuberculose na Atenção Básica de Saúde pela Resolução CIB 507/11, no valor de R$150,00 por 
cada doente curado, a ser pago ao município de residência do caso tratado com êxito. 

Estão previstas, para o ano de 2012, a aceleração do processo de descentralização das ações de controle da Tuberculose para a 
Atenção Básica nos municípios das 19 regionais de saúde e a ampliação da capacitação de técnicos para atuarem em Serviços 
Ambulatoriais como Referencia Secundária e Terciária para o tratamento de Tuberculose em municípios polos das macrorregionais de 
saúde. 

A meta de confirmação de casos de hepatite B por sorologia provavelmente será atingida, uma vez que os dados de 2011 ainda 
são preliminares, pois o prazo de encerramento no SINAN é de 180 dias, com término previsto para o final de junho. Isto leva a inferir 
que a proporção de casos de Hepatite B confirmados por sorologia seja maior do que a registrada naquele sistema. O Programa foi 
definido como prioritário, com o desenvolvimento de várias ações que têm levado à significativa melhora na notificação e investigação. A 
portaria ministerial nº 3209, de 29 de dezembro de 2011, garantiu repasse financeiro para a qualificação das ações de vigilância e 
promoção da saúde na área das Hepatites Virais para os quatro municípios prioritários (Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo e Rio 
Grande) a serem implementadas no ano de 2012. 
 
 
 



 

6.2. Política de Atenção Básica 

Objetivos (PES): 
1 - Reestruturar e implementar a Política Estadual da Atenção Básica. 
 
 
 
 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011)   

Realizar Encontro Estadual para apresentação e 
discussão da Política Estadual da Atenção Básica, 
até o final do primeiro semestre de 2010. 
 

Foram realizados encontros nas 19 CRS, cujo produto foi consolidado e aprovado 
na CIB e CES como Política Estadual de Atenção Básica no ano de 2010. O 
encontro Estadual não foi realizado. Em 2011 a mudança na Gestão Estadual e 
as Publicações da nova Política de Atenção Básica (Portaria MS Nº 2488), das 
Redes de Atenção à Saúde (Portaria MS Nº4279), e da PMAQ (Política de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica -Portaria de nº 1.654 
GM/MS) propiciaram um redirecionamento  na estruturação da Política Estadual 
da Atenção Básica, inclusive com criação da Política de Incentivo Estadual à 
Qualificação da Atenção Básica em Saúde (PIES) regulamentada pela 
Resolução Nº119/11 da Comissão Intergestores Bipartite do Rio Grande do Sul 
(CIB/RS), que utiliza critérios de equidade para a destinação de recursos próprios 
do Estado para a Atenção Básica dos municípios.  

Capacitar técnicos da SES, envolvendo as 19 
Coordenadorias Regionais da Saúde e nível central, 
para multiplicação e supervisão da Política Estadual 
da Atenção Básica. 
 

A partir da concepção de Educação Permanente foram realizados 6 encontros 
sobre Rede de Atenção Integral à Saúde com a participação das 19 
Coordenadorias Regionais da Saúde e nível central, totalizando mais de 600 
pessoas e coordenados pelo Departamento de Ações em Saúde, com o objetivo 
de implantar as Redes de Atenção com foco no fortalecimento da atenção 
básica. Para maior efetividade, o Departamento de Ações em Saúde, organizou 
sua equipe técnica em cinco grupos georreferenciados por Macrorregião do 
Estado, que realizam apoio institucional às respectivas Coordenadorias 
Regionais de Saúde e seus municípios. 



 

Monitorar e avaliar o processo de pactuação dos 
indicadores de saúde da Atenção Básica no Estado, 
em nível estadual, regional e municipal. 
 

Foram realizadas oficinas no inicio de 2011 com o objetivo de avaliar e pactuar os 
indicadores da ABS. Esta atividade permitiu a construção coletiva de consensos a 
respeito dos indicadores, bem como das metas a serem pactuadas. Houve 
participação das diversas áreas técnicas do Departamento de Ações em Saúde, 
bem como do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, da Assessoria de 
Planejamento, Escola de Saúde Pública e do Departamento de Atenção 
Ambulatorial e Hospitalar. 

Monitorar e avaliar permanentemente os 
indicadores de saúde da Atenção Básica, em nível 
estadual, regional e municipal. 
 

 A partir de 2011 os indicadores também são monitorados por macrorregião. O 
Monitoramento de indicadores é realizado permanentemente pelas equipes das 
políticas de atenção à criança, da estratégia da Primeira Infância Melhor (PIM), 
das DST/HIV-Aids e da Alimentação e Nutrição. 
Em 2011 foi criado o Gabinete de Situação para monitoramento da mortalidade 
infantil e foi reativado o Comitê Estadual de Investigação dos Óbitos Maternos e 
de Mulheres em idade fértil. 
 As outras políticas ainda o fazem de forma pontual e não continuada.  

Criar grupo técnico para reestruturação da Política 
Estadual de Atenção Básica. 
  

No ano de 2011 foi criado o GT da Atenção Básica, com participação de diversas 
áreas técnicas do Departamento de Ações em Saúde, Centro de Vigilância em 
Saúde e dos municípios. Instituído através da Resolução CIB 325/2011 o Grupo 
de Trabalho pelo Fortalecimento da Atenção Básica (GT-AB), tendo como 
objetivos principais: 
I. Aproximar os gestores do SUS-RS para juntos enfrentarem, de maneira 
inovadora e comprometida com o Sistema Único de Saúde, às demandas e 
desafios para a qualificação da Atenção Básica; 
II.Construir espaço de formulação e cooperação entre a gestão municipal e 
estadual pelo fortalecimento da Atenção Básica. 

Realizar 01 oficina em cada macrorregional da 
saúde, para discussão da Política Estadual da 
Atenção Básica. 
  

Realizados encontros em todas as Macrorregiões do RS para discussão, 
configuração e construção das Redes de Atenção à Saúde a partir do 
fortalecimento da Atenção Básica. As Redes Cegonha e da Saúde Mental com 
suas respectivas Linhas de Cuidado foram marcadoras deste processo.  

Realizar supervisão sistemática, através de visitas 
bimestrais aos municípios, para acompanhamento 
da execução da Política Estadual de Atenção 
Básica 
 

 A mudança de modelo de atenção com a organização das redes de serviços e 
desenho pactuado das linhas de cuidado acarretou necessidade de 
reorganização interna do Departamento que se fez através da constituição de 
grupos georreferenciados por macrorregiões. Em decorrência, no processo de 
trabalho instituiu-se o apoio institucional para acompanhar os municípios na 



 

 ativação de suas redes. 

Outras realizações 

Criação da PIES com distribuição de recursos financeiros estaduais para os 
municípios com critérios de equidade. 
Na reestruturação do Departamento de Ações em Saúde o Núcleo de 
Monitoramento e Avaliação passou a fazer parte do núcleo de gestão da atenção 
básica e  do Colegiado   de  Gestão do Departamento. O Colegiado é composto 
por coordenadores de todas as áreas técnicas e de cada uma das Macrorregiões, 
com encontros semanais. 

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Entendemos que a atenção básica foi fortalecida neste triênio com a expansão da 
Estratégia da Saúde da Família. A partir de 2011 a decisão política de investir na 
ABS como projeto estratégico de governo, a integração entre as diversas áreas e 
políticas, bem como a ampliação do co-financiamento estadual consolidaram a 
priorização  da Atenção Básica no RS. 

 
 
 
 

Indicadores Pactuados: 

RS 3 - Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas 

Objetivo do indicador: o indicador reflete a capacidade da rede básica em prestar assistência individual a partir da oferta de 
consultas médicas nas especialidades básicas – clínica geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia. Contribui para avaliar e reprogramar a 
oferta de consultas ambulatoriais. 

O cálculo do indicador nos leva ao resultado de 1,82 consultas médicas. Porém a análise da informação mensal feita pelos 
municípios no Sistema de Informação da Atenção Básica, mostra  que muitos municípios informam parcialmente a produção  
ambulatorial da atenção básica no SIA/SUS e alguns municípios informam a mais. A tentativa de "limpeza" dos dados nos levam à uma 



 

média inferior. Este indicador, pelos problemas apresentados ao longo do tempo, deve ser retirado da próxima pactuação, e mantido no 
PPA. 
 

 
 

6.3. Estratégia Saúde da Família 

Objetivos (PES): 
1 - Estimular a expansão da Saúde da Família como estratégia prioritária na organização da Atenção Básica; 
2 - Qualificar as Equipes da ESF no Estado do Rio Grande do Sul. 
 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011)   

Implantar a Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
em todos os municípios do Estado e ampliar de 38% 
para 73% a cobertura populacional até 2011, 
atingindo 2.250 equipes habilitadas no Estado. 

Dos 496 municípios do Estado, 422 tem ESF implantada, o que representa 85,28% 
do total de municípios. São 1.434 equipes de ESF habilitadas pelo Ministério da 
Saúde, o que corresponde a 46% de cobertura populacional no RS. 

Realizar 3.040 supervisões das CRS aos municípios 
para acompanhamento da execução da Estratégia 
Saúde da Família. 

Em 2011 foi ressignificado o papel do Estado, nível central e regional, junto aos 
municípios.  A partir de então a SES-RS tem realizado apoio institucional de modo 
a qualificar o processo de trabalho da ESF sistematicamente, ativando o trabalho 
em rede.    
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Foram realizadas em torno de 294 visitas de apoio institucional aos municípios 
pelas regionais. 

Realizar supervisão anual, pelo nível central, em 
cada uma das 19 CRS.                                                         

Foi realizado apoio institucional a todas as CRS. 

Completar as 23 Equipes de Saúde da Família 
Indígena com Equipe de Saúde Bucal 

Em 2010 houve mudança na gestão federal da Saúde Indígena com a criação da 
Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI - no MS, migrando a 
responsabilidade sobre esta ação para a política dessa Secretaria. 
Em 2011, foram mantidas as 16 Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena – 
EMSI - com Saúde Bucal.  

Capacitar 1.050 profissionais no Curso Introdutório 
Módulo I até 2011. 

Em 2011 a Universidade Aberta do SUS – UNASUS oportunizou aos profissionais 
de saúde a Especialização em Saúde da Família e considera-se que o curso 
substitui o introdutório para os que o fizerem. 
Foi proposto um curso à distância semi-presencial e se tentou convênio com uma 
instituição de nível superior, que não foi efetivado em 2011. 
A equipe da ABS-ESF trabalhou em parceria com a ESP (Escola de Saúde 
Pública) no processo de construção da capacitação estadual dos Agentes 
Comunitários de Saúde do RS. 

Capacitar 300 profissionais no Curso Introdutório 
Módulo II até 2011. 

Priorizou-se a construção de proposta de curso módulo I em convênio com 
instituição de nível superior.  

Realizar supervisão sistemática das CRS aos 
municípios, através de visitas bimestrais, para 
acompanhamento da execução da Estratégia Saúde 
da Família. 
 

Em 2011 foi ressignificado o papel do Estado, nível central e regional, junto aos 
municípios.  A partir de então a SES-RS tem realizado apoio institucional de modo 
a qualificar o processo de trabalho da ESF sistematicamente, ativando o trabalho 
em rede.    
Foram realizadas em torno de 294 visitas de apoio institucional aos municípios 
pelas regionais.  

Implantar 22 equipes de saúde bucal indígena na 
Estratégia de Saúde da Família. 

Em 2010 houve mudança na gestão federal da Saúde Indígena com a criação da 
Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI - no MS, migrando a 
responsabilidade sobre esta ação para a política dessa Secretaria. 
Em 2011, foram mantidas as 16 Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena – 
EMSI - com Saúde Bucal.  

Outras realizações 
 

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul tem na Estratégia Saúde da Família o 
projeto prioritário para fortalecimento da Atenção Básica que se denomina Aqui 
tem saúde na família. É monitorado pelo Gabinete do Governador mensalmente. 



 

Foram constituídos espaços para discussão da Atenção Básica: Grupo de 
Trabalho da Atenção Básica (GT-AB) com participação bipartite (representantes da 
SES e do COSEMS) e Colegiado Gestor (representantes das políticas e das 
macros) do Departamento de Ações em Saúde.  
Ocorreu uma reorganização do trabalho da equipe, que passou a coordenar a 
Atenção Básica na SES-RS abarcando a Estratégia de Saúde da Família (ABS-
ESF), assim como cada profissional integrou um grupo macrorregional. Ainda 
promoveu-se a integração do trabalho entre ABS-ESF com o PIM. 
Indução e coordenação do processo de adesão ao Programa de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ – acompanhamento das 
CRS e municípios através da oferta de apoio institucional. O estado foi a 4ª maior 
adesão no país com 829 equipes aderidas em 345 municípios. 
No ano de 2011 aprofundamos as discussões sobre a necessidade de revisar o 
documento “Normas e Diretrizes da ESF/EACS/ESB (2007)” com o objetivo de 
adequar à nova Política Nacional da Atenção Básica (Portaria 2488/MS). A 
discussão focou principalmente em relação ao estado investir e priorizar a etapa 
de implantação das equipes de ESF como sendo esta a mais importante, 
representando possibilidade real de mudança de modelo de atenção a saúde, 
portanto, faz-se imprescindível a disponibilidade e qualificação  do nível central e 
CRS para oferta de apoio institucional para a consolidação da ESF. Foram 
realizados 4 encontros das Coordenadoras Regionais ESF com ESF/Nível Central. 
Co-financiamento: 

 Política de Incentivo Estadual à Qualificação da Atenção Básica em Saúde - 
PIES, com referência à equidade juntamente com o Monitoramento e 
Avaliação - M&A. 

 Manutenção do incentivo para as Equipes Saúde da Família, Saúde Bucal e 
Agentes Comunitários de Saúde. 

Transversalidade: 

 Trabalho de parceria ESF/CEVS em relação à estratégia de combate à 
dengue 

 Participação na discussão e construção do Programa de Ações e Metas 
DST/HIV-AIDS/DAS 

 Elaboração conjunta com Saúde Mental da resolução dos Núcleos de Apoio 
a Atenção Básica - NAAB e das oficinas terapêuticas. 



 

 Contribuição para a conversão do Programa de Prevenção à Violência 
(PPV) em RS na Paz e o RS mais igual 

 Apoio com outras políticas para adesão à Rede Cegonha-PIM. 
Intersetorialidade: 

 Representação da ESF em fóruns de discussão/deliberação no Comitê 
Desastres Ambientais 

 Grupo de Trabalho Intersetorial do Programa de Saúde na Escola (PSE) 
e Grupo Gestor Estadual do Saúde e Prevenção na Escola (SPE).  

 Representação no Grupo de Trabalho no Plano Operativo Estadual de 
Atenção Integral a Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei em 
Regime de Privação de Liberdade. 

Educação Permanente: 

 Elaboração do projeto Telessaúde para possibilitar adesão de todos os 422 
municípios que possuem ESF juntamente com a UFRGS. O Telessaúde se 
constitui em uma rede de teleconsultoria e suporte clínico à distância para 
os profissionais das UBS.  

 Seminários de Redes 

 Foram realizadas: uma capacitação com 30 Coordenadorias Regionais de 
Educação (CREs) e 19 CRS´s e uma capacitação com 65 municípios com 
adesão ao PSE. 

 Contribuição no processo de construção da capacitação estadual dos ACS 
do RS (participação em reuniões, elaboração de material didático junto com 
ETSUS). 

 Preceptoria da Residência Multiprofissional do Murialdo. 
Participação em outros espaços: 

 Comitê Mortalidade Materna 

 Comitê Mortalidade Infantil 

 Macros: Indução e coordenação do processo de adesão ao Programa de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ  

 A SES participou de uma audiência pública sobre a desprecarização dos 
vínculos empregatícios dos ACS. 

 Projeto piloto do processo seletivo dos ACS em Sapucaia do Sul que 
também contempla a capacitação de 40hrs dos ACS 



 

 Assessoria aos municípios que aderiram ao Programa de Requalificação de 
Unidades Básicas de Saúde: componentes Telessaúde, Reforma e 
Ampliação. No componente Reforma de UBS 76 municípios no estado 
tiveram projetos homologados pelo MS.  

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Quanto ao número de equipes habilitadas, em janeiro de 2009 eram 1.288 e em 
dezembro 2011 chegamos a 1.434, o que corresponde a 46,26% de cobertura 
populacional da ESF (equipes habilitadas no MS).  
Considerando a população cadastrada no SIAB (Sistema de Informação da 
Atenção Básica) em 2011 a cobertura populacional era de 34,3%.  
Em janeiro de 2009 eram 7.860 Agentes comunitários e 602 Equipes de Saúde 
Bucal. 
Em dezembro de 2011 eram 8.296 Agentes comunitários, 690 Equipes de Saúde 
Bucal e 17 Núcleos de Apoio à Saúde da Família. 
Em relação ao apoio institucional às CRS, tendo em vista a mudança no processo 
de trabalho proposto pela gestão atual, houve um avanço na qualificação do apoio 
à gestão da atenção básica. 
No segundo semestre de 2011, o foco maior de atuação foi a qualificação das 
equipes de AB através da adesão dos municípios ao PMAQ (Programa de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), além da ampliação do 
número de equipes da ESF. No Estado, 829 Equipes de Atenção Básica aderiram 
ao PMAQ em 345 municípios. 
Em relação à Rede Cegonha, a adesão iniciou em dezembro 2011 e atualmente 
377 municípios aderiram ao Programa. 
O alinhamento entre as políticas federais e estadual propiciou atualização e 
aceleração de agendas e ações na ABS-ESF no RS num movimento protagonista 
da SES.  
Ações para fortalecimento da ABS-ESF na SES-RS contaram como apoio 
continuado e solidário da direção da Rede Unida, da equipe do Telessaúde-Ufrgs, 
dos apoiadores da Política Nacional de Humanização do MS, da coordenação da 
saúde comunitária do GHC, da equipe do DAB do MS e seus apoiadores, dos 
coordenadores dos cursos da UnaSUS, de professores universitários da Ufrgs, 
UfPel, Ufsm-Palmeira das Missões, Univates, UCS, Unijuí-Santa Rosa, UPF, URI, 
Uergs, Unipampa, Unisc, entre outros.  



 

 
 

 

Indicadores Pactuados: 

17 - Proporção da população cadastrada pela estratégia saúde da família 

Objetivo do indicador: ampliar a cobertura populacional da Atenção Básica por meio da Estratégia Saúde da Família. Avalia se a Saúde 
da Família constitui-se como estratégia prioritária e orientadora da atenção básica nos municípios do Estado do RS. 

 

 
 
 
 O resultado obtido foi 34,3%. Não houve alcance da meta, pois os municípios apontam a dificuldade em contratar os profissionais 
para expansão da Estratégia devido a lei da responsabilidade fiscal e vínculos empregatícios e a dificuldade de fixação de profissionais 
devido a prática do mercado de oferta de salários. 

 

RS 14 - Média mensal de visitas domiciliares por família realizadas por Agente Comunitário de Saúde 

Objetivo do indicador: o monitoramento da razão de visitas domiciliares por família foi introduzido no Pacto dos Indicadores da 
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Atenção Básica em 1999, como instrumento de mensuração da mudança do modelo assistencial e como medida de como os serviços 
da Atenção Básica em Saúde (ABS) se fazem presentes na residência dos usuários. Para a coordenação das Estratégias de Agentes 
Comunitários de Saúde e da Saúde da Família este indicador pode demonstrar a adesão às estratégias, bem como as questões 
relativas à estrutura das equipes, o nível de acompanhamento de grupos populacionais prioritários para ABS, os desdobramentos em 
outros indicadores sensíveis às ações de educação em saúde e os sub-registros nos sistemas de informação (SI). 

 
 

 
  
 
 

O resultado do indicador em 2011 foi 0,61. Observa-se dificuldade de acesso em algumas áreas para realizar a visita; equipes 
incompletas (microáreas descobertas);  e, sub-registro nos sistemas de informação. 
 
 

6.4. Assistência de Urgência e Emergência 

Objetivos (PES): 
1 - Ampliar a cobertura do SAMU, no Estado segundo o Plano Diretor de Regionalização do Estado; 
2 - Promover mais agilidade nos atendimentos, tornando o tempo-resposta de atendimento mais eficiente. 
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Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011)   

Instalar 50 Bases do SAMU (Meta 
PAS). 

Em 2011, foram implantadas 71 novas bases do SAMU 192, totalizando com as já implantadas, 
155 bases (municípios), com 30 Unidades de Suporte Avançado – USA, 182 Unidades de 
Suporte Básico – USB, 05 motolâncias e 10 Unidades de Intervenção Rápida - UIR em 
funcionamento.  
Com as 71 novas bases implantadas, a cobertura do SAMU atingiu 88,9 % da população gaúcha 
residente em 262 municípios com atendimento regulado através das 05 Centrais de Regulação 
de Urgências:  
Central Estadual: regulação de 246 municípios; 
Central de Bagé: regulação de 04 municípios; 
Central de Caxias do Sul: regulação de 02 municípios; 
Central de Pelotas: regulação de 09 municípios; 
Central de Porto Alegre: regulação para o próprio município. 

Criar 19 núcleos de educação em 
urgência, um em cada Regional de 
Saúde. 

Para implantação dos Serviços Municipais do SAMU 192, a Coordenação Estadual das 
Urgências e Emergências, através do Núcleo de Educação em Urgências – NEU realizou 11 
Cursos Introdutórios de 20 horas teóricas, com a participação de aproximadamente 1.050 
profissionais. Esses profissionais realizaram, ainda, capacitação prática de 48 horas em bases 
do SAMU já implantadas em outros municípios.  
 Para qualificação dos profissionais que já atuam nos serviços móveis e fixos de urgência e 
emergência da Rede Estadual, o NEU iniciou, pelo Módulo I, a Capacitação das Portas de 
Entrada de Urgência e Emergência de 17 Regiões de Saúde, sendo que a 1ª e a 2ª Regiões 
ficaram agendadas para o primeiro trimestre de 2012. Foram capacitados no Módulo I em torno 
de 630 profissionais. 
A Coordenação Estadual das Urgências está solicitando à  Coordenação Regional de Saúde que 
indique  profissional(ais) como Interlocutor(es) Regional(ais)das Urgências/Emergências a ser 
capacitado, tendo já recebido a indicação de 15 Coordenadorias Regionais de Saúde. 

Implantar 48 Salas de Estabilização. 

 06 municípios solicitaram Resolução da CIB/RS aprovando a inserção de projeto para obtenção 
de financiamento federal visando a implantação de Sala de Estabilização-SE no Sistema do 
Fundo Nacional de Saúde (pleito): Porto Xavier, Nova Petrópolis, Boa Vista do Buricá, Três 
Palmeiras, Feliz e Jóia. 



 

Implantar, em 2010, mais 16 
Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAS) no Rio Grande do Sul. 

A SES/RS tem, sob sua responsabilidade, a construção de 07 Unidades de Pronto Atendimento 
– UPAs, que se encontram na seguinte situação: 
Santa Maria: 01 UPA Porte III concluída no final de 2010, com inauguração prevista para 
fevereiro de 2012;  

Porto Alegre: 01 UPA Porte III em construção na Zona Norte de Porto Alegre e outra, também 
Porte III, em fase de elaboração de projeto; 

Cachoeira do Sul: UPA Porte I, em construção, com término previsto para  2012;  

Lajeado: autorizado o início das obras de 01 UPA Porte II; 
 
Santo Ângelo: autorizado o início das obras de 01 UPA Porte II;  

Rio Grande: em fase de elaboração de projeto a construção de 01 UPA Porte III;  

Das demais 23 UPAs sob responsabilidade municipal: 

- Novo Hamburgo: 01 UPA Porte II inaugurada no 2º semestre de 2011 e em atividade. O Estado 
repassou, para o município o valor de R$ 378.500,00 (trezentos e setenta e oito mil e quinhentos 
reais) para aquisição de equipamentos; 

- Bom Princípio: 01 UPA Porte I, já concluída e em atividade; 

- Vacaria: o Estado repassou, para o município, o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta 
mil reais) para complemento da obra e está em tramitação o repasse o valor de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil) para aquisição de equipamentos; 

10 UPAs estão em construção (Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves, Canoas, Cruz Alta, Frederico 
Westphalen, Ijuí, Santa Rosa, Três Passos e Uruguaiana); 

10 UPAs ainda não começaram a ser construídas, estando em fase de  aquisição de terreno ou 
de elaboração de projeto (Campo Bom, Caxias do Sul, Erechim, Esteio, Passo Fundo, Santa 
Cruz do Sul, Santana do Livramento, São Borja, Pelotas e Tramandaí).  

Outras realizações 

Até final de dezembro de 2011, como contrapartida financeira da SES/RS para custeio mensal 
das Unidades Móveis do SAMU e das Centrais de Regulação das Urgências implantadas em 04 
municípios, a SES/RS repassou, do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, 
o valor total de R$ 20.253.832,08 (vinte milhões, duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e 
trinta e dois reais e oito centavos).  



 

A partir da publicação da Portaria GM/MS 2026, em novembro de 2011, que definiu aumento de 
67% da contrapartida federal a ser repassada aos municípios para custeio mensal dos serviços 
de urgência, SAMU 192 e Centrais de Regulação, a SES/RS através da Resolução CIB/RS nº 
398/2011 definiu aumento da contrapartida estadual, com percentuais variáveis, acima de 67%, 
com reajuste a partir da competência dezembro de 2011.  

Os valores estaduais definidos foram: 

Unidade de Suporte Básico – USB: R$ 10.232,09, (dez mil duzentos e trinta e dois reais e nove 
centavos); 

Unidade de Suporte Avançado – USA: R$ 32.306,99, (trinta e dois mil trezentos e seis reais e 
noventa e nove centavos); 

Unidade de Suporte Avançado – USA Neo Natal: R$ 64.613,98, (sessenta e quatro mil 
seiscentos e treze reais e noventa e oito centavos); 

Os valores repassados para as Centrais de Regulação serão reajustados a partir de 
apresentação de projeto pelos municípios.   

 
 
 

6.5. Política Estadual de Doação de Órgãos e Transplantes 

Objetivos (PES): 
1 - Coordenar o Processo de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e Tecidos no RS seguindo legislação e regulamentação 
nacional existente; 
2 - Vistoriar e fiscalizar as instituições e equipes envolvidas no processo de doação de órgãos e transplantes; 
3 - Auditar as contas hospitalares referentes aos procedimentos, pela Auditoria Médica da SES; 
4 - Prestar atendimento, de forma descentralizada, a receptores e familiares de doadores; 
5 - Capacitar os profissionais envolvidos no processo mediante Educação Continuada; 
6 - Estabelecer junto à Escola de Saúde Pública da SES, parceria na formação e qualificação de profissionais envolvidos nas etapas 
que precedem o processo de captação propriamente dito; 
7 - Estabelecer parceria com Instituições de Ensino Superior em Saúde na formação e qualificação na graduação de profissionais neste 
tema. 
 



 

 
 

Meta PES (2009-2011) 

RAG 2011 

Realizações 2011 

Aumentar em 10% ao ano a 
captação de órgãos com efetivação 
das doações, aumentando assim o 
número de doadores efetivos de 
132 em 2008, para 171 até 2011. 

158 doadores efetivos de múltiplos órgão 

427 notificações de ocorrência de morte encefálica 

1.737 órgãos transplantados 

Profissionalizar no mínimo três 
integrantes das Comissões Intra-
Hospitalares de Transplantes de 
cada hospital autorizado, por meio 
do treinamento continuado. 

Em 2011 a Central de Notificação Captação e Distribuição de Orgãos – CNCDO/RS, com o 
objetivo de  qualificar as equipes no processo doação – transplantes, realizou as seguintes 
atividades: 

1 cursos de capacitação nas áreas de Simulação Realística em Transplantes, para intensivistas, 
em parceria com o Hospital Albert Einstein e o Sistema Nacional de Transplantes do Ministério 
da Saúde, com a participação de 80 profissionais; 

1 curso de acondicionamento de órgãos para transplantes, em parceria com o Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre, destinado a médicos e enfermeiros, com a participação de 30 
profissionais; 

 1 curso de capacitação de estagiários selecionados para a Central de Transplantes, com a 
participação de 60 estagiários; 

 1 curso para Coordenadores de Comissões Intra-Hospitalares de Transplantes, em parceria 
com a ABTO e Sistema Nacional de Transplantes, com a participação de 110 profissionais; 

1 Seminário Estadual de Comemoração da Semana de Doação de Órgãos, com o tema: 
Atualização em Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – A busca de um novo cenário 
em tempo de mudanças; 

Outras realizações 

Implantação das Organizações de Procura de Órgãos - OPO, descentralizando ações logísticas 
e aumentando a abrangência no território estadual; 

Participação de Especialistas em Saúde da Central de Transplantes no Encontro Regional sobre 
Transplantes em Ijui-RS, no Congresso Brasileiro de Transplantes em Belém-PA e no 



 

Congresso Internacional de Transplantes em Buenos Aires -Argentina; 

Implantação do novo sistema de gerenciamento de informações em transplantes no RS 

 
 
 
 

6.6. Ações de Assistência à Saúde - Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP) 

Objetivos (PES): 
1 - Contribuir para a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do servidor do Hospital Psiquiátrico São Pedro; 
2 - Prestar assessoria aos municípios na área de saúde mental em situações de alta complexidade, utilizando novas tecnologias; 
3 - Contribuir com a implementação da política de saúde mental no Estado, consoante aos princípios e diretrizes do SUS. 
 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011  

Criar estratégias para fortalecer a rede de atenção 
à saúde mental nos 10 municípios que mais 
utilizam a estrutura do Hospital Psiquiátrico São 
Pedro. 

 - Foram realizadas três reuniões gerais com os municípios que compõem a 1ª, 2ª 
e 18ª Coordenadorias Regionais de Saúde. 
- Foram reorganizados os fluxos de atendimento para reforçar o acolhimento 
municipal (Canoas, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão). 
 

Implantar o Telesaúdemental no Hospital 
Psiquiátrico São Pedro. 

 Não foi atendido. 

Conduzir, a cada ano, a desinstitucionaliza-ção de 
10% dos moradores que ainda permanecem na 
área asilar. 

 - 2% dos moradores foram desinstitucionalizados. 
- Constituído o Grupo de Trabalho para a implementação do processo de 
desinstitucionalização  dos moradores do Hospital Psiquiátrico São Pedro, através 
da Portaria nº 943/2011 de 17/10/2011. 
- Início do Senso de matriciamento dos moradores asilares (outubro). 
- Visita técnica a outros projetos de desinstitucionalização. 



 

Qualificar pelo menos 30% trabalhadores do 
hospital, conforme mudança no perfil 
epidemiológico identificado no Serviços de 
Admissão e Triagem – SAT do hospital. 

 - Atingida a meta em 100% realizando treinamento em enfermagem, higienização 
e saúde do trabalhador. 

Reduzir em 30% a taxa de reinternação no hospital. 

- Reorganização técnica e administrativa dos fluxos de internação. 
- Realizado o serviço de matriciamento no Ambulatório, envolvendo os servidores 
que atuam nos postos de saúde, capacitando a equipe no atendimento em saúde 
mental na rede básica. Meta atingida em 42%.  

Outras realizações 

 - Reestruturação da oficina de criatividade e associação de reciclagem. 
- CIAPS – implantação do projeto de readaptação do usuário a sua realidade 
familiar. 
- Assembléia Geral com todos os servidores para que possam contribuir com os 
processos técnicos e de gestão. 
 

 
 
 

6.7. Ações de Assistência à Saúde - Hospital Sanatório Partenon (HSP) 

Objetivos (PES): 
1 - Prestar assistência integral e humanizada em saúde, em situações de alta complexidade em doenças respiratórias infecto-
contagiosas (turberculose), e HIV/Aids, conforme fluxo definido pela rede de saúde. 
  
 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Qualificar o atendimento à Tuberculose associada a 
comorbidades (dependência química, HIV/Aids, 
HCV), melhorando o nível de adesão ao tratamento 
das pessoas atendidas. 

 Atingida parcialmente, através do trabalho desenvolvido pelo SAT de 
matriciamento das ações de atendimento do HIV para a atenção básica na área 
do Partenon. 
Conclusão da obra das salas para biópsia hepática . 



 

Disponibilizar leitos de internação em unidade do 
HSP com retaguarda tecnológica para pacientes 
com tuberculose associada à dependência química 
e ou HIV/Aids. 

 Hiv/Aids e dependência química continuam sendo atendidos. 

Contratar técnicos de enfermagem e enfermeiros. 
 Realizado e aprovado o processo de contratação emergencial de profissionais da 
área da saúde.  

Ampliar o número de capacitações oferecidas para 
as equipes quanto ao tema da dependência 
química. 

 Ampliado em 70% o número de capacitações. 

Outras realizações 

 - Reestruturação e reforma do laboratório de patologia e biopsia hepática; 
-Realocação dos serviços administrativos (saiu da área de cuidados clínicos); 
- Ampliação da Divisão de Ensino e Pesquisa propiciando uma maior qualificação 
dos servidores. 
 

 

6.8. Ações de Assistência à Saúde - Hospital Colônia Itapuã 

Objetivos (PES): 
1 - Melhorar a qualidade de vida dos moradores do Hospital Colônia Itapuã. 
 
 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Desinstitucionalizar 10 moradores asilados, 
integrando-os aos Serviços Residenciais 
Terapêuticos (SRT). 

 0% 

Outras realizações  - Recuperação da estação de tratamento de águas (inativa a 8 anos) 



 

 



  

REALIZAÇÕES 2011 – POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

 

6.9. Política Estadual de Saúde da Criança 

Objetivos (PES): 
1 - Reduzir a Mortalidade Infantil no Rio Grande do Sul. 
 
 
 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Reduzir o Coeficiente de Mortalidade Infantil para um 
dígito. 

Trabalho integrado e articulado junto às 7  macrorregiões de saúde, promovendo 
a ampliação do acesso e a qualificação da atenção, a partir de reuniões 
previamente agendadas em nível local, com a participação de diversas áreas do 
DAS, pautando a discussão em torno dos diversos processos de trabalho e 
promovendo a construção de forma conjunta. 
Trabalho integrado aos demais Departamentos da Secretaria, para a 
implantação e fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde. 
Ativação das Redes de Atenção à Saúde no território das regiões de saúde. 
Apoio institucional às CRSs e municípios para a adesão ao Programa de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. 
Apoio institucional às CRSs e municípios para a adesão à Rede Cegonha. 
Apresentação da proposta de implantação da Rede Cegonha aos diretores de 
instituições hospitalares e sensibilização para a adesão dos serviços. 
Habilitação de Ambulatórios de Seguimento de Egressos de Unidades de 
Tratamento Intensivo Neonatal, com recurso estadual junto ao projeto Ação de 
Apoio aos Hospitais Vinculados ao SUS. 
Habilitação do Estado do Rio Grande do Sul, pelo Ministério da Saúde, na fase 
III do Programa Nacional de Triagem Neonatal – Triagem da Fibrose Cística. 
Desta forma o Estado está realizando a triagem metabólica  na integralidade 
proposta pelo MS. 
Monitoramento Semanal dos Óbitos Infantis no Rio Grande do Sul e registro de 



  

recrudescimento da mortalidade infantil. 
Instituição de Gabinete de Situação para a Intensificação das Ações de 
Vigilância do Óbito Infantil – PT SES 991/2011, com a participação de diversos 
Departamentos da SES. Iniciativa implementada a partir do recrudescimento do 
número absoluto de óbitos de menores de 1 ano no Estado, em 2011. 
Incentivo à implantação de Comitês Hospitalares de Vigilância do Óbito, com 
foco no adequado preenchimento da ficha de investigação de óbito hospitalar e 
da análise das causas do mesmo, como forma de contribuição para a 
qualificação da atenção perinatal.  
Trabalho articulado junto ao DAHA para a qualificação da atenção ao parto a 
partir da regionalização da atenção perinatal. Discussão em torno de uma 
proposta de cofinanciamento estadual aos serviços que disponibilizam plantões 
presenciais na área materno-infantil.  
Participação da equipe técnica nas reuniões de trabalho em nível local, 
subsidiando os Comitês Regionais e Municipais de Análise de Óbito Infantil para 
a identificação das falhas de atenção e para a tomada de decisão. 
Auditoria de óbitos infantis ocorridos em unidades de tratamento intensivo e 
interdição da UTI neonatal do Hospital de Canguçu. 
Parceria com a Vigilância Estadual e Regional para a Inspeção Sanitária dos 
leitos de cuidado intensivo e intermediário adulto, pediátrico e neonatal de cerca 
de 75 hospitais do Estado. 
Parceria com a Coordenação da Auditoria Médica Estadual para a auditoria dos 
óbitos infantis e maternos e para o bloqueio das AIHs de UTI neonatal, pediátrica 
e adulto com notificação de óbito infantil e materno. 
Participação como membro efetivo, das reuniões do Grupo Técnico Nacional de 
Monitoramento do Óbito Infantil e Materno no Brasil – SVS/MS – Vigilância do 
Óbito – Interface com a Rede Cegonha – SAS/MS.  
 
Considerações em relação à pactuação de metas junto ao MS – 
Desde 2007, o Ministério da Saúde vem sugerindo aos Estados a redução de 
2,40% ao ano nas taxas de mortalidade infantil.  
Esta foi a pactuação para 2008, 2009, 2010 e 2011. 
A sugestão do MS foi CMI RS 10,85, a partir das estimativas de CMI 2009 para 
os Estados. Não pactuamos e insistimos com CMI RS 11,93, até porque já 



  

observávamos recrudescimento dos óbitos no Estado. 
Não houve acordo. 
A pactuação estadual só foi aceita a partir do Ajuste de Meta proposto pelo MS. 
Redução de 11,93 para 11,00, sendo este último valor então inserido no 
SISPACTO. 
CMI RS 2011 de 11,54* (em 24/05/2012) 
Meta não atingida. 

Reduzir a taxa de internação por IRA em 10% nos 
três anos. 

As ações desencadeadas pelo nível estadual para intensificação da vigilância 
das doenças respiratórias nos meses de inverno (Inverno Gaúcho), foram 
incorporadas pelos gestores municipais, a partir de 2010, com a transferência 
dos recursos destinados  a esta estratégia para o conjunto de municípios, a partir 
da instituição dos incentivos  estaduais de fortalecimento da atenção básica, 
ampliados em 2011 (PIES) 
Taxa IRA 2011 foi de 32,4* (em 23/04/2012 ) 
Meta atingida. 

Reduzir a proporção de nascidos vivos com muito 
baixo peso ao nascer de 1,2 para 0,9%. Meta PES 
alterada para: reduzir a proporção de nascidos vivos 
com muito baixo peso ao nascer de 1,4 para 1,2%. 

Indicador muito sensível à qualificação da atenção pré-natal. 
A adesão do Estado e municípios à Rede Cegonha, como forma de qualificação 
da atenção à mulher por ocasião do pré-natal, parto e puerpério e à criança por 
ocasião do nascimento é a ação estratégica para a melhoria deste indicador. 
A regulação dos leitos neonatais, implantada em 2008, vem garantir e ampliar a 
oferta de leitos de UTI neonatal para estes prematuros de muito baixo peso, 
oriundos ainda de pré-natais pouco qualificados ou fruto de gestações de alto 
risco. 
Neste momento, é imperativo que se implante ( implemente) a regulação dos 
leitos obstétricos, tanto para a gestante de risco habitual, quanto para a de alto 
risco, com prioridade dentre as demais internações. 
Reorganização dos cuidados neonatais, a partir da PT GM 930 de 10 de maio de 
2012, que determina diretrizes do novo processo de habilitação e re-habilitação 
de todos os leitos de cuidados intensivos e intermediários neonatais. 
Taxa de 1,36* ( em 24/05/2012 ) 
Meta não atingida. 

Investigar 99% dos óbitos em menores de 1 ano. 
Meta PES alterada para: investigar 90% dos óbitos 
em menores de 1 ano. 

 90,13% ( em 28/06/2012 ) 
Meta Atingida. 



  

Outras realizações Integração efetiva com os demais departamentos da SES. 

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Redução do coeficiente de mortalidade infantil de 2009 para 2010, de 11,5 para 
11,2 em 1000 nascidos vivos. 
Aumento do coeficiente de mortalidade infantil de 2010 para 2011, de 11,2 para 
11,67 em 1000 nascidos vivos. 
Incremento da vigilância do óbito infantil a partir da instituição do Gabinete de 
Situação, por Portaria SES. 
Trabalho integrado junto ao DAHA, CEVS e Auditoria, com retirada de parto de 
57 maternidades com leitos cadastrados em hospitais de pequeno porte, com 
redução do percentual de óbitos por anóxia perinatal, relacionado a falta de 
plantões presenciais. 
Ampliação da auditoria de óbito para o conjunto de óbitos infantis e maternos. 
Redução significativa de óbitos em 2012: 124 óbitos a menos do que o 
observado no mesmo período de 2011. 
Incremento das ações para o fortalecimento da Rede Cegonha-PIM e da 
Atenção Básica com trabalho integrado nos grupos georreferenciados e demais 
departamentos da SES-RS.   

 

Indicadores Pactuados: 

5 - Taxa de Mortalidade Infantil 

Objetivo do indicador: reduzir a mortalidade infantil. Busca analisar variações geográficas e temporais da mortalidade infantil, 
identificando tendências e situações de desigualdade que possam demandar a realização de estudos especiais. Pretende contribuir na 
avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população. Serve como subsídio ao processo de 
planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção pré-natal e ao parto, bem como para a 
proteção da saúde infantil. 



  

 

 
 

RS, Macrorregiões e CRSs CMI 2009 CMI 2010 
Situação CMI 2010 em 

relação a 2009 
CMI 2011** 

Situação CMI 2011 em 
relação a 2010 

Óbitos 
até a 

24ª SE 
2011 

Óbitos 
até a 

24ª SE 
2012 

Situação 

 Rio Grande do Sul 11,5 11,2 Queda 11,67 RECRUDESCIMENTO 678 554 QUEDA 

 Macrorregião 
Metropolitana 

9,93 10,13 RECRUDESCIMENTO 10,08 QUEDA 268 242 QUEDA 

 1ª CRS 10,7 10,8 Aumento 10,61 Queda 218 190 Queda 

 2ª CRS 9,0 9,1 Aumento 10,83 Aumento 34 30 Queda 

 18ª CRS 10,1 10,5 Aumento 8,81 Queda 16 22 Aumento 

 Macrorregião Sul 14,6 11,2 QUEDA 13,90 RECRUDESCIMENTO 92 83 QUEDA  

 3ª CRS 15,0 13,6 Queda 13,58 Queda 74 66 Queda 

 7ª CRS 14,2 8,8 Queda 14,23 Aumento 18 17 Queda 

 Macrorregião Centro-Oeste 12,3 14,6 RECRUDESCIMENTO 13,39 QUEDA 87 59 QUEDA 

 4ª CRS 11,1 12,3 Aumento 10,56 Queda 40 22 Queda 

 10ª CRS 13,5 16,9 Aumento 16,23 Queda 47 37 Queda 

 Macrorregião Serra 12,4 11,9 QUEDA 11,76 QUEDA 67 57 QUEDA 
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 5ª CRS 12,4 11,9 Queda 11,76 Queda 67 57 Queda 

 Macrorregião Norte 11,42 9,85 QUEDA 12,18 RECRUDESCIMENTO 68 51 QUEDA 

 6ª CRS 10,2 10,2 Estagnado 12,68 Aumento 41 31 Queda 

 11ª CRS 10,0 12,4 Aumento 13,37 Aumento 9 12 Aumento 

 15ª CRS 11,3 8,9 Queda 9,98 Aumento 7 4 Queda 

 19ª CRS 14,2 7,9 Queda 12,70 Aumento 11 4 Queda 

 Macrorregião Vales 11,86 9,9 QUEDA 13,46 RECRUDESCIMENTO 49 28 QUEDA 

 8ª CRS 11,3 11,0 Queda 13,16 Aumento 17 10 Queda 

 13ª CRS 11,8 8,1 Queda 15,10 Aumento 10 7 Queda 

 16ª CRS 12,5 10,6 Queda 12,13 Aumento 22 11 Queda 

 Macrorregião Missões 12,65 10,87 QUEDA 11,09 RECRUDESCIMENTO 47 34 QUEDA 

 9ª CRS 16,6 9,0 Queda 12,36 Aumento 11 11 Estagnado 

 12ª CRS 12,3 12,5 Aumento 12,91 Aumento 22 9 Queda 

 14ª CRS 9,0 12,0 Aumento 13,80 Aumento 7 5 Queda 

 17ª CRS 12,7 10,0 Queda 5,32 Queda 7 9 Aumento 

 

5a - Coeficiente de mortalidade neonatal 

Objetivo do indicador: reduzir a mortalidade infantil. Busca analisar variações geográficas e temporais da mortalidade neonatal, 
identificando tendências e situações de desigualdade que possam demandar a realização de estudos especiais. Pretende contribuir na 
avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população. Serve como subsídio ao processo de 
planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas para a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. 

 



  

 
 
 

5b - Coeficiente de mortalidade pós-neonatal 

Objetivo do indicador: o indicador visa avaliar o acesso e a qualidade da atenção à criança nos serviços de saúde ao longo do 1º 
ano de vida, em especial através do monitoramento da identificação e seguimento das crianças com fatores de risco de adoecimento e 
ou morte neste período. Busca analisar variações geográficas e temporais da mortalidade pós-neonatal, identificando tendências e 
situações de desigualdade que possam demandar a realização de estudos especiais. Pretende contribuir na avaliação dos níveis de 
saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população. Serve como subsídio ao processo de planejamento, gestão e avaliação de 
políticas e ações de saúde direcionadas para a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. 

A mortalidade infantil no Rio Grande do Sul se deve quase que exclusivamente às causas perinatais. Perdemos recém-nascidos 
prematuros, representando mais de 70% dos óbitos, lactentes malformados sem diagnóstico oportuno antenatal, infecções perinatais, 
asfixia neonatal, quase 60% deles evitáveis pela qualificação da atenção prestada à mulher por ocasião do pré-natal, parto e puerpério e 
à criança por ocasião do nascimento e primeiros anos de vida.  

Desta forma, ainda sem a efetiva organização da rede de atenção perinatal, ficamos estagnados de 2010 para 2011, ocorrendo 
inclusive discreta elevação do coeficiente de 11,2 para 11,67.  
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A expectativa para 2012 é a de retomada da redução dos coeficientes, a partir da instituição do Gabinete de Situação para 
intensificação das ações de vigilância do óbito infantil e da efetiva implementação da Rede Cegonha e das demais redes de atenção, 
com ampliação do acesso, da qualidade da atenção e da resolutividade dos serviços.   

 

 
 

RS 1 - Proporção de investigação de óbitos infantis 

 

5b - Taxa de Mortalidade Infantil Pós-neonatal
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Número de todos os óbitos infantis com investigação cadastrada, Rio Grande do Sul, 01/01/2011 a 31/12/2011. 

Óbitos existentes Óbitos infantis com investigação 
cadastrada 

% de óbitos infantis com investigação 
cadastrada 

1581 1454 91,97 

 Fonte: SIM  

 

Objetivo do indicador: analisar as circunstâncias dos óbitos infantis; identificar os fatores de risco; analisar os óbitos com enfoque 
de evitabilidade; mobilizar profissionais e serviços de saúde; propor medidas para a redução da mortalidade. 

O instrumento de coleta de dados da investigação do óbito infantil é a ficha de investigação da SSCA. 

A investigação procura reconstruir a história de vida da criança desde e a concepção até o óbito. Para tanto, é necessário buscar 
informações através de revisão de prontuários hospitalares e ambulatoriais, da mamãe e do bebê, e de entrevistas coma mãe social e 
com os profissionais que atenderam a mãe e ao Bebê. 

Todos os óbitos de nascidos vivos independente do peso de nascimento e da causa básica de óbito declarada são considerados 
eventos sentinela de investigação obrigatória. 

A investigação tem por objetivo qualificar as variáveis da declaração de óbito (DO), portanto o SIM, e servir de fonte de 
informação para a análise crítica de óbito, subsidiando a gestão para a adoção de medidas que possam evitar a ocorrência de novos 
óbitos com causas semelhantes. 

Trata-se de um indicador direto da qualidade da gestão e da qualidade da vigilância epidemiológica do óbito infantil. Meta 
atingida, com 91,97* dos óbitos notificados, investigados e inseridos no SIM Federal. Pactuamos 90% de investigação para 2012.  

 

RS 7 - Taxa de internações por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos de idade 



  

Objetivo do indicador: permitir avaliar, indiretamente, a qualidade da Atenção Básica aos casos de Infecção Respiratórias Aguda 
em menores de 5 anos. 

As IRAs, apesar de passíveis de controle através do diagnóstico precoce, manejo adequado e uso criterioso de antibióticos, ainda 
representam importante causa de morte em menores de 5 anos. 

Taxa de internações elevadas servem de alerta para a necessidade de qualificar a assistência e realizar levantamento de 
parcelas da população não cobertas, podendo servir de critérios para alocação de equipes de Saúde da Família (SF). A taxa de 
internação por IRA relaciona-se com o CMI, tanto em relação ao componente neonatal quanto ao tardio e com a taxa de mortalidade em 
menores de 5 anos. 

A análise dos resultados deste indicador contribui para que o município direcione ações e recursos adequados para os meses de 
maior demanda (inverno). Contribui ainda no planejamento da alocação de equipes nas ares mais vulneráveis e qualificação do 
atendimento. 

 

 

A morbimortalidade por IRA tem decrescido continuadamente nos últimos anos no Rio Grande do Sul. A taxa de internações por 
IRA reduziu de 36,5 em 2010 para 32,47em 2011 e ainda é mantida acima da meta pactuada 29,50, muito em função da prática de 
profissionais de hospitais de pequeno porte, de internarem pacientes com condições sensíveis à atenção básica em saúde, para 
tratamento em ambiente hospitalar. Este fato já foi observado em anos anteriores, por ocasião da instituição da Terapia de Rehidratação 
Oral, quando também tivemos dificuldade em reduzir a taxa de internação por Doença Diarréica Aguda. 

RS7. Taxa de internações por Infecção Respiratória 
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31 - Proporção de óbitos não fetais informados ao SIM com causa básica definida 

Objetivo do indicador: ampliar a classificação da causa básica de óbito não fetal. 

 

 
 
 
 
 
 
 

6.10. Promoção e Desenvolvimento da Primeira Infância – PIM 

Objetivos (PES): 
1 - Orientar as famílias, através de sua cultura e experiências, para que promovam o desenvolvimento integral de suas crianças, da 
gestação aos 6 anos. Programa socioeducativo que atua na promoção e no desenvolvimento da primeira infância, nos aspectos físicos, 
psicológicos, intelectuais e sociais. 
 
 

31 - Proporção de Óbitos Não Fetais Informados ao 

SIM com Causa Básica Definida
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Meta PES (2009-2011) Realizações 2011 

Aumentar em 25% o nº de Municípios 
com PIM implantado. Ampliar em 61% 
o nº de visitadores habilitados pela 
CIB 

O PIM chegou ao final de 2011 presente em 255 municípios, com o trabalho de 2.382 
visitadores, atendendo 59.550 famílias, 89.325 crianças de 0 até 6 anos e 7 mil gestantes. 
A meta para o ano de 2011 foi de 2.666 visitadores habilitados e de 100.000 famílias 
atendidas. Dessa forma, atingiu-se 89,3% da meta prevista para 2011. 

Qualificar as ações do PIM em nível 
estadual e municipal 

Com o objetivo de habilitar e qualificar sistematicamente os recursos humanos quanto aos 
conteúdos teóricos e metodológicos necessários para a implantação e ou implementação 
do PIM nos municípios, foram organizadas e executadas 165 capacitações nas 19 
Coordenadorias Regionais de Saúde no ano de 2011. Sendo 29 Capacitações Iniciais, 
136 Capacitações Continuadas e 19 Capacitações de Macrorregionais. Foram 
capacitados e assessorados sistematicamente 765 representantes dos Grupos Técnicos 
Municipais, 510 Monitores e 2342 Visitadores para atendimento às famílias.  



  

De acordo com a proposta de avaliação e monitoramento do Programa , foi realizado a 
pesquisa através do EDI (Early Development Instrument), que  trata de um estudo de 
intervenção, em que se avaliou o impacto do PIM para a prontidão escolar. Foi realizada 
por meio do instrumento produzido pela Universidade McMaster de Toronto/Canadá com o 
objetivo de avaliar o desenvolvimento das crianças entre 4 e 6 anos de idade. O EDI 
fornece informações de cinco áreas do desenvolvimento: saúde e bem estar físico, 
competência social, maturidade emocional, linguagem e desenvolvimento cognitivo, e 
habilidades de comunicação e conhecimento geral. O EDI foi amplamente utilizado no 
Canadá e Austrália. Foi traduzido em diversas línguas, incluindo o uso em países que 
falam espanhol, como México e Chile. Pela primeira vez foi aplicado na América Latina 
sendo que dois estados foram selecionados, RS e SP. A Universidade mantém um banco 
de dados relativos a aplicação do instrumento em diversos países visando estabelecer 
comparações e identificar ações em saúde e políticas públicas com impacto positivo no 
desenvolvimento infantil e nos níveis de prontidão para a escola. 
Os resultados da pesquisa foram apresentados em Workshop, os dias 13 e 14 de março 
de 2012 pela pesquisadora da Universidade Canadense, Magdalena Janus, em Porto 
Alegre. 
No momento o Relatório Final está sendo finalizado para então programar sua publicação 
em meados de 2012. 

Durante este período muitos materiais e equipamentos foram produzidos e fornecidos 
com o intuito instrumentalizar os Técnicos envolvidos com o Programa, em especial os 
visitadores do PIM. Entre eles destacamos a compra de 62 computadores para todos os 
setores do Departamento de Ações em Saúde para fortalecimento das Políticas de 
Atenção Básica e o fornecimento de 2600 kits de uniformes composto por boné, camiseta 
e bolsa, além de publicações como a “Coleção Fazendo Arte – Atividades Lúdicas com o 
PIM” e  “Guias de Orientação do PIM´´, descritos abaixo: 



  

A “Coleção Fazendo Arte – Atividades Lúdicas com o PIM” composto por 4 livros 
contemplam múltiplas opções de atividades culturais direcionadas às crianças e suas 
famílias, objetivando o desenvolvimento de sua capacidade criativa, além de suas 
habilidades artísticas dentro de um contexto cultural rico, onde recursos naturais poderão 
fazer parte de um novo cotidiano lúdico e criativo. Brinquedos são confeccionados com 
materiais recicláveis, encontrados dentro da realidade das famílias. Teve o apoio e 
patrocínio através da Lei Rouanet e LIC em sua 1ª tiragem em 2009. Sua 2ª edição em 
2010 contou com uma tiragem de 3.500 unidades as quais foram distribuídas em 2011. 

A tiragem de 30 mil unidades de Guias de Orientação do Programa foram distribuídos aos 
255 municípios. Os “Guias do PIM” são compostos por quatro cartilhas e são dirigidas às 
famílias, visitadores, monitores e grupos técnicos dos municípios que contam com o 
programa. Seus conteúdos abrangem orientações sobre a Metodologia do PIM e, 
especialmente, sobre as características dos períodos gestacionais e das etapas do 
desenvolvimento infantil, fornecendo idéias de atividades e orientações que balizam as 
intervenções do PIM. Estes Guias representam um referencial curricular amplo e 
estruturado, abrangendo questões de saúde, nutrição, desenvolvimento infantil, direitos 
humanos entre outros.  
Outras publicações são os Boletins Informativos e Artigos produzidos pelo Grupo Técnico 
Estadual encontrados no site do PIM www.pim.saude.rs.gov.br  



  

Quatro eventos foram promovidos durante a SEMANA ESTADUAL DO BEBÊ: Em 23 e 24 
de novembro de 2011, ocorreu o VIII Seminário Internacional da Primeira Infância e I 
Encontro Estadual de Visitadores Domiciliares, no Centro de Eventos da PUC/RS, em 
Porto Alegre, cujo tema  “Visitação Domiciliar: compartilhando vivências”. Na 
oportunidade, palestrantes nacionais e internacionais - considerados referência no 
assunto - abordaram questões como investimento, pesquisas e experiências exitosas na 
área, contando com a presença de palestrantes estudiosos das áreas da neurociência, 
psicanálise, educação, saúde entre outros. O evento contou com a participação de 1.700 
pessoas.  
Durante o Seminário outra Iniciativa voltada à valorização das boas práticas de 
Visitadores do PIM e Equipes do ESF/ EACS foi entregue o “Prêmio Salvador Célia”, 
iniciativa que contou com o apoio das Secretarias de Estado da Educação, Cultura, 
Trabalho e Desenvolvimento Social, de Políticas para as Mulheres, Justiça e Direitos 
Humanos/ FADERS, SINDIHOSPA e Família Salvador Célia. 
No dia 20 de novembro foi realizado o Dia do Bebê no Parque, que contou com a 
presença de 4.000 pessoas, culminando com a Passeata dos Bebês ao redor do espelho 
d’água na Redenção. Durante a Semana aconteceu a “Mostra Fotográfica RS: Crianças 
Gestos e Sonhos”, promovida pelo Gabinete da 1ª Dama do Estado. Projeto Cultural que 
visou retratar os diferentes contextos sociais e culturais das famílias atendidas pelo 
Primeira Infância Melhor, revelando as maneiras como elas se organizam para dar espaço 
ao brincar e os esforços do Governo do Estado e dos Municípios para promover 
ambientes facilitadores que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças. 

Outras realizações  



  

O PIM Diversidade atende famílias indígenas e quilombolas promovendo a revitalização 
de suas culturas e valorizando as experiências nas suas comunidades, necessitando 
adaptações da metodologia do PIM para o êxito dessas ações. Atividades realizadas em 
2011: Ações do Projeto Diversidade Capacitação Permanente sobre temas vinculados ao 
desenvolvimento integral na primeira infância para comunidades quilombolas e indígenas 
atendidas pelo PIM. Avaliação, adequação e elaboração de atividades dos Guias da 
Família e da Gestante, para inclusão de conteúdos culturais característicos dessas 
comunidades. Elaboração de uma apostila com as atividades lúdicas e orientações para o 
Visitador do PIM, incorporadas à metodologia do PIM. Preceptoria e residência Integrada 
da Escola de Saúde Pública no PIM com foco na questão indígena com imersão de 60 
dias. Em 2011 o PIM estava presente em 7 municípios com comunidades indígenas das 
etnias kaigang e Guarani (Água Santa, Muliterno, Iraí, Liberato Salzano, Engenho Velho, 
Redentora e São Miguel das Missões), e 4 com comunidade quilombola (Bagé, Colorado, 
Arroio do Tigre e Santana da Boa Vista).  

O PIM junto ao Projeto Rede Cegonha têm como objetivo: fomentar a implementação de 
um novo modelo de atenção à saúde da mulher e saúde da criança com foco na atenção 
ao parto e ao nascimento e no desenvolvimento infantil de zero aos 36 meses; organizar 
uma Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil que garanta acesso, acolhimento e 
resolutividade; e reduzir a mortalidade materna e infantil, com ênfase no componente 
neonatal.  
O PIM participa sistematicamente das reuniões onde são discutidas e desenvolvidas 
ações para a redução do óbito materno e infantil. O PIM tem monitorado, através de seu 
Banco de Dados, informações fornecidas pelo Núcleo de Informações em Saúde com o 
objetivo de cruzamento de dados e análise das investigações dos óbitos infantis. Também 
auxilia na captação precoce de gestantes, principalmente as de risco, com a finalidade de 
encaminhamento para a rede e realização de Pré-Natal. O Visitador realiza um trabalho 
de acompanhamento e apoio à gestante durante esse período, no sentido de realizar um 
bom e eficiente pré-natal. Em 2011, foram atendidas pelo PIM, em torno de 7.142 
gestantes. 



  

O PIM, pelo seu caráter intersetorial, objetiva destacar as estratégias de fortalecimento e 
de articulação das redes de serviço. Deste modo redimensiona-se e amplia-se o conceito 
de saúde como promotores de sujeitos saudáveis e felizes; como um dos possíveis 
redutores de investimentos no SUS; como uma forma de otimizar os recursos já 
existentes no próprio sistema. É com este entendimento que a gestão estadual definiu o 
Primeira Infância Melhor (PIM) como um dos Projetos Estratégicos de Governo 
2011/2014, juntamente com o Rede Cegonha, unindo-se também ao RS na Paz e ao RS 
Mais Igual para compor a agenda de ações prioritárias para todas as regiões gaúchas no 
fortalecimento da Atenção Básica e da Integralidade das ações. 
Neste entendimento, o Departamento de Ações em Saúde – DAS/SES para alcançar 
resultados mais expressivos na área da saúde, passou pela construção de mudanças do 
processo de trabalho, inserindo o PIM na proposta  de  georreferenciamento como 
estratégia para ampliar a capilaridade das Políticas, dando continuidade ao apoio matricial 
às Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e o apoio institucional aos municípios. 

O PIM é o representante da Secretaria Estadual da Saúde em alguns Conselhos: no 
CEDICA (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente) e no CEAS 
(Conselho Estadual da Assistência Social), com atuações sistemática nas análises e 
encaminhamentos de políticas para a primeira infância e implantação do SUAS. 
Atualmente compondo representações nas comissões da FASE/FPE/SUSEPE de 
Medidas Sócio educativas e de Proteção e na de Políticas Públicas  analisando projetos 
de desenvolvimento social, e na de apoio aos Conselhos Municipais. 

O PIM faz parte da Rede Nacional Primeira Infância, que é formada por 94 organizações 
da sociedade civil, do governo, do setor privado, de outras redes e de organizações 
multilaterais que atuam na promoção da primeira infância. A rede tem o objetivo de 
contribuir para a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de uma política 
nacional para a primeira infância no Brasil para com isso transformar o cuidado com essa 
faixa da população em política pública permanente, desvinculada de políticas pontuais de 
governo. Em dezembro de 2011 inicia-se a implementação do Plano Estadual da Primeira 
Infância no RS. 



  

Outros Projetos estão em fase de final de execução: Pesquisadores do Núcleo de 
Estudos da Violência - NEV da Universidade de São Paulo – USP, deram início ao pré-
piloto do “Projeto Infância Saudável”. O Público-alvo são gestantes adolescentes, na faixa 
etária dos 15 aos 19 anos e seus filhos até os dois anos de idade. O Projeto tem como 
objetivo orientar e fortalecer o acesso a direitos e a prevenção da violência na relação 
mãe/bebê, além de buscar impacto relevante na redução da mortalidade materno/infantil, 
entre outros. Entre 2010 e 2011 o PIM executou o Projeto Bebelendo, em parceria com a 
UNESCO, que visa uma intervenção precoce em leitura. Suas ações envolvem gestantes, 
bebês (0-3 anos de idade), pais, cuidadores, profissionais de saúde, da educação e da 
cultura, em espaços de leitura na comunidade e nas próprias residências das famílias. 

 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos 
do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado 
alcançado durante o 

triênio 

Durante este triênio podemos destacar que o PIM foi escolhido pela gestão estadual como um dos 
Projetos Estratégicos de Governo. Em 2011, mais especificamente,  em consonância com a política 
nacional de atenção à saúde materno infantil, o Primeira Infância Melhor vincula-se à proposta da  
Estratégia Rede Cegonha, integrando os projetos prioritários de governo na área da saúde voltados 
ao fortalecimento da Atenção Básica, além do envolvimento efetivo junto a outros projetos como o 
Projetos RS na Paz e o RS Mais Igual.  
O Fortalecimento da Atenção Básica vinculado a Estratégia Rede Cegonha –  
A Rede Cegonha é uma estratégia fundamentada nos princípios da humanização e assistência, 
composta por um conjunto de medidas, ações e cuidados que garantem às mulheres, recém-nascidos 
e crianças de até 2 anos o direito ao acesso, ao acolhimento e à melhoria da qualidade dos serviços 
de saúde, com vistas ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. O fortalecimento da Atenção 
Básica a partir da articulação com a Rede Cegonha torna-se um recorte em destaque nas ações do 
PIM, por sua atuação direta nos territórios e famílias, reconhecendo os sujeitos em sua singularidade, 
complexidade, integralidade e na sua inserção sócio-cultural, na busca pela promoção de sua saúde, 
através da prevenção e da redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas 
possibilidades de viver de modo saudável – o que corresponde às diretrizes deste nível de atenção. O 
desenvolvimento deste trabalho deve estar articulado às ações das diferentes políticas locais, 
integrando ainda, ações transversais com os programas de governo RS + IGUAL e RS NA PAZ. 
Nesse contexto, o PIM passou a fazer parte do Departamento de Ações em Saúde/SES, integrando o 
processo de construção e fortalecimento das Linhas de Cuidado, promovendo a regionalização e 
ampliação dos serviços e representando uma das referências locais, em territórios, para acolhimento 
dos usuários, contribuindo para o início da construção de uma saúde integral a todos. 



  

Neste entendimento, o Departamento de Ações em Saúde – DAS/SES para alcançar resultados mais 
expressivos na área da saúde, passou pela construção de mudanças do processo de trabalho, 
inserindo o PIM na proposta  de  georreferenciamento como estratégia para ampliar a capilaridade 
das Políticas, dando continuidade ao apoio matricial às Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e 
o apoio institucional aos municípios. Mesmo não atingindo a meta, o PIM comemora sucesso, pois, de 
janeiro de 2009 a dezembro de 2011 o Programa registrou o atendimento a quase 60 mil famílias com 
crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade social. A meta prevista era aumentar em 25% 
o nº de municípios com PIM implantado e ampliar em 61% o nº de visitadores habilitados pela 
CIB, os valores alcançados foram de 17,5% no número de município e 37,6% no número de 
visitadores. Este nº representa o alcance do benefício a 90 mil crianças nesta faixa etária (819.944), 
ou seja, 10,97% da população infantil de 0 a 6 anos no Estado. Se considerarmos ainda que, 63% das 
famílias com crianças de 0 até 6 anos no Estado do RS vivem com até 1 salário mínimo per capita, 
que, 40,7% não possuem condições adequadas de saneamento e que, 78,7% não tem acesso a 
educação formal (creche), conforme Síntese de Indicadores Sociais IBGE 2008 (tabela 6.2, 6.4, 6.19), 
podemos ponderar que, em média o RS, possui um contingente de 60% de vulnerabilidade não 
expressa somente na renda mas também em outras faltas sobre a população total de Nascidos Vivos 
de 0 a 6 anos. 
Podemos considerar, então, que o atendimento do PIM torna-se bastante expressivo dentro do 
contexto social da população infantil vulnerável. Leva-se em consideração que o PIM utiliza em sua 
metodologia uma série de critérios para seleção da área a ser implantada para atendimento das 
gestantes e crianças de zero até seis anos de idade, tais como: 

1. Famílias com baixa renda per capita; 
2. Alta taxa de mortalidade infantil e materna;  
3. Difícil acesso, rural e/ou urbana,  
4. Famílias inscritas no Programa Bolsa Família – perfil saúde (cruzamento),  
5. Altos índices de violência,  
6. Comunidades tradicionais (indígenas e quilombolas),  
7. Baixa cobertura de Educação Infantil  
8. Precária ou inexistência de serviços e/ou programas para atendimento às famílias.  

Os últimos 3 anos também foram marcados pelo fortalecimento das redes locais através de uma 
maior integração dos serviços oferecidos, tanto nos municípios como no Estado, bem como pelo 
interesse de outros Estados e até mesmo países, em replicar esta experiência, por ser considerada 



  

uma política pública exitosa e de baixo custo, foi convidado a se apresentar em países como Estados 
Unidos, México, Uruguai, Canadá, França, Turquia e Hungria e passou a ser de interesse de outras 
instituições internacionais. Apresentou-se nestes últimos dois anos no Chile, Cuba, Republica 
Dominicana, Costa Rica e Paraguai. O PIM também foi convidado pelo Escritório do UNICEF da 
América Latina a apresentar-se na Nicarágua para os diretores de programas de atenção integral para 
a primeira infância de oito países (Colômbia, Equador, Guatemala, México, Nicarágua, El Salvador e 
Costa Rica). O Objetivo foi socializar os resultados que foram objeto de estudo pelo UNICEF (Brasil, 
Ecuador, Colombia, Guatemala y México) para identificar os alcances e as limitações destes modelos 
de atenção educativa, como também, para identificar como tem sido os elementos e processos que 
tem permitido que este modelo obtenha resultados em diferentes contextos. Ainda em 2011 foi 
constante as visitas, pedidos e parcerias com intuito de estabelecer relações com o Governo do RS 
para identificar, sistematizar e utilizar conhecimentos e práticas que pudessem ser aplicados em 
outros projeto do Governo Federal, entre eles, apresentações para Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República, Mistério da Saúde, Subsecretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República e Ministério da Educação. Meados do ano o PIM iniciou a sua 
replicabilidade para o município de Munhoz de Melo no Paraná e inicia tratativa para replicabilidade 
no Estado do Amazonas. 

 

 

Indicadores Pactuados: 

RS 12 - Proporção de menores de três anos de idade acompanhados pelo programa Primeira Infância Melhor 

Objetivo do indicador: o indicador sugerido é utilizado para monitorar e avaliar a crescente abrangência do atendimento às 
crianças entre zero e três anos de idade; incentivar a atenção da gestão municipal e estadual a essa faixa etária; analisar a situação da 
atualização dos cadastros da população infantil e contribuir para o planejamento de ações conjuntas com outros programas da Atenção 
Básica. 

A meta pactuada para o ano de 2011 foi 5,0% de cobertura de atendimento crianças de 0 até 3 anos. Entretanto, atingiu-se no 
ano de 2011, 4,76%, ou seja, 95,02% da meta prevista. Apesar de considerar um bom resultado pondera-se que a meta não foi 
alcançada em razão dos desafios comumente enfrentados pelos gestores municipais para a contratação de Visitadores. Mesmo não 
atingindo a totalidade da meta programada, o PIM registrou, de dezembro de 2010 a dezembro de 2011, atendimento de 60 mil famílias 



  

e 7 mil gestantes, beneficiando o desenvolvimento integral de 90 mil crianças de 0 até 6 anos através do atendimento domiciliar de 
2.382 visitadores em 255 municípios do Estado do RS que possuem esta Política implantada. 

 

Lembramos que este o percentual de 4,76% é computado a partir da População Total de Crianças do RS nesta faixa etária, mas, 
devemos considerar que o PIM utiliza em sua metodologia uma série de critérios para seleção da área a ser implantada no município 
para atendimento das gestantes e crianças de zero até seis anos de idade, como: Famílias com baixa renda per capita; Alta taxa de 
mortalidade infantil e materna; Famílias morando em áreas de difícil acesso, rural ou urbana, Famílias inscritas no Programa Bolsa 
Família - PBF (cruzamento), Altos índices de violência, Comunidades tradicionais (indígenas ou quilombolas), Altos índices de 
drogadição; Baixa cobertura de Educação Infantil, Precária ou inexistência de serviços e/ou programas para atendimento às famílias. 
Podemos considerar, então, que o atendimento do PIM torna-se bastante expressivo dentro do contexto social da população infantil 
vulnerável. 

 
 

6.11. Política Estadual de Saúde do Adolescente e do Jovem 

Objetivos (PES): 
1 - Promover a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens, de 10 a 24 anos, considerando as questões de gênero, orientação 
sexual, raça/etnia, o meio familiar, às condições de vida, a escolaridade e ao trabalho, visando à promoção à saúde, à prevenção de 
agravos e à redução da morbimortalidade, tendo três eixos centrais: crescimento e desenvolvimento saudáveis, saúde sexual e 
reprodutiva, e redução da morbimortalidade por causas externas. 

RS12. Proporção de menores de três anos de idade 

acompanhados pelo programa Primeira Infância 
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RS12 - Proporção de menores de três anos de idade 
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Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Sensibilizar e capacitar profissionais de saúde de 
100% das Coordenadorias Regionais de Saúde 
para Atenção Integral à Saúde de Adolescentes * 

Realização de cursos de sensibilização e qualificação dos profissionais de 
saúde das Unidades Básicas e da Estratégia de Saúde da Família para o 
acolhimento de adolescentes, suas demandas e necessidades específicas, 
facilitando o vínculo com a equipe e ampliando o acesso aos serviços.   

* Considerações: serão priorizados municípios-
sede de CRSs; municípios que contam com SPE, 
PSE, PPV, CEREST, Unidades da FASE, ou 
serviços de saúde com ações sistemáticas voltadas 
a adolescentes; municípios com mais de 50.000 
habitantes e com percentual de gravidez na 
adolescência superior a média estadual; municípios 
prioritários para ação de redução da mortalidade 
infantil; municípios prioritários para redução da 
mortalidade  materna em adolescentes; municípios 
com mais de 50.000 habitantes e elevada 
mortalidade por causas externas em adolescentes. 

Foram realizados 3 cursos em 2011, atingindo municípios de todas as 
Macrorregiões, totalizando 223 profissionais de 95 municípios: 
1.na 3ª CRS, com a participação de 38 profissionais de 11 municípios desta CRS; 
2.em Porto Alegre, com a participação de 108 profissionais de 55 municípios de 13 
Coordenadorias Regionais de Saúde; 
3.na 19ª CRS, com a participação de 77 profissionais de 29 municípios de 3 
Coordenadorias Regionais de Saúde. 
Realização em parceria com a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo – 
FASE, do Seminário Regional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes - 
Fortalecendo a Rede: Políticas de Saúde e Medidas Socioeducativa em Novo 
Hamburgo, com o propósito de sensibilizar os diversos atores da rede de 
atendimento, para o fortalecimento de ações de saúde, bem como desencadear o 
processo de implantação e implementação da atenção integral à saúde de 
adolescentes em conflito com a lei, na regional de Novo Hamburgo, que sedia as 
unidades socioeducativas de internação provisória, internação e semiliberdade.  

Sensibilizar e capacitar 100% dos municípios sede 
das Coordenadorias Regionais de Saúde. 

 94,73% 

Sensibilizar e capacitar 100% dos municípios com 
mais de 50.000 habitantes e índice de gestação na 
adolescência superior a 17,8%. 

 89,47% 

Sensibilizar e capacitar 100% dos municípios 
prioritários para a redução da mortalidade infantil. 

 87,5% 

Sensibilizar e capacitar 100% dos municípios do 
PPV. 

 
 96,1% 

 



  

Sensibilizar e capacitar 100% dos municípios com 
Estratégia de Saúde da Família e Núcleo de Apoio 
às equipes de saúde da família. 

  
81,25% 

 

Implantar a Política Estadual de Atenção Integral à 
Saúde de Adolescentes e Jovens e o Plano 
Estadual de Ações em 100% das Coordenadorias 
Regionais de Saúde para Atenção Integral à Saúde 
de Adolescentes e Jovens. 

 100% 

Mapear 100% dos serviços de atenção aos 
adolescentes e jovens vítimas de violência sexual 
nos municípios. 

A SES integra o Programa Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à 
Violência Sexual Infanto-Juvenil no Território Brasileiro – PAIR. Uma das etapas do 
Programa é a realização de diagnóstico rápido participativo, que tem como 
objetivo mapear o fenômeno da violência nos municípios e os serviços da rede de 
proteção. Os municípios que integram o Programa são sete: Porto Alegre, 
Uruguaiana, São Borja, Santana do Livramento, Jaguarão, Chuí e Barra do 
Quaraí.  

Implementar a Caderneta de Saúde de 
Adolescentes em 100% dos municípios sede de 
CRSs, municípios do SPE, do PSE, do PPV, com 
NASF, e municípios com mais de 50.000 habitantes 
tendo o percentual de gestação na adolescência 
superior a 17,8%; municípios prioritários para a 
redução a mortalidade infantil. 

 73,37% dos municípios prioritários foram atingidos em cursos 
53,25% dos municípios prioritários enviaram Plano de Implantação e 
receberam Cadernetas de Saúde de Adolescentes 

Identificar 100% dos municípios prioritários, de 
acordo com dados epidemiológicos sobre gravidez 
na adolescência, DST/AIDS e mortalidade materna 
e neonatal e fetal. 

 100% 

Reduzir o coeficiente de gestação na adolescência 
(11 a 19 anos) de 29 para 23 por mil. 

Os indicadores relacionados a adolescência fornecidos pelo NIS/DAS/SES e 
monitorados pela Seção de Saúde da Criança e do Adolescente (SSCA) referem-
se à idade de mães adolescentes de 10 a 19 anos, e não de 11 a 19 anos, como 
consta no PES. 
O coeficiente de gestação por mil mulheres na faixa etária de 10 a 19 anos tem 
apresentado tendência de queda  após o ano 2000, quando era de 38,6. Em 2004 
foi de 29,1, em 2008 foi de 27,3, em 2009 foi de 26,4 e em 2010 foi de 25,48. Os 
dados de 2011 ainda não estão disponíveis. 



  

Outras realizações 

1. A Caderneta de Saúde de Adolescentes foi distribuida para as Macrorregiões, 
totalizando 91.000 cadernetas enviadas em 2011: 
METROPOLITANA: 4 MUNICÍPIOS – 9.500 cadernetas 
SERRA: 6 MUNICÍPIOS – 4.720 cadernetas 
VALES: 8 MUNICÍPIOS – 10.600 cadernetas 
NORTE: 30 MUNICÍPIOS – 26.560 cadernetas 
MISSIONEIRA: 11 MUNICÍPIOS – 13.270 cadernetas 
SUL: 14 MUNICÍPIOS – 26.350 cadernetas 
2.Elaboração de material educativo – kit “Curta a Adolescência com Saúde”, 
10.000 exemplares, uma faixa e um bunner, confeccionados com recurso federal 
(portaria 3147/09 – estabelece recursos financeiros para a implantação da 
caderneta de saúde de adolescentes) 
3.Ações transversais:Seminário SPE, atividades alusivas a Semana de 
Enfrentamento a Violência Sexual de crianças e adolescentes, representação no 
GGE/GTI-E (SPE e PSE),representação no GEIE PAIR – Programa de 
Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes,cogestão  com a FASE do GT POE – Plano Operativo Estadual – 
Saúde Integral de adolescentes em conflito com a lei – privados de 
liberdade,participação no grupo de trabalho para elaboração do Programa de 
Humanização e de Atenção Integral à Saúde de Crianças e Adolescentes que 
vivem e circulam em espaços prisionais (Susepe) 

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Dando início ao processo de discussão e construção da Política Estadual de 
Atenção Integral à Saúde de Adolescentes, a Seção de Saúde da Criança e do 
Adolescente apresentou, em janeiro de 2009, a proposta do Ministério da Saúde 
ao Departamento de Ações em Saúde e passou a coordenar reuniões semanais 
com representantes dos diversos setores do Departamento (Estratégia Saúde da 
Família – ESF, Saúde da Mulher, DST/AIDS, Saúde Bucal, Saúde Mental, 
Monitoramento e Avaliação, Política de Alimentação e Nutrição – PAN, Programa 
de Prevenção da Violência – PPV, dentre outros), constituindo um grupo de 
trabalho para a elaboração da Política Estadual. Ao mesmo tempo, para mapear a 
capacidade instalada e as ações já existentes nos diversos municípios do Estado, 



  

bem como incentivar a participação das Regionais, solicitou-se informações e 
sugestões às 19 Coordenadorias Regionais de Saúde – CRSs. Para o 
aprimoramento e integração das ações, houve integração com outros setores da 
SES, como o Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial – DAHA, 
com o Centro Estadual de Vigilância Sanitária – CEVS e com as Coordenadorias 
Regionais de Saúde – CRSs, bem como articulação com as demais Instituições 
do Estado, dentre elas, a Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social, a 
Secretaria da Educação, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CEDICA, o Conselho Estadual da Saúde – CES, o Conselho 
Estadual da Assistência Social e demais órgãos afins. 

O grupo de trabalho realizou o levantamento de alguns dados epidemiológicos 
preliminares, a fim de evidenciar a análise de situação, especialmente quanto às 
condições de saúde do público-alvo da Política.  

Após várias reuniões e comunicações via e-mail com as demais Seções do 
Departamento de Ações em Saúde, o grupo finalizou a elaboração de um texto-
base, contemplando os elementos considerados essenciais para formulação da 
Política Estadual de Atenção à Saúde Integral de Adolescentes, que foi 
apresentado e debatido em Seminário de Sensibilização com representantes das 
Coordenadorias Regionais de Saúde e profissionais de saúde dos municípios-
sede de Regionais.  

Após, realizamos Seminário de Apresentação e Discussão da Política de Atenção 
Integral à Saúde de Adolescentes, em setembro, para representantes de 
organizações governamentais e não governamentais, Conselhos Profissionais, 
Conselhos de Políticas, Universidades. Desde então têm sido realizadas Oficinas 
e Seminários para técnicos de CRSs e dos municípios. 

Apresentação da PEAISA na  Secretaria Técnica - SETEC e Aprovação na 
Comissão Intergestores Bipartite – CIB – Resolução nº 368/09 – CIB/RS. 

Apresentação e Aprovação da PEAISA no Conselho Estadual de Saúde – CES – 
Resolução CES/RS 02/2010. 

Apresentação da PEAISA no CEDICA. 

Inclusão da PEAISA no Plano Estadual de Saúde. 



  

Proposição de Plano Municipal de Implantação da Caderneta de Saúde de 
Adolescentes e de sistema de informações para monitoramento da distribuição 
das cadernetas. 

Envio de Cadernetas de Saúde de Adolescentes, através das CRSs, aos 
municípios com profissionais capacitados que enviaram Plano Municipal de 
Implantação. 
As ações de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes estão sendo implantadas 
gradativamente, articuladas com as Políticas já existentes e executadas pela SES, 
visto que nos Municípios estão inseridas na Atenção Básica. Todos os municípios 
são convidados a participar das atividades, através das CRSs. Permanece a 
necessidade de se intensificar  a sensibilização de gestores estaduais e 
municipais, ampliando as formações e educação continuada na Atenção Básica; 
consolidar a intrasetorialidade e intersetorialidade; criar mecanismos e 
instrumentos que possibilitem aprimorar o monitoramento e a avaliação de ações, 
para que possamos dimensionar o impacto e as mudanças verificadas após o 
início deste trabalho (avaliação de indicadores curto, médio e longo prazos). No 
entanto, avaliamos que houve grande incremento no interesse e participação dos 
profissionais de saúde, bem como na integração intra (PSE, SPE, Atenção Básica, 
Rede Cegonha, grupos georreferenciados) e intersetorial (SJDH, SSP/SUSEPE, 
SEduc), o que tem possibilitado dar visibilidade às questões relacionadas à saúde 
de adolescentes,   ampliar o acesso e qualificar a atenção a adolescentes no 
Estado. 

Ao final de 2009, tivemos 153 municípios participantes em capacitações, com 
480 profissionais qualificados. Número de municípios que enviaram seus 
Planos Municipais de Implantação e receberam cadernetas: 7777..  Número de 
Cadernetas enviadas: 105.117 masc. e 108.228 fem. 
Ao final de 2011, temos 236 municípios participantes em cursos e 655 
profissionais qualificados. Número de municípios que enviaram Planos de 
Implantação da Caderneta de Saúde de Adolescentes: 148. Número total de 
Cadernetas de Saúde de Adolescentes enviadas aos 148 Municípios no período 
2009 - 2011: 149.642 masculinas e 152.553 femininas. 
Se considerarmos que há apenas 3 anos não havia diretrizes federais e estaduais 
que orientassem as ações específicas de promoção de saúde voltadas ao 



  

adolescente, constatamos que neste curto período de tempo já pudemos 
desenvolver um rol de ações consistentes visando a formulação, discussão, 
sensibilização, formação, pactuação e implantação da Política Estadual de 
Atenção Integral à Saúde de Adolescentes, com ênfase na articulação e 
integração com as diversas Políticas existentes e no âmbito dos grupos 
georreferenciados, bem como outras Secretarias de Estado. 

6.12. Política Estadual de Saúde da Mulher 

Objetivos (PES): 
1 - Promover a saúde das mulheres gaúchas, mediante garantia do acesso aos serviços de promoção, prevenção, assistência e 
recuperação da saúde; 
2 - Planejar, capacitar e apoiar técnica e financeiramente os municípios para a organização, ampliação e qualificação da rede de 
atenção básica na saúde da mulher; 
3 - Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Rio Grande do Sul, especialmente por causas evitáveis, em todos 
os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais; 
4 - Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde. 
 
 
Controle do Câncer de Colo Uterino e Mama 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Capacitar 100% das Coordenadorias Regionais de 
Saúde e serviços credenciados para a implantação 
do SISMAMA. 

Promovida reunião sobre descentralização do SISCOLO e SISMAMA com 
coordenações das seções de saúde da mulher de todas as CRSs. Não foram 
realizadas capacitações por dificuldade de recursos humanos e de software em 
todas as coordenadorias, bem como às mudanças de sistemas ocorridas no último 
ano. 

Descentralizar o SISMAMA e SISCOLO para as 19 
Coordenadorias Regionais de Saúde. 

 25% das CRS com SISCOLO, demais em andamento e SISMAMA programado 
para 2012.  



  

Capacitar, monitorar e avaliar os serviços que 
utilizam os sistemas de informação SISCOLO e 
SISMAMA das 19 CRS. 

 Processo iniciado para o SISMAMA no final de 2011 e em andamento. Mantido 
termo de cooperação com Equipe de acompanhamento de patologia cervical do 
HCPA para SISCOLO. 

Qualificar a alimentação do SISCOLO através do 
cruzamento mensal da informação sobre o número 
de exames citopatológicos de colo uterino com o 
número destes procedimentos informados no 
SIA/SUS – Sistema de Informações Ambulatoriais. 

 Processo iniciado no final de 2011 por falta de RH. 

Qualificação e alimentação dos dados do 
SISCOLO. 

 Processo iniciado no final de 2011 por falta de RH, em andamento. Já recuperada 
a maior parte do banco de dados que compunha menos exames do que os 
efetivamente realizados em 2011. 

Participar de 100% das certificações de qualidade 
dos serviços radiológicos em câncer de mama. 

 Mantida a estratégia do CEVS de qualificação dos mamógrafos do estado, com 
acompanhamento de todo o processo junto à seção de saúde da mulher no Grupo 
de Trabalho da Mama, mensalmente.  

Aprimoramento dos técnicos e médicos 
radiologistas que realizam a mamografia no Estado. 

Encaminhado edital de licitação de empresa para a capacitação dos técnicos em 
radiologia e médicos radiologistas que realizam mamografia no Rio Grande do Sul; 

Criar 05 Centros de Referência Macrorregional em 
Saúde da Mulher no Estado, com ênfase em 
diagnóstico e tratamento de câncer de mama. 

 Criado o Centro de Referência de Bagé (2009), realizada a visita técnica e apoio 
logístico ao Serviço de Referência à Saúde da Mulher de Santa Cruz em 2012; 
encaminhado para 2012.  

Implantar 02 Centros de Referência 
Macrorregionais em Saúde da Mulher no Estado 
(Torres e Uruguaiana) e monitoramento do centro já 
existente em Bagé. 

Realizado o encaminhamento da meta para o ano de 2012 em virtude da 
necessidade de acesso ao sistema de convênio do governo federal para projetos 
com estas características; 

Desenvolver um estudo epidemiológico para 
monitoramento e avaliação em câncer de mama. 

 Realizado junto ao Grupo de Trabalho da Mama na SES/RS, determinando a 
mudança no rastreamento do câncer de mama no estado com início precoce (40 
anos de idade), manter estratégia para 2012. 



  

Atingir a razão de 0,30 exames citopatológicos de 
colo uterino realizados na população feminina de 
25 a 59 anos. 

Aumentado à cobertura de exames citopatológicos de colo uterino da razão de 
0,18 para 0,21; iniciada a organização de grupo de trabalho no combate ao câncer 
de colo para traçar estratégias de garantia de acesso ao citopatológico de colo 
uterino.  

Realizar 100% de biópsias nas pacientes com 
lesão de alto-grau. 

Meta atingida, quando observamos os registros do DATASUS; porém sem a 
devida alimentação do SISCOLO modelo seguimento. 

Monitoramento e avaliação das biópsias em 
pacientes com lesão de alto-grau nos municípios. 

Monitoramento realizado pelos municípios sem a utilização do SISCOLO para 
tanto, dificultando a visibilidade dos registros. 

Realizar o Controle de Qualidade em 100% dos 
serviços credenciados pelo SUS para realização de 
cito/anatomopatológico de colo uterino e 
colposcopia, conforme Norma Técnica/INCA/MS, 
no mês subseqüente a realização dos exames. 

 Com ingresso de RH e aquisição de computadores, processo em andamento.  

Outras realizações 

- Ampliação da Equipe da Saúde da Mulher no final de 2011. 
-Estudo referente à implantação de Rede Cegonha, adotando o nome no Estado 
de Rede Chimarrão.  
- Acompanhamento da Implantação da rede. 
- Criação do Grupo condutor Estadual da Rede Cegonha 
- Resolução de habilitação à rede cegonha/chimarrão 
- Estudo para ambulatórios de Gestantes de Alto Risco (GAR) nas regionais e 
fluxo de atenção. 
- Desenvolvimento de material educativo para avaliação de GAR 
- Implementação de orientação técnica para acompanhamento do colo e mama. 
- Criação de GTs das áreas principais da saúde da mulher 
- Encontro estadual da saúde da mulher-março  
- Encontro de redes   

 
 
 

  Avaliação 



  

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

A promoção da saúde das mulheres gaúchas está em implementação. Ações de 
fortalecimento da Atenção básica estão realizando a garantia do acesso aos 
serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde. O 
planejamento das ações de fortalecimento está ocorrendo de forma sistemática 
bem como a capacitação de profissionais e a regionais e apoio técnico as 
regionais e municípios. Ações voltadas à promoção de saúde contribuíram para a 
redução da mortalidade feminina no Rio Grande do Sul, especialmente morte 
materna. O Compromisso e apoio as regionais e municípios propiciou a ampliação, 
qualificação e humanização a atenção integral à saúde da mulher no Sistema 
Único de Saúde. A potencialidade dada à execução da rede cegonha trouxe a 
experiência de implantação de redes no Estado. 

 
 
Programa de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal 
 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Investigar 75% dos óbitos de mulheres em idade 
fértil no Estado. 

 Meta ultrapassada, 88,14% de casos investigados. 

Acompanhamento das informações de investigação 
de óbitos de mulheres em idade fértil e maternos. 

 Responsabilização de profissionais a nível central e acompanhamento 
descentralizado nas regionais e municípios 
Comitê Estadual de Mortalidade Materna e Mulheres em Idade Fértil. Participação 
no Comitê Estadual materno-infantil e composição do gabinete de situação para 
controle de crise em óbitos materno-infantil. Apoio as regionais na execução do 
trabalho local. 

Investigação de 95% dos óbitos maternos no 
Estado. 

 Responsabilização de profissionais a nível central e acompanhamento 
descentralizado nas regionais e municípios. Chegando a 90% de casos 
investigados, sendo esta pequena defasagem em relação à meta facilmente 
revertida com identificação de casos em tempo oportuno e apoio loco regional 
para investigação. 

Atingir 72% de nascidos vivos de mães com 7 ou 
mais consultas de pré-natal. 

 Alcançado 70,8% na análise de cobertura SUS, próximo a meta. Reconhecendo a 
participação da medicina suplementar e visando com a implantação da rede 



  

cegonha a mudança de modelo assistência, qualitativo. 
Incentivo loco regional para PN preparação para retomada do cadastro de pré-
natal em virtude da contribuição deste no alcance das metas programadas. 

Instituir documentos técnicos/protocolos estaduais 
de atenção ao pré-natal de baixo e alto risco, e 
qualificação dos serviços de atendimento (Implantar 
documentos técnicos/protocolos estaduais de 
atenção ao pré-natal de baixo e alto risco) 

 Material confeccionado em processo de produção e captação de recurso 

Outras realizações 

Estudo regional para implantação da Rede Cegonha / Rede Chimarrão 
Construção coletiva da linha de cuidado do ciclo gravídico – puerperal  
Estudo de viabilidade do AGAR 
Construção do protocolo fundamental ao pré-natal com patacão e incentivo do 
estado a maior número de consultas  
Trabalho conjunto com Secretaria \Estadual  das Mulheres e movimentos sociais. 

 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Conjunto de metas dependentes do fortalecimento e implemento da Atenção 
Básica, principalmente materno-infantil. A ação conjunta do DAS no estudo de 
implantação da rede cegonha contribuiu para as metas alcançadas assim como a 
organização interna da seção saúde da mulher. Este processo contribuiu para 
análise crítica e experiência para trabalho em redes. 
Houve efetivo fortalecimento da Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
(PAISM) evidenciadas nas ações técnico-políticas desenvolvidas junto aos 
municípios, sociedade civil, universidades e entidades científicas,  

 
 
Programa de Prevenção da Violência Contra a Mulher 
 

Meta PES (2009-2011) 
RAG 2011 

Realizações 2011 

Organizar rede de atendimento às mulheres em 
situação de violência doméstica e sexual em 20 
municípios prioritários. 

Trabalho em conjunto com PPV- RS na PAZ e Secretaria da Mulher 



  

Outras realizações 
 Participação no GT de combate à violência às mulheres. 
Estudo  para confecção da linha de cuidado de combate a violência às mulheres. 

 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Aprimoramento de ações para o alcance dos objetivos  

 
 
 
 
 
 
 
Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva 
 

Meta PES (2009-2011) 
RAG 2011 

Realizações 2011 

Realizar reuniões quinzenais com a Coordenação 
da Secretaria Estadual de Educação, com o 
objetivo de promover saúde e prevenção nas 
escolas; 

 Trabalho desenvolvido pela equipe de atenção à saúde do adolescente, ABS-ESF, 
DST/Hiv-Aids. 
 

Participar de reuniões quinzenais e capacitações 
com o Grupo Gestor Estadual da Saúde e 
Prevenção na Escola (SPE). 

 A efetivação está proposta para 2012 

Distribuir para 100% dos municípios os métodos 
contraceptivos enviados pelo Ministério da Saúde. 

O quantitativo recebido pelo MS foi repassado aos municípios com apoio da 
política de assistência farmacêutica para correta dispensação 

Monitorar e distribuir para 100% dos municípios os 
métodos contraceptivos enviados pelo Ministério da 
Saúde. 

 Efetivada com apoio aos municípios  



  

Outras realizações 

Discussão do planejamento reprodutivo junto as regionais. Inclusão do 
componente na linha de cuidado do ciclo gravídico. 
Acompanhamento da implantação do projeto de redução do Aborto inseguro no 
Uruguai 

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Processo de incremento do planejamento reprodutivo em ascensão.  

 

Indicadores Pactuados: 

2 - Razão de exames citopatológicos do colo do útero na faixa etária de 25 a 59 anos em relação à população-alvo, no 
Município 

Objetivo do indicador: ampliar a oferta do exame preventivo do câncer do colo do útero visando alcançar uma cobertura de 80% 
da população alvo. 

 

 
 

2 - Razão entre Exames Citopatológicos do Colo do 

Útero na Faixa Etária de 25 a 59 anos e a População 

Alvo em Determinado Local e Ano 
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O resultado atingido foi 0,08. A implementação  parcial das ações previstas no Programa Nacional para o Controle do Câncer do 
Colo do Útero até março de 2011 dificultaram o alcance das metas. A base de dados com alimentação irregular também contribuiu para 
os resultados. 

 

3 - Percentual de seguimento/tratamento informado de mulheres com diagnóstico de lesões intraepiteliais de alto grau 
de colo do útero 

Objetivo do indicador: tratar/seguir as lesões precursoras do câncer do colo do útero no nível ambulatorial. Expressa a 
informação sobre o seguimento das mulheres que, se tratadas, não apresentarão câncer do colo de útero. 

 

 
 
Em virtude da implementação do acompanhamento da patologia cervical ocorreu melhora nas metas sendo necessária melhora do 
seguimento. 
 

 

4 - Razão entre mamografias realizadas nas mulheres de 50 a 69 anos e a população feminina nesta faixa etária 

Objetivo do indicador: ampliar a oferta de mamografia visando alcançar uma cobertura de 60% da população alvo. 

3 - Percentual de Seguimento/Tratamento informado 

de Mulheres com Diagnóstico de Lesões 

Intraepiteliais de Alto Grau do Colo do Útero
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O resultado foi 0,16 em 2011. O número total de mamografias registradas no SISmama  não traduz o número realizado. Até o ano 
de 2011 a alimentação dos sistemas estava a cargo dos prestadores sem monitoramento efetivo do nível Central. Os exames não SUS 
também não estão considerados na informação. 
 
 

6 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil e maternos investigados 

Objetivo do indicador: reduzir a mortalidade materna. 

4 - Razão entre Mamografias Realizadas em Mulheres 

de 50 a 69 Anos e a População Feminina nesta Faixa 
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O resultado foi 88,14. Em parte do ano de 2011 não houve monitoramento direto junto aos municípios da investigação realizada. 
Implementado o acompanhamento estamos nos aproximando da meta. 

 

 

 

6 - Proporção de Óbitos de Mulheres em Idade Fértil 

e Maternos Investigados
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18 - Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal 

Objetivo do indicador: ampliar o acesso à consulta pré-natal; analisar variações geográficas e temporais na cobertura do 
atendimento pré-natal, identificando situações de desigualdades e tendências que demandam ações e estudos específicos. Objetiva 
também contribuir na análise das condições de acesso e qualidade da assistência ao pré-natal em associação com outros indicadores, 
tais como a mortalidade materna e infantil e número de casos de sífilis congênita. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

6.13. Política Estadual de Saúde do Homem 

Objetivos (PES): 
1 - Formular, implantar e implementar a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem, de forma integrada às demais 
políticas existentes, priorizando a atenção primária como porta de entrada de um sistema de saúde universal, integral e equânime. 
 

18 - Proporção de Nascidos Vivos com Mães com 7 

ou mais Consultas de Pré Natal
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Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Realizar seminários regionais de sensibilização -“ 
Saúde do Homem”- enfocando temas como gênero, 
orientação sexual, identidade de gênero e condição 
étnico-racial, para os trabalhadores do SUS, nas 19 
Coordenadorias Regionais de Saúde, até o final 
2011. 

Realizado mês de novembro 2010 na macrorregional de Caxias do Sul atingindo 
oito municípios para implantação Política Saúde do Homem. 
Realizamos durante o ano de 2010/2011,08 encontros de discussões e 
capacitações sobre a Linha de Cuidado da Saúde do Homem com os 
profissionais da SUSEPE – Secretaria de Segurança focando a Saúde do Homem 
Privado de Liberdade,totalizando em torno de 1.500 profissionais.  

Criar uma página no sítio da SES para divulgação 
de dados epidemiológicos sobre a saúde da 
população masculina. 

 Pagina criada com dados de mortalidade 2009 com fonte NIS/SES/RS e 
atualizada anualmente pela mesma fonte. 

Capacitar 10% dos profissionais da rede básica, 
para o correto atendimento à saúde do homem, 
com foco na Estratégia de Saúde da Família, porta 
de entrada do sistema de saúde integral, 
hierarquizado e regionalizado. 

 Realizamos capacitações com os técnicos da SUSEPE/Secretaria de Segurança 
RS sobre a importância da Politica da Saude Integral do Homem e apresentação 
da Linha de cuidado saúde do homem em 2010/2011 

Outras realizações 

Foi elaborada a caderneta de saúde integral do homem para ser distribuído nas 
US do RS. 
Estruturamos a Linha de Cuidado da Saude do Homem em 2011 e o Plano de 
Ação Regional da Saude Integral do Homem na Rede Cegonha. 
Elaboração e apresentação do Plano Estadual de Ação da Politica Saude do 
Homem para o Ministerio da Saude(Coordenação Nacional Saude do Homem). 
Formatação da Rede de atendimento a saude do Homem em acompanhamento 
de sua companheira no pré natal 
Apresentação de pôster no Seminario do Planeja SUS/RS/ASSTEPLAN sobre a 
“Rede Cegonha Masculina na Região Metropolitana RS”  

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Nesse triênio observamos a transformação da estratégia da 
implantação/implementação dessa política onde o objeto principal se torna a 
integração da mesma na Atenção Básica fazendo interlocução com as demais 



  

políticas publicas (Mulher, Adolescente, DST/AIDS,Idoso, Mental,Dants/CEVS), 
orientados por uma linha de cuidado e integração da rede de assistência a saúde 
em macroregionais de saúde do RS 

 

 

Indicadores Pactuados: 

 

29 - Número de cirurgias prostatectomia suprapúbica por local de residência 

Objetivo do indicador: ampliar o acesso a cirurgias de patologias e cânceres do trato genital masculino. 

 

 
 
 O resultado foi 532 cirurgias em 2011. 
 

6.14. Política Estadual de Saúde do Idoso 
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1 - Garantir a Atenção Integral à Saúde das pessoas com 60 anos e mais, promovendo o envelhecimento ativo e saudável através da 
manutenção da capacidade funcional, da autonomia, da inserção na família e na comunidade. 
2 - Prover os meios e os recursos para viabilizar a implementação de políticas públicas de atenção integral, integrada, bem como a 
qualidade de vida da pessoa idosa. 
3 - Estabelecer instrumentos de monitoramento e avaliação para o acompanhamento do impacto das ações na implementação da 
política do idoso. 
4 - Estabelecer mecanismos de promoção da educação continuada e a qualificação dos profissionais de saúde do SUS e cuidadores na 
área do envelhecimento. 
5 - Estimular o desenvolvimento de pesquisas na área do envelhecimento e atenção à saúde da pessoa idosa, subsidiando as políticas 
públicas mais efetivas na área. 
 
 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Implantar a caderneta de Saúde da Pessoa 
Idosa a 100% dos idosos cobertos pela 
Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

Foram realizadas capacitações para implementação da caderneta de saúde da pessoa 
idosa na  1ª, 4ª, 5ª, 12ª CRS , com participação de gestores e de trabalhadores das 
equipes de Atenção Básica dos municípios. 
 

Aumentar em 5% o número de grupos de 
idosos (e de atividades educativas) na 
população coberta ESF. 

Através dos grupos de idosos das UBS  e ESF foram realizadas atividades educativas, 
mas não foi realizado o controle deste quantitativo junto as CRS. 
 

Realizar campanha anual em 100% dos 
municípios, sobre envelhecimento ativo, 
prevenção de acidentes e violências, 
osteoporose, bem como imprimir material 
educativo abordando estes temas. 

As temáticas de envelhecimento ativo e prevenção de acidentes foram contempladas nas 
capacitações realizadas junto à 1ª, 4ª, 5ª, 12ª CRS, com disponibilização do material 
audiovisual utilizado.  

Ampliar o Projeto RS Amigo do Idoso de 15 
para 195 municípios. 

O Projeto RS Amigo do Idoso não está mais em vigência desde o início de 2011.  

Realizar curso de formação de cuidadores 
de idosos em domicílio e instituições de 
longa permanência, prioritariamente em 
100% dos municípios que integram o Projeto 

Foram distribuídos Guia do Cuidador para os municípios. Com relação ao curso de 
cuidadores de idosos, foram realizadas reuniões com a Escola de Saúde Pública e com a 
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos com objetivo de analisar a viabilidade de 
realização do mesmo, com probabilidade de ocorrer a primeira turma a partir do segundo 



  

RS Amigo do Idoso. semestre de 2012.  

Vacinar, anualmente, 80% da população 
Idosa dos 496 municípios do estado contra a 
Influenza e H1N1. 

Em 2011, foram vacinados 77,87% dos idosos do RS contra o vírus da Influenza.  

Capacitação de Lideranças Comunitárias 
para disseminar a informação sobre os 
direitos do idoso, contribuindo para a 
melhoria do acesso a rede ações e serviços 
de saúde para esta população. 

Foram realizadas reuniões do Grupo de Trabalho do Idoso, que é formado pela parceria 
entre SJDH, SSP, SAS, SEC, SES. Foi construída proposta de realização de 
Capacitação de lideranças comunitárias, intitulada “Seminários Regionais de 
Capacitação da Rede de Proteção a Atendimento à Pessoa Idosa”. 

Aumentar em 10% os procedimentos de 
enfermagem, consultas e reconsultas de 
todos os profissionais que atuam na Atenção 
Básica para a população idosa. 

A partir da inserção da Saúde do Idoso nas reuniões das Macrorregionais de Saúde, e 
pela qualificação da atenção básica, tem sido contemplada a  melhoria da qualidade dos 
procedimentos de saúde ofertadas à população idosa. 

Implantar Programa de Prevenção de 
quedas, fraturas e osteoporose em 100% 
dos municípios que integram o Projeto RS 
Amigo do Idoso. 

Foi realizado o IV Encontro Estadual de Saúde da Pessoa Idosa com o tema "Prevenção 
de Fraturas e quedas na Pessoa Idosa", com participação de representações de todas as 
Coordenadorias de Saúde.  

Realizar um Curso de Especialização em 
Envelhecimento Ativo para profissionais de 
nível superior que atuam na rede de Atenção 
Básica do SUS. 

Conclusão do curso de Especialização em Envelhecimento Ativo, iniciado em 2010 - 01 
turma de 35 alunos 

Implantar 07 Centros de Referência 
Especializada de Assistência à Pessoa Idosa 
nas macrorregiões de saúde. 

Tem sido trabalhado no sentido do acesso e qualidade do atendimento a população idosa 
na  qualificação do SUS, junto as reuniões das Macrorregionais e na pauta da Atenção 
Básica. 

Implantar em 50% dos municípios com mais 
de 100.000 habitantes o Programa de 
Internação Domiciliar. 

O Programa de Internação Domiciliar é uma proposta elaborada e avaliada pelo MS. A 
Saúde do Idoso do Estado tem trabalhado no sentido de apoiar os municípios a buscar a 
implantação deste serviço. 

Imprimir material educativo abordando temas 
relativos a direitos humanos, sociais e saúde 
das pessoas idosas para distribuição a 100% 
da população idosa. 

Foram distribuídos materiais em todas as capacitações realizadas em 2011, 
contemplando as temáticas de violência, acesso a saúde e direitos e prevenção de 
quedas e fraturas. 



  

Realizar a pesquisa sobre o Perfil do Idoso 
do Estado do Rio Grande do Sul, aprovada 
pelos Comitês de Ética da Escola de Saúde 
Pública (ESP) e da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC), com financiamento do 
Projeto RS Amigo do Idoso. 

Efetuada a pesquisa durante o ano de 2011. 

Outras realizações 

- Participação sistemática nas reuniões do Conselho Estadual do Idoso; 
- Participação na Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa; 
- Inserção nas equipes das macrorregionais de Saúde do DAS; 
- Acompanhamento das inscrições para o curso de aprimoramento EAD "Envelhecimento 
e Saúde da Pessoa Idosa", proposta pelo MS em parceria com a ENSP/Fiocruz; 
- Realização do Projeto Piloto "Conversando sobre Idosos", com a temática "Tolerância e 
Intolerância com a Pessoa Idosa". 
 

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-
2011 em relação ao resultado 
alcançado durante o triênio 

Avalia-se que no triênio 2009-2011 a Seção Estadual de Saúde do Idoso conseguiu 
avançar na implantação da Política Estadual. O desenvolvimento de ações vinculadas 
ao Programa RS Amigo do Idoso, até o final de 2010, impulsionou a discussão da 
política de saúde da pessoa idosa em diversos municípios do RS. Além disto, neste 
período foi estreitada a parceria com o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa, 
bem como realizadas ações de educação permanente para trabalhadores do SUS com 
relação ao envelhecimento e saúde (curso de especialização e curso de cuidador de 
idosos).  
A Política de Incentivos Estaduais para a Saúde (PIES) incluiu entre os critérios de 
equidade para distribuição dos recursos a população idosa de cada município, de modo 
que os municípios com mais idosos recebem mais do que os com menor população. É 
preciso orientar os municípios e informar aos usuários do SUS que os recursos do Pies 
podem ser investidos em projetos para os idosos.  

 
 
 
 



  

 
 

Indicadores Pactuados: 

1 - Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura do fêmur 

Objetivo do indicador: promover a formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da 
pessoa idosa. 

O indicador apresenta o número de casos de internações em idosos por fratura de fêmur, que é uma das principais 
conseqüências das quedas em maiores de 60 anos. A queda pode ser considerada evento sentinela na saúde da pessoa idosa. Suas 
causas principais estão relacionadas a fatores intrínsecos, tais como, visão, audição, equilíbrio, força muscular, uso de medicamentos, 
doenças cardiovasculares, demências, etc. Uma das principais conseqüências de queda em pessoas idosas é a fratura de fêmur, 
principalmente em mulheres. 

 
 

 
 

A meta do indicador de Taxa de internação Hospitalar por Fratura de Fêmur em Pessoas Idosas pactuada para 2011 era de 
18,66. No Estado do Rio Grande do Sul, a taxa de internações por fratura de fêmur em pessoas com 60 anos ou mais, em 2011 foi 
19,65, enquanto em 2010 foi de 18,39, o que caracteriza um aumento no indicador nos últimos dois anos.  
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Observa-se que a taxa de internação hospitalar em 2011 ficou acima do pactuado, tendo ocorrido um aumento do indicador entre 
os anos de 2010 e 2011. Observa-se ainda, a partir da série histórica, que desde o ano de 2008 o estado do Rio Grande do Sul vem 
apresentando valores acima do esperado para o indicador, não tendo alcançado as metas propostas.  

Com relação às diferenças regionais, percebe-se que o indicador apresenta desempenho desigual entre as regiões do estado, 
estando aumentado nas seguintes Regionais/Macrorregionais de Saúde:  

1a CRS - Porto Alegre/Metropolitana 

3a CRS – Pelotas/Sul 

6a CRS – Passo Fundo/Norte 

11a CRS – Erechim/Norte 

12a – Santo Ângelo/Missioneira 

13a CRS - Santa Cruz/Vales 

14a CRS - Santa Rosa/Missioneira 

15a CRS - Palmeira das Missões/Norte 

16a CRS – Lajeado/Vales 

17a CRS – Ijuí/Missioneira 

18a CRS – Osório/Metropolitana 

19a CRS - Frederico Westphalen/Norte 

Desta forma, percebe-se que é importante intensificar o trabalho de prevenção de quedas junto às Macrorregionais Metropolitana, 
Norte, Missioneira, Vales, Sul, a fim de alcançar a meta pactuada pelo RS. Para tanto, devem ser desenvolvidas oficinas de prevenção 
de quedas, fraturas e osteoporose em idosos para a rede, com enfoque na atenção básica, bem como informar aos gestores sobre 
problemática de quedas, fratura e osteoporose, e realizar ações para promoção do envelhecimento ativo, incentivando a atividade física 
e sensibilizando para implantação de Academia de Saúde para a terceira idade. Ainda, articulações os setores da Atenção Básica, 



  

através dos agentes comunitários de saúde, e do Programa Primeira Infância Melhor, através dos visitadores, na qualificação para 
identificação dos fatores de risco e para prevenção de quedas em idosos, baseada no modelo proposto pelo Ministério da Saúde do 
Projeto “Casa Segura”. 

Análise e Comentários: 

O ano de 2011 caracterizou-se por ser um período de transição na equipe da Seção, havendo diminuição no número de 
profissionais Percebe-se que para a implementação das ações propostas pela Política Estadual de Saúde da Pessoa Idosa, é 
necessário que haja um aumento no número de profissionais da equipe, bem como a estruturação de uma coordenação e inclusão de 
profissionais com outras áreas de formação (enfermeiro, médico geriatra, fisioterapeuta). Seria interessante ainda a criação de um 
projeto que articule recursos federais, estaduais e municipais para a implementação da Política no RS, viabilizando ações de promoção 
e prevenção em saúde, educação permanente (curso de cuidadores, capacitação de profissionais da rede, etc) e reabilitação em saúde 
para idosos fragilizados e dependentes. 

 
 
 

6.15. Política Estadual de Saúde da População Negra 

Objetivos (PES): 
1 - Formular, implantar e implementar a Política de Atenção Integral à Saúde da População Negra no Estado do Rio Grande do Sul 
2 - Melhorar a qualidade da informação produzida em saúde (coleta, processamento e análise) com relação ao quesito cor (branco, 
preto, pardo, amarelo e indígena), conforme o estabelecido pelo IBGE 
3 - Implementar a política de atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias 
4 - Identificar as práticas culturais de matriz africana e de benzedeiras na promoção da saúde 
5 - Sensibilizar a população para as temáticas relacionadas à saúde da população negra 
6 - Desenvolver estratégias para qualificar a atenção à saúde das populações remanescentes de quilombos 
7 - Capacitar e promover educação permanente em hemoglobinopatias (prevenção, diagnóstico e tratamento da doença e do traço 
falciforme) para os trabalhadores em saúde. 
 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

  



  

Disponibilizar recursos humanos, materiais e 
financeiros, bem como área física na SES, para a 
implantação da política no RS até 2011. 

A política tem espaço definido dentro do Departamento de Ações em Saúde com 
equipe técnica composta por duas pessoas e um estagiário. Foi disponibilizado 
recurso, através do Tesouro do Estado para desenvolvimento dos projetos. 

Implantar e implementar a Política Estadual de 
Atenção Integral à Saúde da População Negra, a 
partir de 2010. 

Política implantada e sua implementação está sendo construída com equipes do 
DAS, propondo um olhar para integralidade das ações envolvendo todas as 
políticas de forma transversal. Também através de diálogos técnicos com as 
Regionais. 

Formar, pelo menos 20 multiplicadores, entre os 
trabalhadores de saúde e o movimento social, para 
auxiliar na execução e acompanhamento da 
implantação da Política de Atenção Integral à 
Saúde da População Negra, de 2010 a 2011. 

Proposta não realizada, com indicação de efetivação a partir do segundo semestre 
de 2012. 

Incluir o tema “diversidade cultural e racial/étnica” 
no processo de formação e educação permanente 
dos trabalhadores do SUS promovido pela SES, a 
partir de 2010. 

Inserção da temática junto ao Curso de Capacitação de Agentes na ESP e 
efetivado nas qualificações junto ao PIM em 2012, nos Cursos de Extensão em 
Saúde DA População Negra em 2010 e Encontros Temáticos em Saúde da 
População Negra em 2011 e com proposta de ampliação para 2012 em outros 
cursos em nível de Especialização e Residência Multiprofissional. 

Implantar programa de qualificação e 
sensibilização do pessoal de atendimento dos 
serviços próprios e conveniados para 
preenchimento do campo raça/cor nos sistemas 
oficiais de informação do SUS, de 2010 a 2011. 

Ação não desenvolvida com planejamento para 2012 na Programação Anual de 
Metas na formação do Curso Básico de Vigilância epidemiológica - CBVE no que 
se refere às Notificações de Agravos. Projeto de Capacitação junto aos municípios 
para profissionais de saúde responsáveis pelo cadastramento do Cartão SUS e 
outros. 

Estabelecer estratégias para a inclusão de 
religiosos de matriz africana e benzedeiras, como 
parceiros do SUS/SES/RS, na produção de 
conhecimento e promoção da saúde, a partir de 
2010. 

Seminário Religião e AIDS Planejamento efetuado com vista de acontecer em 
2012. 
 

Planejar as prioridades a serem estabelecidas no 
enfrentamento dos problemas de saúde da 
população remanescente de quilombos, em 
parceria com a comunidade, durante 2010 e 2011. 

Levantamento parcial das prioridades com algumas comunidades e proposta de 
ações conjuntas com outros serviços. 

Mapear e sistematizar informações sobre onde são 
realizados os atendimentos à população 
quilombola, até o final de 2011. 

O atendimento da população quilombola acontece em18 municípios, sendo que 
em 12 há ESF com Saúde Bucal tipo 1, e apenas um município (Mostardas) há 
equipe de saúde bucal 1 e 2. 



  

Realizar cursos de capacitação em 9 municípios 
escolhidos por critérios epidemiológicos e em 
conjunto com a ASSEDISA. 

Evento não concretizado, com proposta para 2012. 

Formar multiplicadores do movimento social para 
auxiliar na 
execução/acompanhamento/fiscalização da 
implantação da Política de Atenção Integral às 
Pessoas com Doença Falciforme e outras 
Hemoglobinopatias 

Não foi realizada nenhuma ação. 

Realizar uma Mostra de todo o Estado de 
trabalhos científicos sobre a Saúde da População 
Negra, envolvendo a Secretaria de Educação e a 
Escola de Saúde Pública. 

Evento a ser realizado. 

Realizar dois Seminários Regionais de 
Sensibilização em Políticas de Saúde, Cidadania, 
bem como para o enfrentamento do Racismo 
Institucional, para trabalhadores em saúde, entre 
2010 e 2011. 

Não aconteceu. 

Incluir indicadores referentes à saúde da 
população negra no Relatório de Gestão, a partir 
de 2011. 

Não incluso. 

Pactuar a inclusão do quesito raça/cor em todos os 
sistemas de saúde e correlatos do Estado do Rio 
Grande do Sul, em 2010. 

Projeto em parceria com a Seção de DST/HIV/AIDS para capacitação no Curso de 
Básico e Vigilância Epidemiológica. E Projeto para o DATASUS. 

Outras realizações 

_Instituição do Comitê Técnico de Saúde da População Negra em Outubro/2010 e 
será constituído novo Comitê neste semestre. 
_Prorrogação de convênios para Capacitação de Profissionais que atuam na 
atenção aos Pacientes portadoras de Doenças Hematológicas e Qualificação de 
Professores sobre a temática. 
_ Organização de material informativo para a Passeata do Bebê. 
_Articulação com a Rede de Terreiros com Diálogos técnicos sobre saúde e 
Religiosidade. 
_Inclusão orçamentária no DAS para ações em 2011. 
_ Organização de um banco de dados das Pessoas com doença Falciforme do 



  

Estado, a partir das informações da Rede. 
 

 

 Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Entendemos que temos caminhado em direção a uma proposta diferenciada de 
Atenção, especialmente porque estamos fazendo esta discussão por dentro das 
Macrorregiões, envolvendo vários atores e sinalizando a transversalidade da 
situação de saúde desta população. 
Ainda que os objetivos não tenham sido alcançados em 100%, Saúde da 
população negra começa se estruturar com planejamento mais consistente e 
articulado às demais políticas do departamento de Ações em Saúde. 
Estamos iniciando uma parceria importante junto ao controle social, através da 
comissão de Etnias do Conselho Estadual de Saúde e com o Conselho de 
Desenvolvimento da comunidade Negra – CODENE e outras secretarias. 

 
 
 
 
 

6.16. Política Estadual de Saúde Indígena 

Objetivos (PES): 
1 - Formular a Política Estadual de Saúde Indígena no Rio Grande do Sul; 
2 - Reduzir as desigualdades e iniqüidades na atenção integral à saúde indígena no estado. 
 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Repassar mensalmente 100% do incentivo 
financeiro estadual específico aos municípios que 
contam com Equipe Multidisciplinar de Saúde 
Indígena (EMSI). 

Repassado mensalmente 100% do incentivo financeiro estadual específico aos 
municípios que contam com Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI). 



  

Implementar 100% das ações de competência 
estadual previstas na legislação que regulamenta o 
Subsistema de Saúde Indígena, bem como 
participar ativamente na implantação e 
implementação da Portaria GM/MS 2.656, de 17 de 
outubro de 2007, no âmbito do SUS-RS. 

Implementado 100% das ações de competência estadual previstas na legislação 
que regulamenta o Subsistema de Saúde Indígena- portaria revogada. 

Elaborar e executar capacitações para os 
profissionais que atuam junto às populações 
indígenas, planejadas anualmente em conjunto 
com a Funasa-CORE/RS, em áreas e temas 
definidos a partir da análise dos dados disponíveis. 

Executado capacitações para os profissionais que atuam junto às populações 
indígenas, planejadas anualmente em conjunto SESAI/RS, em áreas e temas 
definidos a partir da análise dos dados disponíveis. 

Pactuar com a FUNASA, e aprovar na Comissão 
Intergestores Bipartite, fluxo de informações sobre 
saúde da população indígena estadual, de acordo 
com a Portaria GM/MS 2.656, de 17 de outubro de 
2007, a partir de agosto de 2009. 

Em  pactuação com SESAI , fluxo de informações sobre saúde da população 
indígena estadual. 

Qualificar o monitoramento da aplicação do recurso 
financeiro específico para atenção à saúde da 
população indígena repassado pela SES aos 
municípios com EMSI completa, através de 
mecanismos a serem estabelecidos junto à 
Comissão Intergestora Bipartite, até julho de 2010. 

Monitoramento dos planos de aplicações do recurso financeiro específico para 
atenção à saúde da população indígena repassado pela SES aos municípios com 
EMSI completa. 

Participar de todas as atividades propostas pelo 
Conselho Estadual dos Povos Indígenas – CEPI e 
dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena. 

Participamos das atividades propostas pelo Conselho Estadual dos Povos 
Indígenas e CONDISI. 

Implementar nos 19 Núcleos de Informação e 
Documentação em Saúde (NIDS) acervo da saúde 
indígena. 

Não foram implementados os 19 Núcleos de Informação e Documentação em 
Saúde (NIDS) acervo da saúde indígena. 

Implantar programa de qualificação e sensibilização 
dos trabalhadores dos serviços públicos e 
conveniados para preenchimento obrigatório do 
campo raça/cor dos sistemas nacionais, estaduais 
e municipais de informação em saúde, onde o 

Iniciamos junto ao GHC/CEPPIR sensibilização dos trabalhadores dos 
serviçospara preenchimento obrigatório do campo raça/cor. 



  

mesmo já existe, a partir de março de 2010. 

Implantar 22 equipes de saúde bucal indígena na 
Estratégia de Saúde da Família. 

Mantidas as  16 equipes de saúde bucal indígena na Estratégia de Saúde da 
Família. 

Outras realizações 
Realizado 3 encontros da juventude indígena preparatório à conferência estadual 
da juventude. 

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

A Política estadual de saúde indígena,faz a gestão e a formulação das ações em 
articulação com as CRS e SESAI,  para atuação em saúde integral com interface 
na interculturalidade e respeito as especificidades.  

 
 
 
 
 

6.17. Política Estadual de Atenção a Saúde Prisional 

Objetivos (PES): 
1 - Desenvolver e implantar ações de saúde para a população prisional; 
2 - Fortalecer a Política Estadual relativa ao enfrentamento do HIV/AIDS e co-infecções tuberculose e hepatites virais à população do 
sistema prisional no contexto do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário; 
3 - Organizar e capacitar as Equipes Priosionais de Saúde em parceria com a SUSEPE; 
4 - Executar ações de Saúde, pactuadas ou não na Assistência da População Prisional. 
 
 

Meta PES  RAG 2011 

 
(2009-2011) 

Realizações 2011 



  

Implantar 32 Equipes de Saúde Prisional até 
2010,com impacto no atendimento de saúde à 
16.000 apenados (projeto Estruturante - 
RECOMEÇAR). 

Cumulativamente alcançou-se 46% da meta, com um total de 15 Equipes de 
Saúde Prisional (ESP) implantadas até o final de 2011. A cobertura, de 
atendimento da população privada de liberdade atendida por ESP foi de, 
aproximadamente, 15.218 pessoas. 

Sistematizar o processo de monitoramento e 
avaliação em 100% das Unidades Prisionais 
implantadas. 

Foi concluída a construção de uma planilha com a seleção de indicadores de 
saúde prisional.  Foi realizado um levantamento piloto para posterior validação e 
consolidação dos indicadores.  Presume-se para o segundo semestre de 2012, o 
início da sistematização do processo de monitoramento e avaliação. 

Realização de um Seminário com a temática 
"Saúde Prisional”. Público alvo: Equipes de Saúde 
Prisional . 

Realizaram-se dois simpósios cujas temáticas foram: Atenção Integral à Saúde do 
Homem Privado de Liberdade, em Passo Fundo e Porto Alegre/RS.  
Foi realizada uma Oficina Temática sobre Saúde Prisional voltada para os 
profissionais das equipes de saúde prisional com a presença do Ministério da 
Saúde e Ministério da Justiça. 

Elaborar perfil epidemiológico de 100% da 
população carcerária. 

A meta foi parcialmente alcançada.  
A proposta é a criação de um prontuário eletrônico para o monitoramento dos 
indicadores, uma vez que não existe nos bancos de dados dos sistemas de 
informação em saúde (DATASUS) a lacuna que especifique que a população é 
privada de liberdade. O único sistema que oferece esta informação é o SINAN, no 
indicador da Tuberculose, que vem sendo monitorado.  

Realizar tratamento em 100% da População 
prisional em DST/Aids. 

A meta foi parcialmente alcançada.  
O tratamento é garantido nos estabelecimentos que possuem ESP. Está se 
elaborando o aperfeiçoamento do diagnóstico com a implantação do teste rápido 
como porta de entrada em todas as unidades penitenciárias que possuem ESP.  
Foi planejada para 2012, uma agenda de educação permanente para as ESP. A 
primeira capacitação está prevista para Maio de 2012, com a temática da 
capacitação em aconselhamento e teste rápido diagnóstico de HIV. 

Realizar estudo de prevalência e incidência de 
HIV/DST (sífilis) /Hepatites Virais e Tuberculose 
100% da população consentida. 

A meta foi parcialmente alcançada.  
Foram realizados estudos isolados no Presídio Central de Porto Alegre e no 
Complexo Prisional de Charqueadas em parceria com a SES.  
Os dados referentes à Tuberculose estão sendo acompanhados pelo SINAN. ¬ 
Está em discussão no MS a implantação de especificador nos sistemas de 
informações que indique que se trata de população privada de liberdade. Com 
este avanço a ser prospectado facilmente poderá se acompanhar a prevalência e 
incidências desses indicadores.  



  

Criar protocolos de atendimento para as profissões 
em 100% das Unidades Prisionais de Saúde 
Implantadas. 

O protocolo de saúde foi elaborado em 2011, entretanto, a validação e a 
implantação do instrumento estão previstos para ocorrer no segundo semestre de 
2012. 

Organizar seminários mensais itinerantes 
abordando temas de interesse das equipes de 
saúde. 

 Os seminários foram realizados por meio de visitas técnicas e de supervisão da 
implantação e rotinas de atendimentos das Equipes de Saúde Prisional, 
especialmente, nos municípios de Montenegro, Osório, Santa Cruz, Caxias do Sul, 
Porto Alegre, Guaíba e Charqueadas, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande e 
Pelotas.  

Outras realizações 

 Em 2011, foram repassados incentivos aos municípios habilitados para equipar 
oito unidades de saúde prisionais, no montante de um milhão de reais investidos 
nesta ação. Além disto, houve o repasse mensal de incentivo estadual e federal 
para o custeio das equipes nos municípios habilitados, nos termos da Resolução 
CIB nº 257/2011 e Portaria Interministerial nº 1777/2003.  

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Em 2011, atingiu-se cerca de 50% de cobertura de atendimento à saúde da 
população prisional em nível de atenção básica, totalizando 15 Equipes de Saúde 
Prisional implantadas em oito municípios.  Houve um novo direcionamento de 
gestão com o aumento significativo do Incentivo Estadual, nos termos da 
Resolução CIB 257/2011, fortalecendo o processo adesão dos municípios e da 
descentralização da gestão e da atenção à saúde da população privada de 
liberdade.  Especialmente em 2011, houve uma grande expansão das equipes e 
qualificação do processo de implantação, acompanhamento e monitoramento do 
trabalho desenvolvido pelas ESP no RS.  

 
 



 

REALIZAÇÕES 2011 – POLÍTICAS TRANSVERSAIS E ESTRATÉGICAS 

6.18. Política Estadual de Humanização 

Objetivos (PES): 
1 - Interagir com as instâncias da Rede do SUS, articulando as ações de humanização, co-responsabilizando todos os atores envolvidos 
visando a consolidar o SUS como direito universal à saúde com qualidade. 
 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Incluir o debate sobre a Humanização nas 
Conferências Municipais e Estadual de Saúde 

 A Humanização, através da diretriz do acolhimento, integrou um dos eixos da 14ª 
Conferência Nacional de Saúde, "Acesso e acolhimento com qualidade: um 
desafio para o SUS", tendo sido amplamente debatida nos âmbitos municipal e 
estadual. 

Outras realizações 

a) Até junho de 2011 a coordenação da PNH no RS esteve localizada na Escola 
de Saúde Pública. Entendendo, entretanto, que o momento político vivido no 
Estado abriu novas possibilidades de ampliação e garantia de ações já disparadas 
pela PNH-RS, e buscando construir a sustentabilidade e institucionalidade dessa 
política no Estado, a referência institucional da PNH passou para o DAS/SES, 
onde se organizou através de um núcleo articulador de humanização, 
composto por trabalhadores do Estado e outros apoiadores institucionais, com 
apoio dos consultores regionais. 
b) 3ª Edição do Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Atenção e Gestão do 
SUS: A 3ª edição do curso prevê 90 vagas distribuídas em sete Unidades de 
Produção no Estado, sendo uma UP destinada especificamente para funcionários 
da SES.  
Status: em fase final de assinatura do contrato SES-UFRGS-FAURGS  
Responsáveis: consultores PNH-RS, ESP-RS. 
c)Pesquisa avaliativa dos cursos de formação de apoiadores da PNH no RS, SC e 
SP: A PNH-RS integra, desde julho de 2011, pesquisa multicêntrica e 
interinstitucional realizada nos Estados do RS, SC e SP com o objetivo de avaliar 
os efeitos dos processos de formação em humanização na produção de saúde 
dos referidos territórios. A pesquisa envolve o Ministério da Saúde e três 
universidades públicas parceiras-UFRGS, UFSC e UNESP e editais públicos para 



 

financiamento da pesquisa. 
Responsáveis: consultores da PNH nos três Estados, bolsistas UFRGS e ESP-
RS. 
d)Apoio às redes macrorregionais: o apoio do núcleo articulador da PNH, até este 
momento, ao fortalecimento do trabalho georreferenciado implantado no DAS, tem 
sido por meio do acompanhamento  dos espaços de gestão colegiada instituídas 
no DAS/SES e através das atividades de educação permanente das equipes do 
DAS. 
Responsáveis: núcleo articulador da PNH/DAS 

 
  

Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Avaliamos como positivo os esforços empreendidos até o presente momento no 
intuito de radicalizar a presença da PNH  junto as demais políticas de saúde, 
através de ofertas de apoio efetivo aos coletivos georreferenciados e aos espaços 
de cogestão. A ideia é seguir avançando no fortalecimento da Humanização, 
reconhecendo os avanços já alcançados no Estado principalmente a partir dos 
processos de formação desencadeados desde 2006 com a PNH. A proposta é 
que o núcleo articulador amplie e qualifique seu acompanhamento e apoio aos 
processos coletivos de gestão. Uma dificuldade importante para a consecução de 
nossas metas tem sido a carência de recursos humanos. O núcleo articulador 
conta apenas com duas servidoras do quadro: uma com 20 horas semanais e 
outra, que é lotada na ESP/RS, mas que dispõe de 2-3 turnos semanais para o 
trabalho junto ao núcleo. 

 
 
 
 
 

6.19. Política Estadual de Prevenção da Violência 

Objetivos (PES): 
1 - Incentivar ações de prevenção às violências, de caráter intra e intersetorial e organizado de forma horizontal, de base comunitária, 
especialmente na Estratégia Saúde da Família; 



 

2 - Diagnosticar a situação atual e elaborar planos de ação de prevenção à violência, construídos com as comunidades, nos municípios 
com maior prevalência de situações de violências 
3 - Realizar ações de prevenção à violência e articular redes regionalizadas de prevenção à violência 
 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Implantar o Programa de Prevenção à 
Violência nos 50 municípios prioritários 

A meta de 50 municípios(1) foi atingida. Seis dos municípios inicialmente escolhidos não 
aderiram ou desistiram do Programa de Prevenção à Violência (PPV) (2). A partir de uma 
lista de espera, outros 6 solicitaram e foram incluídos no Programa(3). 

Construir 70% dos diagnósticos dos 50 
municípios com adesão ao Programa de 
Prevenção à Violência 

Foram construídos 64% dos diagnósticos [32 municípios(4)] dos 50 municípios(1) que 
aderiram ao PPV, embora 100% tenham sido capacitados pelo Estado para elaborarem 
seus Diagnósticos/Mapeamento Situacional. 

Construção de planos de ação nos 
municípios com adesão ao Programa de 
Prevenção à Violência 

Dos 50, 40 municípios(5) (80%) constituíram Comitê Municipal, condição essencial para a 
capacitação e para a elaboração do Plano de Ação de Prevenção da Violência. Destes 40 
municípios, 17(6) (42,5%) apresentaram seus planos de ações. 

Implantar comitês municipais de prevenção 
à violência em todos os municípios com 
adesão ao Programa de Prevenção à 
Violência 

Foram implantados Comitês Municipais em 80% dos municípios que aderiram ao 
Programa [40 municípios (5)]. Todos os municípios que aderiram ao Programa, entretanto, 
foram capacitados para sensibilizar e mobilizar instituições locais para, com isto, formarem 
redes sociais capazes de implementar e implantar Comitês Municipais de Prevenção da 
Violência. 

Reduzir em 5% a taxa de mortalidade por 
homicídios nos 50 municípios prioritários 

Dados em apuração conjunta entre o Programa de Prevenção da Violência e a Secretaria 
de Segurança Pública – SSP. 

Reduzir em 5% a taxa de mortalidade por 
suicídio nos 50 municípios prioritários 

Dados em apuração conjunta entre o Programa de Prevenção da Violência e a Secretaria 
de Segurança Pública – SSP. 

Reduzir em 5% a taxa de mortalidade por 
acidentes de trânsito nos 50 municípios 
prioritários 

Dados em apuração conjunta entre o Programa de Prevenção da Violência e a Secretaria 
de Segurança Pública – SSP. 



 

 
 
 
 
 
 
Outras realizações de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em maio foi realizado o II Encontro Estadual dos Comitês Municipais de Prevenção da 
Violência, no RS, em Esteio. 
Ao longo do período, o Estado construiu 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS)(8) e 
repassou verba de incentivo para construção de outras 26 UBSs(7) nos municípios em 
área PPV (apenas 2 municípios(9) declinaram o incentivo e, consequentemente às UBS). 
Em 2011, foram inauguradas UBS nos municípios de: 

- Charqueadas; 
- São Luiz Gonzaga (03/06/2011); 
- Santa Cruz do Sul (16/06/2011). 

Dos 19 municípios(13) que foram beneficiados com Quadras Poliesportivas (quadras para 
a prática de várias modalidades esportivas coletivas a céu aberto), em 2011, foram 
inauguradas 6 Quadras nos seguintes municípios: 

- Venâncio Aires; 
- Candelária (06/06/2011); 
- Sapiranga (25/07/2011);  
- Santiago (10/08/2011); 
- Taquara (18/08/2011); 
- Eldorado (13/10/2011). 

Dos 16 municípios(14) que foram beneficiados com Ginásios, nomeados “Centros de 
Convivência” (compostos de: quadra para várias modalidades esportivas coletivas, salas 
de recursos multifuncionais, vestiários feminino e masculino e palco triangular, cobertas), 
em 2011 foram inaugurados 2 Centros de Convivência nos municípios de: 

- Alvorada (14/04/2011); 
- Charqueadas (23/05/2011). 

A atuação dos consultores do PPV foi alterada durante este ano. Estes passaram a agir 
mais diretamente nas demais Políticas do Departamento de Ações em Saúde (DAS), 
focando-as na prevenção da violência. Com esta nova perspectiva de trabalho, foram 
contratados pelo PPV 29 consultores para atuação no DAS/SES/RS, sendo que os 
mesmos participaram das atividades dos Grupos Georreferenciados por Macrorregiões, 
procurando integrar o trabalho do PPV à construção da Rede de Atenção Integral à Saúde 
(RAIS) no RS, realizada concomitantemente.  
Nos 12 municípios(10), em área PPV, que possuem o projeto “Escola Aberta”, este 
continuou sendo desenvolvido ao longo deste ano. 
Em 10 municípios(11) em área PPV, foram realizadas visitações domiciliares às famílias por 



 

agentes de saúde ligados diretamente ao programa “Primeira Infância Melhor” (PIM).  
A população adstrita às UBS em área PPV, atendidas pelas respectivas equipes da 
“Estratégia de Saúde da Família”(ESF), recebeu atendimento psicossocial em “Centros de 
Atenção Psicossocial” (CAPs) existentes em12 municípios em área PPV(12).  
Em 22 de novembro de 2011, a atual gestão do Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
publica o 
Decreto Nº. 48.611, que institui o “Comitê Gestor RS na PAZ”, a partir do qual a SES/RS se 
propõe a compartilhar a gestão do Projeto de Prevenção à Violência com a Secretaria de 
Segurança Pública (SSP/RS). Assim, em consonância com as políticas públicas do 
Governo Federal e inspirado no modelo do Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI, foi lançado o “Programa Estadual de Segurança Pública com 
Cidadania - RS na Paz”, com a coordenação da SSP/RS, que tem como um dos objetivos 
articular ações de prevenção da violência. Neste Programa, estão incluídos alguns 
municípios PPV – aqueles com as taxas de mortalidade por homicídios mais altas no 
Estado do RS – e, desta forma, o PPV encontra um seguimento na SES/RS, pela 
similaridade com o RS na Paz. 

 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-
2011 em relação ao resultado alcançado 

durante o triênio 

Os objetivos foram parcialmente atingidos. Pode-se dizer que, de modo geral, as ações 
realizadas contribuíram em muito para a melhoria da vida e para a diminuição da violência 
nas comunidades de atuação do Programa. Diversos resultados do PPV deram-se de 
forma qualitativa, no “território vivo”, onde se dão as relações, as interações e os 
processos, em construção coletiva com a Comunidade. São intangíveis, não mensuráveis, 
por se tratarem de melhorias na qualidade de vida da população contemplada. 

Notas: 

(1) Alegrete, Alvorada, Bagé, Balneário Pinhal, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Candelária, Canguçu, 
Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Charqueadas, Cruz Alta, Eldorado do Sul, Erechim, Esteio, Estrela, Farroupilha, Santo 
Antônio da Patrulha, Ijuí, Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo, Parobé, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, 
Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, São Borja, São 
José do Norte, Tramandaí, São Lourenço do Sul, São Luiz Gonzaga, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Soledade, Taquara, Torres, 
Tenente Portela, Vacaria e Venâncio Aires. 



 

(2) Gravataí, Guaíba, São Gabriel, São Leopoldo, Uruguaiana e Viamão. 

(3) Balneário Pinhal, Charqueadas, Santo Antônio da Patrulha, São José do Norte, Tenente Portela e Tramandaí. 

(4) Alegrete, Alvorada, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Camaquã, Canguçu, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Eldorado do 
Sul, Esteio, Farroupilha,  Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo,Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande,  Santa Cruz do 
Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, São Borja, São Luiz Gonzaga, Soledade, 
Taquara, Torres e Venâncio Aires. 

(5) Alegrete, Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Canguçu, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, 
Eldorado do Sul, Erechim, Esteio, Estrela, Farroupilha, Santo Antônio da Patrulha, Ijuí, Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo,  
Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do 
Livramento, Santiago, Santo Ângelo, São Borja, São Lourenço do Sul, São Luiz Gonzaga, Soledade, Taquara, Torres, Vacaria  e 
Venâncio Aires. 

(6) Alvorada, Camaquã, Canoas, Caxias do Sul, Esteio, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, 
Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga e Torres. 

(7) Alegrete, Balneário Pinhal, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Candelária, Canguçu, Carazinho, Charqueadas, Eldorado do Sul, 
Erechim, Esteio, Estrela, Ijuí, Lajeado, Rio Grande, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São 
Lourenço do Sul, Sapiranga, Taquara, Torres, Vacaria e Venâncio Aires. 

(8) Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo e São Luiz 
Gonzaga. 

(9) Montenegro (declinou) e Torres (não recebeu incentivo para 2ª UBS). 

(10) Alvorada, Canoas, Esteio, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, São 
Luiz Gonzaga e Torres. 

(11) Alvorada, Caxias do Sul, Montenegro, Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo, São Lourenço do Sul, São Luiz 
Gonzaga e Torres. 

(12) Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Esteio, Montenegro, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo, São 
Luiz Gonzaga e Torres. 



 

(13) Alegrete, Bagé, Cachoeira do Sul, Camaquã, Candelária, Canguçu, Eldorado do Sul, Farroupilha, Ijuí, Lajeado, Santa Maria, Santa 
Rosa, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Lourenço do Sul, Sapiranga, Taquara e Venâncio Aires. 

(14) Alvorada, Canoas (2 quadras), Caxias do Sul, Charqueadas, Esteio, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto 
Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, Soledade e Torres. 

 

Indicadores Pactuados: 

26 - Proporção de municípios prioritários do estado com rede de prevenção das violências e promoção da saúde 
implantadas 

Objetivo do indicador: ampliar a rede de prevenção de violência e promoção à saúde nos estados e municípios. Busca identificar 
se a pessoa em situação de violência está sendo atendida conforme suas necessidades. 

 

 
 
 

27 - Proporção de municípios prioritários do estado com notificação de violência doméstica, sexual e/outras violências 
implantadas 
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Objetivo do indicador: ampliar a cobertura da Ficha de Notificação/Investigação de Violência Doméstica. Através do sistema de 
informação é possível conhecer a realidade da violência no estado. 

 

 
 

Desde 2001, foi implantada na SES/RS a notificação de acidentes e violências em 23 hospitais sentinelas, formando o 
Observatório de Acidentes e Violência do Estado, através da utilização do RINAV (Relatório Individual de Notificação de Acidentes e 
Violências) localizado no Sistema de Informação em Saúde do Trabalhador (SIST), para registrar os casos de violência e acidentes. Em 
2006, com a criação do Núcleo de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, a notificação da violência ampliou-se para 
todos os serviços de saúde do Estado. 

Nesse período 2009-2011, somam-se 170.000 registros que contribuíram para o entendimento do contexto da violência no RS.  

Concomitantemente, o Ministério da Saúde iniciou seu processo de implantação da Política Nacional de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes e Violências, levando ao desenvolvimento do módulo específico para Violências do Sistema de 
Informação de Agravos Notificados (SINAN-NET/Violência), de Doenças Não-Transmissíveis. 

 Esse Sistema foi implantado como piloto em Porto Alegre em 2009. No ano de 2010, iniciou-se a implantação do SINAN-
NET/Violência nas 19 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), com a realização de 33 capacitações, envolvendo 332 municípios e 
844 participantes. 
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O Estado do RS possui 72 municípios que compõem a Rede Nacional de Promoção da Saúde e da Rede Nacional de Núcleos de 
Prevenção de Violências e Promoção da Saúde, com projetos de Incentivo à Pratica de Atividade Física, Cultura da Paz, Alimentação 
Saudável, Controle do Tabagismo, e Controle da Hipertensão e do Diabetes Mellitus. 

 
 
 
 

6.20. Politica Estadual de Saúde Mental 

Objetivos (PES): 
1 - Fortalecer a implementação da Reforma Psiquiátrica no Estado, avançando na substituição gradual de leitos em hospitais 
psiquiátricos por uma rede efetiva de serviços de atenção integral à Saúde Mental. 
 
 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Implantar 30 oficinas terapêuticas com prioridade 
para as regiões com menor cobertura de serviços 
de Saúde Mental e maior número de internações. 

Através da elaboração do Projeto Estratégico de Governo “O Cuidado que Eu 
Preciso” – Linha de Cuidado em Saúde Mental , Álcool e outras Drogas –, a 
expansão da atenção em saúde mental para os 380 municípios gaúchos que, 
pelo seu porte populacional, não atendem os critérios para implantar serviços de 
saúde mental financiados pelo Ministério da Saúde tornou-se prioridade da 
gestão da Política de Saúde Mental em 2011. Para alcançar esta meta, foi criado 
o financiamento estadual para  implantação de Oficinas Terapêuticas, através da 
Resolução CIB 404/2011 aprovada em novembro, que garante um custeio 
mensal de R$ 3.000,00 por Oficina implantada.  

Avaliar e monitorar a capacidade técnica na 
atenção aos usuários de álcool e outras drogas. 

O trabalho de monitoramento e avaliação da capacidade técnica de rede de 
saúde mental do Estado, em 2011, foi reorientado a partir das diretrizes da Linha 
de Cuidado de regionalização e territorialização da gestão. Desse modo, os 
trabalhadores do Departamento de Ações em Saúde organizaram-se em equipes 
de apoiadores técnicos por macrorregião para acompanhar a expansão e 
qualificação das redes de saúde dos municípios. Os apoiadores 
georreferenciados da saúde mental realizaram visitas técnicas e vistorias nos 



 

serviços, bem como reuniões de avaliação e oficinas temáticas de trabalho com 
os gestores e trabalhadores municipais  e com as coordenadoras regionais de 
Saúde Mental. 

Implantar 15 CAPS nas modalidades “I” e “AD” em 
regiões prioritárias. 

Foram implantados 06 novos CAPS nestas duas modalidades e 06 outros nas 
modalidades infantil e II. Para potencializar a implantação de novos CAPS o 
Estado aprovou, junto à CIB, a Resolução CIB 401/2011 de financiamento 
estadual para custeio integral dos CAPS no período de implantação dos mesmos 
até que se inicie o custeio do Governo Federal.  

Sensibilizar e capacitar os hospitais gerais para a 
internação de usuários de álcool e outras drogas. 

Foi realizado um seminário Estadual com os Hospitais Gerais e demais 
trabalhadores da rede em 02 e 03 de novembro de 2011, além de vistorias em 
hospitais e reuniões técnicas envolvendo as 19 coordenadorias. Foi criada uma 
Resolução CIB que atrela o financiamento dos leitos de saúde mental e álcool e 
outras drogas ao trabalho em rede, comprometendo o prestador de serviço 
(Hospitais Gerais) a promover a educação permanente dos profissionais das 
equipes, em conjunto com os demais profissionais da rede de saúde mental dos 
municípios. 

Ampliar para 160 o número de CAPS no Rio 
Grande do Sul, condicionado ao financiamento 
federal. 

No início de 2010 havia 139 CAPS implantados e no final de 2011 chegamos a 
152, ou seja foram implementados 13 novos CAPS. A ampliação dos CAPS como 
parte de um processo mais abrangente de qualificação da rede de saúde mental 
dos municípios, pela adesão dos mesmos ao Projeto  “O Cuidado que Eu 
Preciso”, o qual compromete os gestores e trabalhadores a implantar o trabalho 
em rede e linha de cuidado, ou seja, organizar para os usuários de saúde mental 
fluxos seguros entre os diversos serviços de saúde e de outros setores das 
políticas públicas. 

Acompanhar, qualificar e regular os 6 Hospitais 
Psiquiátricos do Rio Grande do Sul. 

Em 2011, assumiu-se como diretriz da gestão a desinstitucionalização dos 
usuários de saúde mental, o que significa investir na construção de uma rede de 
serviços que substitua o tratamento realizado em hospitais psiquiátricos. Em 
relação ao Hospital Psiquiátrico São Pedro, que ainda possui 250 pacientes 
moradores de longa permanência, criou-se um Grupo de Trabalho para conduzir 
o processo de desinstitucionalização e de implantação de Residenciais 
Terapêuticos para acolher os egressos e trabalhar sua reinserção social. Além 
disso, criou-se um Projeto de Lei de contratação emergencial de servidores para 
realizar o trabalho de desinstitucionalização dos moradores, visto que a limitação 



 

de recursos humanos é um aspecto que obstaculiza a mudança no modelo de 
cuidado.  

Implantar 03 novos Serviços Residenciais 
Terapêuticos (SRT). 

Meta não atingida uma vez que sendo a saúde descentralizada a implementação 
fica a critério do gestor municipal, porém com a nova portaria ministerial nº 3090  
apresentada em dezembro de 2011 que destina incentivo de custeio é possível 
investir em sensibilizar gestores para assumir este compromisso. 

Acompanhar o processo de desinstitucionalização 
dos moradores do Hospital Colônia Itapuã 
realizado pelo Departamento de Atenção a 
Usuários e Moradores/DCHE/SES. 

Para efetivar e qualificar o processo de desinstitucionalização dos moradores de 
longa permanência do Hospital Colônia Itapuã, criou-se um Projeto de Lei de 
contratação emergencial de novos profissionais. 

Promover projeto de prevenção ao crack. 

Foi criado um Projeto Estratégico de Governo “O Cuidado que eu Preciso” - Linha 
de Cuidado em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas –, que estabeleceu ações 
conjuntas com a Secretaria de Segurança, de Assistência Social e de Justiça e 
Direitos Humanos. Iniciou-se um Projeto Piloto na cidade de Porto Alegre, a partir 
da criação dos Territórios da Paz e da realização de ações estratégicas 
intersetoriais com os trabalhadores destas regiões da cidade, tais como oficinas 
de educação permanente e reuniões de pactuação de fluxos de atenção. Este 
projeto intersetorial se estende para todas as regiões do Estado, sendo efetivado 
através do trabalho das equipes georreferenciadas da SES, que acionam a 
participação dos atores intersetoriais. 
Foi instituído, através da Resolução CIB 404/2011, financiamento estadual para 
equipes de saúde mental para dar apoio às equipes de atenção básica – Núcleo 
de Apoio à Atenção Básica (NAAB). Estas equipes têm a função de potencializar 
o trabalho de promoção de saúde, especialmente no que diz respeito ao uso 
abusivo de álcool e outras drogas. Os municípios com menos de 16 mil 
habitantes receberão um custeio mensal de R$ 6.000,00 a R$ 8.000,00 para 
implantar estas equipes. 

Realizar 02 encontros na macrorregião 
metropolitana (1ªCRS, 2ªCRS e 18ªCRS) para 
consolidar a capacidade técnica na atenção aos 
portadores de transtornos de álcool e drogas. 

A meta foi atingida e superada através da consolidação do trabalho de apoio a 
ampliação e qualificação da rede de atenção psicossocial georeferenciado  por 
macrorregião em uma sistemática de encontros semanais. 



 

Realizar 06 encontros/ano envolvendo as demais 
macroregionais de saúde para consolidar a 
capacidade técnica na atenção aos portadores de 
transtornos de álcool e drogas, em parceria com a 
Escola de Saúde Pública. 

A meta foi adaptada à nova proposta de trabalho georeferenciado por 
macrorregião, de modo que realizaram-se 5 encontros para discutir as redes de 
saúde integrais e não mais por políticas de saúde temáticas isoladas. Sendo 
assim, a atenção aos usuários com problemas relacionados ao uso de álcool e 
drogas, foi abordada nestes encontros, através da discussão do Projeto “O 
Cuidado que Eu Preciso”, como tema transversal à implantação das redes. 

Aumentar em10%, a cada ano, o número de 
hospitais gerais que realizam internação por álcool 
e drogas em leito clínico. 

Realizou-se um trabalho de avaliação e monitoramento dos hospitais gerais em 
conjunto com as coordenadorias regionais de saúde, para reavaliar a 
necessidade de ampliação dos leitos financiados pelo Estado. A partir desta 
avaliação iniciou-se a recontratualização com os hospitais que já possuem leitos 
contratados, bem como o planejamento da ampliação em algumas regiões com 
baixa cobertura. A nova Resolução Estadual de financiamento de leitos, aprovada 
em novembro de 2011 e anteriormente mencionada, foi criada para qualificar este 
processo, atrelando o  custeio dos leitos ao trabalho em rede de saúde e linha de 
cuidado. 

Desinstitucionalizar 10% moradores do Hospital 
Colônia Itapuã. 

Esta meta está associada ao contrato emergencial. 

Outras realizações 

Realizou-se o Seminário Estadual Loucos pela Vida, com convidados nacionais e 
internacionais, como forma de mobilizar os trabalhadores de saúde mental dos 
municípios a potencializarem a construção da rede de cuidados em saúde 
mental, relançando o desafio colocado pela luta antimanicomial e Leis da 
Reforma Psiquiátrica. Com este mesmo objetivo, foi trazido um grupo de teatro 
italiano “Accademia Della Folia”, cujos atores são egressos de longa 
permanência de hospitais psiquiátricos, que realizaram duas apresentações para 
usuários, trabalhadores e gestores de saúde mental. Estes eventos foram 
estratégicos no sentido de sensibilizar a sociedade para a acolher os portadores 
de sofrimento psíquico nas cidades e comunidades, bem como para fortalecer os 
usuários de saúde mental na busca de seus direitos de cidadão. 

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Avalia-se que a Seção de Saúde Mental avançou no que diz respeito à 
implementação da Política de Saúde Mental, na medida em que a expansão e 
qualificação da rede de saúde mental, álcool e outras drogas foi priorizada com a 



 

elaboração de um Projeto Estratégico de Governo. Tal ação viabilizou a criação de 
linhas de financiamento estadual para implantação de serviços de saúde mental 
em todos os municípios do Estado, tornando possível o planejamento de um 
orçamento de 42 milhões para o Projeto Estratégico “O Cuidado que Eu Preciso - 
Linha de Cuidado em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas” no ano de 2012. 

 
 
 

Indicadores Pactuados: 

24 - Taxa de cobertura de centros de atenção psicossocial (CAPS) /100.000 habitantes 

Objetivo do indicador: ampliar o acesso ao tratamento ambulatorial em saúde mental. Este indicador pretende refletir o estado e 
as modificações da rede extra-hospitalar de saúde mental ao longo do tempo. 

 

 
 
 
 A taxa de cobertura que se atingiu no final do ano de 2011 foi de 1,05 (DATASUS). A meta estipulada para 2011 foi de 1,08. No 
entanto, segundo o banco de dados da SES a meta foi alcançada, já que houve um CAPS ad III implantado que provavelmente não foi 
considerado no cálculo do MS. No entanto, devemos considerar que a ampliação dos CAPS deve fazer  parte de um processo mais 
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abrangente de qualificação da rede de saúde mental dos municípios, comprometendo os gestores e trabalhadores a implantar o trabalho 
em rede e linha de cuidado, ou seja, organizar para os usuários de saúde mental fluxos seguros entre os diversos serviços de saúde e 
de outros setores das políticas públicas. A cobertura de CAPS por si só, não é suficiente para refletir a qualidade da atenção à Saúde 
Mental. 
 

RS 13 - Taxa de internação por álcool e outras drogas 

Objetivo do indicador: este indicador mede a morbidade hospitalar, no âmbito do SUS, de internações por transtornos mentais 
decorrentes do uso de álcool e outras drogas por região e avalia a efetividade das ações desenvolvidas na rede extra-hospitalar. 

 

O indicador não foi pactuado em 2011. Ressalta-se o trabalho da Política de Saúde Mental na elaboração de novos indicadores 
capazes de avaliar a qualidade da atenção em saúde mental na rede de saúde e intersetorial. 

 
 
 
 
 

6.21. Política Estadual para DST/AIDS 

Objetivos (PES): 

RS13. Taxa de internação por álcool e outras drogas 
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1 - Promover o enfrentamento da epidemia do HIV/AIDS e outras DST, com vistas à redução da incidência destes agravos na 
população, através da implementação de políticas públicas voltadas à prevenção, promoção, manutenção e recuperação da saúde 
individual e coletiva no Estado do Rio Grande do Sul. 
 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Ampliar as ações da Política de HIV/AIDS e outras 
DST para 100% do RS. 

Além dos 39 municípios habilitados na Política de incentivo federal, que recebem 
recurso fundo a fundo, e outros 5 municípios em fase de habilitação, que 
recebem recurso via fundo estadual, que desenvolvem ações de prevenção e 
assistência através da Programação Anual de Metas, fomentamos a implantação 
de Ambulatórios de DST/Aids em 10 municípios prioritários (Camaquã, Capão da 
Canoa, Eldorado do Sul, Estância Velha, Montenegro, Parobé, Rosário do Sul, 
Sapiranga,  Santa Vitória do Palmar, Venâncio Aires.)  Com isso, as 19 CRS tem 
cobertura de Serviços especializados.  

Ampliar a rede diagnóstica disponível para HIV e 
outras DST. 

Orientação aos municípios para o cumprimento do preconizado na PPI, testagem  
de 17/1000  habitantes. Incentivo e monitoramento da testagem  do HIV pela 
metodologia do Teste Rápido em serviços de referência. 

Reduzir para 2% a taxa de transmissão vertical do 
HIV e reduzir os casos de sífilis congênita a menos 
de 01 caso por 1.000 nascidos vivos.  

Com o objetivo de cumprirmos a meta,  realizamos como ações, além da inclusão 
dos temas em todas as capacitações para maternidades cadastradas 
(SUS/particulares/convênio), iniciamos a articulação com a rede para a testagem 
rápida anti HIV no primeiro e terceiro trimestre de gestação e no parto no âmbito 
da Rede Cegonha. No entanto, o atingido para 2011, para os dois indicadores, 
ficou aquém do esperado para a meta.  

Executar os Planos de Enfrentamento da Epidemia 
da AIDS e outras DST entre mulheres, HSH gays e 
travestis, em conjunto com outras áreas do 
governo e sociedade civil em 100% dos municípios 
que recebem financiamentos específicos. 

Estão sendo realizadas ações contempladas nos planos de enfrentamento. Com 
o objetivo de fortalecer as capacidades locais de atuação frente a esta epidemia, 
bem como fortalecer os laços sociais e políticos entre as mulheres dos 
municípios que recebem incentivos, realizou-se o I Seminário de Rede de 
Cuidados à Mulher:Enfrentamento a Feminização da Aids e Enfrentamento a 
Violência em 15 e 16 de Junho de 2011 com a participação de 150 mulheres dos 
municípios da PAM, em parceria com a Secretaria de Políticas da Mulher, 
Secretaria de Segurança Pública e forte participação das políticas de saúde do 
DAS/SES/RS. O seminário propiciou momentos de reflexão e de   tomadas de 
decisões através de  trabalho em grupo onde foram construídas estratégias de 



 

atuação nos municípios. Além de desencadear outros eventos como a realização 
de um Seminário no município de Santana do Livramento com olhar para as 
ações nos municípios de fronteira com a participação de profissionais, 
movimentos sociais e gestores municipais. 
Articulação com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos com o objetivo de 
desenvolver políticas públicas para a população LGBT 

Implementar o Programa de Saúde e Prevenção 
nas Escolas (SPE) para os municípios já 
capacitados. 

Foi realizada oficina com o objetivo de integrar as 19º CRS e 30 CRE , para estes 
comporem em seus municípios o Grupo Gestor Municipal e Grupo Gestor 
Regional para o desenvolvimento das ações do SPE (Saúde e Prevenção na 
Escola) 

Ampliar o Programa de Saúde e Prevenção nas 
Escolas – SPE - para os municípios que recebem 
financiamento específico. 

Para a ampliação do programa, foi realizada uma sensibilização para os 
profissionais da saúde e educação da 1º CRS, para trabalharem com o guia de 
formação do projeto SPE (Saúde e Prevenção na Escola) 

Disponibilizar 100% da aquisição de insumos de 
prevenção, especialmente preservativos 
masculinos, como contrapartida Estadual.  

Disponibilizados testes rápidos para  227 maternidades do estado,  cadastradas; 
disponibilizada fórmula láctea  para crianças expostas, tipo I 37.607 latas para 
crianças até 6 meses e tipo II 21.499 latas para crianças  de 6  até 12 meses. 
Adquiridos 10.000.080 unidades de preservativos masculinos 52mm, referente à 
contrapartida estadual  distribuídos a população e serviços, através das 19 
Coordenadorias Regionais de Saúde. O total enviado pelo MS em 2011 foi de 
26.050.344 unidades.  

Disponibilizar 100% dos medicamentos que 
compõem o tratamento da pessoa com HIV/AIDS e 
outras DST, especialmente os de responsabilidade 
do gestor estadual, pactuados na CIB. 

Distribuição dos medicamentos para infecções oportunistas e efeitos colaterais 
para as 55 UDM (Unidades Dispensadoras de Medicamento) no Estado, de 
acordo com  a Resolução 307/2010 pactuada em CIB e repassados pela CPAF.  
Distribuição dos medicamentos para DST para os serviços de referência 
cadastrados nesta Seção, de acordo com  a Resolução nº307/2010 pactuada em 
CIB e repassados pela CPAF.  
Dos 18 medicamentos pactuados para Infecções Oportunistas e efeitos 
colaterais, tiveram 100% da demanda atendida: Aciclovir comprimido, 
Atorvastatina, claritromicina, Clindamicina, Ganciclovir comprimido e injetável, 
Genfibrozila, Hidroxiuréia, Megestrol comprimido, Loperamida, Pravastatina e 
Cabergolina; 50% para Azitromicina, Ciprofloxaxina, Fluconazol e Itraconazol; 
25% de Ácido folínico, Anfotericina B. 
Dos 4 medicamentos pactuados para DST, tiveram 100% da demanda atendida 
para Aciclovir; 50% para Azitromicina e Ciprofloxicina; e 25% para Izoconazol. 



 

Estabelecer parcerias com instituições locais, 
nacionais e internacionais de pesquisa científica 
na área de HIV/AIDS e outras DST. 

Foi iniciada articulação com a Escola de Saúde pública, não finalizada. 

Capacitar 100% das equipes de saúde de serviços 
especializados no atendimento de HIV/AIDS e 
outras DST conforme demanda. 

No que se refere à qualificação da notificação dos agravos, foi realizado o CBVE 
– Curso Básico de Vigilância Epidemiológica para profissionais das 19 CRS. Para 
a Redução da Transmissão Vertical, foram realizadas capacitações para 
Testagem Rápida nas maternidades das 19 CRS. 

Promover encontros com gestores, sociedade civil 
organizada para discussão de estratégias de 
enfrentamento das questões relativas ao HIV/AIDS 
e outras DST. 

Realização bimensal do encontro da COGE (Comissão de Gestores das ações 
em DST/Aids). No que se refere à articulação com a Sociedade Civil Organizada,  
participação regular de representante da SC DST/Aids nas assembléias do 
Fórum de ONG Aids. Formação de GT com representantes do Governo e da 
Sociedade Civil Organizada para a elaboração e acompanhamento dos Editais de 
seleção pública de projetos   em HIV/Aids, como estratégia de enfrentamento da 
epidemia. 

Capacitar os municípios, regionalmente 
estratégicos, para implantação do programa de 
redução de danos. 

A Redução de Danos não está mais vinculada à Seção de Controle das 
DST/Aids. 

Outras realizações 

 
No ano de 2011 foram realizadas reuniões  de articulação com a Secretaria de 
Políticas para as Mulheres para o enfrentamento à Feminização da epidemia da 
Aids  e enfrentamento da Violência; 
 
Também fora realizadas reuniões com a Secretaria de Justiça e Direitos 
Humanos com o objetivo de desenvolver políticas públicas para a população 
LGBT. 
  
 

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o 

triênio 

Neste período, para promover o enfrentamento da epidemia do HIV/Aids e 
outras DST, com vistas à redução da incidência destes agravos na população, 
foram realizadas capacitações para equipes de saúde, encontros periódicos 



 

com os coordenadores municipais e regionais de DST/Aids, qualificação dos 
técnicos desta Seção através de participação em cursos e eventos estaduais e 
nacionais, realização de campanhas publicitárias de acesso ao diagnóstico. 
Promoveu-se a ampliação do número de municípios que recebem incentivo 
específico para ações de prevenção e assistência em DST/Aids. Para a 
Sociedade Civil Organizada, apoio ao desenvolvimento de projetos de 
prevenção selecionados por edital e desenvolvidos entre 2010 e 2011. Quanto 
ao  Indicador incidência de Aids em menores de cinco anos: Os dados são do 
SINAN NET 2011 com coeficiente 5,9 por 100.000 < 5 anos com ligeiro 
acréscimo em relação à 2010. O indicador que deveríamos analisar seria 
Transmissão Vertical, porém ainda não temos mecanismos adequados para 
seguimento do recém nascido exposto até confirmar   a  transmissão do HIV. 
Indicador incidência de Sífilis Congênita: O número de Casos em 2011 foi de 
640 notificados no SINAN NET. Em relação à Sífilis congênita o trabalho 
realizado inclui a conscientização dos prestadores de serviços e profissionais 
de saúde quanto à detecção, tratamento, notificação de casos, tratamento da 
gestante, do RN e do parceiro, de acordo com o Protocolo do Ministério da 
Saúde  para prevenção da Transmissão Vertical e Sífilis. Esperamos que com a 
adesão à Rede Cegonha o estado consiga melhores resultados quanto à 
redução dos indicadores. 

  
 

Indicadores Pactuados: 

7 - Incidência de sífilis congênita 

Objetivo do indicador: Reduzir os casos de Sífilis Congênita.   

Dentre as ações para este indicador estão, além da inclusão dos temas em todas as capacitações para maternidades 
cadastradas (SUS/particulares/convênio), a articulação com a rede para a testagem rápida anti HIV no primeiro e terceiro trimestre de 
gestação e no parto no âmbito da Rede Cegonha. 



 

 

Análise do Indicador:  

O pactuado para 2011 foi de 260 casos, a meta não foi atingida, pois registramos 636 casos. O indicador reflete a qualidade do 
Pré Natal, neste sentido, as ações desenvolvidas em 2011 ocorreram através de capacitações com foco na Transmissão Vertical do HIV 
e Sífilis. Ainda em 2011, iniciamos a articulação com Seção Saúde da Mulher e Atenção Básica, seguindo as diretrizes da Rede 
Cegonha. Com relação à prioridade III Redução da Mortalidade Materna, entendemos que este indicador se relaciona mais 
específicamente com a mortalidade infantil, uma vez que a Sífilis Congênita acarreta riscos maiores para a criança que para a mãe. 

 

14 - Taxa de incidência de AIDS em menores de 5 anos de idade 

Objetivo do indicador: reduzir a transmissão vertical do HIV. 

Este indicador é utilizado para avaliar indiretamente a transmissão vertical, uma vez que quase 90% da totalidade de casos de 
AIDS em menor de 5 anos vem de transmissão vertical. 

A transmissão vertical do HIV pode ocorrer durante a gestação, parto e amamentação, sendo que sem nenhuma intervenção, a 
mesma gira em torno de 25% dependendo da carga viral materna. 
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Através das intervenções profiláticas no pré-natal, parto e puerpério para a mãe e RN, podemos reduzir a transmissão vertical 
para < 1%. 

Sabemos que esta transmissão vem diminuindo ao longo dos anos por avaliações pontuais, onde os nascidos de mães HIV 
positivas são acompanhados até 18 meses, quando é determinada a verdadeira taxa de transmissão vertical: quantos recém nascidos 
ficaram HIV positivos. Para isto é necessária busca ativa dos faltosos e acompanhamento. 

Na falta de melhor indicador, utilizamos “AIDS em < 5 anos” para avaliar que ainda precisamos de um conjunto de medidas mais 
abrangentes e efetivas, uma Linha de cuidados da gestante e criança que garanta a execução das medidas eficazes de redução da 
transmissão vertical do HIV 

No esforço para diminuir a transmissão vertical do HIV tem sido realizadas capacitações de Maternidades em todo Estado 
implantando as rotinas já estabelecidas pelo Ministério da Saúde, disponibilizando Teste rápido  anti HIV e todos insumos necessários. 

Também vemos como de vital importância a qualificação do Pré-natal com diagnóstico precoce e ágil encaminhamento para 
Referências e instituição da terapia anti retroviral adequada. Para isto estão sendo feitas parcerias com seção de saúde da Mulher e 
Seção de Saúde da Família/AB. 

 

 
 
 

14 - Taxa de Incidência de AIDS em Menores de 5 
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O pactuado em 2011 foi de 8,3 alcançamos a meta uma vez que o atingido foi de 4,35 (DATASUS). Em 2011 foram realizadas 
capacitações para a testagem rápida do HIV e profilaxia da transmissão vertical para as maternidades do estado, bem como o 
fornecimento de insumos de prevenção como a fórmula láctea para crianças expostas e medicamentos para profilaxia do HIV. Da 
mesma forma que no indicador anterior, a partir da Rede Cegonha, iniciaram-se ações articuladas com a Seção de Saúde da Mulher e 
Atenção Básica. 

 
 
 

6.22. Política Estadual de Saúde Bucal 

Objetivos (PES): 
 

1 - Estimular, assessorar e monitorar os municípios do RS na organização da gestão em saúde bucal, vigilância das condições de 
saúde, e realização de ações de promoção, prevenção, recuperação e manutenção da saúde com vistas a reduzir os índices de cárie, 
doença periodontal, câncer bucal, e controlar a má oclusão e fluorose em todas as faixas etárias. 

 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Atingir 1.050 equipes de saúde bucal na Estratégia 
de Saúde da Família 

O RS conta com 670 ESB modalidade I e 22 ESB modalidade II implantadas. 

Implantar 22 equipes de saúde bucal indígena na 
Estratégia de Saúde da Família 

Implantamos 17 equipes de saúde bucal indígena. 

Implantar 50 Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO) 

Habilitação de 3 CEO (São Luiz Gonzaga, São Sepé e Pelotas) na CIB. 
Habilitação de 1 CEO em Bento Gonçalves pelo MS. 
TOTAL 32 CEO habilitados no RS 

Ampliar o acesso à Primeira Consulta 
Odontológica para 17% da população do RS 

Atingido 11,61% (DATASUS, 24/05/12)  



 

Ofertar 15.000 próteses dentárias anuais 
Foram ofertadas 6.773 próteses (9 laboratórios foram credenciados em 
dezembro). 

Realizar, no mínimo, 01 curso descentralizado por 
Coordenadoria Regional para formação de Auxiliar 
e Técnico de Saúde Bucal 

Foram realizados 8 cursos de formação de ASB e TSB. 

Realizar, no mínimo, 01 encontro de capacitação 
para trabalhadores de saúde bucal por 
Coordenadoria Regional 

Realizados dois cursos de capacitação: Curso de Hepatites Virais e Câncer 
Bucal. 

Qualificar a vigilância dos teores de flúor tanto no 
nível estadual e municipal através de 60% das 
amostras de água com teores de flúor adequados. 

Segundo o Setor de Vigilância da Qualidade da Água, do CEVS, foi atingido o 
percentual de 70% das amostras de água com teores de flúor adequados. 

Implantação de 12 Laboratórios Regionais de 
Prótese Dentária (LRPD) 

Foram implantados  9 LRPD em 2011. 
Totalizando o nº de 22. 

Outras realizações 

Distribuição de 85.000 escovas dentais para apoio a ações educativo-preventivas 
nos municípios. 
Repassados R$ 664.300,00 como incentivo financeiro aos CEO. 
Repassados R$ 137.560,00 como incentivos aos LRPD. 

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Apesar das dificuldades na sensibilização dos gestores em implantar políticas 
de saúde bucal percebe-se um crescimento nas ações de saúde bucal à 
população tanto de promoção e prevenção como em recuperação, bem como 
nos incentivos financeiros de apoio.  

 
 
 
 

Indicadores Pactuados: 



 

RS 2 - Média anual da ação coletiva "Escovação Dental Supervisionada" 

Objetivo do indicador: este indicador reflete em percentual o número médio de pessoas que participaram da ação coletiva 
“escovação dental supervisionada”. Expressa a proporção de pessoas que tiveram acesso à escovação dental com dentifrício fluoretado 
sob orientação/supervisão de um profissional de saúde visando à prevenção de doenças bucais, prioritariamente a carie dental e 
doença periodontal. Possibilita a análise comparativa dos dados epidemiológicos, verificando relações entre as variações temporais 
deste indicador e os de cárie dentária e doença periodontal, subsidiando o planejamento, a gestão e a avaliação da políticas e ações de 
saúde bucal. 

Este indicador atingiu a meta e mostra linha de tendência crescente. Ressalta-se que o registro deste procedimento vem sendo 
negligenciado, visto que muitos municípios interromperam este registro quando implantaram o SIAB. Sabe-se também que há sub-
notificação da produção ambulatorial quando realizada em escolas. 

 

 

 

6.23. Política Estadual de Alimentação e Nutrição 

Objetivos (PES): 
1 - Reduzir a incidência e a prevalência das doenças correlacionadas com o hábito alimentar, atuando na vigilância e promoção da 
alimentação saudável. 

RS2. Média anual da ação coletiva "Escovação Dental 
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Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Implementar as ações desenvolvidas, na área de 
alimentação e nutrição, no Estado 

ENPACS - Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Complementar 
Saudável ;  
- realização de 3 oficinas, formando 83 tutores; com a participação de 548 
profissionais nas Rodas de Conversa em  65 UBS;  
- elaboração e distribuição de material educativo “Dez passos para uma 
alimentação saudável para crianças brasileiras menores de dois anos”; 
Programa Bolsa Família: 
 - participação nas oficinas para universalização da inclusão de famílias de baixa 
renda no Cadastro Único, no RS, envolvendo 265 Municípios; 
- apoio aos municípios para a criação dos Comitês Regionais e Municipais 
intersetoriais do Programa Bolsa Família (Saúde, Educação e Assistência Social); 
- incentivo a participação dos técnicos municipais no curso de Educação à 
Distância em Gestão das condicionalidades da Saúde do Programa Bolsa 
Família; 
- reunião do Programa Bolsa Família e Cadastro Único com o Comitê Intersetorial 
Municipal do Programa, nos Municípios de Passo Fundo, Bagé e Caxias; 
- reunião com os beneficiários do município de Maquiné, do Programa Bolsa 
Família, com foco nas condicionalidades; 
Participação como palestrante em Conferências realizadas em: Ijuí, Pelotas e 
Santa Cruz; 
Apresentação de trabalho dos Municípios e das Coordenadorias Regionais na 
Semana de Alimentação RS 2011; 
Participação dos Técnicos em reuniões macrorregionais, para implantação das 
Redes de Atenção à Saúde. 

Fomentar e divulgar em 90% dos municípios do 
Estado a promoção de hábito de vida e 
alimentação saudável, através da distribuição de 
material educativo destinado a população leiga 
(folder “Coma melhor e viva melhor” elaborado 
pela equipe técnica). 

Distribuídos 5684 folders para municípios do Estado para utilização nas 
atividades programadas durante a Semana Mundial da Alimentação 



 

Qualificar os profissionais da SES que atuam na 
política de alimentação e nutrição para atualização 
científica na área 

Participação de Técnicos da PAN e Regionais de Saúde em reuniões, 
congressos, encontros, seminário e oficinas, dentre eles: 51ª Conferência Anual 
de Epidemiologia e Prevenção de Doença Cardiovascular e da Conferência 
Sobre Nutrição, Atividade Física e Metabolismo de 2011 (Atlanta/EUA); Reunião 
com Referências Estaduais de Alimentação e Nutrição (Brasilia/DF); XI Encontro 
Nacional de Rede de Nutrição do SU (Brasília/DF); IV Encontro Nacional dos 
Coordenadores Estaduais do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 
(Aracaju/SE); Seminário Regional do Programa Bolsa Família na Saúde para as 
Regiões Sudeste e Sul (São Paulo/SP). 

Realizar 03 reuniões técnicas anuais para 
capacitação das 19 Coordenadorias Regionais de 
Saúde em alimentação e nutrição, com ênfase nas 
diretrizes da Política Estadual de Alimentação e 
Nutrição.  

Realizada 1 reunião Técnica com as Coordenadorias  Regionais de Saúde 

Realizar 02 capacitações por ano para todos os 
Coordenadores Municipais de Alimentação e 
Nutrição do Estado para a implementação e 
execução do Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional 

Capacitação com os Técnicos Regionais e Municipais da 2ª CRS. 
Apresentação de trabalho na Mostra de Experiência da Gestão Estadual em 
Vigilância em Saúde, Planejamento, Monitoramento e Avaliação no SUS. 
  

Reduzir para 4% o percentual de crianças 
menores de cinco anos com baixo peso para a 
idade. 

Reduziu para 2,8% o percentual de Crianças menores de cinco anos com baixo 
peso para Idade, atendidas na Atenção Básica. 

Acompanhar, pela Atenção Básica, 65% de 
famílias com perfil saúde beneficiárias do 
Programa Bolsa Família. 

Foram acompanhadas pela Atenção Básica 62,22% de famílias com perfil saúde 
beneficiárias do Programa Bolsa Família 

Outras realizações 

Participação no projeto de pesquisa: Ações integradas na área de saúde no 
município de Dom Feliciano/RS, coordenado pelo INCA.  
Participação dos técnicos em Grupo de trabalho como: CAISAN, CONSEA, PSE, 
Atenção Básica, Comitê Intersetorial do cadastro Único e Bolsa Familia e 
PECTIS. 

 
 

  Avaliação 



 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

As principais ações programadas para o período 2009 a 2011 contribuíram para 
implementação da Política de Alimentação e Nutrição no Estado. Os avanços 
alcançados nos indicadores 21 e 22 do Pacto pela Saúde corroboram com esses 
achados. Esses resultados também podem ser observados nas demais ações de 
alimentação e nutrição desenvolvidas em parceria com Coordenadorias Regionais 
de Saúde e Municípios, com vistas à melhoria da qualidade de vida da população.  
Destacamos as ações que potencializaram o desenvolvimento da área de 
Alimentação e Nutrição: 
- a implementação de ações conjuntas com os diversos setores do DAS/SES, 
destacando-se a Saúde da Criança; Estratégia de Saúde da Família, a Saúde da 
Mulher; Programa Primeira Infância Melhor; Monitoramento e Avaliação; Saúde 
Bucal; Saúde Mental;  Aids, e o CEVS, indispensáveis para garantir a capilaridade 
da promoção da alimentação saudável e a efetividade da vigilância alimentar e 
nutricional; 
- o desenvolvimento de ações intersetoriais nas três esferas de governo, com 
atuação conjunta das Secretarias Estaduais: de Educação, do Trabalho e 
Desenvolvimento Social, do Planejamento, da Mulher e o Controle Social, 
buscando a sensibilização dos gestores, e a qualificação do Cadastro Único 
proporcionando uma maior vinculação dos beneficiários aos serviços de saúde. 
Essas ações contribuíram para ampliar a cobertura das condicionalidades da 
Saúde e a melhoria da saúde e nutrição dos beneficiários do Programa Bolsa 
Família, promovendo a inclusão social.   
- a motivação dos profissionais de saúde da atenção básica tendo uma atitude de 
vigilância, com um olhar diferenciado para a informação, fazendo com que essa 
gere uma ação individual ou coletiva, visando assegurar o Direito Humano à 
Alimentação Adequada no Contexto da Segurança Alimentar e Nutricional; 
- o desenvolvimento de ações conjuntas de incentivo ao aleitamento materno e 
promoção da Alimentação Saudável através da implementação da Estratégia 
Nacional de alimentação Complementar Saudável – ENPACS, no Estado;  
Destacamos também, como um grande avanço para a área técnica a 
institucionalização da Politica Estadual de Alimentação e Nutrição, Decreto do 
CES/RS Nº 06/2010, com o objetivo de garantir uma política permanente de 
saúde nutricional, promovendo ações de segurança alimentar e nutricional 
sustentável em nível populacional no Estado e a aprovação da Atualiza a Política 



 

Nacional de Alimentação e Nutrição, Portaria Nº 2.715/2011. Um fato de grande 
importância, impulsionando e contribuindo para o fortalecimento da gestão pública 
da saúde. 

 

 

Indicadores Pactuados: 

21 - Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para idade 

Objetivo do indicador: reduzir e monitorar a prevalência de baixo peso em crianças menores de 5 anos. 

 

 
 

Este indicador expressa a relação entre a massa corporal e a idade cronológica da criança. É o índice utilizado para a avaliação 
do estado nutricional, principalmente para caracterização do baixo peso. Essa avaliação é adequada para o acompanhamento do 
crescimento infantil e reflete a situação nutricional atual. 
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A meta pactuada do indicador no Estado no ano de 2011 foi de 2,8%. O resultado alcançado foi superior a meta pactuada, 
atingindo 2,7% de crianças menores de cinco anos com baixo peso acompanhadas e com registro no Sistema de Vigilância Nutricional 
(Sisvan- Web).  

Realizando-se uma análise das sete Macrorregiões do Estado, observamos que a Macrorregião Norte apresentou o maior 
percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para a idade (3,2%), não atingindo a meta pactuada pelo estado. 

Analisando-se as dezenove Coordenadorias Regionais de Saúde, dezesseis (84,2%)  atingiram a meta pactuada para este 
indicador. As Coordenadorias que não atingiram a meta foram: 6ª, 11ª e 16ª.  

Com relação aos municípios, no ano de 2011, 148 (29,83%) não atingiram a meta do Estado, ou seja, apresentaram o percentual 
de crianças com baixo peso para idade,  atendidas na atenção básica acima de 2,8%.   

As ações intersetoriais desenvolvidas pela Política Estadual de Alimentação e Nutrição juntamente com outros Setores do 
Departamento de Ações em Saúde, Coordenadorias Regionais de Saúde e Municípios, contribuíram para superar a meta proposta. 
Estas ações são indispensáveis para a redução da desnutrição infantil, garantindo a capilaridade da promoção da alimentação saudável 
e a efetividade da vigilância alimentar e nutricional, devendo ser incentivada para que a totalidade dos Municípios do Estado atinjam a 
meta pactuada.  

 
 

22 - Percentual de famílias com perfil saúde beneficiárias do programa bolsa família acompanhadas pela atenção básica 

Objetivo do indicador: reduzir e monitorar a prevalência de baixo peso em crianças menores de 5 anos. 

 



 

 

O resultado alcançado no ano de 2011 foi de 62,22% das famílias com perfil saúde beneficiárias do Programa Bolsa Família 
acompanhadas pela Atenção Básica 

Este indicador expressa o percentual de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, com perfil saúde, acompanhadas pela 
Atenção Básica na última vigência do ano (2º semestre) e registradas no sistema Módulo de Gestão das Condicionalidades da saúde do 
Programa Bolsa Família / DATASUS.                 

As famílias beneficiárias do Programa, com perfil saúde, são as que possuem em sua constituição, crianças menores de 7 anos 
de idade e mulheres em idade fértil (dos 14 aos 44 anos). 

O resultado alcançado no ano de 2011 foi de 62,22% das famílias com perfil saúde beneficiárias do Programa Bolsa Família 
acompanhadas pela Atenção Básica. A meta pactuada pelo Estado foi de 61%. 

No ano de 2011 a meta atingida no Estado (62,22%) foi menor em relação  a meta alcançada no Brasil (71,85%). Porém, 
ressaltamos um aumento gradativo no percentual alcançado nesse indicador a cada vigência, como também, um aumento no número 
total de famílias beneficiárias com perfil saúde a serem acompanhadas no Programa Bolsa Família.  

Realizando-se uma análise das sete Macrorregiões do Estado, observamos que as Macrorregiões Serra, Vales, Norte e 
Missioneira apresentaram o maior percentual de famílias com perfil saúde beneficiárias do Programa Bolsa Família acompanhadas pela 
Atenção Básica. As Macrorregionais Metropolitana, Sul e Centro-Oeste não atingiram a meta pactuada pelo estado.  
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Analisando-se as dezenove Coordenadorias Regionais de Saúde, quinze (78,95%)  alcançaram a meta pactuada para este 
indicador. As Coordenadorias que não alcançaram a meta foram: 1ª, 3ª e 7ª e 10ª. Com relação aos Municípios 410 (82,66%) 
alcançaram a meta pactuada pelo Estado.        

As ações desenvolvidas pela Política Estadual de Alimentação e Nutrição juntamente com outros Setores do DAS,  
Coordenadorias Regionais de Saúde e Municípios, Comitês Intersetoriais Municipais e Estadual do PBF, contribuíram para um avanço 
nos   resultados alcançados em 2011, garantindo o acompanhamento do estado nutricional e a melhoria das condições de saúde e 
nutrição dos beneficiários do Programa Bolsa Família, contribuindo para sua inclusão social. 

Justificativa para pactuação da meta estadual de 63% do indicador do Programa Bolsa Família: 

- Dificuldades na localização das famílias c/perfil saúde; 

- Famílias que não possuem na sua constituição crianças menores de 7 anos e/ou gestantes, representando 56% do total das 
famílias a serem acompanhadas com perfil saúde na 1ª vig/12 

- Índice de cobertura da ESF está associado com o % de acompanhamento das condicionalidades do programa; 

- Mapa de acompanhamento da saúde com a base de dados do Cadastro Único anterior a vigência e sem atualização; 

- Maior efetivação  dos Comitês Intersetoriais municipais do Programa Bolsa Família. 

 
 

6.24. Política Estadual do Sangue 

Objetivos (PES): 
 
1 - Coordenar e incrementar a consolidação da Hemorrede Pública mediante a produção e o fornecimento de sangue e hemoderivados 
com qualidade aos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS); 
2 - Prestar atendimento multiprofissional a pacientes hemofílicos e portadores de coagulopatias na FEPPS/HEMORGS/Clínica 
Hematológica do Estado do Rio Grande do Sul, que é referência estadual para este atendimento; 
3 - Consolidar a Política Estadual do Sangue e Hemoderivados no Rio Grande do Sul. 

 

Meta PES RAG 2011 



 

(2009-2011) Realizações 2011 

Atender 100% da demanda de sangue, com 
qualidade, aos leitos do Sistema Único de Saúde 
(SUS) no Estado 

O HEMORGS – Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul/FEPPS está  
atendendo aproximadamente 60%  da demanda SUS através da Hemorrede. 

Atender 100% da demanda no atendimento a 
pacientes hemofílicos e portadores de 
coagulopatias na FEPPS/HEMORGS/Clínica 
Hematológica do Estado do Rio Grande do Sul 

A Hemoclínica-HEMORGS/FEPPS faz atendimento integral aos hemofílicos 

Implantar Plano de Cargos e Salários da 
Hemorrede Pública com a finalidade de cumprir a 
Estadualização 

Necessidade de acordos entre municípios, estado e FEPPS-Fundação Est. 
Produção e Pesquisa em Saúde, a fim de suprir necessidades. 

Esta Meta não consta no PES, foi acrescida na 
PAS 2010 - Implementar ações que procurem 
garantir o controle efetivo de 100% das reações 
transfusionais imediatas e tardias pelo CEVS e 
FEPPS/HEMORGS 

O HEMORGS contribui qualificando as bolsas que fazem parte da cadeia 
produtiva dos 03 Hemocentros coordenados pela FEPPS, e faz a capacitação 
dos agentes do Hemorgs. 

Outras realizações 
Implantação do NAT (teste de ácido Nucléico) em 2011 e PEQS-Plano 
Estadual de Qualidade do Sangue – o Hemocentro procura qualificar-se cada 
vez mais. 

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Implantação de testes que pretendem qualidade nas  bolsas e serviços levados ao 
público trazem mais segurança. 

 
 
 
 



 

6.25. Política Estadual de Assistência Farmacêutica 

Objetivos (PES): 
1 - Organizar os serviços de assistência farmacêutica no Estado, de forma hierarquizada, baseados no elenco de ações desenvolvidas 
em cada nível de atenção à saúde, objetivando o atendimento dos usuários de acordo com as políticas de medicamentos e assistência 
farmacêutica nacional e estadual, investindo no desenvolvimento de recursos humanos e na infra-estrutura para a gestão 
descentralizada da assistência farmacêutica. 
 
 

Meta PES 
(2009-2011) 

RAG 2011 

Realizações 2011 

Reestruturar a equipe de médicos avaliadores e 
ampliar as parcerias com instituições públicas e 
privadas, visando aumentar a capacidade de 
avaliação técnica para análise das solicitações de 
medicamentos 

Ampliou-se o número de avaliadores, através de estabelecimento de parceria 
com o Hospital de Clinicas de PoA (8 consultores) e Designação de 32 servidores 
da SES (médicos, nutricionistas e farmacêuticos) como consultores através das 
Portarias N° 86/2012 – DRH e N° 134/2012 – DRH. 

Revisar o elenco de medicamentos dispensados 
em caráter Especial 

Foi publica a Portaria nº 670 de 31/12/2010 com a lista atualizada dos 
medicamentos dispensados em caráter Especial. 

Elaborar Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas para o fornecimento de 
medicamentos dispensados em caráter Especial 
(Elenco Estadual) 

Com a edição do Decreto 7.508/11 e da Lei 12.401/11, considerando as 
mudanças conceituais da RENAME, optamos por proceder primeiramente a 
revisão da REME/RS estabelecendo o novo elenco estadual, para posterior 
protocolização.   

Aperfeiçoar o atual sistema de controle de óbitos 
por meio da integração do Sistema AME com a 
base de dados do Serviço de Verificação de Óbitos 
do Ministério da Saúde 

Implantou-se o controle mensal através do cruzamento de dados do Sistema 
Nacional de Informação de Mortalidade - SIM com o sistema AME, o que permitiu 
a identificação de 15.712 óbitos no sistema e a conseqüente inativação destes 
tratamentos. 

Capacitar os servidores que atuam na assistência 
farmacêutica dos municípios, Centros de 
Referência e Centros de Aplicação e 
Monitorização de Medicamentos Injetáveis 

Foi iniciada no ano de 2011 a capacitação de servidores que atuam na 
Assistência Farmacêutica dos municípios, por meio de seminários regionais de 
saúde. Foi realizada reunião com os CAMMI’s para uniformização de 
procedimentos. 



 

Capacitar no mínimo 01 servidor da Assistência 
Farmacêutica de cada uma das 19 
Coordenadorias Regionais de Saúde.  

Foram realizas duas capacitações em Porto Alegre e pelo menos uma 
capacitação in loco na sede de cada CRSs. 

Elaborar material informativo (cartilha) para 
distribuição aos usuários contendo informações 
gerais acerca das Políticas de Assistência 
Farmacêutica, bem como orientações quanto ao 
uso racional de medicamentos 

A estratégia adotada foi melhorar a disponibilidade, facilitando o acesso as 
informações no site da SES, dando visibilidade aos elencos de medicamentos 
fornecidos pelo Estado, aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
existentes, e aos procedimentos técnicos e administrativos necessários à 
instrução da solicitação destes medicamentos. 

Elaborar material informativo (cartilha) para 
distribuição aos médicos prescritores contendo 

informações gerais acerca das Políticas de 
Assistência Farmacêutica, dos elencos de 
medicamentos fornecidos pelo Estado, dos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
existentes, dos procedimentos técnicos e 

administrativos necessários à instrução dos 
processos de solicitação destes medicamentos, 
bem como da importância de que as prescrições 

estejam adequadas as Políticas Nacional e 
Estadual de Assistência Farmacêutica 

Foi elaborado material com informações sobre os elencos disponibilizados pelo 
SUS e dos fluxos administrativos de solicitação junto à SES dos medicamentos 
do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, que foi distribuído 
aos municípios em parceria com a FAMURS. Também foi elaborada cartilha com 
orientações quanto aos exames e documentos necessários à abertura e 
tramitação de expedientes administrativos de solicitação de medicamentos do 
CEAF, além das informações mais evidenciadas na página da SES.  

Meta foi acrescida na PAS 2010: Terceirizar a 
logística de distribuição de medicamentos dos 
elencos dispensados em caráter Especial e 
Excepcional (atual Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica) fortalecendo o processo 
de descentralização 

A estratégia de terceirização da logística não foi considerada a mais adequada, 
optando-se por reestruturar o armazenamento e distribuição de medicamentos. 
Foram implantadas ferramentas de controle de estoques, reorganizando-se o 
fluxo de distribuição dos medicamentos na rede.  

Padronizar procedimentos operacionais e atualizar 
procedimentos padronizados já existentes. 

Os procedimentos operacionais foram elaborados em 2010 e estão em processo 
de contínua revisão.  

Implantar a integração dos Sistemas AES (estoque 
almoxarifado central) e AME (estoques dos órgãos 
dispensadores) em todos os órgãos dispensadores 

Os sistemas AME e AES foram integrados, possibilitando o controle de estoque 
desde o almoxarifado central até os órgãos dispensadores. 



 

do Estado. 

Efetuar a entrega de medicamentos dos elencos 
dispensados em caráter Especial e Excepcional, 
deferidos administrativamente, diretamente na 
residência para usuários idosos. 

A entrega de medicamentos é realizada na residência dos usuários idosos 
cadastrados no Programa Remédio em Casa. 

Implantar o sistema de inventário eletrônico de 
estoques em todos os órgãos dispensadores do 
Estado. 

Todos os órgãos dispensadores passaram a realizar inventário eletrônico 
mensalmente a partir de 2011. 

Credenciar empresas para elaboração de 
Pareceres Técnicos Científicos em pelo menos 15 
especialidades médicas para subsidiar a defesa do 
Estado pela PGE em ações judiciais relacionadas 
a medicamentos. 

No ano de 2011 foram contratadas 6 novas empresas para atendimento de 8 
especialidades médicas. Chegando-se a um total de atendimento de 22 
especialidades. 

Implantar, em conjunto com os municípios, 
registros de preços estadual dos medicamentos do 
elenco de referência da Assistência Farmacêutica 
Básica, para a aquisição dos mesmos pelos 
municípios objetivando a redução de custos; 

Iniciado estudo para avaliar a viabilidade da proposta. 

Meta foi acrescida na PAS 2010: Implantar pelo 
menos 05 novos Centros de Aplicação e 
Monitorização de Medicamentos Injetáveis para o 
tratamento de usuários portadores de hepatite C 
(CAMMIS) 

A meta foi alcançada em 2010 e em 2011 foi implantado mais um CAMMI.  

Capacitar e estimular todos os municípios do 
estado para a elaboração dos respectivos planos 
municipais de Assistência Farmacêutica, com 
ênfase na Assistência Farmacêutica Básica; 

A orientação atual quanto a Política de Assistência Farmacêutica Básica prevê 
que a mesma deva constar entre os objetivos, diretrizes e metas do Plano 
Municipal de Saúde. As capacitações regionais que foram realizadas buscaram 
estimular os municípios na estruturação da Assistência Farmacêutica Básica. 

Revisar todos os tratamentos ativos cadastrados 
no Sistema informatizado de Administração de 
Medicamentos - AME. 

Foi realizada a integração com os dados do SIM e o bloqueio de tratamentos 
administrativos com mais de seis meses sem registro de dispensação e sem 
inclusão de novas receitas e laudos médicos. A higienização do sistema AME é 
fundamental para a efetiva programação de compras e distribuição de 
medicamentos.  



 

Outras realizações  

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

As metas propostas correspondem a objetivos específicos estabelecidos na 
gestão anterior e não refletem a magnitude das responsabilidades da SES na 

gestão desta política pública. No documento em anexo apresentamos as 
justificativas e as realizações resultantes da reorientação da Assistência 

Farmacêutica no RS. 

 
 
 
Intersecção entre CPAF e FEPPS na Execução da Política Farmacêutica 
 
Objetivos (PES): 
1 - Produzir medicamentos destinados a Saúde Mental e Excepcionais de Alto Custo; 
2 - Qualificar a logística de recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos. 
 
 

Meta PES (2009-2011) 
RAG 2011 

Realizações 2011 

Esta meta foi acrescida na PAS 2010, não consta 
no PES: Produzir medicamentos para atender 
Política Estadual de Assistência Farmacêutica 

Conquistou condição técnica operacional CTO/VISA p/ semi-sólidos; notificação 
p/ lotes piloto de álcool gel tendo em vista início da oper. de semi-sólidos; petição 
de registro de propranolol junto  à ANVISA 

Receber, armazenar e distribuir os medicamentos 
para atender aos programas estratégicos do 
governo federal no RS (DST-Aids, Tuberculose e 
Hanseníase), os medicamentos especiais e os 
medicamentos de hospitais próprios da Secretaria 
da Saúde no RS e os produzidos pela 

Realizado inventário extraordinário e implantação de medidas visando à 
segurança e controles nos estoques em todos os almoxarifados, tendo sido 
realizado o recebimento e distribuição dos medicamentos descritos, sendo 
exceção os produzidos pela FEPPS/LAFERGS, em razão de não ter havido 
produção no ano de 2011. 



 

FEPPS/LAFERGS 

 
 
 

Relatório das principais atividades da Assistência Farmacêutica em 2011: 
 
 

1) Realização de inventário extraordinário em todos os almoxarifados de medicamentos com o objetivo de estabelecer o 
controle efetivo e implantação da operação de remessa eletrônica para atendimento das Coordenadorias Regionais de Saúde: 

Inicialmente é preciso referir que até abril de 2011 os almoxarifados nas Coordenadorias Regionais de Saúde não “existiam” 
virtualmente no Sistema AME, fato que implicava no descontrole dos estoques e dificuldades no rastreamento da destinação dos 
medicamentos enviados mensalmente pelo almoxarifado central, bem como das devoluções dos municípios para os almoxarifados 
regionais.  

No almoxarifado central (DAF) era utilizado somente o sistema informatizado conhecido como AES, entretanto a previsão de 
consumo era baseada nos registros de estoques do sistema AME. A previsão de consumo dos medicamentos a serem enviados às CRS 
somente utilizava os registros de estoques existentes nos municípios da área de abrangência da CRS sem considerar os medicamentos 
existentes no almoxarifado das CRS, posto que “não existiam” no sistema AME.  

Os medicamentos entregues nas CRS eram confirmados através do sistema AES, separados e retirados por cada município, que 
registravam o estoque no AME manualmente, ocasionando grande incidência de erros nos lançamentos. 

A partir de abril de 2011 os almoxarifados nas CRS foram inventariados e habilitados no sistema AME, ou seja, o almoxarifado 
central passou a emitir as guias pelo AES que está integrado parcialmente ao AME, alimentando os estoques dos almoxarifados 
regionais mediante uma rotina de aceite e rejeição de guias que se dá no sistema AME. Importante referir que o aceite de guias no AME 
gera o lançamento eletrônico dos medicamentos no estoque das CRS, que repetem a operação para reabastecer os seus municípios, 
que por sua vez utilizam a rotina de aceite de guias para alimentar seus estoques e também para devolver medicamentos para as CRS. 



 

O atendimento via AME possibilita a rastreabilidade do trâmite dos medicamentos desde a saída do almoxarifado central até a chegada 
às CRS e municípios.  

 
2) Melhorias e higienização do sistema AME: 

Em 2011 passamos a interfacear os dados do SIM com o AME e desde então atualizamos a informação de óbito de 15.712 
pacientes e seus tratamentos puderam ser encerrados com segurança. A interface permite que a SES encerre tratamentos sem 
depender da informação individualizada dos familiares dos usuários. O SIM utiliza como critérios o nome completo, data de nascimento 
e nome da mãe e estes dados estão presentes nos cadastros dos usuários atendidos administrativamente. Nos casos em que os 
pacientes não procuram o tratamento por mais de seis meses, foi instituído o bloqueio do mesmo no sistema AME. Foi possibilitado às 
unidades dispensadoras nos municípios a realização da atualização cadastral dos usuários, a fim de manter o sistema atualizado.  

O sistema foi parametrizado para emissão de certidões com informação sobre os medicamentos que não fazem parte do elenco 
disponibilizado pela SES. 

 

3) Contratação da distribuidora para atendimento da demanda judicial e estabelecimento da efetiva gestão do contrato:  

Realizamos novo pregão eletrônico para a contratação e em outubro de 2011 celebramos contrato com uma nova distribuidora de 
medicamentos que fornece à SES medicamentos com um desconto de 50,50 % sobre o preço da tabela ABC farma. A empresa passou 
a receber pedidos de acordo com a previsão de consumo total de cada município. Após o recebimento dos pedidos, aguardamos a 
confirmação, faturamento (emissão de notas fiscais) e entrega dos medicamentos, conforme prazos estipulados contratualmente. A 
Assistência Farmacêutica utiliza esta rotina de compra através de distribuidora para cumprir as ordens judiciais desde 2005. No entanto, 
somente no contrato atual pudemos estabelecer um monitoramento efetivo sobre o cumprimento das cláusulas contratuais, garantia de 
dispensação pelo sistema AME e controle sobre as notas fiscais emitidas, possibilitando a busca de alternativas como: registro de 
preços e aquisições por dispensas de licitação.  

 

4) Ampliação da equipe de consultores pela agregação de novos servidores, com o aumento significativo do numero de 
processos avaliados mensalmente, e diminuição do tempo de tramitação dos processos:  
 

No ano de 2011 a equipe de consultores técnicos da SES para 32 servidores entre médicos, farmacêuticos, e nutricionistas. Este 
reforço na equipe de avaliadores ainda é insuficiente para atendimento de toda a demanda de avaliação e reavaliação dos pedidos de 



 

fornecimento de medicamentos e dar retorno aos usuários dentro do prazo de trinta dias padronizado no Estado. Esta situação ensejou 
a solicitação de contratação emergencial. 

 

5) Constituição do setor de Planejamento de Compras com a finalidade de aperfeiçoar a programação, aquisição, dos 
medicamentos administrativos e judiciais. 

Até 2011 as instruções dos processos de compra e monitoramento de execução do recurso disponível era atribuição de um 
servidor apenas. Esta situação provocava uma situação de estrangulamento desta função. Foi criado o setor de Planejamento de 
Compras com dois farmacêuticos e três servidores administrativos, que também concentram as atividades de emissão de pareceres 
técnicos nos processos de licitação, programação para o Ministério da Saúde dos medicamentos adquiridos por compra centralizada, 
instrução de compra junto à distribuidora licitada para atendimento da demanda judicial e também a rotina de atestamento de NFS no 
sistema FPE e também execução do recente contrato da SES com os Correios. 

LLL 
6) Realização de seminários regionais para assessoramento técnico aos municípios do Componente da Assistência 
Farmacêutica Básica (inicio nas 13ª e 16ª CRS) 
 

Em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi elaborado um projeto para a realização de oficinas regionais 
sobre Assistência Farmacêutica Básica. Estas atividades envolvem o diagnóstico situacional da assistência farmacêutica básica nos 
municípios e assessoramento técnico com relação ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica. O projeto teve início em 2011 
com a realização de duas oficinas junto as Coordenadorias Regionais com sede em Santa cruz do Sul (13ª CRS) e Lajeado (16ª CRS). 
Estas atividades estão tendo continuidade no ano de 2012, abrangendo os municípios das demais regiões do Estado. 

 
8) Ampliação da área física da Assistência Farmacêutica: 
 

Até o ano de 2011 o espaço físico era único e não havia separação de servidores em setores. Os processos tanto administrativos 
quanto judiciais, tramitavam no mesmo espaço físico e as atividades para o andamento dos processos, tanto judiciais quanto 
administrativos eram exercidas por todos os servidores, de acordo com as urgências que se colocavam no dia-a-dia. Inicialmente, 
procedeu-se à departamentalização do setor, aumentando sua área física em 35 metros quadrados e criando ambientes para o novo 
desenho organizativo do setor, composto inicialmente por: divisão de avaliação de processos administrativos, de atendimento da 
demanda judicial, triagem e protocolo de processos administrativos, planejamento de compras, apoio administrativo, setor de 
informações e faturamento de APACs. Ressalte-se, entretanto, que este acréscimo da área física ainda não é suficiente para comportar 



 

toda a equipe de consultores técnicos, considerando que a Assistência Farmacêutica receberá novos servidores após a conclusão de 
contratação emergencial em trâmite.  

 
9) Pagamento aos municípios da contrapartida estadual do Componente Básico da Assistência Farmacêutica referente ao 
exercício de 2011 e empenho do recurso necessário ao pagamento da dívida referente ao ano 2007 
 

Além dos repasses mensais da contrapartida Estadual para o Componente Básico da Assistência Farmacêutica e de Insumos 
para o tratamento do Diabetes do ano de 2011, foi solicitado ao Fundo Estadual de Saúde após aprovação do Gabinete, o pagamento 
da dívida relativa ao repasse financeiro da contrapartida do ano de 2007, a todos os municípios gaúchos.  

 
 

6.26. Política Estadual de Saúde nas Fronteiras 

Objetivos (PES): 
1 - Fortalecer as ações básicas estabelecendo prioridades conjuntas para os municípios de fronteira; 
2 - Estabelecer ações estratégicas conjuntas de Vigilância em Saúde nas fronteiras; 
3 - Viabilizar, a partir dos acordos firmados, condições de assistência à saúde nos municípios de fronteira, prioritariamente, nas cidades 
gêmeas Brasil-Uruguai; 
4 - Garantir escopo legal para os acordos internacionais que vierem a ser construídos. 
 
 

Meta PES (2009-2011) 
RAG 2010 

Realizações 2010 

Implantar 02 observatórios de Vigilância em Saúde 
nas fronteiras. 

Não foram implantados observatórios, entretanto, a partir de seminários de 
integração, foram realizadas ações conjuntas de vigilância da dengue/Aedes 

aegypti 

Elaborar, em conjunto, Protocolos para a atuação 
em Vigilância e Assistência à Saúde nas fronteiras. 

Atividade deverá ser reprogramada, a partir de retomada do Projeto SISFronteira 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

As atividades de cooperação técnica entre países nas regiões de fronteira tem 
encontrado dificuldades de sistematização e implementação. Várias ações 

conjuntas ocorrem a partir de necessidades e iniciativas locorregionais (como 



 

trabalho de prevenção da dengue, algumas atividades de imunização e 
referenciamento de serviços de saúde), entretanto, persiste a necessidade de 
agilizar fluxos de informações, oficializar estruturas e homogeneizar protocolos 

técnicos. 

 



 

 

REALIZAÇÕES 2011 - GESTÃO 

6.27. Planejamento 

Objetivos (PES): 
1 - Disseminar a cultura de planejamento no Rio Grande do Sul, tendo em vista contribuir com a resolubilidade e qualidade da gestão e 
da atenção à saúde 
2 - Fortalecer o sistema de planejamento do SUS no nível da gestão estadual, estimulando a utilização dos instrumentos de 
planejamento em saúde 
3 - Fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias em planejamento, aplicáveis ao âmbito produtivo; 
4 - Planejar, monitorar e avaliar os investimentos em saúde no Rio Grande do Sul 
5 - Desenvolver estratégias para qualificar o monitoramento e a avaliação (M&A) do sistema de saúde, tendo em vista aprimorar a 
gestão do SUS no Estado; 
 
 
 

Meta PES (2009-2011) 
RAG 2011 

Realizações 2011 

Realizar 20 cursos de capacitação em 
planejamento, para 800 participantes das 
Secretarias Municipais de Saúde, da Secretaria 
Estadual da Saúde e dos Conselhos de Saúde. 

Estão sendo realizados em 2012 sete cursos de capacitação em Planejamento, 
Auditoria e Regulação no SUS, em parceria com a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Ao longo de 2011, trabalhamos no sentido da contratação desses 
cursos. 

Realizar, pelo menos, um encontro semestral ao 
ano, com as Coordenadorias Regionais de Saúde 
para discussão e qualificação das ações de 
planejamento no SUS. 

Realizado dois encontros com as Coordenadorias no ano. 

Realizar 02 oficinas ao ano, para 80 pessoas cada 
em M&A com as Coordenadorias Regionais de 
Saúde e os municípios. 

Sistematicamente, a Assessoria Técnica e de Planejamento realizada oficinas de 
trabalho com os servidores das Coordenadorias Regionais, tendo em vista 
sensibilizar e informar quanto às tendências em planejamento do SUS. Em 2011, 
trabalhamos temas relacionados a construção das regiões de saúde no Estado, a 
luz do Decreto 7.508, em  duas oficinas com os servidores das CRS, além de 
uma oficina com servidores identificados como articuladores do processo de 
desenho das regiões de saúde. 



 

 

Estruturar um Grupo de Estudos em planejamento 
na SES. 

As ações de qualificação em planejamento tem sido realizadas junto ao GT 
Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Gestão. 

Informatizar o Relatório de Gestão. 
O Relatório de Gestão, desde 2011 é elaborado no Sistema SARGSUS 
elaborado pelo Ministério da Saúde, o que tornou esta meta sem a necessidade 
de execução. 

Monitorar 100% das ações, políticas e estratégias 
em saúde desenvolvidas no estado. 

Os projetos estratégicos da SES têm sido monitorados pela Sala de Gestão do 
governo do Estado mensalmente. 

Capacitar pelo menos um trabalhador do SUS por 
município em M&A. 

Não realizado em 2011. 

Realização Encontro Estadual de M&A, tendo em 
vista promover troca de experiências entre as 
diferentes regiões do Estado e instituições de 
ensino e pesquisa, em 2011. 

Foi realizada a Mostra de Experiências em Planejamento, Monitoramento e 
Avaliação do SUS. Foram relatadas 32 experiências de trabalho exitosas na 
área, além de um número significativo de pôster, com participação de 120 
pessoas. 

Publicar uma Edição do Boletim da Saúde em 
parceria com a Escola de Saúde Pública, com foco 
na área de Planejamento em Saúde. 

Não realizado. O PES está disponibilizado na página da SES. 

Confeccionar material instrucional na área de 
gestão e planejamento para capacitação de 
gestores municipais e de técnicos da SES. 

O setor está trabalhando na publicação dos resumos da Mostra de Planejamento, 
Monitoramento e Avaliação do SUS. 

Outras realizações 

O setor coordenou ao longo de 2011 o GT Planejamento, Monitoramento e 
Avaliação da Gestão, com periodicidade semanal. Este grupo de trabalho é 
composto por integrantes de todos os setores/departamentos da SES, e discute 
questões afetas ao planejamento do SUS no Estado. Além disso, trabalhou-se na 
elaboração de metodologia de trabalho para a atualização/desenho das regiões 
de saúde no Estado, tendo em vista desencadear o processo de trabalho e o 
cumprimento da legislação do SUS. Em 2011, haviam 146 municípios com 
adesão ao Pacto pela Saúde no RS aprovada na CIB, sendo que dessas 
aprovações 131 já haviam sido publicadas também pela CIT, o que representa 
avanço na descentralização da gestão do SUS. 

 
 



 

 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Ao término de três anos, pode-se avaliar que a maioria das metas propostas foram 
atingidas pelo setor. Entretanto, sabe-se que muitas alterações na legislação do 
SUS ocorreram ao longo do período, o que implica mudanças na forma de conduzir 
o processo de planejamento no SUS. Dessa forma, percebe-se que atingir os 
objetivos propostos demanda mais investimentos em educação permanente dos 
trabalhadores, tendo em vista a dinamicidade que envolve a gestão do SUS. 

 
 
 
 
 

6.29. Investimentos em Saúde 

Objetivos (PES): 
1 - Fortalecer o processo de participação popular no Rio Grande do Sul, com a ampliação dos investimentos em saúde; 
2 - Qualificar o processo de regionalização da saúde no Rio Grande do Sul. 
 
 
 

Meta PES 
(2009-2011) 

RAG 2011 

Realizações 2011 

Aumentar os investimentos em saúde por meio da 
Consulta Popular. 

Do valor inicialmente gravado no orçamento R$ 46.825.368,29, foram investidos 
no ano R$ 10.509.609,75 (Dez milhões, quinhentos e nove mil, seiscentos e nove 
reais e setenta e cinco centavos). Desse valor 60,92% refere-se ao projeto 
Regionalização da Saúde e 39,08% ao projeto Saúde da Família. Cabe salientar 
que parte do valor executado refere-se a Restos a Pagar de exercícios anteriores. 

Construir Hospital Regional Centro em Santa 
Maria como referência regional e estadual para 
reabilitação física e motora. 

60% da obra executada para implantação do Hospital Regional Centro em Santa 
Maria – RS. 

Ampliar o número de votantes na Consulta Popular 
para a área da saúde. 

As Coordenadorias Regionais de Saúde tiveram importante participação nas 
assembléias regionais e municipais procurando orientar a participação dos 
municípios, bem como foi criado um acréscimo nos recursos do orçamento para os 



 

 

municípios que apresentaram maior número de votantes, estimulando assim a 
participação popular. 

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Houve um fortalecimento no processo de participação popular que pode ser 
verificado com o aumento no número de votantes. Em 2008 foram 478.310 
votantes, já em 2011 foram 1.134.141 votantes, representando um incremento de 
aproximadamente 137% no triênio. 
Com relação aos investimentos em saúde, do valor orçado no triênio de R$ 
91.555.644,30, foram executados R$ 59.808.087,70 representado uma execução 
de aproximadamente 64% do recurso orçado. 
 

 
 
 
 
 

6.30. Redes de Assistência Especializada 

Objetivos (PES): 
1 - Garantir o acesso do cidadão às ações e serviços especializados de média e alta complexidade, no seu município ou em outro 
município de sua região, de modo a evitar ou diminuir as distâncias de deslocamento intermunicipal; 
2 - Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja complexidade e contingente populacional transcenda 
a escala local/municipal; 
3 - Garantir a integralidade da atenção à saúde através da organização das Redes de Ações e Serviços de Saúde Integradas; 
4 - Garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais e promover eqüidade; 
5 - Integrar os hospitais às Redes Regionalizadas de Saúde e impulsionar a adesão às ações prioritárias da política estadual de saúde, 
ampliando o acesso assistencial; 
6 - Monitorar a produção das unidades habilitadas, pelo acompanhamento e avaliação da produção e sua conformidade com os 
parâmetros pactuados ou contratados; 
7 - Implementar o Plano Estadual de Saúde Auditiva e o Roteiro para Habilitação dos Serviços de Deficiência Mental e Autismo, 
conforme RES n074/08. 



 

 

 

Meta PES 
(2009-2011) 

RAG 2011 

Realizações 2011 

Meta PES alterada na PAS 2010, de 
"Habilitar no mínimo 08 Redes 
Assistenciais" para: Habilitar 
Unidades Assistenciais de média 
complexidade de acordo com as 
especificidades de cada região 

No ano de 2011 foram habilitados 16 estabelecimentos de saúde para atendimento de média 
complexidade em oftalmologia, em conformidade com a Política Nacional de Atenção em 
Oftalmologia. 

Os serviços habilitados estão localizados nas seguintes Macrorregiões de Saúde: 

Macrorregião Metropolitana: Novo Hamburgo, Montenegro, Santo Antonio da Patrulha e 
Sapucaia do Sul 

Macrorregião Centro-Oeste: Rosário do Sul 

Macrorregião Serra: Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Farroupilha 

Macrorregião Vales: Cachoeira do Sul, Candelária e Encantado 

Macrorregião Sul: Pelotas 

Macrorregião Norte: Getúlio Vargas e Passo Fundo 

Macrorregião Missioneira: Cruz alta e Três Passos 

Meta PES alterada na PAS 2010, de 
"Habilitar no mínimo 03 Redes 
Assistenciais" para: Habilitar 
Unidades Assistenciais de Alta 
Complexidade distribuídas segundo 
as especificidades de cada região 

Em 2011 foram habilitadas as seguintes unidades de alta complexidade: 

1 unidade de reabilitação física localizada no município de Ijuí (Unijuí – UNIR), em substituição 
a unidade de Cruz Alta, a fim de proporcionar maior cobertura aos pacientes da macrorregião 
Missioneira.  

1 unidade para atendimento à fissura labiopalatina: localizada no município de Caxias do Sul 
(Círculo Operário). 

2 unidades de assistência em alta complexidade cardiovascular, localizadas nas seguintes 
Macrorregiões: 

Macrorregião Sul – Município de Pelotas, Hospital São Francisco de Paula, como Unidade de 
Alta Complexidade de Cardiologia, para atendimento em cirurgia vascular; 

Macrorregião Vales – Município de Santa Cruz do Sul, Hospital Santa Cruz, para atendimento 
em cirurgia cardiovascular, cirurgia vascular e cardiologia intervencionista. 

2 unidades de assistência de alta complexidade em terapia nutricional, localizadas nas 



 

 

seguintes Macrorregiões: 

Macrorregião Metropolitana – Município de Viamão, Hospital de Viamão/Fundação Universitária 
de Cardiologia; 

Macrorregião Serra – Município de Bento Gonçalves, Hospital Bartolomeu Tacchini;  

60 novos leitos de UTI, sendo 25 leitos de UTI Adulto tipo II, 25 leitos de UTI Adulto tipo III, e 10 
leitos de UTI Neonatal, assim discriminados:  

25 leitos de UTI Adulto tipo III habilitados nos Hospitais N.S. da Conceição e Cristo Redentor, de 
Porto Alegre, da Macrorregiaão Metropolitana; 

8 leitos de UTI Adulto tipo II habilitados no Hospital Bom Jesus de Taquara, na Macrorregião 
Metropolitana; 

10 leitos de UTI Neonatal habilitados no Hospital de Caridade de Canguçu, na Macrorregião 
Sul;  

3 leitos de UTI Adulto tipo II habilitados no Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, na 
Macrorregião Serra;  

8 leitos de UTI Adulto tipo II habilitados na Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na 
Macrorregião Centro-Oeste; 

6 leitos de UTI Adulto tipo II habilitados no Hospital São Vicente de Paulo de três de Maio, na 
Macrorregião Missioneira; 

No mesmo período foram reclassificados 29 leitos de UTI Adulto, assim discriminados: 

20 leitos de UTI Adulto tipo II reclassificados para tipo III no Hospital Cristo Redentor de Porto 
Alegre, na Macrorregião Metropolitana; 

9 leitos de UTI Adulto tipo I reclassificados para tipo II na Santa Casa de São Gabriel, na 
Macrorregião Centro-Oeste. 



 

 

Conceder incentivos financeiros a 
315 hospitais vinculados ao SUS, 
em áreas prioritárias da política 
assistencial do Estado. Meta PES 
alterada na PAS 2010 para: 
"Conceder incentivos financeiros a 
292 hospitais vinculados ao SUS, 
em áreas prioritárias da política 
assistencial do Estado" 

No ano de 2011 foram pagos incentivos financeiros a 285 hospitais conforme discriminado: 

Incentivo Básico – R$ 34.340.849,52 - 285 hospitais; 

Incentivo Urgências/Emergências – R$ 47.361.161,97 – 118 hospitais; 

Incentivo Saúde Mental – R$ 20.483.331,76 - 97 hospitais; 

Incentivo Casa da Gestante – R$ 7.161.257,14 – 49 hospitais; 

Incentivo Gestante de Alto Risco – R$ 4.519.240.,29 – 21 hospitais; 

Incentivo Traumato-Ortopedia – R$ 3.479.350,00 - 22 hospitais; 

Incentivo Mãe Canguru – R$ 948.000,00 - 8 hospitais; 

Incentivo Organização de Procura de Órgãos – OPOs - R$ 340.000,00 - 2 hospitais; 

Outros Incentivos – R$ 3.590.293,36 – (Rede de Apoio ao Hospital Universitário de Santa Maria 
7 hospitais, Otorrinolaringologia e Urologia 1 hospital, Saúde Indígena 1 hospital, Saúde 
Prisional 1 hospital, Verão com Saúde 2 hospitais); 

Antecipação do pagamento de das parcelas dos meses de novembro e dezembro de 2011, 
realizada em outubro de 2011, no valor de R$25.000.000,00. 

Pagamento em 2011 do valor de R$ 2.058.995,67 referente aos incentivos de exercícios 
anteriores. 

Regular 100% das vagas nos 
serviços de reabilitação para 
atendimento das pessoas com 
deficiência física, auditiva, mental e 
autismo 

Em 2011 foram atendidos 103.813 pacientes, conforme descrição: 

Deficiência Visual: 1001 pacientes atendidos; 

Deficiência Física: 12.904 pacientes atendidos, sendo deste total, 7.000 pacientes estomizados; 

Deficiência auditiva: 53.908 pacientes, sendo 5.108 atendidos na Rede de Atenção à Saúde 
Auditiva e 48.800 pacientes da Triagem Auditiva Neonatal realizada até setembro de 2011. 

A cobertura da Triagem Auditiva Neonatal de nascidos vivos pelo SUS em 2011 foi de 64,08%, 
considerando 99.942 nascimentos (75% dos nascidos vivos) e 64.051 triagens realizadas até 
dezembro de 2011. 

Deficiência Intelectual: 36.000 pacientes atendidos  

Em 2011 foram concedidos 1.413.634 dispositivos, conforme descrição: 



 

 

Deficiência visual: 1.093 dispositivos, como próteses oculares, bengalas articuladas, lupas e 
outros.  

Deficiência Física: 11.453 Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção – OPM, como, 
próteses de membros superiores e inferiores, cadeiras de roda, coletes e outros 

Estomia: distribuição de 1.390.862 bolsas de estomia, sendo 657.138 coletores fecais e 
urinários, 475.536 de Dispositivo de Incontinência Urinária/Fecal Masculino e Feminino, 100.088 
de Materiais de Cuidados para a Pele e 158.100 de Acessórios (cinto e filtro). 

O gasto com as bolsas de estomia, no ano 2011, foi de R36.000.000,00 (trinta e seis milhões de 
reais). 

Deficiência Auditiva - 10.200 Próteses Auditivas e 26 Implantes cocleares 

Implantar a Triagem Auditiva 
Neonatal Universal – TAN em 40 
hospitais. 

Implantadas 5 novas unidades de Triagem Auditiva Neonatal, localizadas  nos municípios de 
Caçapava do Sul, Canela, Capão da Canoa, Gramado e Tapejara, totalizando 54 unidades no 
final de 2011. 

Outras realizações 

Aporte de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) aos Hospitais Filantrópicos 
prestadores de serviços ao SUS, distribuídos proporcionalmente à produção ambulatorial e 
hospitalar de média complexidade, de cada estabelecimento, no período de junho de 2010 a 
maio de 2011, representando um acréscimo financeiro de 11,91%. Foram beneficiados 252 
estabelecimentos. 

Aporte de R$11.747.512,49 (onze milhões setecentos e quarenta e sete mil quinhentos e doze 
reais e quarenta e nove centavos) aos Hospitais Públicos Municipais, distribuídos 
proporcionalmente à produção ambulatorial e hospitalar de média complexidade, de cada 
estabelecimento, no período de junho de 2010 a maio de 2011. Foram beneficiados 40 
estabelecimentos. 

Manutenção do atendimento prestado pelo Hospital Tramandaí, ameaçado de encerramento 
das atividades, através de contrato emergencial com a Fundação Hospital Municipal Getúlio 
Vargas, de Sapucaia do Sul, que assumiu a gerência dos serviços, com apoio do Grupo 
Hospitalar Conceição. O estabeleceu um aporte financeiro mensal de R$1.182.688,90 (hum 
milhão, cento e oitenta e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), pelo 
prazo de 180 dias.  

Através desta ação, foi garantida a continuidade de funcionamento do Hospital, referência para 



 

 

os municípios do Litoral Norte, com atendimento em cirurgia geral, clínica médica, obstetrícia, 
pediatria, saúde mental, dispondo de 102 leitos, além de 9 leitos de UTI Neonatal e 10 leitos de 
UTI Adulto.  

 
 
 
 
 

Indicadores Pactuados: 

25 - Número de serviços de reabilitação visual habilitados pelo Ministério da Saúde 

Objetivo do indicador: ampliar as redes estaduais de serviços de reabilitação para pessoas com deficiência. 

A PT MS/GM 3128, de 24/12/2008, estabeleceu a Política de Reabilitação Visual, estabelecendo incentivos e definindo metas a 
serem atingidas, para cada estado, de acordo com um parâmetro populacional (uma unidade para cada 2.500.000 hab) quanto a 
habilitação de unidades de reabilitação. Para o Estado do RS, conforme sua população, foram definidas 4 unidades, e a PT estabeleceu, 
obrigatoriamente, o atingimento de 75% do número total de unidades para o biênio 2010-2011. 

No ano de 2011 não aconteceram novas habilitações de serviços de reabilitação visual. Os dois serviços existentes, localizados 
nos municípios de Giruá (Hospital São José) e Porto Alegre (Hospital Banco de Olhos), foram habilitados em 2010. Em 2011 foi 
encaminhado ao Ministério da Saúde a solicitação de habilitação de mais dois novos serviços localizados nos municípios de Pelotas e 
Tenente Portela, os quais já foram habilitados em 2012. 

 

6.31. Regulação em Saúde 

Objetivos (PES): 
1 - Promover a relação humanizada no trabalho e na assistência aos doentes graves e terminais, através da proximidade com a família 
e local de residência; 
2 - Cumprir a função de organizar o sistema de contra-referência com a continuidade da assistência; 
3 - Otimizar a utilização da capacidade instalada da atenção especializada e serviços de referência, reservando-a para o atendimento 
dos casos que exigem tal nível de complexidade; 
4 - Garantir o acesso dos pacientes a tecnologias de acordo com protocolos estabelecidos; 



 

 

5 - Priorizar os serviços de atendimento de urgências de hospitais especializados como “portas de entrada” do sistema de saúde para 
estas situações, definindo as “portas de saída” (hospitais de menor complexidade) e, portanto, uma hierarquia de serviços. 
6 - Criar mecanismos efetivos de integração e comunicação entre hospitais de diferentes níveis de complexidade, intermediado pela 
Central Estadual de Regulação e assegurando os princípios de universalidade e integralidade da assistência; 
7 - Substituir o relacionamento pessoal e a informalidade como matriz dos encaminhamentos por um fluxo regulado entre os níveis de 
complexidade; 
8 - Auxiliar a equipe de saúde do serviço solicitante no manejo de situações que envolvam gestação de risco, uniformizando conceitos e 
critérios de abordagem; 
9 - Facilitar o processo de tomada de decisões no atendimento obstétrico e perinatal, em relação à necessidade de transferência da 
gestante e/ou neonato a serviços especializados; 
10 - Reduzir os fatores de risco da gestação; 
11 - Definir critérios de admissão de recém-nascidos em risco de vida que necessitam de cuidados especiais, nas 24 horas do dia, em 
Unidades de Tratamento Intensivo ou de Cuidados Intermediários Neonatais; 
12 - Oportunizar aos neonatos  todos os recursos disponíveis para diagnóstico e tratamento com potencial mínimo de risco, alicerçado 
em evidências e princípios éticos; 
13 - Contribuir com a redução da mortalidade neonatal; 
14 - Institucionalizar atividades de monitoramento e avaliação que instrumentalizem o processo de tomada de decisão, no sentido de 
confirmação das ações desenvolvidas ou correção de rumo; 
15 - Avaliar o ingresso e a permanência dos pacientes em Unidade de Terapia Intensiva, verificando a adequação aos protocolos 
estabelecidos. 
 

Meta PES (2009-2011) 
RAG 2011 

Realizações 2011 

Regular a totalidade dos leitos da UTI 
sob protocolo operacional de Regulação 
e mapeamento analítico. 

A Central estadual de Regulação Hospitalar regulou 9.955 solicitações de transferência 
para UTI. O acesso aos leitos de UTI SUS ainda não é realizado exclusivamente pelas 
Centrais de Regulação, com exceção para os municípios de Porto Alegre e Caxias do Sul. 

Regular as internações em Neurologia e 
Neurocirurgia sob protocolo operacional 
da Regulação Estadual. *. 

Esta atividade está incluída nas regulações para UTI. 

Regular as internações em Cardiologia 
sob protocolo operacional da Regulação 
Estadual; *. 

Esta atividade está incluída nas regulações para UTI. 

Regular as consultas especializadas e 
exames ambulatoriais. 

A Central Estadual de Regulação Ambulatorial foi implantada em março de 2011, com a 
finalidade de planejar a implantação do processo de regulação do acesso aos 



 

 

procedimentos ambulatoriais definidos no seu âmbito de responsabilidade, conforme 
pactuação na CIB/RS. A Central funciona no Complexo Regulador Estadual, junto ao 
Hospital Sanatório Partenon. 

O cronograma de implantação da regulação ambulatorial informatizada foi aprovado pela 
Resolução CIB/RS 237/2011 e está sendo cumprido, com pequenas adaptações, pela 
SES/Central de Regulação Ambulatorial.  

O início do agendamento de consultas médicas especializadas em Porto Alegre, pelos 
demais municípios, foi iniciado em 15/10/2011, referente à competência de novembro de 
2011.  

Foram agendadas pelos municípios, Central Estadual de Regulação Ambulatorial e CRS 
16.890 consultas, desde o início da implantação até 31/12/11.  

Regular as cirurgias eletivas e 
internações de urgência sob protocolo 
operacional. 

A meta de regulação informatizada para cirurgias eletivas não foi atingida. Esta rotina foi 
realizada de outras formas pelas CRS, municípios sede e prestadores. 

Estruturar  07 Centrais de Regulação, 
uma em cada macrorregião de saúde. 

A meta de implantação de 7 centrais macrorregionais foi revista pelas resoluções da 
Comissão Intergestores Bipartite - CIB/RS que normatizaram o processo, com a decisão 
pela implantação de uma Central Estadual de Regulação Ambulatorial, em trabalho 
conjunto de regulação com as 19 CRS e 496 municípios. 

Regular as internações em traumatologia 
sob protocolo operacional Regulação 
Estadual. 

Foram regulados 715 acessos ao segundo tempo cirúrgico em traumatologia, pela Central 
Estadual de Regulação Hospitalar, em 2011. Os demais casos foram regulados pelos 
próprios prestadores, municípios sede e CRS. 

 
 
Indicadores Pactuados: 

RS 4 - Índice de contratualização de unidades conveniadas ao SUS, nos estados e municípios 

Objetivo do indicador: melhorar o processo de regulação do acesso aos serviços de saúde. 

Os princípios norteadores do SUS prevêem a compra de serviços em caráter complementar à rede pública, quando detectada a 
insuficiência desta. A preferência para complementação é dada às entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Esgotada esta 
complementação, o setor público pode, então, lançar mão da compra de serviços de prestadores privados com fins lucrativos. 



 

 

A contratação destes serviços de saúde assumiu ao longo do tempo diferentes formas, muitas das quais inadequadas e 
insuficientes do ponto de vista da gestão da coisa pública. A experiência brasileira mostra que os gestores têm dificuldades em formar 
contratos formais dentro da regra da administração pública, o que vem dificultando o desenvolvimento de ações concretas de regulação. 

Neste contexto, o Ministério da Saúde tem feito um esforço, dentro das suas possibilidades como gestor central, para sensibilizar 
os gestores estaduais e municipais no sentido de firmar contratos com a rede privada de serviços de saúde. A contratualização torna-se 
um instrumento de suma importância para o processo de regulação do acesso aos serviços de saúde. 

No final do ano de 2011 o percentual de contratualização dos prestadores sob gestão estadual era de 87%. 

 
 

6.32. Participação Social no SUS 

Objetivos (PES): 
1 - Estimular a sensibilização de atores sociais para o fortalecimento da participação popular no controle social do SUS; 
2 - Cooperar técnica e financeiramente com o Conselho Estadual de Saúde (CES) para a educação permanente de conselheiros de 
saúde no Rio Grande do Sul; 
3 - Contribuir para a instrumentalização e qualificação dos conselheiros de saúde estaduais e municipais; 
4 - Desenvolver estratégias para a qualificação de atores sociais (representantes da sociedade civil, movimentos de pessoas portadoras 
de patologias, entre outros) para o controle social do SUS Estadual; 
5 - Garantir infra-estrutura, bem como recursos humanos, materiais e de mobilização para a execução das ações do controle social; 
6 - Ampliar o conhecimento da população do campo sobre a incidência de algumas doenças e agravos mais freqüentes nesta 
população. 
 
 
 

Meta PES 
(2009-2011) 

RAG 2011 

Realizações 2011 

Realizar curso de atualização, via Escola de 
Saúde Pública - ESP (200 horas-aula presenciais) 
em Educação Popular para profissionais de saúde. 

Iniciou curso de Especialização/Aperfeiçoamento em Educação, Informação em 
Saúde com enfase em Educação Popular. ESP/UNIVATES. Término previsto 
para abril de 2012. 



 

 

Organizar Seminário sobre Educação Permanente, 
com ênfase em Educação Popular em Saúde, e 
Participação no SUS. Foi acrescentado: Curso de 
Especialização em Educação Permanente com 
ênfase em Educação Popular na PAS 2010. 

Seminário de Educação e Participação Popular em Saúde: Debate Necessário à 
14ª Conferência Nacional de Saúde: 122 concluintes 
Seminário do Pacto pela Saúde: 77 concluintes 

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

A Política de Gestão Estratégica e Participativa no SUS não apresentou avanço 
significativo no período. Embora seja entendida como ação estratégica para 
potencializar a gestão do SUS, faz-se necessário repensar sua configuração, 
tendo em vista integrar a participação social no SUS aos processos de gestão. 

 
 
 
 
 
 

6.33. Auditoria do SUS 

Objetivos (PES): 
1 - Instrumentalizar as equipes de Auditoria, componentes Estadual e Municipal, qualificando a gestão do sistema de saúde, em 
consonância com a Política Nacional de Auditoria do SUS. 
 
 

Meta PES 
(2009-2011) 

RAG 2011 

Realizações 2011 

Capacitar 100% dos médicos auditores da 
SES/RS. 

Meta Alcançada através do Evento: 
- Iº  Encontro Estadual de Capacitação dos Médicos Auditores do SUS, em 
02/12/2011 

Capacitar 100% dos profissionais dos 
componentes municipais de auditoria. 

Meta Alcançada através do Evento: 
- Iº Encontro Estadual de Capacitação dos Médicos Auditores do SUS, em 
16/12/2011  



 

 

Auditoria dos óbitos maternos, neonatais precoces 
e natimortos com peso igual ou inferior a 
2500g./SUS. 

Meta alcançada, cujo trabalho servirá de modelo ao MS.,  em todo o Brasil. 
Aprovada pela Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS. 
Total Auditorias: 32, sendo 20 concluídas e 11 aguardando documentos. 

Atendimento das demandas de Ouvidoria/MS com 
necessidade de auditorias. 

Meta Contemplada. 
Total: 255 Procs. 

Bloqueios de AIH's / mês. 
Meta Contemplada. 
Total:1.214 Relatórios (44.033 AIHs ano) 

Atendimento das demandas de outros órgãos. 
Meta Contemplada. 
PGE, MPE, MPF, Del. Polícia, DENASUS, etc. 
Total: 102 Procs. 

Pesquisa de Satisfação do Usuário. 
Meta Contemplada em parceria com a Ouvidoria do SUS/SES-RS. 
Total: 57 Procs. 

Auditorias na área de Cardiologia (AC) de 
prestadores cujas autorizações pela Central de 
Regulação estejam em desacordo c/o protocolo. 

Meta Contemplada: 
-Hosp. Bruno Born – Lageado; 
- São Vicente de Paulo de Passo Fundo; 
- Hosp. Caridad de Ijuí; 
- Hosp. Pronto Clínica de Passo Fundo. 
Total: 06 Auditorias 

Auditoria em Oncologia (20% de um 
processamento ampliando de acordo com 
irregularidades encontradas) dos prestadores 
credenciados. 

Meta Contemplada. 
Total: 03 Procs. 

Auditoria nos serviços de Traumatologia/AC com 
os mesmos critérios da Oncologia, dos 
prestadores credenciados. 

Meta Contemplada: 
- Hosp. Cardiologia Viamão; 
- Hosp. Caridade de Ijuí; 
- Hosp. São Vicente de Paulo de Passo Fundo; 
- Hosp.  Santa Cruz – Santa Cruz do Sul. 
Total: 42 Auditorias 

Manutenção das Auditorias de realização e 
acompanhamento de pacientes transplantados. 

 
Meta Contemplada. 
Total: 03 Auditorias 



 

 

Sequência das Auditorias dos Serviços de 
Oftalmologia sob gestão estadual, priorizando os 
que apresentam maior volume de atendimentos, e 
as demandas judiciais. 

Meta Contemplada: 
- Centro de especialidades Vida & Saúde – Clínica da Visão de Novo Hamburgo. 
Total: 2.018 FAA's 
 53 Prontuários. 

Auditoria de Enfermagem Total: 90 Pareceres 

Outras realizações 

-Capacitação para os Médicos Autorizadores do Estado; 
-Capacitação para os Médicos Autorizadores das Plenas; 
-Assessoria à SES/RS e PGE/RS; 
-Curso na Escola de Gestão e Controle no TCE, para o Núcleo de 
Contadoria/CAME, em 18/04/2011; 
-Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, no Conselho Regional de 
Contabilidade, 25 e 26/05/2011, para o Núcleo de Contadoria/CAME; 
-Participação em treinamento sobre o COAP, em Brasília/DF; 
-Auditorias Contábeis – 18 Relatórios; 
-Auditoria de AIH's Suplementares; 
-Auditoria do Sistema Regulatório/SES-RS – Abrange Plenas,  Pactuadas  e 
Atenção Básica. 
-Auditorias de Compra de Leito, TAC's, e Judicial; 
-Auditorias do SIH – 41 Relatórios 
-Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão – POP's; 
-Consolidação da Auditoria de Enfermagem.   

Valores Apurados em OR e Multa: R$ 12.000.000,00 (Doze Milhões de Reais). 

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

Metas Plenamente Alcançadas  

 
 



 

 

 

6.34. Ouvidoria do SUS 

Objetivos (PES): 
1 - Implantar Ouvidoria Estadual do SUS, com vistas ao fortalecimento da gestão estratégica, conforme diretrizes nacionais; 
2 - Estimular e apoiar a criação de estruturas descentralizadas de Ouvidoria em saúde, co-responsabilizando os gestores municipais na 
implantação deste serviço, assegurando aos cidadãos o acesso a informações sobre o direito à saúde e as relativas ao exercício deste 
direito; 
3 - Estimular e fortalecer a implementação de Ouvidorias nas Secretarias Municipais de Saúde no Rio Grande do Sul; 
4 - Incentivar a implantação de Ouvidorias em municípios localizados nas 19 regiões de saúde; 
5 - Organizar, implantar e ampliar a rede Estadual de Ouvidorias do SUS. 
 
 
 

Meta PES 
(2009-2011) 

RAG 2011 

Realizações 2011 

Capacitar 100% dos Recursos Humanos da SES. Não realizado. 

Contratar serviços de tele-atendentes terceirizados 
para a implantação do serviço de Ouvidoria na 
SES. 

Não realizado. 

Elaborar material educativo e informativo sobre 
Ouvidoria no SUS para divulgação do serviço. 

Não realizado. 

Adequar área física e rede lógica para a instalação 
do Serviço de Ouvidoria Estadual. 

Em dezembro foi disponibilizada sala no andar térreo do Centro Administrativo 
(CAFF) para o funcionamento da Ouvidoria e solicitado a instalação da Rede 
lógica. 

Qualificar e capacitar os gestores e profissionais 
de saúde das Secretarias Municipais para a 
implantação e ampliação de Ouvidorias 
municipais. 

Não realizado. 

Outras realizações 
 Foram indicados três servidores como Ouvidores Estaduais do SUS. 

 Participação de represente da SES nas reuniões dos Ouvidores Estaduais em 
Brasília. 



 

 

 Participação no Seminário Internacional de Ouvidoria e Gestão Participativa – 
Brasil-Itália, em Brasília. 

 Envio do Plano Operativo ao Ministério da Saúde oficializando a implantação da 
Ouvidoria. 

 Participação na Sensibilização para Ouvidoria do SUS realizada em Porto 
Alegre. 

 Capacitação dos três Ouvidores para o Sistema Ouvidor SUS – nível 1. 

 
 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-2011 em 
relação ao resultado alcançado durante o triênio 

 No período de 2009-2011 a Ouvidoria do SUS não foi implantada, porém foram 
realizadas diversas ações para subsidiar a implantação no estado (1). Os 
objetivos (2, 3, 4, 5) referentes ao incentivo e apoio aos municípios para a 
implantação das Ouvidorias nos municípios, não foram alcançados, pois 

dependem da realização do primeiro objetivo, ou seja, da efetiva implantação da 
Ouvidoria do SUS – SES-RS. 

 
 
 
 
 
 

6.35. Gestão do Trabalho em Saúde 

Objetivos (PES): 
1 - Reestruturar o plano de cargos, carreiras e salários da Secretaria Estadual da Saúde e da FEPPS; 
2 - Ampliar o quantitativo de recursos humanos na secretaria estadual da saúde e FEPPS; 
3 - Desenvolver estratégias de gestão de recursos humanos na SES E FEPPS; 
4 - Estruturar uma política de saúde do servidor da Secretaria Estadual de Saúde, articulada às diferentes especificidades de cada 
espaço de atuação profissional. 
 
 

Meta PES RAG 2011 



 

 

(2009-2011) Realizações 2011 

Construir e publicar a política de saúde do 
servidor. 

Início da construção da política de saúde do trabalhador do Estado. 

Elaborar novo Concurso público para a SES e a 
para a FEPPS. 

Contratação emergencial para 474 cargos. 

Nomear 150 servidores concursados para a SES-
RS. 

Foram nomeados em 2011 duzentos e noventa e seis (296) concursados.  
 

 
 
 

6.36. Infra-Estrutura da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul 

Objetivos (PES): 
1 - Implantar a reforma organizacional e administrativa da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul; 
2 - Aperfeiçoar a infra-estrutura da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. 
 

 

Meta PES (2009-2011) 
RAG 2011 

Realizações 2011 

Capacitar 120 trabalhadores da 
SES em Fiscalização de 
Contratos 

Meta atingida parcialmente com capacitação de 50% servidores. 

Capacitar 100 trabalhadores da 
SES em Gestão de Contratos 

Meta atingida parcialmente com capacitação de 50% servidores. 

Capacitar 200 trabalhadores da 
SES em Gestão Administrativa de 
Processos 

Capacitação de servidores da área de RH do nível central e CRS's. 

Capacitar  trabalhadores da SES Meta parcialmente atingida em 2011, pois  50% dos servidores da Divisão de Compras participaram 



 

 

em Processos de Licitação de capacitação em Processos de Licitação. 

Concluir a doação de 46 veículos 
do antigo INAMPS cedidos para a 
SES-RS 

Meta atingida parcialmente.  33 (trinta e três) destes veículos que estavam cedidos à SES foram 
doados definitivamente. 

Instrumentos Elaborados pela 
Divisão de Contratos. 

 
Em 2011, foram realizados no total 2.524 instrumentos: 01-Acordo Extra Judicial 02 - 
Apostilamentos, 401- Atas de Registro de Preços - ARP, 50 - Autorizações de Serviço, 498 - 
Contratos, 19 - Termos de Autorização de Uso Especial - TAU-E, 74 -  Termo de Cessão de 
Uso -TCU, 1.161 - Termos Aditivos, 01 - Termo Aditivo Coletivo, 30 - Termos de Compromisso, 
34 - Termos de Conversão, 66 - Termos de Doação, 01 -Termo de Passagem de Carga, 94 - 
Termos de Rescisão, 80 - Termos de Retificação, 02 - Termos de Revogação. 
 

Procedimentos realizados pela 
Divisão de Compras  

Foram efetuados:  
- 930 procedimentos de dispensa de licitação, sendo: 535 cotações judiciais e 395 processos 
administrativos. 
- 206 Pregões eletrônicos (aquisição de medicamentos, dietas e produtos médico-hospitalares) 
gerando uma economia de R$ 274.429.525,49 (duzentos e setenta e quatro milhões, quatrocentos 
e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), equivalente a 
48,89% em relação ao valor de referência (VUMA). 
  

 
 
 

6.37. Educação em Saúde 

Objetivos (PES): 
1 - Desenvolver ações de pesquisa, educação, capacitação e a produção de conhecimentos na saúde como forma de qualificar os 
programas de estado voltados à melhoria da saúde pública no Rio Grande do Sul; 
2 - Capacitar grupos interdisciplinares de atores pertencentes às Coordenadorias Regionais de Saúde do Estado para atuarem como 
referência em ações de educação popular, a fim de ampliar e estimular a participação popular no SUS. 
 

Meta PES 
(2009-2011) 

RAG 2011 

Realizações 2011 



 

 

Qualificar 9.000 pessoas na Educação 
Permanente para o SUS no período. 

Formados/concluinte em 2011: 3435 
Foram capacitadas aproximadamente 100 pessoas – participantes de encontros mensais da 
CIES Estadual. 

Formar 1.230 alunos em nível de pós-
graduação no período. 
 
 
 
 
 

Formados/concluinte em 2011: 538 
-1º Curso de Especialização em Envelhecimento Ativo – ESP/PUC – 39 concluintes  
- Especialização em Saúde   Pública –ESP/UNISINOS –  
38 concluintes, em dez 2011. 
- Especialização em Comunicação em Saúde – ESP/UNISINOS –  
26 concluintes 
- Especialização em Direito Sanitário  - ESP/UNISINOS –  
Turma 01 - 36 concluintes 
Turma 02 – 32 concluintes 
 - Curso Binacional de Especialização em Saúde Pública – BRASIL/ARGENTINA – São 
Borja – ESP/UNISINOS. 21 concluintes 

1.  - XI Edição do Curso de Aperfeiçoamento para Cirurgião Dentista e Pessoal Auxiliar no 
Atendimento Odontológico a PcD – ESP/FADERS – 28 concluintes 

- Curso Nacional de Qualificação de Gestores do SUS II – ENSP/ESP – Aperfeiçoamento - 
16 turmas descentralizadas – 269 concluintes 
 
- Residência Integrada em Saúde  
R1 e R2  45 concluintes  R3 -   4 concluintes 
- Ingresso de 75 novos residentes em 2011: R1 63; R3 12. 
- Abertura de processo seletivo para ingresso de 80 novos residentes em março de 2012, 
sendo 72 R1 e 8 R3. 
 
A RIS foi reestruturada em 2011, ampliando a equipe e o ingresso de residentes. 
Foi firmado Termo de Cooperação Técnica com o município de Sapucaia do Sul, dando 
início ao processo de descentralização da RIS.  
O Programa de Residência de Terceiro Ano foi reformulado, organizando-se a partir de três 
grandes eixos de atuação: Descentralização da RIS, Desinstitucionalização e Gestão em 
Redes. 
Dando prosseguimento ao processo de descentralização da RIS, com estabelecimento de 
parceria com os municípios de Esteio, São Lourenço do Sul, Santa Cruz e Santa Rosa. 
Início de Curso de Especialização de Práticas  Pedagógicas em serviços de Saúde, para 



 

 

formação de preceptores, em parceria com UFRGS e GHC. 

Formar 390 alunos em nível de ensino 
profissional no período. 

Formados/concluinte em 2011: 343 
Curso Introdutório para Agentes Comunitários em Saúde – Sapucaia do Sul – 140 alunos 
Curso de Aperfeiçoamento em Saúde do Idoso (2 turmas) – 58 alunos formados em Porto 
Alegre 
Curso de Auxiliar de Saúde Bucal, realizado em Porto Alegre pela ESP – 55 alunos 
formados. 
Capacitação Pedagógica de Docentes – Formação Inicial dos ACS no Rio Grande do Sul – 
90 participantes 

Outras realizações 
I Encontro Regional de Educação Permanente em Saúde – Alegrete: 75 concluintes 
I Encontro Nacional e III Encontro Estadual de Educação Permanente: 335 concluintes 
Capacitação do Programa de Educação Permanente: 142 concluintes 

  Avaliação 

Avaliação dos objetivos do PES 2009-
2011 em relação ao resultado 
alcançado durante o triênio 

A Residência Integrada em Saúde (RIS) foi reestruturada em 2011, ampliando a equipe e o 
ingresso de residentes. 
Foi firmado Termo de Cooperação Técnica com o município de Sapucaia do Sul, dando 
início ao processo de descentralização da RIS.  
O Programa de Residência de Terceiro Ano foi reformulado, organizando-se a partir de três 
grandes eixos de atuação: Descentralização da RIS, Desinstitucionalização e Gestão em 
Redes. 
Dando prosseguimento ao processo de descentralização da RIS, com estabelecimento de 
parceria com os municípios de Esteio, São Lourenço do Sul, Santa Cruz e Santa Rosa. 
 
Considerando que a ESP ainda não está credenciada para certificar Cursos de Pós-
Graduação (Especializações), os mesmos são realizados em parceria com Instituições de 
Ensino Superior. Para as novas edições de cursos de especialização está sendo priorizada a 
parceria com universidades públicas, tendo sido firmado em 2011 um Termo de Cooperação 
Técnica com a UERGS. Já foi construído conjuntamente o projeto de Curso de 
Especialização em Educação e Saúde, a ser realizado em 2012. 
 
Para fins de obter o credenciamento da ESP/ETSUS junto ao Conselho estadual de 
educação, para certificação dos cursos de educação profissional, a ESP elaborou e está 



 

 

implementando um Plano de Ação que contempla: 
1) Reforma do telhado – aguardando a assinatura da ordem de serviço, a ser realizado no 
início de 2012. 

2) Adequação do prédio, em relação a estrutura, acessibilidade, rede elétrica e hidro-
sanitária. 

3) Elaboração do Projeto Político Pedagógico da Educação Profissional da ESP – ETSUS; 
os Planos dos Cursos Técnicos de Saúde Bucal, Vigilância em saúde e Hemoterapia, 
conforme Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Enquanto o processo de credenciamento transcorre, foi firmado um Termo de Cooperação 
Técnica com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), para certificação dos cursos 
relacionados à educação profissional. 

  

 
 
 
 

Ações de Educação Permanente nas Políticas Específicas, Transversais e Estratégicas 
 
Quanto à produção de conhecimento em Vigilância em Saúde: 
 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Disponibilizar três cursos de qualificação 
em Vigilância em Saúde junto a Escola de 
Saúde Pública (ESP). 

Iniciou em agosto de 2011 Curso de Especialização em Vigilância em Saúde, promovido 
pelo CEVS, em conjunto com a ESP, realizado pela UNISC, com 38 alunos. Término previsto 
para novembro de 2012.  

 

 Assistência de Urgência e Emergência 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 



 

 

Criar 19 núcleos de educação em 
urgência, um em cada Regional de 
Saúde. 

A ESP tem 19 Núcleos de Educação em Saúde Coletiva presentes nas 19 CRS, desde 2000, 
no qual estão inseridos os Núcleos de Educação em Urgência. 

Criar um núcleo de educação em 
urgência na ESP. 

A ESP tem em sua estrutura organizacional a Coordenação de Educação em Saúde, na qual 
está inserido o Núcleo Estadual de Educação em Urgência. Contamos ainda com 7 
Laboratórios de Ensino nas macrorregiões para o desenvolvimento de capacitações na área 
de urgência, que estão sendo reativados. 

 

6.14. Política Estadual de Saúde do Idoso 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Realizar curso de formação de 
cuidadores de idosos em domicílio e 
instituições de longa permanência, 
prioritariamente em 100% dos municípios 
que integram o Projeto RS Amigo do 
Idoso. 

Curso de Aperfeiçoamento em Saúde do Idoso (2 turmas) – 58 alunos formados em Porto 
Alegre 

Realizar um Curso de Especialização em 
Envelhecimento Ativo para profissionais 
de nível superior que atuam na rede de 
Atenção Básica do SUS. 

1º Curso de Especialização em Envelhecimento Ativo – ESP/PUC: 39 concluintes em agosto 
de 2011. 

Realizar a pesquisa sobre o Perfil do 
Idoso do Estado do Rio Grande do Sul, 
aprovada pelos Comitês de Ética da 
Escola de Saúde Pública (ESP) e da 
Pontifícia Universidade Católica (PUC), 
com financiamento do Projeto RS Amigo 
do Idoso. 

Pesquisa realizada a partir de 2010. Previsão de conclusão no início de 2012.  

 

6.15. Política Estadual de Saúde da População Negra 

Meta PES  RAG 2011 



 

 

(2009-2011) Realizações 2011 

Outras realizações Curso de Extensão: Encontros Temáticos em Educação e Saúde da População Negra 

 

6.16. Política Estadual de Saúde Indígena 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Outras realizações IV Curso de Extensão: Encontros Temáticos em Saúde Indígena 

 
 

6.20. Politica Estadual de Saúde Mental 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Outras realizações 

I Oficina Internacional de Experiências em Saúde Mental: 23 concluintes 
II Encontro de Coordenadores de Saúde Mental de Atenção Básica da 2ª e 18ª CRS: 17 
concluintes 
VI Encontro de Coordenadores de CAPS da 2ª CRS: 16 concluintes 

 

6.21. Política Estadual para DST/AIDS 

Meta PES  RAG 2011 

(2009-2011) Realizações 2011 

Outras realizações Capacitação em HIV/AIDS: concluintes 53 

 
 

7.1. Política Estadual de Saúde Bucal 

Meta PES  RAG 2011 



 

 

(2009-2011) Realizações 2011 

Realizar, no mínimo, 01 curso 
descentralizado por Coordenadoria 
Regional para formação de Auxiliar e 
Técnico de Saúde Bucal 

Curso de Auxiliar de Saúde Bucal, realizado em Porto Alegre, pela ESP – 55 alunos 
formados. 

 
 
 
 

6.38. Pesquisa em Saúde 

Objetivos (PES): 
1 - Desenvolver ações de pesquisa, educação, capacitação e a produção de conhecimentos na saúde como forma de qualificar os 
programas de estado voltados à melhoria da saúde pública no Rio Grande do Sul; 
2 - Apoiar, fomentar e realizar pesquisas tecnológicas na área de saúde pública; 
3 - Desenvolver produtos por biotecnologia nas áreas de interesse em saúde pública; 
4 - Formar e capacitar profissionais no nível de graduação e pós-graduação, voltados à pesquisa científica em saúde pública; 
5 - Produzir animais de laboratório para realização de pesquisas científicas. 
 
 

Meta PES 
(2009-2011) 

RAG 2011 

Realizações 2011 

Realizar 30 pesquisas em saúde na Escola de 
Saúde Pública. 

As pesquisas programadas eram as vinculadas a Rede Observatório de 
Recursos Humanos em Saúde (RORHES). Foram encaminhados 40 projetos, 
mas só foram aprovados 6, que eram de autoria da ESP. Os demais eram 
vinculados às regionais e não puderam ser financiados pelo Observatório.  
Iniciou em 2011 pesquisa sobre suicídio coordenada pela FIOCRUZ, 
desenvolvida no Rio Grande do Sul pela UFRGS com parceria da ESP. 

Obter as patentes do kit molecular para 
identificação de tuberculose. 

Já encaminhado pelo CDCT-Centro Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico/FEPPS para o INPI, aguardando liberação. 



 

 

Obter as patentes do kit para detecção de 
resistência ao tratamento da tuberculose. 

Ainda em fase de elaboração no CDCT-Centro de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico/FEPPS. 

Obter as patentes do kit molecular para detecção 
de Papillomavírus Humano (HPV). 

Já em tratativa junto a parceiros para encaminhamento ao INPI pelo CDCT-
Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/FEPPS. 

Obter as patentes do kit para detectar e genotipar 
o vírus da hepatite C (HCV). 

Já efetuada solicitação de patente ao INPI. CDCT-Centro de Desenv. Científico 
e Tecnológico da FEPPS, e aguardando. 

Implantar o cultivo celular e modelos pré-clínicos 
em ratos e camundongos visando o emprego de 
células-tronco para a regeneração cardíaca. 

Dependente das novas instalações do CPEA-Centro de Pesquisa e 
Experimentação Animal do CDCT/FEPPS. 

Implantar Centro de Inovação de Pesquisa em 
Saúde na Escola de Saúde Pública. 

A ideia era criar um Centro de Pesquisa na ESP, mas esse projeto não avançou. 

Implementar a utilização de ferramentas 
biotecnológicas no SUS. 

Já ativas no LACEN-Laboratório Central/FEPPS-RS para HIV e H1N1. 

Outras realizações 

CDCT aguardando licitação para conclusão da 3ª fase da obra física - 
FEPPS realizou 23 projetos de pesquisa na área de saúde entre 2009/2011- 
Conclusão do contrato com  LABITEST- com industrialização do 1° kit de 
detecção de tuberculose efetuado no país. 
Conclusão da 1ª e 2ª fase da obra física do CDCT, 1ª Patente Industrial do CDCT 
em execução junto a LABITEST. 
Comitê de Ética  na Pesquisa em Saúde: 12 reuniões realizadas, 85 projetos 
avaliados. 

 
 



 

 

6.39. Informação em Saúde 

Objetivos (PES): 
1 - Elaborar, implantar e implementar a Política de Informação e Informática em Saúde do SUS na SES/RS, racionalizando e otimizando 
os investimentos em informática e telecomunicação; 
2 - Instrumentalizar, paulatinamente, o processo decisório do SUS-RS através da promoção e implementação do uso intensivo da 
informação e suas tecnologias, de forma integrada, ágil e adequada às necessidades dos gestores, profissionais e conselheiros de 
saúde 

 

Meta PES (2009-2011) 

 
RAG 2011 

 

 
Realizações 2011 

 

Construir um novo site para 
a SES 

Meta atingida em 2011. 

Construir um projeto para 
integrar a gestão dos 
sistemas de informação em 
saúde e a informática 

Projeto em andamento.  
Foi implantado o Sistema Integrado de Gestão em Saúde - SIGS na Estratégia de Saúde da Família - 
ESF na 6° Coordenadoria Regional de Saúde em Passo Fundo/ RS. 

Implantar tecnologia de EAD 
na ESP 

Instalado uma conexão ADSL de alta velocidade nas dependências da ESP e disponibilização de 
Servidor Virtual para implantação do software Mood para EAD. Projeto em andamento 

Implantar rede lógica nos 
três hospitais próprios da 
SES-RS 

Em planejamento com a PROCERGS a reestruturação das redes lógicas internas do HSP e HPSP para 
se conectarem ao anel da rede de fibra ótica da PROCERGS, com melhoria do acesso à REDE-RS e 
Internet para estas unidades hospitalares. 

Adequar à rede lógica das 
Coordenadorias Regionais 
de Saúde no Estado 

Ampliação das redes lógicas em 80% das Coordenadorias Regionais de Saúde. As Coordenadorias 
estão sendo atualizadas de acordo com cronograma elaborado com a PROCERGS. 

Reestruturar 100% da rede 
lógica da SES no CAFF 

Meta atingida. 



 

 

Implantar programa 
informatizado de 
Gerenciamento de Compras 

Implantado versão do Sistema PROTHEUS/Totvs para compra de medicamentos na Divisão de 
Compras/ DA. 

Adquirir 1.500 computadores 
para o nível central e 
Coordenadorias Regionais 
de Saúde 

Foram adquiridos 750 computadores e 50 notebooks. 

 

 
Observações: 

 
O Departamento Administrativo desenvolveu ações em 2011 voltadas a gestão e aperfeiçoamento 
administrativo, envolvendo a capacitação dos servidores e a infra-estrutura desta Pasta. Para que fosse 
possível o planejamento das ações, este Departamento envolveu a Divisões de Contratos, Divisão de 
Compras, Divisão de Informática, Divisão de Recursos Humanos, Divisão de Transportes, Divisão de 
Suprimentos e Divisão de Serviços Gerais. Os resultados deste planejamento otimizaram as atividades 
administrativas desta Secretaria. 
 

 

 

Indicadores Pactuados: 

37 - Índice de alimentação regular da base de dados do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (CNES) 

Objetivo do indicador: fortalecer o cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (CNES) com dados atualizados 
sistematicamente, visando melhorar a qualidade da informação. 

As “bases CNES enviadas” são as alimentações feitas mensalmente por cada município/estado à base nacional. Essas bases se 
referem às inclusões/alterações/exclusões dos estabelecimentos de saúde pertencentes ao seu município. 

O objetivo é incentivar o gestor a manter atualizada e fidedigna as informações cadastrais proporcionando conhecimento da rede 
de saúde pública e privada do país, garantindo um processamento correto das produções ambulatoriais e hospitalares, além de 
subsidiar outras informações e indicadores de saúde, nacional e internacional. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 - Índice de Alimentação Regular da Base de Dados 

do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
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Indicadores do Pacto pela Saúde 

PACTO PELA VIDA     

INDICADORES 
Unidade de 

Medida 
Meta  
2011 

Resultado 
2011 

Indice  de 
Cumprimeto de 

Meta - ICM         
% 

Grau de 
Cumprimento 

de Meta 
(PlanejaSUS) 

1. Taxa de Internação Hospitalar de Pessoas Idosas por fratura do 
femur 

/10.000 18,66 19,65 94,69 
IV 

4. Razão entre mamografias realizadas nas mulheres de 50 a 69 anos 
e a população feminina nesta faixa etária 

razão 0,17 0,16 94,12 
IV 

5. Taxa de Mortalidade Infantil * Nº ou /1.000 11,00 11,67 93,91 
IV 

5.a. Coeficiente de mortalidade neonatal * Nº ou /1.000 7,50 7,95 94,00 
IV 

5.b. Coeficiente de mortalidade pós-neonatal * Nº ou /1.000 3,50 3,72 93,71 
IV 

6. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados % 90,00 88,14 97,93 
IV 

9. Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados 
nos anos das coortes 

% 89,00 87,68 98,52 
IV 

13. Proporção de casos de hepatites B confirmados por sorologia % 90,00 86,65 96,28 
IV 

15. Prevalência de atividade física suficiente no tempo livre em adultos % 15,30 33,60 219,61 
IV 

16. Prevalência de tabagismo em adultos % 18,50 22,60 77,84 
IV 

17. Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da 
Família 

% 38,00 34,30 90,26 
IV 

18. Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de 
pré-natal * 

% 78,00 70,72 90,67 
IV 

19. Taxa de Internação por Diabetes Mellitus e complicações na 
população de 30 a 59 anos 

/10.000 9,07 8,64 104,74 
IV 

20. Taxa de internações por acidente vascular cerebral (AVC) na 
população de 30 a 59 anos 

/10.000 10,35 10,25 100,97 
IV 

21. Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso 
para a idade 

% 2,80 2,70 103,57 
IV 

22. Percentual de famílias com perfil saúde beneficiárias do programa 
bolsa família acompanhadas pela atenção básica 

% 61,00 62,22 102,00 
IV 



 

 

41. Cobertura populacional estimada das Equipes de Saúde Bucal da 
Estratégia de Saúde da Família 

% 24,00 22,26 92,75 
IV 

42. Média anual da ação coletiva "Escovação Dental Supervisionada" % 3,00 3,21 107,00 
IV 

23. Número de notificações dos agravos à saúde do trabalhador 
constantes da portaria GM/MS 777/04 

Nº 1.716 2.228 129,84 
IV 

24. Taxa de cobertura CAPS por 100 mil habitantes /100.000 1,08 1,05 97,22 
IV 

25. Número de serviços de reabilitação visual habilitados pelo 
Ministério da Saúde 

Nº 1 2 200,00 
IV 

26. Proporção de municípios prioritários do estado com rede de 
Prevenção das Violências e Promoção da Saúde implantadas 

% 90,00 75,00 83,33 
IV 

27. Proporção de municípios prioritários com notificação de violência 
doméstica, sexual e/outras violências implantadas 

% 100,00 75,00 75,00 
IV 

14. Taxa de incidência de aids em menores de 5 anos de idade /100.000 8,30 4,35 147,59 
IV 

12. Proporção de amostras clínicas para diagnóstico do vírus influenza 
em relação ao preconizado 

% 80,00 65,70 82,13 
IV 

29. Número de cirurgias prostatectomia suprapúbica por local de 
residência 

Nº 710 532 74,93 
III 

2. Razão de exames citopatológicos do colo do útero na faixa etária de 
25 a 59 anos em relação à população-alvo, no Município 

razão 0,23 0,08 34,78 
II 

10. Proporção de cura de casos novos de tuberculose bacilífera % 85,00 35,60 41,88 
II 

3. Percentual de seguimento/tratamento informado de mulheres com 
diagnóstico de lesões intraepiteliais de alto grau de colo do útero 

% 100,00 9,68 9,68 
I 

7. Incidência de sífilis congênita Nº 260 636 -44,62 
I 

28. Existência de estratégia e ações voltadas para a saúde do homem  Sim/Não NP     
  

Índice de Cumprimento de Meta Médio dos indicadores do Pacto pela Vida 92,81 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

 



 

 

PACTO DE GESTÃO   
  

INDICADORES 
Unidade de 

Medida 
Pactuado  

2011 

Resultado 
jan--dez 

2011 

Indice  de 
Cumprimeto de 

Meta - ICM         
% 

Grau de 
Cumprimento 

de Meta 
(PlanejaSUS) 

Percentual de municípios com pactuação de ações estratégicas de 
Vigilância Sanitária 

% 20,00 17,54 87,70 
IV 

30. Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) 
encerrados oportunamente após notificação 

% 80,00 91,09 113,86 
IV 

31. Proporção de óbitos não fetais informados ao SIM com causas 
básicas definidas *  

% 95,00 95,18 100,19 
IV 

32. Cobertura vacinal com a vacina tetravalente (DTP+Hib) em 
crianças menores de 1 ano 

% 95,00 94,15 99,11 
IV 

33. Percentual de realização das análises de vigilância da qualidade 
da água, referente ao parâmetro coliformes totais 

% 50,00 56,07 112,14 
IV 

35. Percentual de Colegiados de Gestão Regional (CGR) constituídos 
em cada Estado e informados à CIT 

% 100,00 100,00 100,00 

IV 

36. Proporção de Municípios com Relatório Anual de Gestão aprovado 
no Conselho Municipal de Saúde 

% 100,00 95,56 95,56 
IV 

37. Índice de alimentação regular da base de dados do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

% 100,00 98,99 98,99 
IV 

38. Percentual de Comissões de Integração Ensino-Serviço (CIES) em 
funcionamento 

% 100,00 100,00 100,00 
IV 

39. Implantação de ouvidorias do SUS nos estados e capitais Sim/Não 1 1 100,00 
IV 

40. Capacitação de conselheiros estaduais e municipais dos 
municípios prioritários, definidos em 2009 

% 100,00 s/info   
  

Índice de Cumprimento de Meta Médio dos indicadores do Pacto de Gestão 100,75 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 



 

 

 
  

Grau de Cumprimento de Meta Faixas Qualificação  

 

I De 0% a 24,99% Muito baixo desempenho  

 

II De 25% a 49,99% Baixo desempenho  

 

III De 50% a 74,99% Desempenho regular   

 

IV De 75% a 100% Desempenho satisfatório  

 

Fonte: Sistema de Planejamento do SUS - PlanejaSUS 
   

 

 

    

 

 

    

 

 
      

  

 

PACTO PELA VIDA  -         30 indicadores pactuados       

 

GRAU DE ATINGIMENTO DE META N de INDIC %   

 

Grau IV 25 
83,33 

  

 

Grau III 1 
3,33 

  

 

Grau II 2 
6,67 

  

 
GrauI 2 6,67 

 
 

  
 
 
 

  

   

PACTO DE GESTÃO  -           11 indicadores pactuados      
   

GRAU DE ATINGIMENTO DE META N de INDIC % 
   

Grau IV 10 
90,91 

   

Sem informação 1 
9,09 

   



 

 

   
   

PACTO PELA SAÚDE            -  41 indicadores pactuados     
   

Grau de atingimento de Meta N indic % 
   

Grau IV 
35 87,50 

 
 

 

Grau III 
1 2,50 

 
 

 

Grau II 
2 5,00 

 
 

 

Grau I 
2 5,00 

 
 

 

Sem informação 
1 2,50 

 
 

  

Indicadores do Pacto pela Saúde  

PACTO PELA VIDA   

INDICADORES 
ICM médio por 

prioridade 

Prioridade I: Atenção à Saúde do Idoso 94,69 

Prioridade II: Controle do Câncer de Colo de Utero e Mama 46,19 

Prioridade III: Redução da Mortalidade Infantil e Materna 66,99 

Prioridade IV: Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e epidemias  93,28 

Prioridade V: Promoção da Saúde  148,72 

Prioridade VI: Fortalecimento da Atenção Básica  98,99 

Prioridade VII: Saúde do Trabalhador  129,84 

Prioridade VIII: Saúde Mental 97,22 

Prioridade IX: Fortalecimento da Capacidade de Resposta do Sistema de Saúde às Pessoas com Deficiência 200,00 

Prioridade X: Atenção Integral  às pessoas em situação ou risco de violência 79,17 

Prioridade XI: Saúde do Homem 74,93 



 

 

 


